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Türk Mühendis ve Mimar Odaları 
Birliği (TMMOB), Türk Tabipleri Birliği 
(TTB), Türkiye Serbest Muhasebeci 
Mali Müşavirler ve Yeminli Mali 
Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB)  
ile Türk Dişhekimleri Birliği’den (TDB) 
1 Haziran 2020 tarihinde mühendis-
ler, mimarlar, şehir plancıları, tabipler, 
dişhekimleri ve mali müşavirler adına 
yapılan çağrıda şöyle denildi: 

“COVID-19 Salgını dolayısıyla 
toplumsal ve ekonomik alanda derin 
yıkımlar yaşadığımız, salgın nede-
niyle 4000’in üzerinde yurttaşımızı 
yitirdiğimiz bir dönemden geçiyoruz. 
Gerek dünyada, gerekse de ülkemizde 
salgının tam olarak kontrol altına alı-

namadığı, gerekli önlemler alınmazsa 
yeni salgın atakları riskinin büyük bir 
tehdit içerdiği tüm bilim çevreleri ta-
rafından ifade edilmektedir.

Türkiye Büyük Millet Meclisini,
Covıd-19 salgınında ülkemizde 

gelinen son durumu açık şeffaf bilgi-
lerle değerlendirmeye; gelinen aşa-
mada Covıd-19 pandemisinde sağlık 
hizmeti-sosyal yaşam ve iş yaşamın-
da atılacak adımların bilimsel verilere 
dayalı ve yeni salgın ataklarını önle-
yecek mahiyette olmasını sağlayacak 
kanuni düzenlemeleri ivedilikle yaşa-
ma geçirmeye,

Uygulanan ekonomik programın 
yarattığı ve Covıd-19 pandemisinin 

etkisiyle dramatik bir hal alan eko-
nomik krizin meslek mensubu üye-
lerimizle birlikte milyonlarca yurt-
taşımızın üzerindeki yıkıcı etkisini, 
azaltılmayan vergi yükünü, kapanan 
300 bine yakın işyerini, milyonları bu-
lan yeni işsizi ve iş bulma umudunu 
yitiren milyonlarca genç işsizin sorun-
larını çözmek üzere alınacak tedbirleri 
ve çıkarılacak yasaları öncelikli olarak 
gündemine almaya,

Ülkenin gerçek ve yakıcı sorun-
ları çözüm beklerken, dar siyasi çı-
karlar uğruna demokrasimize ve 
Meclisimizin saygınlığına gölge dü-
şürülmesine izin vermemeye davet 
ediyoruz!”

şubeden haberler

Salgın nedeniyle verilen aranın ardından yeniden toplanacak Türkiye Büyük 
Millet Meclisi'nin, meslek örgütlerinin yasalarıyla değil, ülkenin gerçek ve ya-
kıcı sorunlarıyla ilgilenmesi için TMMOB, TTB, TÜRMOB ve TDB tarafından 
ortak çağrı yapıldı.

Mühendisler, Tabipler, Dişhekimleri ve Mali 
Müşavirler’den TBMM’ye Çağrı

TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası ve TMMOB Makina 
Mühendisleri Odası kendi meslek alanlarını doğrudan ilgilendiren 
asansör sektörüne yönelik çalışmalarını her anlamda artırarak mes-
lek, üye ve toplum yararı çerçevesinde yoğunlaştırmaktadır.

Asansör ve yürüyen merdiven sektörüne yönelik 1993 yılından iti-
baren birçok kez etkinlik düzenleyen TMMOB Elektrik Mühendisleri 
Odası ve TMMOB Makina Mühendisleri Odası adına İzmir Şubeleri 
yürütücülüğünde gelenekselleşen Asansör Sempozyumu, 10. kez 15-
17 Ekim 2020 tarihlerinde İzmir’de MMO Tepekule Kongre ve Sergi 
Merkezi’nde gerçekleştirilecektir.

1993 yılından beri sektörün tüm paydaşlarının yer aldığı ilk ve tek 
buluşma noktası olan Asansör Sempozyumu bu yıl 12. Uluslararası 
Asansör ve Asansör Teknolojileri Fuarı - INELEX ile birlikte düzenle-
necektir.

Ülkemizde asansör alanındaki teknolojik yeniliklerin, uygula-
maların ve bilginin paylaşıldığı en önemli platform olan, Asansör 
Sempozyumu’na aşağıda sıralanan konularda bildiri sunarak; atölye 
çalışması ve kurs düzenleyerek; konferans, söyleşi, açık oturum ve 
panel konuları önererek katkı ve katılımda bulunmanızı bekliyoruz.


