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Sunuş

DEMOKRAT MÜHENDİSLER YENİDEN GÖREV BAŞINDA
ÖRGÜTÜMÜZE TEŞEKKÜR EDİYORUZ

Odamızın 47. Olağan Genel Kurulu ve seçimleri, 24-25 
Mart 2018 tarihlerinde bine yakın delegenin katılımıyla 
yapıldı. Genel Kurul’da Oda’nın 47. Dönem Yönetim, 
Onur ve Denetleme Kurulları ile Odamızı TMMOB Ge-
nel Kurulu, Yönetim Kurulu, Yüksek Onur ve Denetleme 
Kurullarında temsil edecek delegeler seçildi.

Sonuç bildirisinde belirtildiği üzere Genel Kurulumuz, 
kamusal mesleki sorumlulukları yerine getirmek, mes-
lek ve meslektaş yararları ile demokratik mevzilerimizi 
korumak, özelleştirilen tüm kamusal hizmetlerin tekrar 
kamu eliyle ve toplum çıkarlarını gözeten bir anlayışla 
verilmesini sağlamak, Oda-TMMOB çizgisini sürdürerek 
geleceğe taşımak için kararlılıkla mücadele etmede tam 
bir görüş birliği içinde olmuştur. Bu sonucun alınmasında 
katkısı bulunan bütün delege ve örgütlü üyelerimize te-
şekkür ediyoruz. 

Genel Kurul’un ardından Oda Yönetim Kurulu içi görev 
dağılımı yapıldı ve yeni dönem çalışmalarımıza yönelik ilk 
adımlar atıldı. Şimdi, bir yandan yürüttüğümüz mesleki 
hizmetleri, diğer yandan yeni dönemin Çalışma Programı 
Taslağına son halini verme çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 
47. Dönem Oda Çalışma Programı Taslağı; görüşler alın-
mak üzere Şubelerimize gönderilmiş olup 28 Nisan’da 
toplanacak Danışma Kurulu’nda ve 29 Nisan’da topla-
nacak Sekreterler-Saymanlar toplantısında görüşülecek, 
ardından Oda Yönetim Kurulu tarafından nihai halinin ve-
rilmesiyle yeni dönem çalışmalarımız programlı bir şekilde 
sürdürülecektir. 

İktidarın saray rejimini kurumsallaştırma, kamu kurumu 
niteliğindeki meslek birliklerine yönelik yasa değişikliği 
girişimi ve meslek uygulama alanlarımızı sürekli daralttı-
ğı koşullarda özerk demokratik mevziimizi hassasiyetle 
korumak, önümüzdeki dönemin görevlerinin başında 
gelecektir. Bu nedenle yeni çalışma döneminde örgüt-
lü üyeliği geliştirmek, üyelerimizin komisyon ve çalışma 
gruplarında daha fazla yer almasını sağlamak, mesleki uy-
gulamalarımızı geliştirmek ve yetkinleştirmek için elbirliği 
ve azimle çalışmamız gerekiyor.  

  * * *

Bültenimiz çıktıktan kısa bir süre sonra 1 Mayıs Birlik 
Mücadele Dayanışma Günü’nü alanlarda kutlayacak, is-
tem ve özlemlerimizi haykıracağız. İktidarın Olağanüstü 
Hali gerekçe göstererek her türlü gösteri ve hatta basın 
açıklamasını bile yasakladığı koşullarda 1 Mayıs kutlama-
larının azami kitlesel katılım ile yapılması daha bir önem 
kazanmaktadır. Bu nedenle bütün üyelerimizi 1 Mayıs’ta 
Oda-TMMOB pankartları altında; Cumhuriyeti, laikliği, 
demokrasiyi, eşitliği, özgürlüğü, barışı, emeğin haklarını, 
kadınların özgür yaşamlarını, kamusal hizmet ve denetim 
ile mesleki demokratik haklarımızı kol kola omuz omuza 
savunmaya davet ediyoruz. 

Esenlik dileklerimizle. 

TMMOB Makina Mühendisleri Odası
Yönetim Kurulu
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Odamızın 47. Olağan Genel Kurulu, 24 Mart 2018 tari-
hinde Ankara`da Kocatepe Kültür Merkezi'nde, seçim-
leri ise 25 Mart 2016 tarihinde Oda Merkezi’nde ger-
çekleştirildi. Oda Genel Kurulu Oda Başkanı Ali Ekber 
Çakar tarafından açıldı. Genel Kurul Divan başkanlığına 
TMMOB’nin önceki başkanı Mehmet Soğancı oybirliğiyle 
seçildi. 

108 bin 400 üyeyi 1.107 delegenin temsil edeceği genel 
kurulda yönetim kurulunun çalışma raporu değerlendi-
rilip, yeni dönem çalışma programının ana hatları belir-
lendi. Pazar günü ise Oda Yönetim, Onur ve Denetleme 
Kurulları ile MMO’yu TMMOB Genel Kurulu, Yönetim 
Kurulu, Yüksek Onur ve Denetim Kurullarında temsil 
edecek 100 delege seçildi. Genel kurulun açılış konuş-
maları Oda Başkanı Ali Ekber Çakar ve TMMOB Başkanı 
Emin Koramaz tarafından yapıldı.

Oda Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ekber 
Çakar‘ın konuşması şöyle:

“TMMOB Makina Mühendisleri Odası’nın 47. Olağan 
Genel Kurulu’na hoş geldiniz. Oda Yönetim Kurulu ve 
şahsım adına, hepinizi saygıyla, dostlukla selamlıyorum.

47. OLAĞAN GENEL KURUL VE SEÇİMLERİ YAPILDI
Odamızın 47. Olağan Genel Kurulu, 24 Mart 2018 tarihinde Ankara`da Kocatepe Kültür Merkezi'nde, seçimleri 
ise 25 Mart 2016 tarihinde Oda Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Odamızın bugünlere gelmesinde büyük emeği bulunan, 
eşitlik, bağımsızlık, demokrasi, barış, özgürlükler müca-
delesinde omuz omuza yürürken Oda ve TMMOB çalış-
malarında sonsuzluğa uğurladığımız bütün değerlerimizi;

- Sevgili Teoman Öztürk’ü, Ali Dinçer’i, Sezai’yi, 
Haluk’u, Ali Rıza’yı, Nedim’i, Ali Karahan’ı, Hulusi’yi, 
Hüseyin’i, Osman’ı, Şerafettin’i, Hasan Cebiroğlu’nu, 
Mustafa Aydoğan’ı, Ali Karademir’i, Galip Akalın’ı, Tun-
cer Özkan’ı, Nişan Sönmez’i, Nurettin Yalçın’ı, Nermin 
Süleymanoğlu’nu, Mustafa Macit’i, Bünyamin Aydın’ı, Ha-
san Akalın’ı ve tüm kaybettiklerimizi,

- 2013 Haziran Direnişi ve sonrasında yitirdiğimiz genç 
canlarımızı; Suruç’ta, Diyarbakır’da, Sultanahmet’te, 
Ankara’da, Güneydoğu’daki katliamlar ile iş cinayetleri 
ve kadın cinayetlerinde,

- 10 Ekim 2015 tarihinde Ankara Garı’nda, “Savaşa İnat 
Barış Hemen Şimdi!, Barış ve Demokrasi” mitinginde yi-
tirdiğimiz insanlarımızı sevgiyle, saygıyla anıyorum. Anı-
larını ve mücadelelerini, üreten, sanayileşen, hakça bö-
lüşen, bağımsız demokratik bir Türkiye yürüyüşümüzde 
yaşatacağız.
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Direnenlere destek

Konuşmama başlarken;

- Emperyalizme, kapitalizme, neoliberal dönem uygula-
malarına, saray rejimine, sömürü, rant, yolsuzluk, baskı, 
zulüm, katliam düzenine karşı direnenlere,

- Grevli toplu sözleşmeli sendikal hakları ve alın terleri için 
mücadele eden emekçilere,

- Ürününe, toprağına, suyuna, deresine, ormanına, ülkenin 
doğal kaynaklarına sahip çıkan köylülere,

- Kentsel-kırsal, kamusal alanlara sahip çıkan, rant yağması-
na karşı çıkan herkese,

- Sağlığın herkes için eşit ve ücretsiz olması için mücadele 
eden sağlık emekçilerine,

- Habercilik görevini yerine getirirken baskı ve zulme uğra-
yan basın emekçilerine,

- Yargı bağımsızlığı ve hukukun üstünlüğü için mücadele 
eden hukuk emekçilerine, 

- Sömürü, şiddet ve ayrımcılığa karşı mücadeleyi yükselten 
kadınlara,

- Gerici, piyasacı eğitim sistemine karşı mücadele eden ve-
liler, kamu çalışanları, akademisyenler, öğrenciler ve bilim-
sel-laik eğitim isteyen herkese,

- Eşit yurttaşlar olarak tanınmak isteyen Kürt halkına,

- Kısaca, demokrasi, laiklik, emek, barış, eşitlik, özgürlük 
için mücadele eden bütün ilerici, demokratik güçlere,

destek ve dayanışmamızı ifade etmek istiyorum.

Kınama

Makina Mühendisleri Odasının 47. Olağan Genel Kurulu 
olarak;

- “İş kazası” görünümündeki bütün iş cinayetlerini; bu cina-
yetlerin temel nedeni olan sermayenin azami kâr güdüsü ile 
esnek, taşeron çalışma sistemini,

- Düşünce, örgütlenme, toplanma, basın özgürlükleri ve 
barajsız siyaset yapma hakkını engelleyen bütün anti de-
mokratik uygulamaları,

- Kürt sorununda katliamcı, tasfiyeci politikaları,

- İşçilere, köylülere, öğrencilere, kadınlara, çocuklara, ga-
zetecilere, akademisyenlere, halka yönelik devlet terörünü,

- Yargı usulsüzlüklerini, cezaevi zulümlerini,

- Kadınlar üzerinde estirilen terörü, kadın cinayetleri ve 
istismarını, kadın-erkek eşitsizliklerini,

- “Çocuk gelinliği” rezaletini, çocuk istismarı ve çocuk 
işçi sömürüsünü,

- Eğitimi tamamen gericileştiren, piyasaya açan uygula-
maları,

- Mezhepçi-dinci faşizmi,

- Cumhuriyet, demokrasi, laiklik düşmanlığını,

- Savaş kışkırtıcılığını, halklar arası milliyetçilik ve düş-
manlık tohumlarını eken politikaları,

- Kamu kurumu niteliğindeki meslek birlikleri ve 
TMMOB’mizin yasasını değiştirme girişimini,

kınadığımızı, buradan hep birlikte bir kez daha haykıra-
lım.

Genel Kurul üzerine

Şube genel kurullarımızı, Odamızın ve mesleğimizin say-
gınlığına yakışır bir şekilde tamamlayarak buraya geldik.

Şube genel kurullarımız; ülkemizi, halkımızı, kamu yara-
rını, meslek, meslektaş yararını ana eksen olarak kabul 
eden; mesleki ve demokratik mücadeleyi, birini diğerinin 
önüne koymadan yürüten çalışma anlayışımızın örgütü-
müz genelinde benimsendiğini göstermiştir.

Genel kurullarımız, ülkemizin içinde bulunduğu güç ko-
şullarda emek vererek büyüttüğümüz demokratik mev-
zilerin titizlikle korunması gerektiğini bir kez daha gös-
termiştir.

Şimdi, yoğun bir çalışma dönemini daha geride bırakırken 
biriktirdiğimiz demokratik değerler doğrultusunda gele-
ceğe bir adım daha atıyoruz.

Dünyada ve ülkemizdeki gelişmeleri, bu gelişmelerin 
ülkemiz, halkımız, mesleğimiz, meslektaşlarımız üzerin-
deki etkilerini hep birlikte değerlendireceğiz, Şube genel 
kurulları ve Oda çalışmalarında dile getirilen görüşleri 
harmanlayacağız.

Daha güçlü bir Oda; üreten, sanayileşen, hakça bölüşen 
bir Türkiye için söz üstüne söz koyacak, önümüzdeki 
dönemin çalışmalarının çerçevesini belirleyecek; Oda ve 
TMMOB organlarında görev alacak arkadaşlarımızı seçeceğiz.
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Genel kurulumuz; emperyalizme, faşizme, gericiliğe ve 
savaşa karşı birlik, mücadele, dayanışma ve demokrasi 
platformu olacaktır.

Bugün ve yarın yapılacak olan genel kurul ve seçimleri-
miz, totaliter iktidara karşı cumhuriyetçi, laik, demokra-
tik, toplumcu, kamucu bir yanıt olacaktır.

Mesleğimizin demokratik mevzisinin, Odamız ve 
TMMOB’nin demokrat, halkçı, toplumcu, yurtsever çiz-
gisinin hassasiyetle korunarak sürdürülmesi, genel kuru-
lumuzun tarihi bir sorumluluğu olacaktır.

Önümüzdeki zor süreci, bu çerçevede, örgütlü üye gü-
cümüz ve mesleki demokratik duyarlılıklarımızdan hare-
ketle en doğru şekilde planlayacağımıza; bütünlüğümüzü 
koruyarak çalışmalarımızı ve hedeflerimizi genişleteceği-
mize inanıyor, bu gerekliliği özellikle paylaşmak istiyorum.

Dünya durumu

Bu çalışma dönemimizde de; dünyada, bölgemizde, 
Türkiye’de ve meslek alanlarımızda önemli gelişmeler 
yaşandı. Bunlardan bazılarına kısaca değinmek istiyorum.

Bugünkü dünya ve Türkiye koşullarına baktığımızda, ka-
pitalizmin dünya genelinde 1970’lerde içine girdiği kriz-
le birlikte geliştirdiği neoliberalizmin 2000’lerde doruğa 
ulaştığını, aynı zamanda bu politikanın iflasını ve büyük bir 
kriz ve durgunluk ürettiğini görüyoruz.

2000’li yıllar, 1989-1991’de sosyalist ülkelerin çözülü-
şüyle birlikte “kapitalizmin nihai zaferinin sağlandığı” ve 
tek kutuplu bir yenidünya düzeninin oluştuğu yönündeki 
görüşleri de sona erdirdi. Biliyoruz ki; bugün, özellikle 
Çin ve Rusya’nın yükselişiyle birlikte çok kutuplu yeni bir 
dünya söz konusudur.

Başını ABD’nin çektiği emperyalist sistem; Yugoslavya, 
Afganistan, Irak, Libya, Suriye, Yemen, Somali ve daha 
birçok örnekte görüldüğü üzere, işgaller yapmakta, iş-
birlikçileri aracılığıyla iç savaşlar çıkarmakta ve ülkelerin 
parçalanmasına yol açmaktadır.

ABD ve diğer emperyalist devletler, işbirlikçi devletler 
ve kontrol ettikleri şeriatçı örgütlerle birlikte milyonlarca 
insanı katletmekte ve Birinci Dünya Savaşı öncesindeki 
gibi büyük göç hareketlerine yol açmaktadırlar.
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Bugün hem emperyalist güçler ile yeni küresel güçler 
olan Çin ve Rusya arasında; hem de emperyalist güçler 
arasındaki iç çelişkilerden de görülebileceği üzere dünya 
siyaseti, çok kutuplu bir şekilde ve bölgesel çatışmalar 
üzerinden yeniden şekillenmektedir.

Bu gelişmeler; dünyada, ekonomik, siyasi, etnik, dinsel-
mezhepsel çok boyutlu sorun ve çatışmaların büyüyece-
ğini göstermektedir. Yanı başımızdaki Suriye’de yaşanan-
lar, bu sürece dair önemli ipuçları vermektedir.

Bugün, adeta yeni bir “soğuk savaş”ın yaşandığı, bölgesel 
çatışmalar üzerinden kozların kapışılacağı bir konjonktü-
re girilmiştir. Ortadoğu’daki durum, adeta yeni bir dünya 
savaşının prototipini andırmaktadır.

Bu durum bölgesel-yerel savaşların ve mülteci akınları-
nın artması, toplumsal parçalanma, sosyal hak kayıpları, 
işsizlik, yoksullaşma ve insanlık dışı yaşam koşulları olarak 
yansımaktadır.

Kapitalizm ve emperyalizmin insanlığa sunduğu böylesi 
bir çözülüş; çöküş ve yeni ortaçağ koşullarıdır.

Ülkemizde durum ve demokratik tutum

Bu dünya ve bölge tablosunun içinde yer alan ülkemizin 
yüz yüze olduğu iç ve dış sorunlar da oldukça fazladır ve 
hayli karanlık bir görünüm sunmaktadır.

Siyasal iktidar neoliberal politikalar gereği; kamuyu kü-
çültmektedir. Serbestleştirme–özelleştirmeler yoluyla 
bütün kamusal kaynak ve varlıkları tasfiye ederek ülke-
mizi yoksullaştırmaktadır. İşsizlik ve yoksulluk, sendika-
sızlaştırma, örgütsüzlük ve güvencesiz çalışma biçimleri 
yayılmaktadır.Eğitimde ve bütün toplumsal yaşamda din-
selleştirme ve mezhepçilik artarak devam etmektedir.

Emperyalizmin ülkeleri savaş ve işgallerle yıkıma uğrat-
masına ortak olunmakta, bölgemizde savaş rüzgarları 
estirilmektedir.Yanı başımızdaki Ortadoğu coğrafyasında 
çok karmaşık süreçler yaşanmaktadır.

Ülkemizde Cumhuriyetin temel kazanımları; laiklik, bi-
lim, Aydınlanma ve modern toplumsal yaşam dışlanmak-
tadır.

Üretimi zayıf borç içindeki ekonomi, eşitsiz gelir dağılı-
mı, kısıtlanan hak ve özgürlüklerin konuşulması istenme-
mekte; lidere-şefe biat eden bir toplum oluşturulmaya 
çalışılmaktadır.

Gezi direnişi, 7 Haziran hezimeti, başından beri hileli, 
sonuçları itibariyle de gayrimeşru olan referandumdaki 
halkın direncini sindiremeyen siyasal İslamcı zihniyet; kış-
kırtıcısı olduğu çatışma ve savaş ortamını ülke içine de bir 
tehdit ve baskı unsuru olarak yerleştirmektedir.

Daha dün tırlarla giden silahları açıklayamayıp, milletvekili 
ve gazetecileri cezaevlerine gönderenler, temsili demok-
rasiyi, temsili siyaseti, parlamentarizmi ve kuvvetler ayrı-
lığını ortadan kaldıranlar; hak aramalarını evrensel hukuk 
kuralları çerçevesinde Anayasal yargı denetimi güvence-
sinden yoksun bırakanlar, yargıyı tamamen kendilerine 
bağımlı kılanlar; Ortadoğu’nun liderliğine soyunanlar, ya-
kılıp yıkılan Suriye’nin ve ülkemizdeki üç milyondan fazla 
Suriyeli’nin dramını, sahile vuran çocuk cesedi üzerinden 
istismar ederek siyaset yapanlar, gerçekleri tahrif ederek 
toplumu manipüle etmeye çalışıyorlar.

Ülke bugün çok katmanlı, iktisadi, siyasi bunalım; temsili 
siyaset, temsili demokrasi ve parlamentarizmin yok edil-
diği bir rejim krizi içindedir.

AKP iktidarı; iktidarını korumak için erken seçim, Mil-
letvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılması, savaş 
ve provokasyon yöntemlerine başvurmaktadır.Devlet 
şiddeti ve gizli servis oyunları başat araç olarak kullanıl-
maktadır.

Kürt sorununda oyalama yönteminin yerini savaşın, 
“barış” ve “çözüm” sözlerinin yerini savaşın nasıl aldığı 
görülmektedir.Suruç, Diyarbakır, Sultanahmet, Ankara 
katliamları, emek, barış ve demokrasi güçlerine, top-
lumsal muhalefete, siyasete, temel hak ve özgürlüklere 
karşı yapılan saldırılar, yüzlerce ölüm, binlerce yaralı, ya-
kıp-yıkılmış ilçeler/kentler, siyasal parti binalarının kun-
daklanması, otobüslere, işyerlerine, evlere yönelik saldırı 
ve yakma girişimleri, sokaklarda insan avına çıkmalar, linç 
girişimleri ülkemizin hazin gerçekleridir.

Barış içinde yaşıyor olsaydık; ne bu ölümleri, ne bu katli-
amları, ne bu linç girişimlerini yaşayacaktık. Adı konma-
mış bir savaş ortamını yaşıyoruz.

Aslında bu bir düş. Bir çığlıkla bu düşten uyanıyoruz.

Bir şehit ailesinin feryadı olabilir bu çığlık.

Bir gazetecinin, bir akademisyenin, işini, aşını, malını, 
mülkünü kaybedenlerin, özgür ve demokratik bir üniver-
site istediği için bir öğrencinin tutuklanması sırasındaki 
haykırışı olabilir. Bir çocuğun ekmek almaya giderken 
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vurulduğunda çıkardığı ses olabilir. Onlarca, yüzlerce 
insanın öldüğü bir maden kazasındaki iç cinayetinde de 
yükselir bu çığlıklar. Cinsel istismar-taciz-tecavüze uğra-
yan kadınların ve çocukların çığlıkları…

Din kisvesi ile bu vahşet ve sapkınlıkların aklanmasına yö-
nelik uygulamaların yakıcılığı ve kışın kalın giysilerimizle 
yürürken gördüğümüz yoksul bir çocuğun çıplak ayağı, 
bizi düşümüzden uyandırır.

Düşten gerçekliğe geçince sorgulamaya başlıyoruz: Bu 
sömürü, bu zulüm, bu vahşet, bu savaş neden?, Kimin 
savaşı? Niçin savaş?

Sonra barışı, adaleti, demokrasiyi, insan hak ve özgürlük-
lerini aramaya başlarız.

Huzur ortamında büyüyenler için barış ne demektir?

Mesela: Korkmadan gazete okuyabilmeyi, gelecek kay-
gısı olmadan severek ve isteyerek okula gidebilmeyi, 
özgürce kendimiz olabilmeyi, korkusuzca düşüncelerini 
açıklayabilme ve tartışabilmeyi, dolu dolu yaşayabilmeyi, 
haklarını sınırsızca kullanabilmeyi, özgürce düşüncelerini 
açıklayabilmeyi ve tartışabilmeyi, özgürce yaşayabilmeyi, 
çalışabilmeyi, haklarını arayabilmeyi, eşit, özgür, laik bir 
arada yaşam hakkını savunabilmeyi, cinsiyetçi yaklaşımla-
ra maruz kalınmamasını isteriz özleriz.

Belki de her şey; sadece gerçek bir insan olabilmek, insan 
kalabilmektir.Güzel günler görmek, güneşli günlerden 
zevk alabilmektir.

Demokrasi, hak, hukuk, adalet gibi kavramlar insanlığın 
gelişimiyle birlikte toplumsal yaşamla bütünleşerek bu-
günlere gelmiştir.

Dün barışa yönelik söylenenlerin doğruluğu sadece düne 
ait değildir. Yüzyıllar boyunca edinilmiş deneyimlerin so-
nucudur.

Bu işler silahla çözülseydi 1925’lerde, 1930’larda ve silah-
ların susmadığı son 30 küsur yılda çözülürdü.

On binlerce insan öldü, yaralandı, sakat kaldı, kayboldu. 
Yüz binlerce insan sürgünlere gönderildi, mecburi iskana 
tabi tutuldu. Ama sorun çözülemedi. Silahlar savaşları, sa-
vaşlar toplumsal yıkım ve düşmanlıkları körükler ve çö-
zümsüzlük getirir. Bu yolun sonunda çözüm yoktur. Ölüm 
var. Gözyaşı var. Kaybedilen halk çocukları var.

Barış ve kardeşliğe dayanmayan, kültürel farklılıklarını 

ortaya koymak isteyenlerin savaşla susturulmasına inat; 
barışı savunanların “bölücülük”le, “vatan hainliği” ile sus-
turulmaya çalışılmasının vatan savunmasıyla hiçbir ilişkisi 
yoktur.

Sosyal ve kültürel diyalog sağlanmadıkça, barışı sağlamak 
da mümkün değildir.

Bugün ülkemizde yaşayan her kültürlü insanın, her aydı-
nın, temel insan haklarına, barışa ve demokrasiye saygılı 
bir yurttaş olma, dil, din, ırk, cinsiyet ve inanç farkı gö-
zetmeksizin bir yaşam ortamının yaratılması için mücadele 
etme zorunluluğu vardır.

Demokratik ülkelerde bireyler bu sorumluluklarını legal 
örgütlü yapılar içerisinde yer alarak yaparlar. Bu örgütlü 
yapılar bazen siyasal partilerdir; bazen bizim gibi demok-
ratik mesleki kitle örgütleridir.

Biz de MMO olarak; toplumsal ve mesleki sorumlulukla-
rımız gereği; komşularımızla her açıdan iyi ilişkiler içinde 
olmayı, her ülkenin bağımsızlığının ön koşulsuz bir şekilde 
tanınmasını, içişlerine hiçbir şekilde müdahale edilmeme-
sini savunmaya devam edeceğiz.

Kürt sorununun şiddetten arınarak barışçı, eşitlikçi, de-
mokratik koşullarda bir arada yaşam çerçevesine yerleş-
mesini istedik ve her zaman isteyeceğiz.

Emperyalizmin ve kapitalizmin sömürü, yağma ve talan 
düzenini teşhir ettik, teşhir etmeye devam edeceğiz.

Rant imparatorluğu ve faşizme karşı mücadele, savaş ve 
kaosa karşı inatla demokrasi ve barışı aramak için en güçlü 
seçenek, toplumsal muhalefetin birlikte mücadelesidir de-
dik, demeye devam edeceğiz.

Bunları ve mesleki sorumluluklarımızı daha iyi yerine getir-
mek için, örgütlülüğümüzü güçlendirici ve saldırılara karşı 
birlik içinde hazırlıklı olmayı, mesleki uygulama ve kamusal 
hizmet niteliğimizi yükseltmeyi önümüze koymalı, meslek 
alanlarımız üzerinden siyaset yapmaya devam etmeliyiz.

Örgütlülüğümüz her açıdan ülke içindir, halk içindir. Ör-
gütlülüğümüz başka bir Türkiye, başka bir yaşam, başka 
bir dünya için olduğu müddetçe bir anlam ifade edeceğini 
her yönüyle içselleştirmeliyiz.

Odamız bu çerçevede;siyasal iktidarların tasarruflarını 
kamusal-toplumsal-mesleki yarar süzgecinden geçirerek, 
mesleki bilimsel teknik uygulamalara dayanarak ülkenin en 
karanlık dönemlerinde bile gerçekleri açıklamaktan geri 
durmamıştır.
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Bundan sonra da bağımsız tutum ile örgütsel varlık ve il-
kelerimizi koruyan sağduyulu duruşumuzu tam bir uyum 
içinde sürdürmek, temel tavrımız olmalıdır.

İki dönem arası çalışmalar ve teşekkür

Sizlere dağıtılan ve birazdan sunumu yapılacak olan Çalış-
ma Raporu’nda bu dönem yaptığımız çalışmaları ayrıntılı 
olarak görebileceğiz.

Zamanımızı değerlendirmek için bu konulara girmeye-
ceğim ancak gönül rahatlığıyla söylemeliyim ki; Makina 
Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu olarak, geçen iki 
yılda da; barışa, umuda, emeğe, sanayileşmeye ve bilime 
inanarak çalıştık.

Ülkemizde ve dünyada yaşanan birçok olumsuzluğa karşı 
güzellikler için çabaladık.

Oda çalışmalarında, meslek alanında ülke, kamu ve top-
lum yararını savunmayı ana ilke olarak benimsedik. Oda 
olarak düzenlediğimiz etkinliklerde meslek çıkarları, ül-
kemizin demokratikleşmesi ve kalkınması için somut ça-
lışmalar yaptık.

On yıllardır emek vererek büyütülen demokratik mevzi-
imizi; Odamız ve TMMOB’nin geleneksel cumhuriyetçi, 
demokratik, laik, yurtsever, barışçı, eşitlikçi, özgürlükçü, 
kamu-toplum yararı eksenli çizgisini hassasiyetle koruya-
cak bir şekilde yola devam ettik.

Halk, kamu, ülke, meslek-meslektaş yararı ilkesini ana 
eksen olarak kabul eden; mesleki ve demokratik müca-
deleyi, birini diğerinin önüne koymadan bütünlüklü bir 
şekilde yürüten çalışma anlayışımızın sürekliliğini sağladık.

Ülkemizde tahakkümü kurulmak istenen gerici-faşist at-
mosfere, OHAL uygulamalarına karşı inadına demokrasi, 
inadına yaşam demeye devam ettik.

Yarının umudu olan bizler; yaşamı filizlendirmenin, ülke-
mize hayat vermenin onurunu, kıvancını taşıdık.

TMMOB çatısı altında, Anayasa referandumunda,Adalet 
Yürüyüşü ve tüm demokratik eylemliliklerde halkımızın 
direnci ile birleştik.

Oda Yönetim Kurulu olarak,

Tüm çalışmalarımızda yanı başımızda olan ve TMMOB’nin 
bu güç dönemde boyun eğmez tutumunda özel bir yeri 
bulunan Birlik Başkanımız Emin Koramaz’a,

Bütün çalışmaları birlikte yaptığımız Şube Yönetim Kuru-
lu Üyelerimize, İl-İlçe Temsilcilerimize, işyeri temsilcile-
rimize, komisyonlarda görev alan üyelerimize,

Odamızın görünmez kahramanları olan teknik görevlile-
rimiz ve Oda çalışanlarına,

Etkinliklerimizin düzenleme, danışma ve yürütme kurul-
larındaki değerlerimize;

Pek çok Oda Raporumuzun hazırlanmasında emeği ge-
çen Enerji, Sanayi, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği, Ulaşım ve 
Trafik Komisyonları ve Çalışma Gruplarımızın üyelerine,

Mesleki demokratik mücadelemizde bizlerle omuz omu-
za, kol kola yürüyen dost örgütlere ve görüşlerimizi hal-
kımıza duyuran değerli basın emekçilerine içtenlikle te-
şekkür ediyoruz.

Görev devri ve teşekkür

Şu an Oda yönetiminde bulunan bizlerin 1996 yılında 
göreve gelmesinden sonra Odamız; örgütlülük, çalışma 
ilkeleri, yönetmelik-mevzuat, kurumsallaşma, mesleki 
denetim, mesleki uygulama, çalışan sayısı, ekonomik dü-
zey ve siyasal-toplumsal gelişmeler karşısında gösterdiği 
demokratik duyarlılık gibi birçok alanda çok büyük geliş-
meler kat etmiştir.

Bu süreçte, ülkemizin en önemli demokratik mevzilerin-
den biri ve TMMOB’nin motor gücü olan Odamızda ara-
nızda bulunarak sorumluluk aldığım için mutlu olduğumu 
belirtmek istiyorum.

Mezuniyetim sonrasında 1979 yılı Nisan ayında hemen 
Oda’ya üye oldum.

12 Eylül 1980 askeri faşist diktatörlüğü sonucu toplumun 
tüm katmanlarındaki örgütsüzlük ve depolitize olmuş-
luğun, sinmişliğin, susturulmuşluğun karşısında tekrar 
örgütlenmek, demokratik hak ve özgürlükleri kazanma 
mücadelesinin 1989 bahar eylemleri ile birlikte tekrar 
yükselişe geçtiğini hep birlikte gördük.

Özellikle kamu çalışanlarının sendikalaşma sürecinin 
mevcut anayasanın açıklarından faydalanarak olabilece-
ğinin tartışıldığı bir süreçte; Ankara’da benim de içinde 
bulunduğum sınırlı sayıda kişinin katıldığı, rahmetli Prof. 
Doktor Alparslan IŞIKLI’nın seminerlerinin sonucu fiili ve 
meşru temelde, ülke genelinde kamu çalışanlarının sen-
dikalaşma hareketini başlattık.
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Türkiye mücadele tarihinde çok önemli bir yeri olan ve 
dünya çapında yankı yaratan, Ankara Kızılay’da, yüz bin-
lerin katıldığı üç günlük işgal eylemini gerçekleştirdik.

Coplandık, gaz yedik, soruşturulmalara uğradık ancak 
hak arama ve sendikalaşma mücadelesinden asla vazgeç-
medik.

1996 yılında Oda Yönetim Kurulu üyeliği, 1997 yılında 
Yönetim Kurulu Sayman üyeliği, 1997-2010 yıllarında 
Yönetim Kurulu Sekreter üyeliği; 2010 Nisan’ından itiba-
ren de Emin Koramaz’dan devraldığım Yönetim Kurulu 
Başkanlığı görevini bugüne kadar sürdürdüm.

1996’dan bu yana sorumluluk üstlendiğim Oda örgüt-
lülüğüne anlayış olarak yerleştirmek, katkıda bulunmak 
istediklerim; kurumsallaşma, kolektif çalışma, işyerinde 
çalışma barışı, ülke ve toplum sorunları konusunda emek 
ve demokrasi güçleriyle birlikte toplumsal muhalefet ör-
gütü olarak mücadele etmek, Odamızın temsiliyetinde 
kurum ve kuruluşlar nezdinde kurumsal saygınlığımızı 
tesis etmek ve Oda politikalarının sürekliliğini sağlamak 
olmuştur.

Bütün görevlerde, birlikte olmaktan onur duyduğum 
Çağdaş/Demokrat Mühendisler ekibinin önerisini ve des-
teklerini özellikle belirtmek istiyorum.

Odamıza, mesleğimize, meslektaşlarımıza yönelik saldırı-
ların yoğunlaştığı, mesleğimizin ve meslektaşlarımızın iti-
barsızlaştırıldığı bir dönemde; keyfi, kariyerist, benmer-
kezci davranış yerine biz olmayı, birbirimize omuz atmak 
yerine omuzdaşlıklarımızı çoğaltmayı benimsedim.

Birbirimizin elini tutmaktan asla vazgeçmemek gerektiği-
ne inandım.Bu uğurda mücadele ettim.

Oda yapısında, süreklilik–yenilenme ilişkisi içinde görev 
devrine ve yeni arkadaşlara yer açmak gerektiğine sami-
mi olarak inanıyorum.

Benim için başkanlıktan ayrılmanın zamanıdır. Ama hep 
aranızda olacağım. Oda ve Şube çalışmalarında, Oda’nın 
makina dairesinde bir nefer olarak yer almaya devam 
edeceğim.

Odamızın birlikte üretme, birlikte karar alma ve birlikte 
yönetme ortamında bana da görev alma fırsatı tanıdığınız 
için mutluyum, onurluyum.

Geçmişten bu yana Oda organlarında, kurullarda, komis-
yonlarda ve çalışma gruplarında birlikte görev yaptığım, 

onlarla bir arada olmaktan onur duyduğum, her birinden 
çok şey öğrendiğim örgütlü üyelerimize ve değerlerimizi 
paylaşan Oda çalışanlarımıza teşekkür ediyorum.

Zaman zaman birbirimizle tartıştığımız durumlarda bile, 
sorumluluk üstlendiğim süreçte bizlere hep destek olan, 
Odamızın, halkımızın ve ülkemizin çıkarları için birlikte 
yürüdüğümüz, şu anda aramızda olan olmayan tüm dost-
lara teşekkür ediyorum.

Bütün bunları, içinde yer aldığımız, bugün temsil ettiği-
miz çizginin yakın tarihinin temel özellikleri olarak, yeni 
dönemi planlarken yol göstermesi amacıyla dile getirdim.

TMMOB Makina Mühendisleri Odası’nın bilinçli, örgütlü 
üye topluluğuna, ülkemizin aydınlık yüzlü güzel insanları-
na samimi teşekkürlerimi sunuyorum.

Yeni çalışma dönemimizde Oda ve TMMOB organların-
da görev üstlenecek tüm arkadaşlarımızı yürekten kut-
luyorum.

Ben, ülkemde; örgütlenme özgürlüğünün önündeki en-
gellerin kaldırıldığı; demokratik planlama ve denetim fik-
rinin her alanda savunulduğu; bilginin toplumsallaşmasının 
sağlandığı, emekten, doğadan, insandan, toplumdan yana 
ve geleceğimizin örgütlenmesinde kullanıldığı; çalışanla-
rın geleceklerinden kaygı duymadığı, iş, işsizlik, yoksulluk 
kaygılarının olmadığı; yolsuzluğun, usulsüzlüğün olmadığı, 
yeraltı ve yerüstü kaynaklarımızın uluslararası sermayeye 
peşkeş çekilmediği, kamusal denetim alanlarının özelleş-
tirilmediği, ülkenin sanayileşmesinden vazgeçilmediği; 
OHAL ve OHAL uygulamalarının olmadığı, sosyal devle-
tin hakim kılındığı; tüketici haklarının korunduğu; çalışan-
ların söz ve karar sahibi olduğu; insanların birbirine saygı 
gösterdiği, bizlerin ve çocuklarımızın geleceklerinden 
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kaygı duymadığı, insanların özgürce yaşayacağı bir gele-
cek ütopyasının gerçekleşmesi dileğiyle…

Bu sevgiyle, bu umutla, bu bilinçle, güneşli güzel günlere 
olan sonsuz inancımla genel kurulumuzun birliğimizi güç-
lendirmesini diliyor, hepinizi selamlıyorum.

Sağ olun var olun.

Yaşasın bağımsız, demokratik, eşitlikçi, özgürlükçü Tür-
kiye ülkümüz.

Yaşasın Makina Mühendisleri Odası örgütlülüğü.

Yaşasın TMMOB örgütlülüğü.”

Oda Başkanından sonra TMMOB Başkanı Emin Koramaz 
bir konuşma yaptı.

TMMOB Başkanı Emin Koramaz’ın konuşması 
şöyle:

“Hepinizi Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Yöne-
tim Kurulu adına sevgi ve dostlukla kucaklıyorum.

Biliyorsunuz Makina Mühendisleri Odası benim için bir 
baba ocağıdır. Dolayısıyla bugünkü konuşmamı Birlik 
başkanı sıfatıyla olduğu kadar, Oda çalışmalarını ilgiyle 
takip eden bir üye sıfatıyla da yapıyorum.

Konuşmama başlamadan önce, geride bıraktığımız iki 
yıllık çalışma dönemi boyunca Oda faaliyetlerinin başarılı 
ve uyumlu biçimde yürütülmesini sağlayan Odamızın yö-
netim kuruluna, denetleme ve onur kurulu üyelerine ve 
oda faaliyetlerine katkı veren tüm üye ve çalışanlarımıza 
teşekkür ediyorum.

Şube ve temsilciliklerimizden başlayarak bugüne kadar 
başarılı biçimde örgütlediğimiz Genel Kurul sürecimizin 
sonuna gelmiş bulunuyoruz.

İki gün boyunca yapılacak tartışmalar, alınacak kararlar 
ve Oda kurullarına yapılacak seçimlerle bu genel kurul 
sürecimizin tarihsel birikimimize ve demokratik değerle-
rimize yakışır biçimde tamamlanacağına inanıyorum.

Geçtiğimiz genel kurulumuzdan bu yana çok büyük zor-
luklarla dolu iki yıl geçirdik.

Başta metropoller olmak üzere ülkenin en doğusundan 
en batısına kadar yaşanan bombalı saldırılarda 200’e ya-
kın yurttaşımızı hayatını kaybetti.

Başarısızlıkla sonuçlanan bir darbe girişimi sırasında, ara-

larında TBMM’nin de bulunduğu çok sayıda askeri ve sivil 
kurum bombalandı ve bir gecede 250 yurttaşımız haya-
tını kaybetti.

Darbe girişiminden bir hafta sonra ilan edilen Olağanüstü 
Hal rejimiyle, yüzbinlerce kişi görevinden ihraç edildi, ba-
sın yayın organları, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler 
kapatıldı.

OHAL’in ilk ayında kendimizi fiili olarak Suriye Savaşı’nın 
içerisinde bulduk. Cerablus ve El-Bab’ı ele geçirmek için 
“Özgür Suriye Ordusu” mensubu cihatçı yapılarla birlik-
te başlatılan Fırat Kalkanı Harekâtı tam 7 ay devam etti. 
Operasyonda onlarca askerimiz hayatını kaybetti.

Sınır ötesi operasyon devam ederken önce HDP Bele-
diyelerine yönelik operasyonlar ve kayyım atamaları, ar-
dından da dokunulmazlıkları kaldırılan HDP Eş Başkanları 
ve milletvekillerine yönelik tutuklamalar gerçekleştirildi.

Cumhuriyet gazetesine yönelik operasyonla çok sayıda 
gazeteci tutuklandı. Sosyal medyada hükümete yönelik 
her eleştiri, gözaltına alınma sebebi haline getirildi.

OHAL rejimi altında parlamenter demokrasinin sonu 
olan Cumhurbaşkanlığı Sistemi için referanduma gidildi. 
Devletin tüm olanaklarının iktidar partisi için seferber 
edildiği referandumda, sandık usulsüzlükleri ve hukuk 
dışı YSK kararları ile şaibeli bir Evet kararı çıktı.

HDP Milletvekillerinin ardından CHP mensubu bir mil-
letvekilinin de tutuklanmasıyla, ana muhalefet partisi li-
deri tarafından Ankara’dan İstanbul’a kadar 25 gün süren 
adalet yürüyüşü gerçekleştirildi.

AKP’li büyükşehir belediye başkanları zorla görevlerin-
den istifa ettirildiler.
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ABD’de görülen Rıza Sarraf Davası ile Sarraf’ın milletve-
killerine ve banka yöneticilerine rüşvet verdiği ispatlandı.

Ve nihayet Zeytin Dalı Operasyonu ile bir kez daha kom-
şu ülke topraklarında askeri operasyon gerçekleştirildi.

Kaba hatlarıyla aktardığım bütün bu gelişmeler iki yıl gibi 
kısa bir sürede gerçekleşti. 

Bu süre boyunca AKP, Anayasayı çiğneyerek, kanunları 
yok sayarak, parlamentoyu askıya alarak, yargı organla-
rını kendine bağlayarak, medyayı teslim alarak, gündelik 
yaşamı kriminalize ederek, toplumu saflaştırarak halkı 
şiddet ve korku ile sindirdi. Geçtiğimiz bu iki yıl, demok-
rasi tarihimizin en karanlık dönemlerinden birisi olarak 
tarihe geçmiştir.

15 yıldır tek başına iktidarda bulunan AKP hükümeti, 
bunca yıl boyunca topluma ne vaat ettiyse, şimdi tam 
tersini yaşatmaktadır.

Güneydoğu’da OHAL’i kaldırmakla övündüler, OHAL’i 
tüm Türkiye’ye yaydılar.

Kürt sorununda çözüm ve barış vaat ettiler, çözümsüzlü-
ğü derinleştirdiler.

Ülkede birlik ve beraberlik vaat ettiler, toplumsal kutup-
laşmayı artırdılar.

Komşularla sıfır sorun vaat ettiler, sorun yaşamadığımız 
bir tek komşu bırakmadılar.

Ekonomide istikrar vaat ettiler, krizden önümüzü göre-
mez hale getirdiler.

Reel sektörün canlandırılmasını vaat ettiler, sanayiyi bitir-
me noktasına getirdiler.

Ülkenin dış borçlarını bitirmeyi vaat ettiler, ülkeyi dış 
borç bulamaz hale getirdiler.

Koalisyonlar dönemini bitirmeyi vaat ettiler, daha seçim-
ler gelmeden fiili bir koalisyon düzeni kurdular.

15 yıllık AKP iktidarı döneminde geldiğimiz bu nokta ke-
limenin gerçek anlamıyla toplumsal bir trajedidir ve bu 
trajedinin sorumlusu AKP hükümetidir.

Bu trajedinin sorumlusu, AKP’nin üretim yerine ranta, 
sanayileşme yerine özelleştirmeye, toplumsal kalkınma 
yerine bireysel köşe dönmeciliğe dayalı neoliberal eko-
nomi politikalarıdır.

Sadece ekonomide değil, toplumsal yaşamın her alanında 

çöküşe yol açan bu politikaların hedefinde şimdi de şeker 
fabrikalarımız bulunmaktadır. Cumhuriyetin en elverişsiz 
koşullarında büyük yokluklar içinde kurulan, kurulduğu 
bölgedeki kentlerin gelişimini sağlayan, ekonomik de-
ğerini aşan toplumsal getirileri olan 14 şeker fabrikamız 
özelleştirme kapsamına alınmıştır.

Bizler biliyoruz ki, 1980’li yıllardan itibaren birbiri ardına 
yapılan özelleştirmeler bu ülkeye işsizlik, yoksulluk, haya-
ta pahalılığından başka bir şey getirmedi.

“Verimsizlik”, “zarar eden KİT’leri elden çıkartma” ve 
“devletin sırtındaki kamburdan kurtulma” söylemiyle 
yapılan özelleştirmeler, sermaye kesimlerinin kasalarını 
doldururken halkı daha da yoksullaştırdı.

Ülke tarımı, ülke sanayisi bitirildi. Mühendislik alt yapı-
mız, üretim yeteneğimiz aşındırıldı.

Oysa bu alanlar, tüm gelişmiş kapitalist ülkelerde kamu-
sal bir anlayışla ele alınmaktadır.

Özellikle küresel krizle birlikte bu devletler, ülke tarımı-
nı, ülke sanayisini ve iç pazarı geliştirici kamusal önlem ve 
teşvikleri artırmışlardır.

Bizlere özelleştirme ve serbestleştirme konularında 
yön ve yol haritası sunan, sadece krizlerini ve savaşları-
nı transfer edip ülke kaynaklarımızı kendi sömürülerine 
açan emperyalist güçlerin bu yöneliminden mutlaka ders-
ler çıkarılması gerekir.

Ülkemizin kalkınması, sanayileşmesi, halkımıza insanca 
yasam koşullarının sağlanması ve toplumsal gönencin ar-
tırılması için tarımsal değerler dahil tüm zenginliklerimize 
toplumcu bir bakış açısıyla yaklaşmak zorundayız.

Halkın ortak varlıklarının çok uluslu şirketlere, sermaye 
tekellerine satılmasına, tarımsal üretimin bitirilmesine, 
sanayi tesislerimizin bir bir kapatılmasına, uluslararası te-
kellerin insan sağlığını hiçe sayan ürünleriyle geleceğimi-
zin karartılmasına kayıtsız kalınamaz.

Tüm olumsuz koşullara, iktidarın, rant ve çıkar çevre-
lerinin tüm saldırılarına karşın yapmış olduğu onlarca 
kongre, sempozyum ve raporlarla bu hususun altını tek-
rar tekrar çizen Makina Mühendisleri Odamızı yürekten 
kutluyorum.

Bizler üreten, sanayileşen, kalkınan bir Türkiye için kamu 
girişimciliğini savunmaya, kamusal varlıklarımı korumaya 
devam edeceğiz!
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TMMOB olarak geçtiğimiz iki yıllık çalışma dönemimiz, 
tek adam rejimine karşı mücadele etmek ve AKP’nin yı-
kım politikalarına karşı ülkemizi, mesleğimizi ve meslek-
taşlarımızı savunmakla geçti.

Hukuki, mesleki ve toplumsal alanda bütünlüklü olarak 
yürüttüğümüz bu mücadele, siyasal iktidarın topyekûn 
saldırısı karşısında hem kendi örgütlülüğümüze hem de 
emek ve demokrasi güçlerine büyük bir umut kaynağı 
oldu.

İçinden geçtiğimiz bu zor dönemde TMMOB örgütlülüğü 
olarak demokrasiye, özgürlüklere, bağımsızlığa, laikliğe 
ve toplumculuğa olan bağlılığımızdan asla taviz verme-
dik. 15 Temmuz Darbe Girişimi’ne nasıl karşı çıktıysak, 
AKP’nin darbe bahanesiyle yürürlüğe koyduğu sivil dar-
besine de aynı kararlılıkla karşı çıktık.

Güçler ayrılığını ortadan kaldırarak tek adam rejimini fi-
ilen uygulamaya geçiren OHAL Rejimine karşı emek ve 
demokrasi güçleriyle birlikte ortak basın açıklamaları, ey-
lemler ve kampanyalar gerçekleştirdik.

Kanun Hükmünde Kararnamelerle haksız ve hukuksuz 
biçimde işlerinden atılan mühendis, mimar ve şehir plan-
cılarının işlerine geri dönmeleri için girişimlerde bulun-
duk.

Hukuk devleti anlayışını yok eden, halk iradesini yok sa-
yan KHK’lerin iptal edilmesi için mücadele ettik.

Geçtiğimiz iki yıl boyunca üyelerimize mesleki, ekono-
mik ve sosyal alanlarda sahip çıkma mücadelesi verdiği-
miz gibi, mesleki gelişmelerin toplumsal çıkarlar için kul-
lanılması doğrultusunda da büyük gayret gösterdik.

Bu dönem boyunca, Odalarımızın ve İl Koordinasyon 
Kurullarımızın düzenlediği yüzlerce etkinliğin yanı sıra 
TMMOB bünyesinde merkezi olarak gerçekleştirdiği-
miz Bilirkişilik Çalıştayı, Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresi, 
Kadın Sempozyumu, Kadın Kurultayı, Sanayi Kongresi, 
Enerji Sempozyumu ve Eğitim Sempozyumu etkinlikle-
rimiz gerçekleştirildi.

Bu etkinlikler yoluyla TMMOB’nin değerleri ve birikimi 
toplumun tüm kesimleriyle paylaşılırken, meslek alanları-
mızdaki teknik gelişmeler üyelerimize aktarıldı.

Yine bu dönem boyunca açtığımız davalar ve yürüttü-
ğümüz hukuki mücadele ile şehirlerimizin, kıyılarımızın, 
madenlerimizin, tarihi eserlerimizin, kültürel mirasımızın 

yağmalanmasına karşı önemli davalar kazandık.

Üyelerimizin haklarını koruma ve teknik yönetmeliklerin 
mesleki ilkelere uygunluğu noktasında önemli kazanımlar 
elde ettik.

Halen birliğimizin taraf olduğu 200’ün üzerinde dava hu-
kuk birimimiz tarafından takip edilmektedir.

Bu kararlı ve mücadeleci tutumumuz nedeniyle iktidarın 
çok yönlü saldırılarıyla karşı karşıya kalıyoruz. Her fırsat-
ta, birliğimizin kamusal statüsünü aşındırmak, mesleki 
etkinliklerimizi sınırlandırmak ve özerk yapımızı ortadan 
kaldırmak için farklı çabalar içine giriyorlar.

Kamusal yetkilerimizi buduyorlar. Oda gelirlerimizi dü-
şürüyorlar. Torba yasalar ile kuruluş kanunumuzda ya-
pılmaya çalışılan değişikliklerle susturulmak, parçalanmak 
ve bertaraf edilmek isteniyoruz

Bunun yöntemi kimi zaman Cumhurbaşkanlığı Devlet 
Denetleme Kurulu Raporu oluyor, kimi zaman yönetme-
lik değişikliği, kimi zaman da bakanlıkların İdari ve Mali 
Denetlemesi oluyor.

Biliyorsunuz en son olarak da yetirince “yerli ve milli” 
duruş sergilemedikleri için Mesleki Birliklerin isimlerinin 
ve yasalarının değiştirilmesi için hummalı bir çalışmaya 
giriştiler.

Daha dün uluslararası gıda tekelleri istiyor diye bu ülke-
nin öz kaynaklarıyla kurulan şeker fabrikalarını satışa çı-
kartmışlarken hangi “yerli ve milli” duruştan bahsediyor-
lar? AKP’nin derdi ne yerlilikle ne de millilikledir. AKP’nin 
derdi, birliğimizin kamusal statüsü ve toplumcu mücade-
le anlayışıdır.

Bizlere Anayasayla verilen görev, meslektaşlarımızın hak 
ve çıkarlarını koruma görevimiz yanı sıra mesleğimizin 
kamu çıkarları yani toplum çıkarları doğrultusunda uygu-
lanması için çalışmalar yürütmektir.

Bizler biliyoruz ki, AKP’nin rahatsızlığının asıl nedeni, 
anayasa ve yasanın bize verdiği bu görevleri hakkıyla ye-
rine getirmemizdir. Toplumsal olanı koruma yolundaki 
inadımız ve gayretimizdir.

Fabrikalarımızın, madenlerimizin, kıyılarımızın, orman-
larımızın, parklarımızın satılmasına, ülke tarımının bitiril-
mesine karşı kamusallığı savunmamızdır.

Gerici, muhafazakar uygulamalar karşısında ilericiliği, 
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çağdaşlığı, laikliği savunmamızdır. Faşizan, baskıcı, ayrış-
tırıcı politikalara karşı eşitliği, özgürlüğü, kardeşliği sa-
vunmamızdır. Sermayenin sınırsız sömürü isteğine karşı 
emeği ve alın terini savunmamızdır.

AKP demokratik seçimlerle ele geçiremediği her kurumu 
iftiralarla karalamayı ve baskılarla sindirmeyi gelenek hali-
ne getirmiştir. Üyeler nezdinde hiçbir inandırıcılığı olma-
dığı için genel kurullar sürecinde başarı kazanamayanlar, 
yukarıdan aşağı operasyonlarla ilerici meslek örgütlerine 
müdahale etmeye çalışıyorlar.

Önümüzdeki süreçte temel gündemimizi bu tür baskı-
cı girişimlerin oluşturacağı açıktır. TMMOB’nin 64 yıllık 
mücadele tarihinde benzerine az rastlanan bu saldırılara 
karşı, daha sık saf tutmamız gereken günlerden geçiyo-
ruz. Böylesi günlerde dayanışma daha da önem kazanı-
yor. Bu yüzden bu toplantılarımızın hem örgütümüze 
yönelik saldırıları püskürtmek, hem de ülkemizin gelece-
ğine yönelik direnç haritasını ortaya çıkarmak için önemli 
olduğunu düşünüyorum.

Biliyorum ki, bu baskılar TMMOB’yi yıldıramayacaktır. 
Bizlere nasıl saldırırlarsa saldırsınlar, savunduğumuz de-
ğerlerden asla geri adım atmayacağız. İlerici ve toplumcu 
değerlerimizin ortadan kaldırılmak istenmesi izin verme-
yeceğiz!

Sözlerime son vermeden önce buradan özel bir teşekkür 
etmek istiyorum. Teşekkürüm 22 yıldır oda faaliyetleri-
nin her aşamasında büyük bir gayret ve üretkenlikle gö-
rev yapan ve son dört dönemdir Oda Başkanlığı görevini 
başarıyla yerine getiren Başkanımız Ali Ekber Çakar’a ve 
onun şahsında Oda faaliyetlerine gönül vermiş tüm de-
ğerlerimize. Ali’nin de belirttiği üzere burası bir okul. Bir-
likte öğrenme okulu. Eşit, özgür, bilimin ve demokrasinin 

egemen olduğu bir ülke için aklımızı bilgimizi emeğimizi 
birleştirdiğimiz bir okul.

Ben 20 yılı aşkın birlikteliğimizde ve mesleki demokra-
tik mücadelemizde Ali Ekber’den çok şey öğrendim. Ali 
Ekber benim ve birçoğumuz için sadece bir mesai arka-
daşı değil aynı zamanda bir dost, bir mücadele arkadaşı, 
Odanın bugünlere getirilmesinde kolektif üretimin temel 
taşlarından birisi oldu.

Ali ve bu dönem kurullarda görev almayacak tüm 
arkadaşlarımın Oda çalışmalarından kopmayacağını, 
Odamızın mutfağında aynı gayret ve özveriyle çalışmaya 
devam edeceğini, birikimlerini örgütümüzün hizmetine 
sunmaya devam edeceğini biliyorum.

Bu nedenle veda etmiyorum, bu daha başlangıç, 
mücadeleye devam diyorum.

Yarın gerçekleştirilecek seçimlerde yeni seçilecek 
arkadaşlarımızın da aynı coşku ve özveriyle çalışacaklarına 
tüm kalbimle inanıyorum.

Bu inanç ve kararlılıkla, Türkiye’nin içinden geçtiği 
bu karanlık dönemde, ülkemize, mesleğimize ve 
değerlerimize sahip çıkmak konusunda en ufak bir 
tereddüt yaşamadan mücadele eden tüm arkadaşlarımızı 
dostlukla kucaklıyorum.

Teoman Öztürk’lerin, Suat Sezai Gürü’lerin ve bu dönem 
yitirdiğimiz sevgili Hasan Akalın’ların şahsında Oda ve 
TMMOB çalışmalarında emeği geçmiş tüm değerlerimizi 
özlem ve saygıyla anıyorum.

Genel Kurulumuzun eşit, özgür, demokratik bir Türkiye 
mücadelemize, üreten, sanayileşen ve hakça bölüşen 
bir ülke özlemimize katkı vermesi dileğiyle hepimize 
kolaylıklar diliyorum.”
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TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI
47. OLAĞAN GENEL KURUL TUTANAĞI

1. TMMOB Makina Mühendisleri Odası 47. Olağan Genel 
Kurulu, çoğunluksuz olarak ilan edilen 24 Mart 2018 
tarihinde Mithatpaşa Cad. No.76 Ankara adresindeki 
Kocatepe Kültür Merkezi’nde saat 10:00’da Oda Başkanı 
Ali Ekber Çakar tarafından açıldı. TMMOB Gözlemcisi 
Bahattin Şahin’in salonda hazır olduğu görüldü.

2. Başkanlık Divanı seçimine geçildi.

Divan Başkanlığına Mehmet Soğancı oy birliği ile seçildi.

Divan Başkan Yardımcılıklarına Arzu Pekdur ve Süleyman 
Solmaz oy birliği ile seçildiler.

Yazmanlıklara Serpil Taburoğlu, Can Öztürk, Bülent 
Göksülük ve Aylin Sıla Aytemiz oy birliği ile seçildiler. 
(EK-1)

Divan Başkanı Mehmet Soğancı açılış konuşmasını yaptı.

3. Saygı duruşunda bulunuldu. İstiklal Marşı okundu.

4. Divan Başkanı Genel Kurul gündemini okudu. Gündem 
maddelerine ekleme olup olmadığı soruldu, gündeme 
ekleme olmadı. Gündem Genel Kurulca oy birliği ile 
kabul edildi. (EK-2)

5. TMMOB Makina Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu 
Başkanı Ali Ekber Çakar’a açılış konuşması için söz 
verildi. (EK-3)

6. TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz’a 
söz verildi. (EK-3)

7. Komisyon seçimleri gündem maddesine geçildi. 
Komisyon önerileri okundu. Aşağıdaki isimlerden oluşan 
3 komisyonun kurulması oylandı ve oy birliğiyle kabul 
edildi. TMMOB Genel Kurul Yönetmeliği'nde 3 kişi olan 
komisyon üye sayılarının komisyon üyeliğine olan talepler 
kadar artırılması oylanarak kabul edildi.

7.1. Ana Yönetmelik ve Yönetmelikler Komisyonuna:

Yunus Yener, Evren Sağ, Hikmet Pekdur, Cenk A. 
Lişesivdin, Ferudun Tetik, Enver Işık, Neşet Aykanat, M. 
Ali Elma, İbrahim Tataroğlu, Behice Çetinkaya Dilbaz, M. 
Emin Tümür, Selda Ünver, Melih Yalçın yazılı önerge ile 

aday gösterildi. (EK-4.1). Başka aday olmadığı belirlendi.

Aday gösterilenlerin tamamının isimleri okunarak oylandı 
ve komisyon oy birliğiyle kabul edildi.

7.2. Bütçe Uygulama Esasları Yönetmeliği Komisyonuna:

Tahsin Akbaba, Kerem Şahin, Selim Ulukan, Sinan 
Öztemel, K. Levent Güler, A. Fahri Aloğlu, Saadet Sayın, 
Cihan Deligöz, Fikret Çaral, A. İhsan Taşkın yazılı önerge 
ile, Necmi Varlık sözlü olarak, aday gösterildi (EK-4.2). 
Başka aday olmadığı belirlendi.

Aday gösterilenlerin tamamının isimleri okunarak oylandı 
ve komisyon oy birliğiyle kabul edildi.

7.3. Genel Kurul Sonuç Bildirgesi ve Kararlar 
Komisyonuna:

A. Selçuk Soylu, Seyit Ali Korkmaz, Ali Haydar Karaçam, 
Hüseyin Atıcı, Mehmet Sarıca, M. Zeki Ader, Ataol Torun 
Öztorun, Erdal Yavaş, Zeki Baran, Sait Bahçe, İbrahim 
Mart yazılı önerge ile, Yüksel Yaşartekin sözlü olarak 
aday gösterildi (EK-4.3). Başka aday olmadığı belirlendi.

Aday gösterilenlerin tamamının isimleri okunarak oylandı 
ve komisyon oy birliğiyle kabul edildi.

8. Çalışma ve Denetleme Raporlarının Okunması ve 
Görüşülmesi gündem maddesine geçildi.

8.1. Çalışma ve Denetleme Raporlarının Genel Kurula 
özet olarak sunulmasına oy birliği ile karar verildi.(Ek-5)

8.2. Çalışma Raporunu ve Mali Raporu MMO Yönetim 
Kurulu Sekreter Üyesi Yunus Yener özetledi.

8.3. Denetleme Kurulu Raporunu, Denetleme Kurulu 
Üyesi Haydar Şahin okudu.

9. Başkanlık Divanı saat 10:25 itibarıyla 630 delegenin 
Genel Kurul’da hazır bulunduğunu belirtti.

10. Çalışma ve Denetleme Raporlarının görüşülmesine 
geçildi.

10.1.1. Çalışma ve Denetleme Raporları hakkında aşağıda 
belirtilen isimler söz aldı.
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Sekizinci konuşmacıdan sonra, Komisyonlara iletilmek 
üzere Divan'a gelen önergeler hakkında divan başkanı 
tarafından Genel Kurula bilgi verildi.

On birinci konuşmacıdan sonra Komisyonlara iletilmek 
üzere Divan'a gelen yeni önergeler hakkında divan 
başkanı tarafından Genel Kurula bilgi verildi.

On üçüncü konuşmacıdan sonra Divan Başkanı tarafından 
seçime katılmak isteyen adayların dilekçelerini saat 
16:00’a kadar Divana iletmeleri istendi.

On altıncı konuşmacıdan sonra Komisyonların 
çalışmalarını tamamlamak zorunda oldukları hatırlatılarak 
başka önerge olup olmadığı soruldu, yeni önergelerin 
iletilmesi için 15 dakika süre verildi.

On sekizinci konuşmacıdan sonra Komisyona iletilmek 
üzere Divan'a gelen yeni önerge hakkında Divan Başkanı 
tarafından Genel Kurula bilgi verildi.

Yirmi altıncı konuşmacıdan sonra söz isteyenlerin çokluğu 
göz önüne alınarak, Divan Başkanı tarafından Genel 
Kurula’da sorularak konuşmacı sayısı 42 ile sınırlandırıldı.

Oğuz Türkyilmaz, Selçuk Karstarlı, Güniz Gacaner, Yıldız 
Sınmaz Uzgan, Battal Kılıç, Özgür Selçuk, Mehmet Emin 
Tümür, Erdal Yavaş, Tevfik Peker, Ferda Yamanlar, 
Aydan Adanır, Zafer Güzey, Sait Bahçe, Yüksel 
Yaşartekin, Devrim Cem Erturan, Sıdıka Ece Altınışık, 
Ezgi Kılıç, Hasan Emir Kavi, Fikri Düşünceli, Zeki Baran, 
Mahir Ulaş Akcan, Zeki Aslan, İbrahim Mart, Birhan 
Şahin, Cafer Yıldız, Azmi Bakdur, Umut Buyruk, Seçkin 
Şişmanoğlu, Fasih Kutluay, Mesut Geçgel, Serkan Çiteli, 
Ozan Parlar, Melih  Hüseyin Atıcı, Murat Kürekçi, Şerif 
Özsakarya, Cemal Akkoç, N. Doğan Albayrak, Alkım 
Erdönmez, Özgür Aksu, İbrahim Tataroğlu, İlter Çelik

olmak üzere toplam 42 delege konuştu. 

10.1.2. Çalışma Raporu hakkındaki konuşmalardan sonra 
Yönetim Kurulu adına Ercüment Ş. Çervatoğlu ve Ali 
Ekber Çakar söz aldı.

10.1.3. Son söz üyenin kuralı uyarınca Kaya Güvenç’e söz 
verildi.

11. Aklama gündem maddesine geçildi.

11.1. Yönetim Kurulunun aklanması oylamaya sunuldu ve 

Yönetim Kurulu oy birliği ile aklandı.

11.2. Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ekber Çakar, Genel 
Kurul üyelerine teşekkür etti. Divan Başkanı görevden 
ayrılan Oda Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ekber Çakar’a 
Divan adına teşekkür etti.

12. Seçime Katılacak Adayların Belirlenmesi gündem 
maddesine geçildi. 

Başkanlık Divanına sunulan MMO ve TMMOB kurullarına 
(Oda Yönetim Kurulu, Oda Denetleme Kurulu, Oda 
Onur Kurulu üyelikleri ile TMMOB Yönetim Kurulu, 
TMMOB Yüksek Onur Kurulu, TMMOB Denetleme 
Kurulu adaylıkları) asıl ve yedek adayları tek tek okundu.  
TMMOB Delege listesi asıl ve yedek adayları baştan beş 
ve sondan beş aday olmak üzere okundu. Divan Başkanı 
tarafından kurullar ve TMMOB Delegeliği için başka aday 
olup olmadığı, ayrıca okunan listelere itiraz olup olmadığı 
soruldu. Başka aday ve itiraz olmadığı görüldü. Böylece 
Seçim Kuruluna gönderilecek aday listesi kesinleşti. (EK-
10)

Delege listesinin bilgisayarda yazılıp matbaada çoğaltılması 
önergesi (Ek-9) oylandı. Oybirliği ile kabul edildi.

13. Komisyon Raporlarının Görüşülmesi gündem 
maddesine geçildi.

13.1. Ana Yönetmelik ve Yönetmelikler Komisyon 
Raporu görüşüldü. (EK-6)

13.1.1. Komisyonun oy birliği ile olumlu görüş bildirerek 
yeni seçilecek MMO Yönetim Kurulu’nun incelemesi ve 
değerlendirmesine sunulmasına karar verdiği komisyon 
raporunun 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 nolu önergesi 
oy birliği ile kabul edildi.

13.1.2. Komisyonun oy birliği ile olumlu görüş bildirerek 
yeni seçilecek MMO Yönetim Kurulu’nun incelemesi ve 
değerlendirmesine sunulmasına karar verdiği komisyon 
raporunun 3 nolu önergesi (3 oya karşı) oy çokluğu ile 
kabul edildi.

13.1.3. Komisyonlarda görüşülmeyen 13 nolu önerge 
Genel Kurulda görüşmeye açıldı. Ali Ekber Çakar önerge 
lehinde söz aldı. Aleyhinde söz alan olmadı. Genel 
kurulda oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

13.1.4. Komisyonun oy birliği ile olumlu görüş bildirerek 
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yeni seçilecek MMO Yönetim Kurulu’nun incelemesi ve 
değerlendirmesine sunulmasına karar verdiği komisyon 
raporunun 19, 20 ve 21 nolu önergelerin OYK ya dilek 
ve temenni olarak iletilmesi ve oylamaya gerek olmadığı 
konusunda önerge sahiplerinin onayı alındı.

13.1.5. 15 nolu önerge önerge sahibi tarafından geri 
çekildi.

13.1.6. Komisyonun TMMOB Genel Kurulu'na taşınması 
yönünde görüş belirttiği 17 nolu önerge oy birliği ile 
kabul edildi.

13.1.7. Komisyonun TMMOB Genel Kurulu'na taşınması 
yönünde görüş belirttiği 18 nolu önerge (10 oya karşı) oy 
çokluğu ile kabul edildi.

13.2. 46. Dönem Bütçe Uygulama Esasları Önerisi 
görüşüldü. (EK-7)

13.2.1. Komisyon raporu maddelerinin ve alt 
maddelerinin tamamı hakkında Komisyon olumlu görüş 
bildirdi. Komisyon raporu maddeleri ve alt maddeleri 
komisyon sözcüsü tarafından tek tek okunarak sırayla 
oylandı.

13.2.2. Komisyon raporunun 1, 2, 3, 4.2, 4.3, 4.4, 5, 6, 7, 
8 ve 9. Maddeleri oy birliği ile kabul edildi.

13.2.3. Komisyon raporunun 4.1 maddesi hakkında 1 kişi 
aleyhte, 1 kişi lehte söz aldı. Oy çokluğu (3 oya karşı) ile 
kabul edildi.

13.2.4. Komisyon raporunun 4.5 maddesi oy çokluğu (2 
oya karşı) ile kabul edildi.

13.2.5. 46. Dönem Bütçe Uygulama Esasları Komisyonu 
Raporu oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

13.3. Genel Kurul Sonuç Bildirgesi ve Kararlar 
Komisyonuna gelen önergeler görüşüldü.(EK-8)

13.3.1. Komisyonun olumlu görüş bildirdiği 16 nolu 
önerge oy birliği ile kabul edildi.

13.3.2. Komisyonun olumsuz görüş bildirdiği 14 nolu 
önerge, önerge sahibinin onayı alınarak Dilek ve temenni 
olarak İlçe seçim kurulu ile görüşülmek üzere Oda 
Yönetim Kuruluna iletilmesi Genel Kurul tarafından 
uygun bulundu.

13.3.3. Sonuç bildirisi taslağı okunarak Genel Kurulun 

onayına sunuldu, oylanarak oy birliği ile kabul edildi. 
Genel Kurul tarafından taslağın son şeklinin verilmesi için 
Oda Yönetim Kuruluna yetki verilmesine karar verildi.

14. Dilek ve Öneriler gündem maddesinde söz isteyen 
olmadı.

15. Divan Başkanı tarafından 25 Mart 2018 tarihinde 
yapılacak olan seçimler hakkında bilgilendirme yapıldı.

16. Divan Başkanı TMMOB MMO 47. Olağan Genel 
Kurulu’nu saat 20:30’da kapattı.

EKLER:

EK 1: Divan seçimi için önergeler

EK 2: Gündem

EK 3: TMMOB MMO Başkanı Ali Ekber Çakar’ın ve 
TMMOB Başkanı Emin Koramaz’ın konuşmaları

EK 4: Kurulacak Komisyonlara üye adaylıkları için 
önergeler

EK 5: Çalışma Raporunun özet olarak okunmasına 
ilişkin önerge

EK 6: Ana Yönetmelik ve Yönetmelikler Komisyon 
Raporu ve ilgili önergeler

EK 7: Bütçe Uygulama Esasları Komisyon Raporu ve 
ilgili önergeler

EK 8: Genel Kurul Sonuç Bildirgesi ve Kararlar 
Komisyon raporu ve ilgili önergeler

EK 9: Delege listesinin bilgisayarda yazılıp matbaada 
çoğaltılması hakkında önerge

EK 10: Oda ve TMMOB kurullarına adaylık dilekçeleri 
(7 adet Oda Yönetim kurulu asıl ve 7 adet Oda Yönetim 
Kurulu yedek, 15 adet Oda Denetleme Kurulu asıl ve 15 
adet Oda Denetleme Kurulu yedek, 5 adet Oda Onur 
Kurulu asıl ve 5 adet Oda Onur Kurulu yedek, 3 adet 
TMMOB Yönetim Kurulu, 1 adet TMMOB Yüksek Onur 
Kurulu, 1 adet TMMOB Denetleme Kurulu adaylıkları 
için toplam 59 adet dilekçe) ve TMMOB Genel Kurul 
delegeliğine asıl ve yedek aday listeleri (100 kişi asıl, 100 
kişi yedek Demokrat Mühendisler’in TMMOB Genel 
Kurul delegeliğine aday listesi)

EK 11:  Genel Kurul katılım listesi
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TMMOB Makina Mühendisleri Odası (MMO) 47. 
Olağan Genel Kurulu, 24 Mart 2018 tarihinde Ankara 
Kocatepe Kültür Merkezi’nde 850 delegenin katılımıyla 
gerçekleşmiştir. 108 bin 400 üyesi, 28 bin 779 öğrenci 
üyesi, 18 Şube, 55 il, 43 ilçe temsilciliği, mesleki denetim 
büroları, uygulamalı eğitim merkezileri, meslek içi eğitim 
merkezleri; akredite muayene, personel belgelendirme, 
deney ve kalibrasyon laboratuarı kuruluşları ve işyeri 
temsilcilikleri ile büyük bir örgütlüğe sahip olan Odamızın 
47. Olağan Genel Kurulu, aşağıdaki sonuç bildirisini 
örgütümüze ve kamuoyuna sunar.

Bilindiği üzere bu iktidar döneminde sanayi, tarım, enerji, 
ulaşım, sağlık, eğitim, yerel yönetim vb. kamusal hizmetler 
serbestleştirme-özelleştirmelere tabi tutulmuş; bariz bir 
sanayisizleşme süreci yaşanmış ve ülkemiz rant cenneti 
haline getirilmiştir. Kamusal üretim, hizmet ve denetim 
fonksiyonlarının tasfiyesi ile birlikte; kamu idari yapısı ve 

TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI
47. OLAĞAN GENEL KURUL SONUÇ BİLDİRİSİ

personel rejimi, neoliberal ve totaliter bir içerikle kökten 
bir şekilde değiştirilmiştir.

Türkiye ekonomisi geçirdiği dönüşümler sonucu bugün; 
üretim, yatırım, tasarruf, istihdam, dış talep bağımlılığı, 
cari açık, sermaye hareketlerinin serbestliği, aşırı 
borçlanma ve rant yağması ile hayli kırılgan bir yapıdadır. 
Büyük dış borç yükü ve toplumsal gereksinimlere yönelik 
olmayan “büyük/çılgın projeler”in kaynak ihtiyacı için, 
kamusal kaynak ve varlıkların Varlık Fonu’nda toplanması 
ve gizlice ipotek edilebilmesi bile söz konusudur.

Bu politikalara paralel olarak sendikal alan zayıflatılmış, 
güvencesiz çalışma biçimleri yaygınlaştırılmış, kıdem 
tazminatlarına el atılmış, birçok emek düşmanı uygulama 
ve yoksulluk, ülkemizi sarmıştır.

Geçen yılki Anayasa referandumu ile de parlamenter 
temsili demokrasi, sosyal hukuk devleti, laiklik, temel 
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insan hakları ve siyasal özgürlüklerin rafa kaldırılmasının 
önü tamamen açılmıştır.

Şimdi de iktidardan düşmemek için, sonucun önceden 
belli olacağı seçimlere yönelik uyum yasaları, mevzuat 
değişiklikleri yapılmakta; toplumsal muhalefetin bütün 
kanatlarına saldırılmakta; milliyetçi-ümmetçi bir 
cepheleşme siyaseti ile toplum, siyasal, etnik, dinsel-
-mezhepsel düşmanlıklara, demokrasi düşmanı bir 
zemine yönlendirilmektedir.

ABD emperyalizminin icazetiyle, 28 Şubat ve 2001 
krizlerinin sunduğu avantajlarla iktidara gelen ve uzunca 
bir süre Fethullah Gülen cemaatiyle koalisyon halinde 
olan iktidarın “demokrasi tramvayından” nasıl indiğini, 
ülkemizin 15 Temmuz darbesine nasıl getirildiğini; 
15 Temmuz darbesi fırsat bilinerek ilan edilen OHAL 
ile anayasal düzenin nasıl tamamıyla askıya alındığını, 
TBMM’nin yok sayılarak KHK’ler ile ülkenin nasıl 
yönetildiğini; başta akademisyenler ve kamu emekçileri 
olmak üzere birçok meslektaşımızın hukuksuz bir şekilde 
görevlerinden nasıl uzaklaştırıldığını; iktidarının devamını 
savaş ve kaosta gören anlayışın Kürt sorununu “çözüm 
ve barış” söylemi ile bugüne kadar nasıl yönlendirdiğini; 
kadınlara yönelik şiddet ve cinayetler ile iş cinayetlerinin 
nasıl arttığını; Türk-İslam sentezci, totaliter-faşist bir 
rotaya nasıl oturduğunu hep birlikte gördük.

Ülkemiz dış politika alanında, Suriye’ye yönelik 
emperyalist müdahalelerin de yönlendirmesiyle ve iç 
siyaset-seçim hesapları ile savaş bataklığına her geçen 
gün daha fazla saplanmaktadır. İktidarın ÖSO gibi cihatçı 
çeteler ile beraber Suriye topraklarına müdahale etmesi 
Türkiye halklarının birlikte yaşama iradesine yapılmış bir 

darbedir. Barış içinde birlikte yaşaması gereken halkların 
arasına düşmanlık tohumları ekilmektedir. İç ve dış 
politika, toplumsal muhalefete kapatılmaya çalışılmakta; 
her şey iktidarın sürekliliğini sağlamaya, seçim ve faşizmin 
kurumsallaşması hesaplarına bağlanmaktadır.

Bu olumsuzluklara muhalefet edenler ile TMMOB 
ve Odalarımız; mevzuat düzenlemeleri ve her türlü 
antidemokratik uygulama ile uzun bir süredir tasfiye 
edilmeye çalışılmaktadır.

Burada görülmesi gereken; demokrasiyi, sosyal hukuk 
devletini ve laikliği yok etme çabaları ile kamu yönetimini, 
ülke imarını, yapı, kent, ulaşım, eğitim, sağlık, tarım, enerji, 
maden, su, çevre ve koruma alanları ile TMMOB ve diğer 
meslek birliklerinin mevzuatını yeniden düzenlemeye 
yönelik adımların iç içe geçmiş olduğudur. Mühendislik 
eğitimi ve uygulamalarının niteliksizleştirilmesi ile 
mühendis işsizliği arasında da bağlantılar bulunmaktadır. 
Ülkemizde gerçekleşen ekonomik-siyasi-ideolojik-
-kültürel-toplumsal dönüşümler ile kamu kurumu 
niteliğindeki meslek kuruluşlarının dönüştürülmesi 
arasında açık bir şekilde yapısal bağlantılar bulunmaktadır.

Ancak belirtmek isteriz ki; MMO 47. Olağan Genel Kurulu, 
kamusal mesleki sorumlulukları yerine getirmek, meslek 
ve meslektaş yararları ile demokratik mevzilerimizi 
korumak, özelleştirilen tüm kamusal hizmetlerin tekrar 
kamu eliyle ve toplum çıkarlarını gözeten bir anlayışla 
verilmesini sağlamak, Oda-TMMOB çizgisini sürdürerek 
geleceğe taşımak için kararlılıkla mücadele etmede tam 
bir görüş birliği içindedir.

Odamız, yeni çalışma döneminde, yukarıda sıralanan 
sorunların köklü bir tarzda aşılması ve insanca başka bir 
yaşam, başka bir Türkiye için; eşitlikçi, özgürlükçü, barış 
içinde, demokratik, laik, sanayileşmiş, kalkınmış, tam 
bağımsız bir Türkiye için bütün yurtsever, demokrat, 
devrimci güçler ile birlikte mücadeleye kararlılıkla devam 
edecektir.

Yaşasın MMO Örgütlülüğü!

Yaşasın TMMOB!

TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI

47. OLAĞAN GENEL KURULU
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Oda Yönetim Kurulu
Asıl Üyeler:
Yunus Yener
Abdullah Selçuk Soylu
Elif Öztürk
Bedri Tekin
Harun Erpolat
İsmail Odabaşı
Yılmaz Yıldırım 

Onur Kurulu
Asıl Üyeler:
İbrahim Mart
İbrahim Semih Oktay
Başar Küçükparmak
Zafer Güzey
Ünal Özmural

Oda Denetleme Kurulu
Asıl Üyeler: 
Erdal Taş
Satılmış Göktaş
Hüseyin Kaya
Osman Çakıl
Fikret Çaral
Kahraman Dağdeviren
Muharrem Tanju Sarıca
Haydar Sancar
Mustafa Varel
Oğuz Kepez
Orhan Tevfik Okuducu
Aydın Güçkıran
Ahmet İlbaşı
Levent Tanrısever
Gürsel Yayla

TMMOB Yönetim Kurulu
Emin Koramaz 
Tevfik Peker
Hüseyin Atıcı

Yedek Üyeler:
Haydar Şahin
Haydar Dirik
Serap Özpolat Çete
Vedat Irşi
Özgür Demirtaş
Pinar Uraz
Fatma Dilek Öznur

Yedek Üyeler:
Mehmet  Selçuk Göndermez
Nergiz Bilgin
Rıza Erhan Kutlu
Gafur Onur
Naci Erçolak

Yedek Üyeler: 
Hüseyin Kalantar
Alaaddin Eksin
Taşkın Koçak
Güner Mutlu
Nihat Çapoğlu
Servet Tetik
Süleyman Noyan
İbrahim Özçakır
Ali Aluç
Saadet Sayın
Ezgi Kılıç
Muharrem Üşümüş
Gültekin Keskin
Mahmut Köse
Adil Kesten

 TMMOB Yüksek Onur Kurulu 
Salim Melih Şahin

TMMOB Denetleme Kurulu
İlter Çelik

MMO 47. OLAĞAN GENEL KURULU SONUÇLARI
24 Mart’ta Kocatepe Kültür Merkezinde yapılan genel kurulun seçimleri 25 Mart’ta Oda merkez binasında yapıldı. 108 
bin 400 üye içinde her yüz üyeyi bir delegenin temsil ettiği genel kurul seçimleri bine yakın delegenin katılımıyla yapıldı.

Genel kurulda Odanın 47. dönem yönetim, onur ve denetleme kurulları ile MMO’yu TMMOB genel kurulu, yönetim 
kurulu, yüksek onur ve denetleme kurullarında temsil edecek 100 delege, blok liste olarak seçimlere giren Demokrat 
Mühendisler’den oluştu.
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TMMOB Makina Mühendisleri Odası’nın 24-25 Mart 
2018 tarihlerinde yapılan 47. Olağan Genel Kurulu'nda 
seçilen 47. dönem Oda Yönetim Kurulu üyeleri arasında 
görev dağılımı yapıldı.

Oda Yönetim Kurulu’nun ilk toplantısında yapılan 
görev dağılımında; Yunus Yener, Oda Yönetim Kurulu 
Başkanlığı, A. Selçuk Soylu Oda Yönetim Kurulu  Başkan 
Vekilliği, Elif Öztürk, Oda Yönetim Kurulu Sekreter 
üyeliği, Bedri Tekin, Oda Yönetim Kurulu Sayman üyeliği 
görevlerine getirildi.

47. DÖNEM ODA YÖNETİM KURULU GÖREV DAĞILIMI YAPILDI

MMO Genel Kurulu'nda Yönetim Kurulu'nun diğer 
üyeliklerine Harun Erpolat, İsmail Odabaşı, Yılmaz 
Yıldırım, yedek üyeliklere ise Haydar Şahin, Haydar 
Dirik, Serap Özpolat Çete, Vedat İrşi, Özgür Demirtaş, 
Pınar Uraz ve Fatma Dilek Öznur seçilmişti.

Genel kurula sunulan Demokrat Mühendisler 47. Dönem 
Oda Çalışma Programı Taslağı, Oda Yönetim Kurulu ve 
Danışma Kurulu’nda görüşülerek karara bağlandıktan 
sonra MMO’nun yeni dönem çalışmaları programlı bir 
şekilde başlayacak.

Makina Mühendisleri Odası Şube Yönetim 
Kurulu Başkanlıklarına,

Bildiğiniz üzere Odamızın 47. Olağan Genel Kurulu 24-
25 Mart 2018 tarihlerinde 1.000’e yakın delegemizin ka-
tılımıyla gerçekleştirilmiştir. 

Şube ve Oda genel kurullarımız birer demokrasi plat-
formu olmuştur. Delegelerimizin görüş, öneri ve de-
ğerlendirmelerinin özgürce dile getirildiği Oda genel 
kurulumuz; birlikte üretme, karar alma ve yönetme 
perspektifimizin somutlandığı en üst organımız olarak 
tam bir demokrasi atmosferinde gerçekleşmiştir. 

Genel Kurulumuzun tüm örgütün ortaklaştığı 1996 Oda 
Çalışma İlkeleri ışığında görev verdiği 47. Oda Yönetim 
Kurulu olarak, genel kurula katılımdan dolayı örgütümüze 
ve bütün Şube Yönetim Kurullarına teşekkür ediyoruz. 

Oda Yönetim Kurulu, genel kurulumuza yüksek katılımı 
ve yaşanan demokrasi ortamını önemsemekte, Oda ve 
Şube çalışmaları için önemli bir dinamik olarak değerlen-
dirmektedir. 

Oda Yönetim Kurulumuz, genel kurulda yapılan tartış-
malar, alınan kararlar ve Sonuç Bildirisi’nden çıkan gö-
revler doğrultusunda, Şube yöneticilerimizle birlikte 
oluşturacağımız 47. Dönem Çalışma Programı’nı titizlikle 
uygulama kararlılığındadır.

Siyasal iktidarın her alanı ranta, mühendislik hizmetlerini 

ŞUBE YÖNETİM KURULU BAŞKANLIKLARINA TEŞEKKÜR MESAJI
47. Dönem Oda Yönetim Kurulu, Şube Yönetim Kurullarına bir mesaj göndererek teşekkür etti. 

piyasaya açması ve hukuku hiçe sayarak kamu kurumu 
niteliğindeki meslek birliklerini tasfiyeye yöneldiği bir or-
tamda Oda kurullarında yer alan yöneticilere önümüzde-
ki dönemde büyük görevler düşmektedir. Odamızın tüm 
çalışmalarının başarılı olabilmesi, yönetim kurulları olarak 
bizlerin birlik içinde çalışmamıza bağlıdır.

Meslek alanlarımızda kuralsızlığa, kamu yararı anlayışının 
ve örgütlülüğümüzün tasfiyesine karşı kamusal hizmet ve 
denetim ile örgütlü mevzilerimizi kararlılıkla savunmak, 
kendimize ve halkımıza yönelik en temel görevimizdir. 

Bu görev bilinciyle tekrar teşekkür ediyor, saygılar su-
nuyoruz. 

Esenlik dileklerimizle. 

TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI

47. DÖNEM YÖNETİM KURULU
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Makina Mühendisleri Odası 47. Olağan Genel 
Kurul Delegelerine

Sayın Delegemiz, 

Bildiğiniz üzere Odamızın 47. Olağan Genel Kurulu 24-
25 Mart 2018 tarihlerinde 1.000’e yakın delegemizin 
katılımıyla gerçekleştirilmiştir. 

Birer demokrasi platformu olan Şube ve Oda 
genel kurullarımız; delegelerimizin görüş, öneri ve 
değerlendirmelerinin özgürce dile getirildiği, birlikte 
üretme, karar alma ve yönetme perspektifimizin 
somutlandığı yerler olup, en üst organımız olarak 
genel kurulumuz tam bir demokrasi atmosferinde 
gerçekleşmiştir. 

Genel kurulumuzun tüm örgütün ortaklaştığı 1996 Oda 
Çalışma İlkeleri ışığında görev verdiği 47. Oda Yönetim 
Kurulu olarak, siz delegelerimize genel kurulumuza 
katılımınızdan dolayı teşekkür ediyoruz. 

Oda Yönetim Kurulu, genel kurulumuza yüksek 
katılımı ve yaşanan demokrasi ortamını önemsemekte, 
Oda-Şube çalışmaları için önemli bir dinamik olarak 
değerlendirmektedir. 

Oda Yönetim Kurulumuz, genel kurulda yapılan 

tartışmalar, alınan kararlar ve Sonuç Bildirisi’nden çıkan 
görevler doğrultusunda, Şube yöneticilerimizle birlikte 
oluşturacağımız 47. Dönem Çalışma Programı’nı titizlikle 
uygulama kararlılığındadır. 

Siyasal iktidarın her alanı ranta, mühendislik hizmetlerini 
piyasaya açması ve hukuku hiçe sayarak kamu kurumu 
niteliğindeki meslek birliklerini tasfiyeye yöneldiği bir 
ortamda Oda kurullarında yer alan-almayan bütün örgütlü 
üye, delege ve yöneticilere önümüzdeki dönemde büyük 
görevler düşmektedir. 

Meslek alanlarımızda kuralsızlığa, kamu yararı anlayışının 
ve örgütlülüğümüzün tasfiyesine karşı kamusal hizmet ve 
denetim ile örgütlü mevzilerimizi kararlılıkla savunmak, 
kendimize ve halkımıza yönelik en temel görevimizdir. 

Odamızın yürüttüğü ve yürüteceği tüm çalışmaların 
başarılı olabilmesi delege, yönetici ve örgütlü üyelerimize 
bağlıdır. Çalışmalara birlikte üretme, karar alma şiarına 
olan inancımızla katkılarınızın sürekliliğini diliyor, saygılar 
sunuyor, tekrar teşekkür ediyoruz. 

Esenlik dileklerimizle. 

TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI

47. DÖNEM YÖNETİM KURULU

47. OLAĞAN GENEL KURUL DELEGELERİNE TEŞEKKÜR MESAJI
47. Dönem Oda Yönetim Kurulu, Şube Yönetim Kurullarına bir mesaj göndererek teşekkür etti. 
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“Mühendis mimarların, teknik bilgi ve becerilerini halkımızın 
yararına kullanamamaları, ülkenin içinde bulunduğu somut 
şartların bir sonucudur. Ülkemiz ekonomisi, siyasal yapısı 
ve bütün üst yapı kurumları, birbirleriyle kaynaşmış olan 
uluslararası emperyalist tekeller ve yerli sermayenin 
hakimiyetindedir. Bu egemen çevrelerin kontrol ettiği 
tüm yatırımlar ve hizmetler, halkımızın sorunlarının 
çözümüne yönelik değil, maksimum kar sağlayacak yeni 
pazarlar yaratmak yönündedir. Böyle bir sömürü düzeni 
içinde ülkemizin geri bırakılmışlıktan kurtulacağını ve 
tüm çalışanların yaptığı hizmetlerin ve yarattığı değerlerin 
halkımıza ulaşacağını sanmak kendimizi aldatmak olur. 
Emeğimizin halkın hizmetine girebilmesi, ülkemizin her 
alanda bağımsızlığını kazanmasına, sömürüye dayanan 
düzenin sona ermesine bağlıdır. Geleceğimiz üretim 
güçlerinin özgürce gelişebileceği, kafa kol emeği arasında 
farklılaşmanın olmadığı, emeğin yabancılaşmadığı bir 
düzene kavuşabilmemize bağlıdır. Geleceğimiz için 
öngörülerde bulunabilmek, programlar oluşturabilmek ve 
hayata geçirebilmek; geçmişi iyi yorumlayıp, günümüzü iyi 
tahlil ederek dünyada ve ülkemizdeki durumun irdelenmesi 
ve geleceğin tasarlanması ile mümkündür. Yapılacak olan 
yorumlamalar, tanımlar ve tespitler ışığında oluşturulacak 
çalışma programı ancak bu şekilde doğru bir tarzda hayat 
bulabilecektir.” (Teoman ÖZTÜRK)

ODA ÇALIŞMA İLKELERİ

1. Oda Tanım ve İşlevlerine İlişkin İlkeler 

Oda çalışmaları halktan, emekten, demokratikleşmeden 
yana, yurtsever ve anti-emperyalist anlayışla yürütülür.

Oda çalışmalarında, meslek ve meslektaş sorunlarının ülke 
ve toplum sorunlarından ayrılmayacağı temel ilke kabul 
edilir.

“Kamu çıkarlarını korumak” halkın yanında, halkın yararına 
olmak anlamındadır. Mesleğimizle ilgili alanlarda sorgulayıcı 
olmak, gerekiyorsa yerel ve merkezi iktidarlarla mücadele 
etmek Odamızın vazgeçilmez görevidir.

“Kamu yararına çalışmak” veya “kamu çıkarlarını 
gözetmek” demokratikleşme, insan hakları, sosyal adalet 
alanlarında da politikalar üretmeyi, çözümler önermeyi 
gerektirir.

TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI
47. DÖNEM ÇALIŞMA PROGRAMI TASLAĞI

Kamu yararına çalışan benzer örgütler ve sivil toplum 
oluşumları ile sürekli ilişkiler içerisinde olunur. Kamuoyu 
oluşturmaya yönelik çabalar içerisinde Oda da kaçınılmaz 
olarak yer alır.

2. Ülke Sorunlarına Bakışa İlişkin İlkeler 

Ulusal bağımsızlığın kazanılması ve ulusal sanayinin 
gelişmesi için çalışılır. 

Bilim ve teknolojinin gelişmesinin ve toplumun ilerlemesi 
doğrultusunda kullanımının ön koşulu olarak özgür 
düşünce ortamı, yani demokrasi savunulur. 

Her örgüt biriminin gerek bölgesel, gerekse 
ülke düzeyinde, uzmanlık ve ilgi alanlarına giren 
konu başlıklarında, platformlar yaratacak düzeye 
ulaştırılmasında merkezi koordinasyon ile diğer örgüt 
birimlerinin katılım ve katkısı sağlanmalı ve sürekli 
kılınmalıdır. Ülkenin düşünen, üreten, çözümler öneren 
bütün kurumlarıyla kurumsal ilişki içerisinde olunur. 

Ulusal sanayinin geliştirilmesi kapsamında, Gümrük Birliği 
sürecini sorgulamak, karşılaşılan sorunlara ilişkin görüşler 
oluşturup çözüm önerileri geliştirmek, Odamızın sürekli 
çalışma alanlarından biri olarak kabul edilir. 

Mesleğimiz ve Odamız ile ilgili yasaların isteklerimiz 
doğrultusunda şekillenmesi için gerekli girişimlerde 
bulunulur. 

Ülkemizin demokratikleşme çabalarının içerisinde 
Odamızın yer alması kaçınılmazdır. Odamız demokrasi 
mücadelesi içerisinde yerel ve ülke geneli ölçeklerinde 
aktif rol alır. 

Ülke gündemine müdahale edilir. Ekonomik, demokratik, 
siyasal ve toplumsal haklar için mücadele edilir. İnsan 
hakları ihlallerine karşı duyarlı davranılır. Bu alanlarda 
diğer demokratik kitle örgütleri ile iş birliği yapılır. 

3. Mesleki Teknik Etkinliklerin Yürütülmesine 
İlişkin İlkeler 

Odanın temel görevlerinin başında, meslek alanının 
düzenlenmesi, mesleğin uygulanmasına yönelik 
iyileştirmelerin yapılmasının geldiği bilinir. 
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Meslek alanına ilişkin gelişmelerin ve yeniliklerin 
izlenmesi, üyenin bu gelişmelerden yararlanmasının 
sağlanması temel hedeflerdendir. 

Mühendislik mesleğine sahip olanların ortak 
gereksinimlerini karşılamak, mesleki etkinliklerini 
kolaylaştırmak, mesleğin genel çıkarlara uygun gelişmesini 
sağlamak, meslektaşların birbirleriyle ve halkla olan 
ilişkilerinde dürüstlük ve güveni hâkim kılmak üzere 
meslek disiplinini ve ahlakını korumak esastır. 

Mühendislik eğitiminin iyileştirilmesine yönelik 
girişimlerde bulunulur. 

4. Üye İlişkilerine Yönelik İlkeler 

Oda örgütünün gücünü üyeden aldığı ve bu gücün 
harekete geçirilmesi gerektiği kabul edilir. 

Üyelerle sürekli ve sağlıklı ilişkinin kurulması esas alınır. 

Zorunlu üyeliğin savunulmasıyla birlikte, gönüllülük 
esasına dayalı ilişkilerde üyenin Odaya katkısının daha 
nitelikli olduğu açıktır. Odanın üyelerce “üye olunması 
gerekli” bir kurum olarak görülmesinin sağlanması 
esastır. 

Odamız kamuda çalışan mühendislerin grevli-toplu 
sözleşmeli-sendikal haklarını kazanma mücadelesine aktif 
destek verir. 

Odamız, özel sektörde çalışan mühendislerin özlük 
haklarına, ekonomik ve sosyal gereksinimlerine yönelik 
çalışmalar yapar. 

5. Karar Alma Süreçlerinin İşletilmesine İlişkin 
İlkeler 

Odanın her biriminde kararların alınmasında demokratik 
merkeziyetçilik ilkesi temel alınır ve uygulanması sağlanır. 

Oda örgütünün en küçük biriminin iş yeri temsilciliği 
olduğu kabul edilir. 

Oda Merkezinde, yani en üst yönetim organımızda, 
alınacak kararların oluşmasında katılım ve tüm görüşlerin 
dikkate alınmasına özen gösterilir. 

İşyeri Temsilcilikleri, İl-İlçe Temsilcilikleri, Şube Danışma 
Kurulları, Şube Yönetimleri, Merkez Danışma Kurulu 
ve Oda Yönetim Kurulu zinciri karar alma süreci olarak 
kabul edilir. 

Tanımlanan bu süreçten geçerek demokratik işleyişe 

uygun alınan merkezi kararların örgüt tarafından 
uygulanması esastır. Yapılan bu uygulamaların, karar alma 
süreci içerisinde yer alan tüm mekanizmaların denetleme 
ve sorgulamasına açık olduğu da bilinir. 

6. Örgütsel Bağımsızlığın Korunmasına İlişkin 
ilkeler 

Odanın kurumsal ilişkilerinde bağımsızlık ilkesi göz önünde 
bulundurulur. “Kamu çıkarlarını korumak” hedefini 
zedeleyecek veya Odayı çalışma programlarından, 
çalışma ilkelerinden ödün vermeye zorlayacak hiçbir 
ilişkiye girilemez. 

Siyasi partilerle ilişkilerin Odanın bağımsızlık ilkesinin 
zedelenmesine yol açmayacak nitelikte olmasına özen 
gösterilir. 

Oda organlarında yer alan herkes, bu organların herhangi 
bir siyasi çalışmada basamak olarak kullanılmayacağını 
bilir. 

7. Oda Bütçesinin Oluşumuna ve 
Uygulanmasına İlişkin İlkeler 

Oda bütçesinin uygulanmasında “Merkezi Bütçe” kavramı 
esas alınır. Ayrıca birimlerin eşit gelişmesini sağlayıcı, 
projeler bazında yardımlaşma ve dayanışma esastır. 

Gelirleri öncelikle üye ödentileri ve üyelere bağımlı 
olan bir örgüt yaratılması amaçlanır. Üye ödentilerinin 
toplanmasının, Oda Merkezine aktarımların ve birlik 
payının düzenli ödenmesinin örgütlülüğün en temel 
gereği olduğu bilinir. 

Ticari amaçlarla kurulmuş herhangi bir kurumun 
yapacağı veya yapmakta olduğu faaliyetler Oda için 
örnek alınmaz. Yayımlanacak kitaplar, periyodikler, 
düzenlenecek uzmanlık eğitimleri, mühendislik 
mesleğinin geliştirilmesine ve uygulama alanlarına yönelik 
kurs ve seminerler esas gelir alanları olarak görülür. 

8. Oda Merkezi İşleyişine İlişkin İlkeler 

Oda tüzük ve yönetmeliklerinin uygulanması esastır. 

Oda Merkezinin en önemli görevi, Oda örgütünü 
tüzük ve yönetmeliklerin verdiği görev ve yetkilerle 
ve Genel Kurul kararları doğrultusunda yönetmektir. 
Oda Merkezi’nin işlevlerinin başında, örgütün etkin 
eşgüdümünü sağlamak, merkezi etkinlikleri (yayın, 
kongreler vb.) planlamak ve uygulanmasını sağlamak, 
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örgütün dış ilişkilerini ulusal ve uluslararası düzeyde 
yürütmek gelir. 

Demokratik işleyişe uygun alınmış kararların 
uygulanmasının sağlanması, uygulanamıyor ise 
nedenlerinin araştırılıp demokratik karar oluşturma 
süreçlerinin yeniden çalıştırılması görev kabul edilir. 

Odanın üst düzeyde oluşan kurumsal ilişkilerinin 
yürütülmesi, bu ilişkilerin örgüt bağımsızlığını 
zedelemeden sürdürülmesi Oda Merkezinin görevi 
kabul edilir. 

Oda Merkezi sürekli komisyonlar yerine problem 
alanlarına yönelik süreli uzmanlık komisyonları 
oluşturmaya yönelir. Ancak yayın, uzmanlık eğitimi vb. 
süreklilik gerektiren komisyonların devamı da sağlanır. 

Oda Merkezi ‘örgüt içi sürekli eğitimin’ 
gerçekleştirilmesinden sorumludur. Bu bağlamda, birim 
yöneticileri, teknik görevliler, büro çalışanları, muhasebe 
görevlileri sürekli periyodik eğitimlerden geçirilerek, 
örgüt içi işleyişte uyum sağlanır. 

Eğitimde merkezi koordinasyon, merkez ile şube ve 
temsilcilikler arası yatay ve dikey ilişkiler etkin şekilde 
sağlanır.

DÜNYA DURUMU

Dünya ekonomisi on yıldır büyük bir bunalım ve durgunluk 
içindedir. Bu bunalım az gelişmiş ve gelişmekte olan 
ülkeler başta olmak üzere özellikle sanayi sektörlerini 
etkilemiş, üretim ve iç piyasalarda talep düşmüş, iç ve dış 
ticaret hacmi daralmış, işsizlik oranları büyümüş, istihdam 
hacmi küçülmüştür. Bunalım ve durgunluktan çıkışın 
görünmediği, hem emperyalist merkezlerin politika 
üreticileri hem de toplumcu iktisatçılar tarafından dile 
getirilmektedir. Dünya genelinde “büyüme”nin düşmesi, 
işsizliğin ve yoksullaşmanın artması, kamu-özel sektör 
borçlarının tırmanması ve durgunluk, başlıca göstergeler 
arasında yer almaktadır. 

Emperyalist sistem dünya genelindeki hegemonyasını 
sürdürmek için Afganistan, Irak, Libya, Suriye, Yemen 
örneklerinde görüldüğü üzere işgallere ve işbirlikçileri 
aracılığıyla iç savaşlar yaratmaya yönelmiştir. ABD 
ve diğer emperyalist ülkeler, uluslararası anlaşmaları, 
egemenlik haklarını ve en temel insan haklarını 

çiğneyerek ülkeleri işgal etmekte, işbirlikçi devletler ve 
yönlendirdikleri şeriatçı vb. örgütlerle birlikte milyonlarca 
insanı katletmekte; büyük göç-mülteci hareketlerine yol 
açmaktadırlar. 

Gerek ABD ile yeni küresel aktörler olan Çin ve Rusya 
arasında, gerekse başını ABD’nin çektiği emperyalist 
güçler arasındaki çelişkilerin kendini yoğun olarak 
gösterdiği yeni bir dünya siyasi iklimi söz konusudur. 

Bugün, çok kutuplu, adeta yeni bir “soğuk savaş”ın 
başladığı, bölgesel çatışmalar üzerinden kozların 
kapışılacağı bir konjonktüre girilmiştir. Ortadoğu’da, 
Üçüncü Dünya Savaşının bir prototipinin yaşandığı sıklıkla 
dile getirilmektedir. 

Dünyadaki gelişmeler, önümüzdeki dönemde ekonomik, 
siyasi, sosyal, kültürel, etnik, dinsel-mezhepsel çok 
boyutlu sorunların kızışacağını göstermektedir. 

Bu koşullarda şu sorular zihinleri meşgul etmektedir: 
Dünya Amerika’yı finanse etmeye devam edecek 
midir? Büyük küresel borç stoku nasıl çevrilecektir? 
Yeni uluslararası işbölümü süreci nasıl yaşanacak ve 
savaşların nasıl bir rolü olacaktır? Dünyanın önemli enerji, 
hammadde ve su kaynakları ne şekilde paylaşılacaktır? Bu 
paylaşımın kazananları ve kaybedenleri kimler olacak; 
yeni bir dünya düzeni ve hukuku nasıl oluşturulacaktır? 
İklim krizi yönetilebilecek midir? Gıda tedariki krizine 
yanıt nedir? Yoksulluk, artan eşitsizlik ve işsizlik toplumsal 
mücadelelere ve siyasete ne şekilde yansıyacaktır? 

Dünyanın bu devasa mevcut sorunlarına doğru ve kalıcı 
çözümün ancak bir düzen değişikliği ile sağlanabileceği 
yönündeki tezlerin güçlendiği bir tarihsel döneme 
girmekte olduğumuzu söylemek mümkündür. 

Odamız, dünyada yaşanan bu gelişmeleri, doğru bir 
şekilde, kapitalizmin krizi ve yol açtığı tahrip edici sonuçlar 
olarak değerlendirmiş; gelir, hukuk ve yaşamın hemen 
her alanındaki adaletsizliklerin egemen sınıflar lehine 
genişletilmesinden başka bir amacı olmayan emperyalist-
-kapitalist sistemin çözülüş sürecinin yaşandığını ifade 
etmiştir. 

Nihayetinde bugün dünya genelinde gelir dağılımındaki 
adaletsizlikler ile kitlelere dayatılan tüketim kalıpları 
sorgulanmaya başlanmış; insanca yaşam ve başka bir 
dünya özlemi “ütopya” olmaktan çıkıp yaşamsal bir 
gereksinim olarak görülmeye başlanmıştır. 
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ÜLKEMİZDE DURUM

Dünya genelindeki çelişkili süreçlerin gelişim seyri 
ve yukarıda dile getirdiğimiz kritik soru ve sorunların 
yaşamda bulduğu karşılığın, ülkemizdeki ekonomik, 
sosyal, siyasi gelişmeleri de yakından etkileyeceği açıktır. 
Bu noktada ülkemizdeki siyasi iktidarın, ülkemizin 
dünya kapitalizmi-emperyalizm ile yaklaşık yetmiş yıllık 
iktisadi, askeri, siyasi bağlantılarının yol açtığı toplumsal 
sorunları derinleştirici bir konumda yer aldığını belirtmek 
gerekir. Diğer yandan iktidarın, emperyalistler ve büyük 
güçler arası çelişkilerdeki boşluklardan yararlanma 
şekli, ülkemizin dışa bağımlılık halkalarına yenilerini 
eklemektedir. 

Saray rejiminin ana gayreti iktidarını korumaktır ve 
iç siyaset eksenli olarak Ortadoğu’daki kaotik savaş 
ortamına ülkemizi dahil edişinin öngörülebilir tahripkar 
sonuçları, ülkemizi tehdit edecek yeni faktörlerin başında 
gelmektedir. 

Bilindiği üzere 1980-90 ve 2000’ler sonrası ivmelenen 
Türkiye’nin kapitalist-emperyalist dünya sistemine 
eklemlenme süreci, “küreselleşmeye uyum”, “Avrupa 
Birliği’ne uyum” vb. yönlendirmeler eşliğinde başarıyla 
uygulanmış, dış karar merkezlerinin yani emperyalizmin 
ülkemizin ekonomik ve siyasal yaşamına daha fazla 
içselleşmesi sağlanmıştır. 

Bugün egemen olan uluslararası işbölümünde, 
yüksek teknolojiye dayalı sanayi üretimini ve finansal 
organizasyonları merkezde tutan; katma değeri düşük 
sanayi üretimini ise azgelişmiş ve orta gelişmişlikteki 
ülkelere kaydıran ve mühendisliği de işlevsizleştiren yeni 
bir model söz konusudur. 

Bu çerçevede, sosyal hukuk devleti tasfiye edilmekte, 
sağlık, eğitim, sosyal güvenlik, doğal çevre, yeraltı-
-yerüstü zenginlikleri ile tüm kamusal-toplumsal alan ve 
hizmetler, küresel ve yerli/yeni sermaye güçlerine yeni 
ticari alanlar olarak sunulmaktadır. 

Bu politikaların temel amacı, azgelişmiş ve gelişmekte 
olan ülkelerin değer ve kaynaklarına el koymak; 
ucuz işgücü sömürüsünü yoğunlaştırmak; sermaye 
hareketlerinin serbestisini sağlamak; kamu idari yapısını 
dönüştürmek, kamu sanayi işletmelerini, kamusal hizmet 
ve denetim alanlarını özelleştirerek piyasaya açmaktır. 
Bu süreç eşliğinde ülkemizde özellikle son dönemde inşa 
edilen rant ekonomisini sürekli kılmak için de toplumsal 

muhalefet devre dışı bırakılmaya çalışılmaktadır. 
Demokrasi, temel insan hakları ve siyasal özgürlükler 
rafa kaldırılmakta; Olağanüstü Hal ve KHK’ler aracılığıyla 
totaliter bir rejim inşasında hızla yol alınmaktadır. 

Kamu yönetimini, ülke imarını, yapı, kent, ulaşım, eğitim, 
sağlık, tarım, gıda, enerji, maden, su, çevre ve koruma 
alanlarını ve TMMOB mevzuatını yeniden düzenlemeye 
yönelik adımlar ile sendikal alanın zayıflatılması, 
güvencesiz çalışma biçimlerinin yaygınlaştırılması, 
kıdem tazminatlarına el atılması, kamunun elindeki son 
işletmelerin serbestleştirme ve özelleştirmelerle tasfiyesi, 
neoliberal, rantçı, kapkaççı, usulsüzlük ve yolsuzluklara 
fazlasıyla açık bir ekonomi politika bütünlüğü söz 
konusudur. 

İktidar, sosyal hukuk devleti gereklerine karşı, toplumcu, 
demokratik, cumhuriyetçi, laik yaklaşımlara karşı, dinci-
-mezhepçi-gerici tezlere dayanarak açık bir ideolojik-
-siyasi mücadele yürütmektedir. Toplumumuz sürekli 
gelişen bilimin ve tekniğin gereklerinden, aydınlanma 
süreçleri ve laiklikten uzaklaştırılarak gözeneklerine 
dinci gericiliğin şırınga edildiği, demokrasi düşmanı bir 
düzleme itilmekte, geleceği karartılmaktadır. 

Bütün bu değişim-dönüşüm sürecine muhalefet edenler 
ve TMMOB’miz, yasa/mevzuat düzenlemeleri ve her 
türlü antidemokratik uygulama ile etkisiz hale getirilmeye 
çalışılmaktadır. 

MÜHENDİSLİK MESLEK ALANLARIMIZDA 
DURUM

Gerek kapitalist küreselleşme süreçlerinin emperyalist 
sömürücü karakteri, gerekse ekonomi, sanayi, istihdam, 
gelir-bölüşüm ilişkilerinin örgütleniş tarzından dolayı 
mühendislik uygulamaları had safhada etkilenmektedir. 

Sanayisizleşme, fason-esnek-taşeron üretim, kamusal 
hizmet ve denetim perspektifinden uzaklaşılması, 
rant eksenli sermaye birikimi düzenlemeleri; meslek 
alanlarımızı, mühendislik hizmet ve uygulamalarını ve 
meslek örgütlerimizi doğrudan ve dolaylı biçimlerde 
etkilemekte, mühendisliği itibarsızlaştırmaktadır. 

Bu yönelim, sanayileşmenin, kalkınmanın, kentleşmenin, 
tarımdaki gelişmenin, bütün toplumsal yaşamın ve temel 
sektörlerin ana güçlerinden biri olan mühendisliğin, 
eğitimden uygulamaya dek değişim/dönüşüm sürecini 
belirlemektedir. 
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Gelişmiş kapitalist ülkeler lehine sanayide küresel 
rekabeti ön plana çıkaran yöntem ve modeller sonucu, 
kârın azamileştirilmesi, ücretlerin düşürülmesi, 
işgücü istihdamının azaltılması ve buna paralel olarak 
mühendisliğin işlev ve iradesi minimize edilmektedir. 
Bu politikalarla sanayide ve kamuda nitelikli personel 
yetersizliği yaygınlaşmaktadır.

Ayrıca, iş güvenliği kapsamındaki periyodik denetimlerin 
piyasaya açılması, iş makinaları eğitimlerinin 
serbestleştirilmesi, araçların imal tadilat montajı 
yönetmeliğinde benzer değişiklikler yapılması, asansör 
denetimlerinin piyasaya açılması ve mesleki denetimlerin 
engellenmek istenmesi, meslek alanlarımıza ardı 
ardına yapılan müdahalelerden bazılarıdır. Kamuda 
mühendislerin işlerinin meslek dışı kişilerle yönetilmeye 
çalışılması ve bunun yasal dayanaklarının oluşturulması da 
fiili bir uygulamadır. 

Uzaktan eğitim ile mühendislik eğitimi ve uygulamalarında 
nitelik unsurunu yok edecek uygulamalar da yayılmaktadır. 
Her ile bir üniversite açılmakta ancak eğitime ayrılan 
ödenekler, öğretim görevlisi sayısı ve üniversite koşulları 
gibi göstergelerde eşdeğer bir artış bulunmamaktadır.

Üyelerimiz; işsizlik, meslek dışı işlerde çalışma, düşük 
ücret, iş güvencesinin olmaması, esnek çalışma, SSK 
primlerinin düşük ücretler üzerinden ödenmesi, kadın 
mühendislerde cinsiyete göre ücret ve iş pozisyonu 
farklılığı, mesleki yetersizlik sorunları, siyasi baskı ile 
kadro atamaları, kamuda tayin ve sürgünler, fazla 
mesailerde ücret verilmemesi, fazla çalıştırma, sosyal 
hak ihlalleri ve özlük haklarıyla ilgili bir dizi sorunla karşı 
karşıyadır.

Gerçekleşen yeni liberal dönüşümün sonuçları, en temel 
yaklaşımlarımızdan biri olan meslek-meslektaş sorunları 
ile ülke sorunları arasında sıkı bağlar bulunduğu yönündeki 
görüşümüzü doğrulamaktadır. Söz konusu toplumsal-
-ekonomik-ideolojik-kültürel-siyasi dönüşümler ile 
TMMOB’nin dönüştürülmesi çabası arasındaki yapısal 
bağlantılar, bugün daha net bir şekilde görülür olmuştur. 

Ancak belirtmek isteriz ki, TMMOB’nin en örgütlü 
yapısı olan Odamızın demokrasi mücadelesinde üzerine 
düşeni yapmasını sağlamak, Oda-TMMOB çizgisini 
birlik içinde sürdürerek geleceğe taşımak ve mesleki 
sorumluluklarımızı daha fazla uzmanlaşarak devam 
ettirme yükümlülüğünü yerine getirmek, önceliğimiz 
olacaktır. 

İKTİDARIN HEDEFİNDEKİ TMMOB’Yİ VE 
ODALARIMIZI BİRLİK İÇİNDE KORUMAK 
GÖREVİMİZDİR

TMMOB’nin kamusal birikim ve hizmetleri sermayeye 
devreden, bilimsel mesleki gerekliliklere ve hukuka 
aykırı uygulamalar karşısında yıllardan bu yana kamu-
-toplum-meslek-meslektaş yararını temel alarak 
sürdürdüğü mücadelenin, iktidarın serbestleştirme-
-özelleştirme uygulamaları ile rant eksenli politikalarına 
engel oluşturduğu bilinmektedir. TMMOB örgütlülüğü, 
özellikle 2009 yılından beri bu nedenle hedef alınmıştır.

Bu çaba yıllardır imar ve yapı denetimine ilişkin 
mevzuatta sürekli olarak yapılan düzenlemelerle mesleki 
denetimin ortadan kaldırılması; TMMOB ve bağlı Meslek 
Odalarının “idari ve mali denetim” görünümü altında 
bakanlıkların birer alt birimi haline getirilmesi; Devlet 
Denetleme Kurulu’na meslek kuruluşları hakkında idari 
soruşturma açma yetkisinin verilmiş olması gibi girişim ve 
uygulamalarla sürmüştür. 

Birliğimiz ve Odalarımızı yapısal düzeyde yeniden 
yapılandırmaya yönelik bu girişimlerin yasa düzeyinde 
olanı ise, TMMOB ve bağlı Meslek Odalarının verdiği 
tepki, kamuoyundan sağlanan destek ve 7 Haziran 2015 
ile 1 Kasım 2015 seçimleri nedeniyle gerçekleşememiştir. 
Fakat 16 Nisan referandumu sonrası yeni bir yasa 
değişiklik taslağı hazırlandığı bilinmektedir. En son, 
izlenen militarist dış politikaya bağlı olarak iç düşman 
yaratma çabaları ile kamu kuruluşu niteliğindeki meslek 
birliklerine yönelik totaliter kurguların birleştirilerek yeni 
bir düzenleme girişiminin olduğu bilinmektedir. 

Bu girişimler; TMMOB, bağlı Odaları, mesleki denetim 
uygulamaları, meslek alanlarımız ile kamu kaynak ve 
varlıklarının iktidarın hedefinde olduğunu; TMMOB’nin, 
Yasası gereği birinci dereceden sorumlu olduğu 
kamusal mesleki sürecin dışına itilmeye çalışıldığını 
göstermektedir. 

Dolayısıyla bizlerin, genel kurulumuz ve sonrası dönemdei; 
Odamızı geleceğe taşıyacak olan örgütlü üyeliği ve Oda-
-TMMOB örgütlülüğünü güçlendirici, meslek alanlarımızı 
koruyup genişletecek, saldırılara karşı en yüksek düzeyde 
birlik içinde hazırlıklı olmamızı gerektirecek bir tarz ve 
içerikle örgütleme sorumluluğumuz bulunmaktadır. 

Bu noktada Odamız ve TMMOB’mizin, on yıllara yayılan 
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yoğun emeklerle oluşturulmuş demokratik mevzilerimizin 
korunması, bugün en önemli sorumluluklarımızın 
arasındadır. Bu nedenle örgütsel, mesleki, sosyal 
birliğimizi güçlendirmek ve Oda anlayışımız ve kadroların 
ilerici, demokratik, yurtsever geleneğini kesintiye 
uğratmamak görevimizdir. 

NEDEN BİRARADAYIZ VE NELER 
YAPACAĞIZ?

Odamız, çalışmalarını; meslek alanlarımızdan hareket 
ederek meslektaşlarımızın, halkımızın, kentlerimizin, 
ülkemizin, dünyamızın sorunlarına ilişkin görüş ve 
önerilerini, Oda üyeleri ile birlikte oluşturup paylaşmayı 
ve kamuoyunu bilgilendirmeyi toplumsal bir görev ve 
sorumluluk olarak görmektedir.

Bizler; 

Mesleki demokratik kitle örgütü olarak tanımladığımız 
Odamızda yapılan tüm çalışmaları birlikte üretme, karar 
alma ve yönetme anlayışıyla yürütmeyi,

Üreten, sanayileşen, bağımsız ve demokratik bir 
Türkiye için emekten, halktan yana politikaların hayata 
geçirilmesini ve kamu çıkarlarının korunmasını, 

Oda çalışmalarında, meslek ve meslektaş sorunlarının 
ülke ve toplum sorunlarından ayrılmayacağını 

temel ilkelerimiz olarak benimsiyoruz. 

Bizler bu temel ilkeler ışığındaki tüm çalışmaları siyasal 
iktidarlardan, devletten ve sermayeden bağımsız 
politikalar oluşturup hayata geçirerek, ülkeye, mesleğe 
ve meslektaşlarımızın sorunlarına sahip çıkarak, bilimi 
ve teknolojik gelişmeleri halkımızın hizmetine sunarak 
yürütmeyi benimsiyoruz. Bu çerçevede, dönem içinde:

36. Çalışma Döneminde Odamız Danışma Kurullarında 
hazırlanan ve genel kabul gören Çalışma İlkeleri’nde 
belirlenen anlayışı kararlılıkla sürdüreceğiz. 

Meslek alanlarımızın güçlendirilmesini demokratikleşme 
mücadelesinin bir parçası olarak gören anlayışımızın 
sürekliliğini sağlayacağız. 

Üyelerimizin ekonomik, sosyal, demokratik taleplerinin 
örgütlülükten geçtiği bilinci ile Odamızın örgütlenmeyi 
geliştirici, özendirici işlevinin devamını sağlayacağız. Bu 
konuda Kamu Çalışanları Sendikaları ile ortak çalışmalar 
yürütmeyi hedefleyeceğiz. 

Ülke kaynaklarının kullanımında kamu yararı ilkesini 
savunacağız. 

İşçi sağlığı ve iş güvenliği uygulamalarının tarafsız 
kurumların denetiminde yeniden düzenlenmesi, bütün 
sanayi ve çalışma yaşamını kapsaması ve İş Güvenliği 
Mühendisliği için yürüttüğümüz çabaları sürdürüp, 
geliştireceğiz. 

Akademik kadroların, iktisatçı-sosyal bilimcilerin bilimsel 
görüş ve çalışmalarını yapılacak etkinliklere yansıtarak en 
verimli şekilde değerlendireceğiz.  

Demokratik kitle örgütleri, sendikalar, meslek kuruluşları 
ve yerel yönetimlerle var olan ilişkilerin güçlendirilmesi 
çalışmalarına devam edeceğiz. 

Üyesine değer veren,  sorunlarına sahip çıkan, çözüm 
üretmeye çalışan bir çalışma tarzını hayata geçirmeye 
devam edeceğiz. 

Herhangi bir Şubemizde oluşturulan bilgi birikimi ve 
deneyimin Oda bütününe aktarılması çalışmalarını 
sürdüreceğiz. 

Oda çalışmalarında tüm örgütü kucaklayan, katılımcılığı 
esas alan, kurullarına saygı duyan, keyfi uygulamalara prim 
vermeyen bir işleyiş ve hizmet anlayışını sürdüreceğiz.

Oda komisyonlarını; hedeflenen çalışmalara göre 
ihtiyaç duyulan süreli ve kendi konularında uzman olan 
kişilerden oluşan uzmanlık, örgütlenme ve üretme işlevli 
olarak çalıştıracağız.

Uzmanlık alanlarımızla ilgili mevzuat çalışmalarımızı 
sürdüreceğiz. Meslek alanlarımızla ilgili tüm tarafların 
katıldığı platformları ve ortak çalışma kurullarını 
özendirmeye ve politikaların oluşturulmasında aktif 
sorumluluk almaya çalışacağız.

Mesleki denetimin tarafsız, bağımsız ve kamu yararına 
çalışan meslek odalarınca yapılmasına yönelik yasal 
düzenlemeler yapılması için çalışmaları sürdüreceğiz.

Mesleki çalışmaları ve meslek içi eğitimi geliştirmeyi 
hedefleyeceğiz. MİEM kapsamında yürütülen kurs ve 
eğitimleri nicelik ve nitelik olarak geliştireceğiz. Eğitimde 
yeni alanlar açacak, eğitimlerin tüm meslek alanlarımızı 
kapsamasına yönelik özel çalışmalar yapacağız. 

Uluslararası alanda eşdeğer meslek örgütleri ile ilişkiler 
geliştirecek, ortak etkinlikler düzenleyecek; uluslararası 
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planda eşlik-denklik bulunan meslek örgütleriyle ilişkilere 
özel bir ağırlık verecek, işbirliği alanlarını araştıracak ve 
gerekli mesleki protokolleri yapacağız.

Üyelerimizin uzmanlıklarının ve sicillerinin kayıt altına 
alınması ve bunun takibi için çalışmaları, teknolojinin 
sunduğu imkanları da kullanarak geliştirip sürdüreceğiz. 

Üyelerimizin sahip oldukları uzmanlıkların eğitim ve 
belgelendirme faaliyetlerinde, bilirkişilik hizmetlerinde 
ve sanayinin ihtiyaçlarına cevap vermek adına kullanılması 
için çeşitli platformlar oluşturacağız. Emekli veya çeşitli 
nedenlerle işlerinden ayrılmış ancak uzmanlık ve mesleki 
yeterlilikleri bulunan ve halen çalışabilecek üyelerimizin, 
gerek Oda çalışmalarında değerlendirilmesi gerekse ülke 
sanayisine hizmet kapasitelerinin değerlendirilmesi için 
çalışmalar yapacağız. Bunun için gerekli bütün elektronik 
altyapı oluşturulacak ve üyelerimiz ile 
üyelerimizin katkısına gerek duyan kuruluşlar 
arasında ilişkinin kurulmasına yardımcı 
olacağız. 

Meslek disiplinlerine teknik yayın 
kazandırılması çalışmalarını geliştirerek 
sürdürecek, dijital yayıncılığa ağırlık 
vereceğiz.

Oda teknik hizmetlerinin akreditasyonu 
çalışmalarını geliştireceğiz.

Kurumsallaşma yönünde çalışmalarımızı 
kararlı bir şekilde sürdüreceğiz. 

TMMOB’yi “25. Oda” olarak gören 
anlayışların karşısında duracak ve 
TMMOB’nin gerçekleştireceği bütün 
etkinliklere aktif destek vereceğiz. 

Makina Mühendisleri Odası 47. Dönem 
Yönetim Kurulu olarak; ülkemizin 
demokratikleşme, bilim teknoloji, sanayi, 
kalkınma, istihdam, refah politikalarının 
oluşturulması, üyelerimizin ve kamuoyu 
duyarlılığının geliştirilmesi için; “birlikte 
üretme, birlikte karar alma, birlikte 
yönetme” anlayışıyla ortak özlemimiz olan 
“çağdaş, demokratik, üreten, sanayileşen 
ve hakça bölüşen bir Türkiye” için “daha 
güçlü, daha etkin bir Meslek Odası” yaratma 

yolunda önemli adımlar atmaya devam edeceğiz.

Odamızın örgütsel, mesleki ve sosyal sorumlulukları 
günümüz koşullarında her geçen gün artmaktadır. Gün 
birlik ve diri olma zamanıdır. Bugün aslolan demokratik 
mevzileri koruma sağduyusuna sahip olma günüdür.

Kurumsal demokrasi geleneğimizle, çalışma anlayışımızla, 
kurumsallığın, teknik altyapının ve örgütlülüğümüzün 
geliştirilmesinde, hep birlikte oluşturduğumuz ilkelerimiz 
yol göstericimiz olacaktır. 

Bu program her dönem geliştirilip, zenginleştirilerek 
geleceğe taşınacaktır.

YAŞASIN MMO ÖRGÜTLÜLÜĞÜ!

YAŞASIN TMMOB!
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MÜHENDİS VE MAKİNA GÜNCEL DERGİSİ YAYIN KURULU 4. TOPLANTISI
Oda 46. Dönem Mühendis ve Makina Güncel Dergisi Yayın Kurulu, 4. toplantısını 1 Mart 2018 tarihinde Oda 
Merkezi'nde aylık dergi konularının ve içeriklerinin belirlenmesi gündemiyle gerçekleştirdi.

Katılımcılar:
Yılmaz Yıldırım      Yayın Kurulu Üyesi
Fuat Tiniş              Yayın Kurulu Üyesi
İbrahim Söğüt        Yayın Kurulu Üyesi
Ümit Keskin            Yayın Kurulu Üyesi
Aylin Sıla Aytemiz      Yayın Sekreteri

Mühendis ve Makina Güncel Dergisi  
Şubat Ayı Çağrısı

Sayın Meslektaşlarımız ve Okurlarımız,

Mühendis ve Makine Güncel dergimizin (https://www.
mmo.org.tr/yayin-turu/muhendis-ve-makina-guncel) 
Şubat ayı konusu yayın kurulumuz tarafından “Nesnelerin 
Genel Ağı (Internet of Things, IoT)” olarak belirlenmiştir. 
Bu konuda yaptığınız uygulama ve araştırmalarınıza veya 
laboratuvarlarınızdaki deneysel çalışmalara görünürlük 
sağlayıp akademisyenler, piyasadaki mühendisler, 
öğrenciler ve okuyucularımızla paylaşmanız, sizin 
gelecekteki çalışmalarınıza katkı sunabileceği gibi bizim 
için de çok değerlidir. Dolayısıyla, “Nesnelerin Genel Ağı” 
ile ilgili katkılarınızı (makale, kitap tanıtımı, röportaj vb.) 
15 Mart 2018 tarihine kadar göndermenizi dileriz. Ayrıca 
dergimiz aracılığıyla, reklam vererek kurumunuzun, 
şirketinizin ve düzenleyeceğiniz etkinliklerin (seminer, 
konferans, teknik eğitimler vb.)  tanıtımını yapmanız da 
mümkündür.

Mühendis ve Makina Güncel Dergisi  
Mart Ayı Çağrısı

Sayın Meslektaşlarımız ve Okurlarımız,

Mühendis ve Makine Güncel dergimizin (https://www.
mmo.org.tr/yayin-turu/muhendis-ve-makina-guncel) 
Mart ayı konusu yayın kurulumuz tarafından “Hızlı 
Pototipleme” olarak belirlenmiştir. Bu konuda yaptığınız 
uygulama ve araştırmalarınıza veya laboratuvarlarınızdaki 
deneysel çalışmalara görünürlük sağlayıp akademisyenler, 
piyasadaki mühendisler, öğrenciler ve okuyucularımızla 
paylaşmanız, sizin gelecekteki çalışmalarınıza katkı 
sunabileceği gibi bizim için de çok değerlidir. Dolayısıyla, 
“Hızlı Pototipleme” ile ilgili katkılarınızı (makale, kitap 

tanıtımı, röportaj vb.) 22 Mart 2018 tarihine kadar 
göndermenizi dileriz. Ayrıca dergimiz aracılığıyla, reklam 
vererek kurumunuzun, şirketinizin ve düzenleyeceğiniz 
etkinliklerin (seminer, konferans, teknik eğitimler vb.)  
tanıtımını yapmanız da mümkündür.

Mühendis ve Makina Güncel Dergisi  
Nisan Ayı Çağrısı

Sayın Meslektaşlarımız ve Okurlarımız,

Mühendis ve Makine Güncel dergimizin (https://www.
mmo.org.tr/yayin-turu/muhendis-ve-makina-guncel) 
Nisan ayı konusu yayın kurulumuz tarafından “Güneş 
Enerjisi, Rüzgâr Enerjisi, Depolama Sistemleri” olarak 
belirlenmiştir. Bu konuda yaptığınız uygulama ve 
araştırmalarınıza veya laboratuvarlarınızdaki deneysel 
çalışmalara görünürlük sağlayıp akademisyenler, 
piyasadaki mühendisler, öğrenciler ve okuyucularımızla 
paylaşmanız, sizin gelecekteki çalışmalarınıza katkı 
sunabileceği gibi bizim için de çok değerlidir. Dolayısıyla, 
“Güneş Enerjisi, Rüzgâr Enerjisi, Depolama Sistemleri” 
ile ilgili katkılarınızı (makale, kitap tanıtımı, röportaj vb.) 
30 Mart 2018 tarihine kadar göndermenizi dileriz. Ayrıca 
dergimiz aracılığıyla, reklam vererek kurumunuzun, 
şirketinizin ve düzenleyeceğiniz etkinliklerin (seminer, 
konferans, teknik eğitimler vb.)  tanıtımını yapmanız da 
mümkündür.

Aşağıdaki iletişim bilgilerinden faydalanarak bizimle 
bağlantıya geçebilirsiniz:
Web: mmo.org.tr/ muhendismakinaguncel
Tel: +90 312 425 21 41 – 230
E-posta: yayin@mmo.org.tr
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VASIFLANDIRMA EĞİTİMİ
Oda Teknik Görevlilerinin AKM kapsamında yetkilendirilmesi için, webinar üzerinden online olarak  1-3 Mart 
2018 tarihleri arasında Yangın Tesisatı Kontrolü Muayene Personeli Vasıflandırma Eğitimi gerçekleştirildi.

Eğitime Katılanlar   

Alper Yıldız   Adana Şube

Ahmet Şafak   Adana Şube

Selçuk Türe   Bursa Şube

İbrahim Kılavuz   Bursa Şube

Cemal Yılmaz   Diyarbakır Şube

Bülent Çetinkaya   Diyarbakır Şube

Hasan Gerilakan   Diyarbakır Şube

Can Berk Özmen  Edirne Şube

Okan Süren   Edirne Şube

Ayberk Yıldırım   Eskişehir Şube

İlker Özcan   Eskişehir Şube

Serdar Gültutan   Gaziantep Şube

Mehmet Çelik   Gaziantep Şube

Özkan Açıkgöz   İstanbul Şube

Ömer Koçağ   İstanbul Şube

Soner Öztürk   İstanbul Şube

Güray Dinsel   İzmir Şube

Ercan Ergiçay   İzmir Şube

Onur Atmaca   Kocaeli Şube

Birkan Süngü   Kocaeli Şube

Hayati Çakır   Samsun Şube

Murat Boğcacı   Samsun Şube 

Eğitici ve Sorumlu Personel   

Onur Ayhan Kılyar  İstanbul Şube

Eğitime Katılanlar

Derviş Lağap   Adana Şube

Gökekin Tuncel Kılınç  Adana Şube

Duygu Bayram   Diyarbakır Şube

Mustafa İlhan   Diyarbakır Şube

Nurettin Bilen   Diyarbakır Şube

Mehmet Kurucan  Gaziantep Şube

Ömer Yando   Gaziantep Şube

Adil Topalak   Gaziantep Şube

Harun Hamiş  Gaziantep Şube

Anıl Karataş   Kocaeli Şube

VASIFLANDIRMA EĞİTİMİ
Oda Teknik Görevlilerinin AKM kapsamında yetkilendirilmesi için 17-20 ve 30-31 Mart 2018 tarihleri 

arasında Periyodik Kontrol Muayene Personeli Vasıflandırma Eğitimi yapıldı.

Eğitici ve Sorumlu Personel 

İlker Küpeli   Kocaeli Şube

Bülent Göksülük   Merkez
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MÜHENDİS VE MAKİNA GÜNCEL DERGİSİ YAYIN KURULU 5. TOPLANTISI
Oda 46. Dönem Mühendis ve Makina Güncel Dergisi Yayın Kurulu, 5. toplantısını 15 Mart 2018 tarihinde Oda 
Genel Merkezi'nde aylık dergi konularının ve içeriklerinin belirlenmesi gündemiyle gerçekleştirdi.

Katılımcılar:
Aylin Sıla Aytemiz    Yayın Sekreteri
Yunus Yener             Yazı İşleri Müdürü
Yılmaz Yıldırım      Yayın Kurulu Üyesi
Fuat Tiniş          Yayın Kurulu Üyesi
Ümit Keskin          Yayın Kurulu Üyesi

Mühendis ve Makina Güncel Dergisi  
Mayıs Ayı Çağrısı

Sayın Meslektaşlarımız ve Okurlarımız,

Mühendis ve Makina Güncel dergimizin Mayıs ayı konusu 
yayın kurulumuz tarafından “Güneş Enerjisi, Rüzgâr 
Enerjisi, Depolama Sistemleri” olarak belirlenmiştir. Bu 
konuda yaptığınız uygulama ve araştırmalarınıza veya 
laboratuvarlarınızdaki deneysel çalışmalara görünürlük 
sağlayıp akademisyenler, piyasadaki mühendisler, 
öğrenciler ve okuyucularımızla paylaşmanız, sizin 
gelecekteki çalışmalarınıza katkı sunabileceği gibi bizim 
için de çok değerlidir. 

Dolayısıyla, “Güneş Enerjisi, Rüzgâr Enerjisi, Depolama 
Sistemleri” ile ilgili katkılarınızı (makale, kitap tanıtımı, 
röportaj vb.) 2 Nisan 2018 tarihine kadar göndermenizi 
dileriz. Ayrıca dergimiz aracılığıyla, reklam vererek 
kurumunuzun, şirketinizin ve düzenleyeceğiniz 
etkinliklerin (seminer, konferans, teknik eğitimler vb.)  
tanıtımını yapmanız da mümkündür.

Mühendis ve Makina Güncel Dergisi  
Haziran Ayı Çağrısı

Sayın Meslektaşlarımız ve Okurlarımız,

Mühendis ve Makina Güncel dergimizin Haziran ayı 
konusu yayın kurulumuz tarafından “İleri Robotik” 
olarak belirlenmiştir. Bu konuda yaptığınız uygulama ve 
araştırmalarınıza veya laboratuvarlarınızdaki deneysel 
çalışmalara görünürlük sağlayıp akademisyenler, 
piyasadaki mühendisler, öğrenciler ve okuyucularımızla 
paylaşmanız, sizin gelecekteki çalışmalarınıza katkı 
sunabileceği gibi bizim için de çok değerlidir. Dolayısıyla, 
“İleri Robotik” ile ilgili katkılarınızı (makale, kitap 
tanıtımı, röportaj vb.) 9 Nisan 2018 tarihine kadar 
göndermenizi dileriz. Ayrıca dergimiz aracılığıyla, reklam 
vererek kurumunuzun, şirketinizin ve düzenleyeceğiniz 
etkinliklerin (seminer, konferans, teknik eğitimler vb.)  
tanıtımını yapmanız da mümkündür.

Oda Onur Kurulu Toplantısı, 
10 Mart 2018 tarihinde Oda 
Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Toplantıda Kurul’a iletilen 53 
dosya üzerinde görüşüldü.
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TÜİK, SGK ve çeşitli bakanlık verileri kullanılarak yapılan 
analizde, kadının işgücü piyasasındaki, özellikle imalat 
sanayiindeki yerine dikkat çekildi. Kadının kayıt dışı 
çalıştırılmasının, ücrette uğradığı cinsiyet ayrımcılığının 
vardığı boyutlara dikkat çekilen araştırmada şu noktalar 
öne çıkarıldı:

- Türkiye’de özellikle son yıllarda hızlanan dış kaynağa 
bağımlı büyüme süreci, kırdan kente göçü hızlandırdığı 
gibi, kentlerde işgücüne kadın katılımını da artırmıştır. 
2008’de 15 yaş üstü kadınlardan işgücü piyasasına 
çıkanların oranı yüzde 24,5 iken 2012’de bu oran yüzde 
30’u ve 2017’de de yüzde 34’ü buldu. 10 yıl içinde 9 
puana yakın bu artış, dikkat çekicidir.

- Kadın çalışanların tarım dışındaki sayısı 2004-2017 arası 
13 yılda 2,5 milyondan 6,5 milyona çıkarak 4 milyon arttı. 
Bu, kadını evde, ücretsiz aile emeği olarak tutmak isteyen 
AKP rejiminin tüm operasyonlarına, aldığı özendirici ve 
zorlayıcı önlemlere rağmen, kadının bağımsızlaşması 
anlamında da önemli bir gelişmedir.

- Diğer bir yandan da kadın istihdamının sektörlere 
dağılımına bakıldığında tarımın payının gerilediği, tarım 
dışının ise payının hızla arttığı, ama daha çok da hizmetler 
sektöründe kadının kendisine istihdam olanağı bulduğu 
görülmektedir.

- Daha çok kayıt dışı istihdamın olduğu ve niteliksiz emek 
isteyen işyerlerinde iş-aş olanağı bulabilen kadınlar, 
toplam istihdamdaki yerlerini niceliksel olarak artırmış 
görünseler de, nitelikli bir katılım henüz söz konusu 
değildir.

- Dışa bağımlı büyüme süreci, sanayileşmeden çok, 
inşaat ve hizmet odaklı geliştiği için sanayide kadına 
istihdam imkanları da sınırlı ölçüde yaşanmıştır. 
Kadın, daha çok giyim, gıda, tekstil gibi nitelikli emek 
gerektirmeyen sektörlerde ağırlıkla istihdam edilmiş, 
üretim hiyerarşisinde daha çok yönetilen ve karar 
süreçlerinin dışında tutulan bir pozisyona sıkıştırılmıştır. 
Kadın çalışanların çoğu, cinsiyet ayrımcılığına uğrayarak 
ücretleri de erkek ücretlilerin gerisinde tutulmuştur.

- İmalat sanayisinde (kayıtlı) ücretli kadın sayısı artış 
halinde olmakla birlikte, özellikle hizmetler sektöründeki 
artış temposunun gerisindedir. Bir başka deyişle, 
sanayisizleşme illetiyle, sektörün, genelde istihdam 
yaratma yeteneği zayıflamıştır ve sanayi, kadınlara iş 

yaratmada da fazla ümit vermemektedir.

- SGK verilerine göre, 2010’da 590 bine yaklaşan kadın 
ücretli istihdamı, 2017’ye gelindiğinde 893 bine kadar 
çıktı. Son 7 yılda imalat sanayisinde 303 bin yeni iş, 
kadınlar için açılırken, ekonominin genelinde kadınlara 
1 milyon 656 bin yeni iş yaratıldığı dikkate alındığında, 
imalat sanayisinden kadına çok az iş çıktığı söylenebilir. 
Son 7 yılda kadınlara yaratılan güvenceli işlerden ancak 
yüzde 18’i imalat sanayisinde söz konusu olabilmiştir.

- İmalat sanayisinde kayıtlı kadın ücretli sayısı 893 
bini bularak, imalat sanayisindeki toplam ücretlilerin 
ancak yüzde 24,3’üne ulaşmıştır. Gıda, giyim ve tekstil 
sektörleri, toplam ücretli kadın istihdamının yüzde 57’sini 
bulmaktadır ve çoğunlukla kalifiye emek istemeyen, 
düşük ücretli bu dallar, kadınların sınırlı da olsa iş 
bulabildikleri sektörler olarak öne çıkmaktadır.

- Türkiye’de iş sahibi nüfusun yüzde 5’i yönetici olarak 
iş sürecinde yer almaktadır. Çalışanların yüzde 31’ini 
oluşturan kadınlar, yönetici pozisyonunda olanların ancak 
yüzde 14’ünü oluşturmaktadırlar. Yani yöneticilerin yüzde 
86’sı erkeklerden oluşmaktadır. Teknisyen pozisyonunda 
da kadınlar dörtte birlik bir yer kaplamaktadırlar.

- İşgücüne katılım, iş bulma, işyeri hiyerarşisinde 
ayrımcılığa uğramanın yanı sıra, bekleneceği gibi, kadın 
ücreti, erkeğinkinden genellikle düşük seyretmektedir. 
Kadınların kazançları, erkeklerinkinin ancak yüzde 
83’ünde kalmaktadır. Erkeğe 100 ödeniyorsa, kadına 83 
ödenmektedir. Bu fark, eşitsizlik, bazı alt sektörlerde 
artmaktadır. Örneğin rafineride 100’e 68’e; tütün-sigara 
işyerlerinde 100’e 73’e, makine ve kimya sanayilerinde 
100’e 77’ye varmaktadır.

- Türkiye, geleneksel olarak toplumsal cinsiyet 
eşitsizliklerinin güçlü olduğu bir ülkedir. Bu eşitsizliklerin 
azaltılabilmesi için kadınların işgücüne katılımları ve 
istihdamları teşvik edilmelidir. Ama bunun yanı sıra 
yaratılan işlerin sosyal güvenlik ve iş yasaları kapsamında 
olması sağlanmalıdır. Erkekler kadar kadınların çalışanların 
da temel örgütlenme haklarını kullanmaları önündeki her 
tür engel kaldırılmalıdır. Kadın çalışanların eşit değerdeki 
işlerine eşit ücret ödenmesi gerekir.

Toplumsal cinsiyet eşitliğini ve temel işçi haklarının 
korunmasını gözeten politikalara daha çok odaklanmak 
gerekir.

SANAYİDE KADIN: AZ İŞ, ÇOK SÖMÜRÜ
Odamızın, her ay iktisatçı-yazar Mustafa Sönmez’in katkısıyla hazırladığı sanayinin sorunları bülteninin 
37’ncisini “Sanayide Kadın Emeği” konusuna ayırdı.
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8 MART ULUSLARARASI EMEKÇİ KADINLAR GÜNÜ KUTLU OLSUN
MMO, KADINLARIN GERİCİLİĞE KARŞI MÜCADELESİNİN YANINDADIR

Oda Başkanı Ali Ekber Çakar, yaklaşan 8 Mart Uluslararası Emekçi Kadınlar Günü nedeni ile 6 Mart 2018 
tarihinde yazılı bir açıklama yaptı.

8 Mart Uluslararası Emekçi Kadınlar Günü’nün kökenin-
de, 19. yüzyılda, kadın işçilerin düşük ücretlere, insanlık 
dışı çalışma koşullarına karşı haklı isyanları bulunmakta-
dır. Ancak 19. yüzyıldan bugüne yani 21. yüzyıla dek, ka-
dınlar üzerindeki sömürü ve baskı artarak sürmektedir. 
Bu nedenle kadınların her alandaki eşitlik ve özgürlük 
mücadeleleri, 8 Mart 1857 tarihinde 40 bin dokuma işçisi 
kadının daha iyi yaşam ve çalışma koşulları için başlattığı 
mücadele ateşi büyüyerek devam etmektedir.

Türkiye’de aile, eğitim, çalışma yaşamı ve istihdam so-
runları başta olmak üzere toplumsal yaşamın her ala-
nında kadınlara yönelmiş eşitsiz uygulama ve politikalar, 
özellikle içinde bulunduğumuz bu dönemde hızla artmış, 
yaşamı tehdit eder boyutlara ulaşmıştır. Siyasal iktidarın 
kurmaya çalıştığı gerici rejimin inşasında kadın eşitsizliği 
ve sömürüsüne önemli bir rol verilmiş,  kadına yönelik 
şiddet giderek tırmanmıştır. Bu dönemde kadın cinayet-
lerindeki korkutucu artış, bilinmelidir ki iktidarın açıkla-
malarında ve uygulamalarındaki kadını ifade etme biçi-
minden bağımsız değildir.

Siyasal iktidar, yukarıdan aşağıya yaşam alanlarına müda-
halelerle tüm toplumu dinsel gericilikle kuşatırken, be-
denlerinden emeklerine kadar kadınları denetlemeye, 
kaç çocuk doğuracağından kiminle evleneceğine, hangi 
okullarda okuyup, ne tür meslekler edineceğine, giyi-
mine, kuşamına yönelik kararları siyasal gücüyle kendisi 
vermeye kalkmış, kadınların kendi yaşamlarını belirleme 

özgürlüğünü ellerinden almıştır. Aynı anda devlet, kamu 
hizmet üretiminden vazgeçtikçe, sosyal harcamaların 
yükü, ev işleri, hasta ve çocuk bakımı vb. işler kadınların 
üzerine yıkılmıştır.

Kadınların her alanda eşit yurttaş olabilme mücadelesi, 
ülkemizin laiklik, demokratikleşme ve özgürleşme mü-
cadelesidir. Kadınların toplumsal yaşamda, ekonomik 
ve siyasi alanda daha şiddetli bir sömürü ve eşitsizliğe 
tabi kalması, sadece kadınların değil, ülkenin geleceğini 
düşünen herkesin sorunudur.  Unutulmamalıdır ki, eşit, 
özgür, demokratik bir Türkiye mücadelesi, kadınların ör-
gütlü mücadelesi ile birlikte başarıya ulaşabilecektir.

Odamız, bu onurlu mücadelelerinde kadınlarla birlikte, 
dayanışma içinde olmayı sürdürecektir. Bu vesileyle 8 
Mart dolayısıyla birçok kentte kadınların özgürlük yürü-
yüşlerini engellenmeye yönelik antidemokratik yasakları 
protesto ediyoruz.

Birlik ve dayanışmanın en güzel günlerinden biri olan 8 
Mart’ta, ülkenin farklı birçok yerinden gericiliğe, sömürü-
ye, baskıya, şiddete, taciz ve tecavüzlere HAYIR seslerini 
yükseltecek olan kadınların 8 Mart’ı kutlu olsun.

Baskı ve şiddet sonucu yaşamlarını kaybeden tüm kadın-
ları sevgiyle, saygıyla anıyoruz.

Ali Ekber Çakar

Makina Mühendisleri Odası Oda Başkanı
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ENERJİ VERİMLİLİĞİ, ÜLKEMİZİN EN ÖNEMLİ ENERJİ 
ÖZ KAYNAĞI OLARAK DEĞERLENDİRİLMELİDİR

Oda Başkanı Yunus Yener, enerji verimliliği üzerine 30 Mart 2018 tarihinde yazılı bir açıklama yaptı.

Enerji toplumsal yaşamın ve biz makina mühendislerinin 
ağırlıkla çalıştığı ülke sanayisinin en temel girdisi konu-
mundadır. Oda olarak enerji ile ilgili konularda geçmişten 
beri öncü nitelikte bir dizi çalışma yapıyor, Enerji Verim-
liliği Kongrelerinin yanı sıra doğalgaz, enerji konulu tesi-
sat kongreleri ile yeni ve yenilenebilir enerji kaynakları ve 
güneş enerjisi sistemleri sempozyumlarını düzenliyoruz.

Odamızın Enerji Çalışma Grubu’nun hazırladığı 
Türkiye’nin Doğal Gaz Temin ve Tüketim Politikaları-
nın Değerlendirilmesi, Yenilenebilir Enerji Kaynakları, 
Enerji Ekipmanları Yerli Üretimi Durum Değerlendirme-
si ve Öneriler, Dünyada ve Türkiye’de Enerji Verimlili-
ği, Türkiye’nin Enerji Görünümü ve Türkiye’de Termik 
Santraller adlı referans oluşturan Oda Raporları da bu 
alandaki öncü çalışmalar arasında yer almaktadır. 2010 
yılından bu yana iki yılda bir güncellenerek yayınlanan 
Türkiye’nin Enerji Görünümü Raporumuzun 2018 basımı 
Nisan ayında kamuoyuna sunulacaktır.

Enerji Verimliliği Kanunu, ikincil mevzuatın hazırlıkları ve 
revizyonları sırasında Odamızın kapsamlı katkıları bulun-
maktadır ve ilgili kurumlarla işbirliğimiz sürmektedir.

Enerji konusu, Odamızın eğitim ve belgelendirme ça-
lışmalarında da önemli bir yer tutmaktadır. Meslek İçi 
Eğitim Merkezlerimizde; mekanik tesisat ve alt dalları, 
güneş enerjisi sistemleri, doğalgaz, bina ve sanayi enerji 
yöneticisi, bina ve sanayi etüt-proje, enerji kimlik belgesi 
uzmanı (yeni tasarlanan bina) eğitimi gibi konularda kurs-
lar ve seminerler düzenlenmektedir. Bu konularda zen-
gin bir yayın faaliyeti de yürütülmektedir.

Odamız, enerji verimliliği çalışmalarında temel kuruluş-
lardan biri olarak, Enerji Yönetici Yetiştirme Kurslarının 
düzenlenmesine özel bir önem vererek yetkilendirme 
sürecindeki uzun ve bürokratik prosedürleri tamamlamış 
ve Türkiye’nin ilk “Enerji Verimliliği Yetkili” kuruluşu ola-
rak, 2009 yılında ilk sertifika programını düzenlemiştir. 
Eğitimlerimiz ülke geneline yayılarak bugün 18 Şubemi-
zin tamamında sürmektedir.

Kamu kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşu olma so-
rumluluğumuz uyarınca, Kocaeli’nde ve İzmir’de Uygula-

malı Enerji Verimliliği Laboratuarlarını ve Mersin’de Gü-
neş Park Enerji Kompleksi Uygulamalı Eğitim Merkezi’ni 
hizmete açtık. Böylece Odamız ekonomik sınaî aktivite 
ve nüfus yoğunluğu ağırlıklı Ege, Marmara, Akdeniz böl-
gelerinde enerji verimliliği için önemli olan eğitim altyapı-
larını geliştirmiştir.

Dünyada enerji verimliliği alanındaki gelişmeler

Son yıllardaki iklim ve enerji politikaları dünyada kar-
bonsuz yaşam için daha fazla gayretin sarf edilmesine yol 
açmaktadır. Düşen enerji fiyatlarına rağmen küresel ola-
rak enerji yoğunluğu, 2000 yılından bu yana neredeyse 
kesintisiz bir şekilde düşmüş ve 2016 yılına kadar yıllık 
ortalama yüzde 1,6 oranında azalma sağlanmıştır. OECD 
ülkelerinde, birincil enerji talebi GSYİH’de yüzde 32’lik 
bir artışa rağmen yüzde 1 oranında düşmüştür. Diğer ül-
kelerde ise enerji talebi yüzde 80 artarken, GSYİH yüzde 
150 artmıştır. Enerji verimliliğinin artırılması ile Ulusla-
rarası Enerji Ajansı (UEA) ülkelerinin elektrik tüketimi 
2000’den bu yana yüzde 14 daha az gerçekleşmesine 
sebep olmuş ve böylece 2016’da değeri 1,9 trilyon do-
lar olan 1000 GW gücünde yeni santral yatırımına ihtiyaç 
kalmamıştır.

Gelişmiş ülkelerde ve özellikle AB’de enerji verimliliği 
politikası enerji politikalarının bel kemiğini oluşturmuş 
ve bunun sonucunda ciddi oranda enerji verimliliği artı-
şı sağlanmıştır. AB Kasım 2016’da, “Temiz Enerji Geçiş 
Stratejisi” 2030 yılı için yüzde 30’luk yeni bir enerji ve-
rimliliği hedefi belirledi ve yeni hedefin sağlanabilmesi için 
mevcut yasal düzenlemelerini güncellemek üzere hare-
kete geçti.

Dünyadaki bu gelişmeler ve gelecek planları Türkiye’nin 
önünde başarılması gereken hedefi de işaret etmektedir.

Ülkemizde yapılması gerekenler

Enerji verimliliği, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’nin 
de en önemli öz enerji kaynağı olma potansiyeline sahip-
tir. Ancak milyonlarca tüketiciyi inandırarak yönetmek, 
kamu kaynaklarından tüketiciyi yönlendirmek ve des-
teklemek için harcama yapmak, harcamaları izlemek ve 
alandan toplanmış sağlıklı verileri analiz edip buna göre 
sıkı politika uygulamak bu konuda çok kararlı olmak-
la başarılabilir. Ancak ülkemizdeki enerji yönetimleri, 
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enerji verimliliğinin gizli potansiyelinin farkındaymış gibi 
yapıp görmezlikten gelmeyi hep daha kolay bulmuştur. 
En önemlisi büyük yatırımların yönetim kolaylığı ve daha 
çok yatırım yapmanın prestiji gibi nedenler, enerji sek-
törü yöneticilerini her zaman arz politikalarını makro, 
verimlilik politikalarını ise mikro politika olarak görme-
lerine yol açtı. Ancak dünya temiz enerjiye dönüşürken 
içinde enerji verimliliği barındırmayan bir enerji strateji-
si artık geçerli bir politika değildir. Türkiye temiz enerji 
politikaları oluşturma sürecinin dışında kalamaz. Sadece 
arz tarafına önem veren enerji politikası terk edilmelidir. 
Enerji arzı ve tüketimi, toplum çıkarları doğrultusunda, 
gerçekçi rakamsal hedefler ile verimlilik kazançlarına 
dayalı olarak planlanıp uygulanmadığı sürece; bu önemli 
kaynağı geri kazanmak mümkün değildir.

Enerjinin üretiminden iletimine, dağıtımından kullanımına 
kadar olan bütün süreçlerde verimliliğin artırılması; enerji 
arz güvenliğinin sağlanması, enerji arzındaki yüzde 75 ci-
varındaki dışa bağımlılık risklerinin azaltılması, çevrenin 
korunması, hava kirliliğinin azaltılması ve iklim değişik-
liğine karşı mücadele etkinliğinin artırılması gibi ulusal 
strateji hedeflerinin sağlanmasında en etkili önlem olarak 
görülmelidir. Unutulmalı ki, enerji verimliliğinin sadece 
enerji sektörü için değil, tüm ekonomi üzerinde çok yön-
lü etkileri nedeniyle yadsınamaz olumlu katkıları vardır.

Enerji verimliliği politikaları ve önlemleri temelde 2 
Mayıs 2007 tarihinde yürürlüğe giren 5627 sayılı Enerji 
Verimliliği Kanunu’na dayanmaktadır. Enerji Verimliliği 
Kanunu’ndan başlayarak çeşitli sektörlere yönelik çok sa-
yıda yönetmelik ve tebliğ ile bir mevzuat çerçevesi oluş-
turulmuş, sertifikalı eğitim faaliyetlerinin Odamızın da 
arasında olduğu yetkili kuruluşlara yaygınlaşması sağlan-
mış, EVD adı verilen Enerji Verimliliği Danışmanlık hiz-
met piyasası ortaya çıkmış, binalarımızda EKB ve elekt-
rikli cihazlarda enerji etiketleri aranır olmuş, KOBİ’ler ve 
sanayi kuruluşlarıyla sınırlı da olsa hibe programları baş-
latılmış ve uluslararası finansmana dayanan yeşil krediler 
bankalardan verilmeye başlamıştır. Son 8-10 yılda sadece 
ETKB değil diğer bakanlıklar ve üniversitelerde de top-
lam katkı bedeli 15 milyon doları geçen hibe uluslararası 
teknik yardım projesi yürütülmüştür.

Ülkemizde 1981 yılından beri eski EİEİ, yeni YEGM tara-
fından bugüne kadar sanayi ve bina ağırlıklı olmak üzere 
birçok çalışma yapılmıştır. 2007 yılından bu yana ülke-
mizde enerji verimliliğini desteklemek üzere gelişmeler 

gözlenmekte ve mevzuat alt yapısında köklü değişiklikler 
yaşanmaktadır. Ama daha çok yapacak işimiz var. Ocak 
ayında yayınlanan Enerji verimliliği Eylem Planı’nı çok 
önemsiyoruz. Bu planın artık, “Türkiye’de bir plan uy-
gulandı ve sonuç alındı” denilecek bir harekete başlangıç 
olmasını gönülden arzu ediyoruz.

Daha etkili çalışmalar için;

- Kalkınmada enerji kullanımını azaltan, enerjiyi verimli 
kullanan, enerjiyi yerli ve yenilenebilir kaynaklarla, yurt 
içinde üretilen ekipmanlarla temin eden bir modele geçiş 
sağlanması,

- Yarattığı katma değeri görece düşük, yoğun enerji tü-
keten, eski teknolojili, çevre kirliliği yaratabilen sanayi 
sektörleri (çimento, seramik, ark ocak esaslı demir-çelik, 
tekstil vb.) yerine enerji tüketimi düşük, ithalata bağımlı 
olmayan, katma değeri yüksek, yerli üretime dayalı, ileri 
teknolojili sanayi dallarının (elektronik, bilgisayar dona-
nım ve yazılım, robotik, aviyonik, lazer, telekomünikasyon, 
gen mühendisliği, nano-teknolojiler vb.) tercih edilmesi,

- Enerji verimliliği çalışmaları için görevlendirilmiş olan 
YEGM’nin organizasyon yapısının güçlendirilmesi,

- Enerjiyi yoğun tüketen sanayiye verimliliği artırması ve 
geleceğin altyapısına yatırım yapması için uzun vadeli de-
ğişmez politikalarla güven verilmesi, kıyaslama gösterge-
lerinin belirlenmesi,

- Sorun yaratan mevzuatın daha fazla katılımcılıkla göz-
den geçirilmesi, sade ve uygulanabilir hale getirilmesi,

- Mali desteklerin halk başta olmak üzere ve KOBİ’leri 
önceleyerek tüm sektörleri destekleyecek şekilde yeni-
den düzenlenmesi ve artırılması,

- Enerji hizmet piyasasının etkin olarak yaygınlaşması için 
bürokratik engeller azaltırken, bu alanda faaliyet göste-
ren/yetkilendirilmiş firmaların gerçek anlamda profesyo-
nel sorumluluklarını yüklenmelerinin sağlanması, yetkin-
liklerinin artırılması için kuluçka yönteminin izlenmesi, 
kamusal denetimlerinin sağlanması için yapılar oluşturulması,

- Enerji verimliliği üzerine tüm stratejik hedeflerin hal-
kın çıkarlarını esas alan ekonometrik analizlerle yeniden 
tanımlanması, stratejik hedefleri gerçekleştirmek için ge-
rekli kaynakların belirlenmesi, sektörle ilgili tüm strateji 
ve eylem planlarının hedef ve eylemler olarak uyumlaş-
tırılması, ortak izleme ve değerlendirme mekanizması 
geliştirilmesi, yaptırım uygulanması,
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- Bina ve sanayi etütleri, enerji yöneticisi görevlendiril-
mesi ve kimlik belgeleri uygulamalarını, yasak savmanın 
ve yasal zorunluluğu yerine getirmenin ötesine geçerek, 
bunların etkinleştirilmesi ve amacına uygun olması için 
TMMOB ve bağlı ilgili Odalarının sorumlu-görevli olarak 
dahil edilerek yetkilendirilmesi,

- Eğitim ve bilinçlendirme çalışmalarının anaokulundan 
başlayarak yaygınlaştırılması ve çeşitlendirilmesi, sürekli 
olarak yapılması, yeni kanal sosyal medyanın etkin olarak 
kullanılması, üniversitelerde ders konulması,

- Belediyelere enerji verimliliği çalışmalarında daha fazla 
sorumluluk ve yetki verilmesi, öncü ve örnek uygulama-
lar yapması için görevlendirilmesi zorunludur.

İlgili kurumlar, kuruluşlar ve kamuoyunun bilgilerine sunarız.

Yunus Yener

TMMOB Makina Mühendisleri Odası Başkanı

BÜYÜME NİCELİKSELDİR, İSTİHDAMSIZ VE SANAYİDEN UZAKTIR
Oda Başkanı Yunus Yener, büyüme üzerine 30 Mart 2018 tarihinde yazılı bir açıklama yaptı.

Türkiye ekonomisi, geçtiğimiz yıl hayata geçirilen yeni 
milli gelir hesaplarına göre 2017 yılında yüzde 7,4 ora-
nında büyümüştür. Öncelikle altını çizmek isteriz ki, 
güvenilirlik sorunları içeren yeni milli serinin eski seri ile 
bağı kopartılmış, iktisadi bir karşılaştırma olanağı ortadan 
kalkmıştır.

Ülkemizin 2017 yılını yüzde 7,4’lük bir büyümenin ya-
nında, yüzde 12’ye yakın enflasyon ve yüzde 11’e yakın 
işsizlik ile kapatması, öncelikle söz konusu “büyüme”nin 
istihdam ve refah yaratmayan yanına dikkat çekmektedir.

Bu büyümenin sanayinin belkemiği olan imalat sanayiine 
yansımadığı da ortadadır. Ekonomi, 2016 yılında yüzde 
3,2’lik büyümeden 2017 yılında yüzde 7,4’e tırmanırken, 
imalat sanayi istihdamı ve kapasite kullanımı yerinde say-
mıştır. Sanayide 2016’ya göre 2017’deki artış yüzde 1,6 
ile sınırlı kalırken, imalat sanayiinde yüzde 1 gibi olduk-
ça sınırlı kalan bir artış ancak sağlanabilmiş; resmi işsiz-
lik oranı da yüzde 11’de kalıcı hale gelmiştir. Tarım dışı 
işsizlik yüzde 13, genç işsizliği ise yüzde 21’i bulmuştur.

İmalat sanayi kapasite kullanım oranında ise 2016’ya göre 
2017’de 1 puanlık artış gerçekleşmiştir. Bu artış, GSYH 
artışı ile karşılaştırıldığında, büyüme oranının kapasite 
kullanım oranlarına yansımadığı görülmektedir. 2018 
Mart ayı verisine göre kapasite kullanım oranı 2016 yılı-
nın da gerisinde kalarak iki puan birden düşmesi ve yüzde 
77’lere gelmesi, aynı zamanda sanayide kan kaybının de-
vam ettiğini göstermektedir.

Tüm bu veriler, büyümeye sanayi ve istihdamın eşlik et-
mediğini ortaya koymaktadır.

Son günlerde dış dünyadaki gelişmelerin de etkisiyle, 
Türk Lirası hızlanan bir tempo ile değer kaybetmeye 
başlamış ve dışa bağımlılığın bir sonucu olarak birçok 
olumsuzluğu da beraberinde getirmiştir. Olumsuzluk-
ların başında sanayide yükselen maliyetler yer almakta-
dır. Sanayicinin ürettiği ürünlerdeki fiyat artışlarının, yani 
Yİ-ÜFE’nin 2016 yılında yüzde 9,94’ten 2017’de yüzde 
15,47’ye sıçraması, bunun bir göstergesidir.

Parlak büyümenin arka yüzünde bir dizi kırılganlığı besle-
yici öğenin olduğu, bugün artık daha net görülmektedir. 
İktidarın kefaletiyle açılan kredi musluklarının ortaya çı-
kardığı iç talep desteğiyle gerçekleşen büyüme, berabe-
rinde 47 milyar doları bulan bir cari açık yaratmış ve cari 
açık/GSYİH oranı yüzde 6’yı bulmuştur. Büyüme telaşıyla 
kamuda verilen bütçe açıkları, sermayeye sağlanan teş-
vikler nedeniyle azalan kamu gelirleri, cari açığın yanı sıra 
kamu açığını da ortaya çıkarmış ve böylece ekonomi, hızlı 
bir biçimde “çifte açık” tehlikesi ile yüz yüze kalmıştır.

Yanlış yönetilen Türkiye ekonomisi, geçici parıltılara kur-
ban edilerek daha zor bir darboğaza sürüklenmektedir. 
Sanayide yapısal sorunlar ağırlaşmış, işsizlik ve enflasyon 
çift hanelerde kalıcı hale gelmişken, yüzde 7,4’lük büyü-
me oranı başarı değil, acil olarak ele alınması gereken 
bir çarpıklığı yansıtmaktadır. Bu durumu aşmak, sadece 
niceliksel büyüme sorununa endekslenmekten vazgeçip, 
sanayi ve istihdamı merkezine alan, toplumsal refahı he-
defleyen kalkınmacı bir büyüme anlayışı ile mümkündür.

Yunus Yener

TMMOB Makina Mühendisleri Odası Başkanı
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Mart 2018
Oda Sekreteri Yunus Yener’in katıldığı Türk Tesisat 
Mühendisleri Derneği’nin 25. Yıl Kuruluş Balosu, TTMD 
Dergisinde “TTMD 25. yılını kutladı” başlığıyla haber yapıldı.
Odamız tarafından Mersin Şube yürütücülüğünde 22-23 Eylül 
2017 tarihleri arasında Mersin’de düzenlenen VII. Güneş 
Enerjisi Sistemleri Sempozyumu ve Sergisi, Kontrol Dünyası 
Dergisinde “Güneş Enerjisi Sempozyumu’ndan yenilenebilir 
öneriler” başlığıyla haber yapıldı. 

01.03.2018
Odamız tarafından yayınlanan Makina İmalat Sanayi Sektör 
Araştırması Oda Raporu, Bizim Gazete Yazarı Taylan Erten’in 
köşesinde “Mühendissiz teknoloji gelişir mi?” başlığıyla 
haber yapıldı. 
46. Dönem Oda Başkanı Ali Ekber Çakar’ın yaptığı 
“Özelleştirmelere, Sanayisizleşmeye, Çiftçinin Yıkımına 
Karşı Çıkmak Yurtsever Bir Görevdir” başlıklı açıklama, 
Zafer Gazetesinde “Özelleştirmeler ülkemizin aleyhinedir” 
başlığıyla haber yapıldı. 

02/03.03.2018
Çankaya ilçesi sınırları içindeki asansörlerin periyodik 
kontrolünün Odamız tarafından yapılmasına dair Çankaya 
Belediyesi ile Odamız arasında imzalanan ve Oda 
yöneticilerimizin de katıldığı protokol töreni, Anadolu 
Gazetesinde “Asansör protokolü yenilendi,” Ankara Başkent, 
Ticari Hayat, Ankara 24 Saat, (03.03.2018) Milliyet Ankara, 
Posta Ankara ve Zafer Gazetelerinde “Çankaya asansör 
protokolünü yeniledi” başlıklarıyla haber yapıldı. 

25.03.2018
Odamız tarafından yayınlanan “TMMOB Makina Mühendisleri 
Odası 47. Olağan Genel Kurulu Yapılıyor” başlıklı açıklama 
BirGün Gazetesinde “MMO’da Genel Kurul yapılıyor,” 
Evrensel Gazetesinde “Saldırılara birlikte yanıt verilecek,” 

Zafer Gazetesinde “Başkentte MMO Olağan Genel Kurulu’na 
yoğun katılım” ve Ankara Başkent Gazetesinde “Çağdaşlığı 
savunuyoruz” başlıklarıyla haber yapıldı. 

28/30.03.2018
Odamız tarafından yapılan “MMO 47. Olağan Genel Kurulu 
Sonuç Bildirisi açıklandı” başlıklı açıklama, Zafer Gazetesinde 
“MMO 47. Olağan Genel Kurulu Sonuç Bildirisi açıklandı,” 
(29.03.2018) Haber Gazetesinde Küçükparmak MMO Onur 
Kurulu üyeliğine seçildi,” Çağdaş Gazetesinde “Küçükparmak 
Onur Kurulu’muz oldu,” Gaziantep Telgraf ve Güncel Gaziantep 
Gazetelerinde “Küçükparmak Onur Kurulu’nda”, Gaziantep 
Referans, Gaziantep Hayat, Gaziantep Anadolu Haber 
ve Gaziantep Zafer Gazetelerinde “MMO’nun 47. Olağan 
Genel Kurulu yapıldı” (30.03.2018) Evrensel Gazetesinde 
“MMO’da görev dağılımı” ve Anayurt Gazetesinde “Makina 
Mühendislerinde görev dağlımı’ başlıklarıyla haber yapıldı.

29.03.2018
Odamız tarafından yayınlanan “MMO: Sanayide kadın: Az iş, 
çok sömürü” başlıklı araştırma raporu, BirGün Gazetesinde 
“Sanayide de kadının adı yok” başlığıyla haber yapıldı. 

31.03.2018
Oda Başkanı Yunus Yener’in yaptığı “Büyüme Nicelikseldir, 
İstihdamsız ve Sanayiden Uzaktır” başlıklı açıklama BirGün 
Gazetesinde “Ekonomik büyüme işsizliğe çare olmadı” ve 
Evrensel Gazetesinde “Büyüme istihdamsız ve sanayiden 
uzak başlıklarıyla haber yapıldı.

 31.03.2018
Oda Başkanı Yunus Yener’in yaptığı  “Enerji Verimliliği 
Ülkemizin En Önemli Enerji Öz Kaynağı Olarak 
Değerlendirilmelidir” başlıklı açıklama Ankara Son Söz 
Gazetesinde “Enerji verimliliği en önemli enerji öz kaynağımız” 
başlığıyla haber yapıldı. 

25 Mart 2018 BirGün

3 M
art 2018 M

illiyet A
nkara

30 M
art 2018 Evrensel31 Mart 2018 BirGün
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Mart 2018'de MİEM Kurslarına Katılım

Mart ayı boyunca 15 şubemizde, 21 konu başlığı altında düzenlenen MİEM kurslarına 914 kişi katıldı.

Eğitimin Adı Tarihi Verildiği Şube
Katılımcı 

Sayısı

Asansör Avan Proje Hazırlama

16-17 Mart 2018 İstanbul Şube 19

26-27 Mart 2018 Diyarbakır Şube 11

26-27 Mart 2018 Antalya Şube 17

26-27 Mart 2018 Konya Şube 21

28-29 Mart 2018 Adana Şube 14

28-29 Mart 2018 İzmir Şube 13

Asansör

3-5 Mart 2018 İstanbul Şube 12

28-30 Mart 2018 Konya Şube 21

28-30 Mart 2018 Antalya Şube 18

29-31 Mart 2018 Diyarbakır Şube 12

30 Mart -1 Nisan 2018 Adana Şube 14

30 Mart -1 Nisan 2018 İstanbul Şube 15

Asansör Periyodik Kontrol Muayene Elemanı 15-18 Mart 2018 İstanbul Şube 19

Asansör Periyodik Kontrol Muayene Elemanı Uygulamalı Sınavı
23 Mart 2018 Ankara Şube 2

26 Mart 2018 Ankara Şube 2

Asansör Yetkili Servis Teknik Sorumlusu

12-15 Mart 2018 Bursa Şube 9

13-16 Mart 2018 Kayseri Şube 27

26-29 Mart 2018 Denizli Şube 16

29 Mart -1 Nisan 2018 İstanbul Şube 7

Doğalgaz İç Tesisat

1-4 Mart 2018 İstanbul Şube 17

8-11 Mart 2018 Adana Şube 22

19-22 Mart 2018 Denizli Şube 14

20-23 Mart 2018 Bursa Şube 21

Endüstriyel ve Büyük  Tüketimli Tesislerin Doğalgaza Dönüşümü

1-4 Mart 2018 Samsun Şube 16

1-4 Mart 2018 İzmir Şube 14

3-6 Mart 2018 Ankara Şube 18

8-11 Mart 2018 İstanbul Şube 9

13-16 Mart 2018 Adana Şube 12

26-29 Mart 2018 Denizli Şube 7

Enerji Kimlik Belgesi Uzmanı Eğitimi
2-4 Mart 2018 Adana Şube 10

2-4 Mart 2018 Adana Şube 10

Enerji Kimlik Belgesi Uzmanı Oryantasyon Eğitimi 10 Mart 2018 Adana Şube 9
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Havalandırma Tesisatı

18-19 Mart 2018 Kocaeli Şube 10

22-23 Mart 2018 Gaziantep Şube 7

26-27 Mart 2018 Mersin Şube 10

Havuz Tesisatı 21-23 Mart 2018 Mersin Şube 9

LPG Otogaz İstasyonları  Sorumlu Müdür (3 Gün)

19-21 Mart 2018 Ankara Şube 14

21-23 Mart 2018 İzmir Şube 11

28-30 Mart 2018 Samsun Şube 21

29-31 Mart 2018 Kayseri Şube 12

30 Mart -1 Nisan 2018 İstanbul Şube 11

LPG Otogaz İstasyonları  Sorumlu Müdür (A Sınıfı İSG Uzmanı) 29-30 Mart 2018 Kayseri Şube 7

Medikal Gaz Tesisatı 31 Mart -2 Nisan 2018 Kocaeli Şube 7

Mekanik Tesisatı

5-11 Mart 2018 Samsun Şube 18

10-16 Mart 2018 Kocaeli Şube 14

12-18 Mart 2018 Konya Şube 20

12-18 Mart 2018 İstanbul Şube 15

12-18 Mart 2018 İzmir Şube 17

26 Mart -1 Nisan 2018 Ankara Şube 17

Sanayi Tipi Çamaşırhane Tesisatı 5-7 Mart 2018 Ankara Şube 9

Sanayi Tipi Mutfak Tesisatı 8-10 Mart 2018 Ankara Şube 9

Soğutma Tesisatı 24-25 Mart 2018 Mersin Şube 9

Şantiye Şefliği

7-9 Mart 2018 İzmir Şube 13

9-11 Mart 2018 İstanbul Şube 8

13-15 Mart 2018 Bursa Şube 19

Temel Bilirkişilik Kursu

6-9 Mart 2018 Samsun Şube 18

10-18 Mart 2018 İstanbul Şube 12

10-13 Mart 2018 Denizli Şube 19

17-20 Mart 2018 Gaziantep Şube 14

24 Mart -1 Nisan 2018 İzmir Şube 16

24 Mart -1 Nisan 2018 Bursa Şube 13

26-29 Mart 2018 Eskişehir Şube 20

26-29 Mart 2018 Bursa Şube 15

31 Mart -3 Nisan 2018 Denizli Şube 11

Yangın Tesisatı

16-18 Mart 2018 Samsun Şube 16

22-24 Mart 2018 Gaziantep Şube 13

31 Mart -2 Nisan 2018 Kocaeli Şube 12

Toplam 914



M İ E M  K u r s l a r ı m ı z

40 bülten 238
nisan 2018

* Yapılacak sınavlar sonucunda başarılı olan üyelerimize Akredite Belge düzenlenmektedir.

Nisan 2018 MİEM Kurs Programı

Nisan ayında düzenlenecek olan MİEM eğitim programı aşağıda yer almaktadır. Programın güncel hali 
http://www.mmo.org.tr/miem/ adresinden takip edilebilir.

Eğitimin Adı Tarihi Verildiği Şube Sınav Tarihi

Asansör

9-11 Nisan 2018 Adana Şube 13 Nisan 2018

13-15 Nisan 2018 Ankara Şube 16 Nisan 2018

13-15 Nisan 2018 Mersin Şube 16 Nisan 2018

20-22 Nisan 2018 İstanbul Şube 24 Nisan 2018

Asansör Avan Proje Hazırlama

6-7 Nisan 2018 İstanbul Şube 08 Nisan 2018

10-11 Nisan 2018 Ankara Şube 12 Nisan 2018

10-11 Nisan 2018 Bursa Şube 12 Nisan 2018

11-12 Nisan 2018 Mersin Şube 13 Nisan 2018

Asansör Periyodik Kontrol Muayene Elemanı

12-15 Nisan 2018 İstanbul Şube 16 Nisan 2018

17-20 Nisan 2018 Ankara Şube 20 Nisan 2018

24-27 Nisan 2018 Adana Şube 27 Nisan 2018

Asansör Periyodik Kontrol Muayene Elemanı Uygulamalı Sınavı
Ankara Şube 3 Nisan 2018

Diyarbakır Şube 10 Nisan 2018

Asansör Yetkili Servis Teknik Sorumlusu
24-27 Nisan 2018 Samsun Şube 27 Nisan 2018

24-27 Nisan 2018 Ankara Şube 27 Nisan 2018

Doğalgaz İç Tesisat

5-8 Nisan 2018 İstanbul Şube 9 Nisan 2018

16-19 Nisan 2018 Konya Şube 20 Nisan 2018

24-27 Nisan 2018 Bursa Şube 28 Nisan 2018

Endüstriyel ve Büyük Tüketimli Tesislerin Doğalgaza Dönüşümü 9-12 Nisan 2018 Bursa Şube 13 Nisan 2018

Enerji Kimlik Belgesi Uzmanı Eğitimi

4-6 Nisan 2018 Ankara Şube 6 Nisan 2018

9-11 Nisan 2018 Konya Şube 11 Nisan 2018

11-13 Nisan 2018 Kayseri Şube 13 Nisan 2018

Enerji Kimlik Belgesi Uzmanı Oryantasyon Eğitimi
9 Nisan 2018 Ankara Şube

14 Nisan 2018 Kayseri Şube
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Havalandırma Tesisatı

24-25 Nisan 2018 Konya Şube 25 Nisan 2018

25-26 Nisan 2018 Denizli Şube 27 Nisan 2018

26-27 Nisan 2018 İzmir Şube 28 Nisan 2018

Klima Tesisatı 25-29 Nisan 2018 Mersin Şube 30 Nisan 2018

LPG Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür (3 Gün)

6-8 Nisan 2018 Mersin Şube 9 Nisan 2018

18-20 Nisan 2018 Samsun Şube 20 Nisan 2018

19-21 Nisan 2018 Kocaeli Şube 21 Nisan 2018

20-22 Nisan 2018 İstanbul Şube 22 Nisan 2018

27-29 Nisan 2018 Bursa Şube 29 Nisan 2018

LPG Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür (5 Gün) 11-15 Nisan 2018 İstanbul Şube 15 Nisan 2018

LPG Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür (A Sınıfı İSG Uzmanı) 17-18 Nisan 2018 İzmir Şube 18 Nisan 2018

Mekanik Tesisat

2-8 Nisan 2018 Kayseri Şube 9 Nisan 2018

2-8 Nisan 2018 Zonguldak Şube 9 Nisan 2018

2-8 Nisan 2018 Bursa Şube 9 Nisan 2018

5-11 Nisan 2018 Adana Şube 12 Nisan 2018

9-15 Nisan 2018 Denizli Şube 16 Nisan 2018

9-15 Nisan 2018 İstanbul Şube 16 Nisan 2018

9-15 Nisan 2018 İzmir Şube 16 Nisan 2018

Soğutma Tesisatı
16-17 Nisan 2018 Bursa Şube 18 Nisan 2018

27-28 Nisan 2018 Konya Şube 29 Nisan 2018

Şantiye Şefliği

11-13 Nisan 2018 Samsun Şube 13 Nisan 2018

25-27 Nisan 2018 Denizli Şube 27 Nisan 2018

27-29 Nisan 2018 İstanbul Şube 29 Nisan 2018

Temel Bilirkişilik

6-9 Nisan 2018 Kocaeli Şube

7-15 Nisan 2018 İstanbul Şube

7-15 Nisan 2018 İzmir Şube

14-22 Nisan 2018 Kayseri Şube

Yangın Tesisatı
5-7 Nisan 2018 İstanbul Şube 9 Nisan 2018

13-15 Nisan 2018 Diyarbakır Şube 16 Nisan 2018

Yatırım Hizmetleri Yönetimi 27-29 Nisan 2018 İstanbul Şube 30 Nisan 2018
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3 MART İŞ CİNAYETLERİNE KARŞI MÜCADELE GÜNÜ
3 Mart İş Cinayetlerine Karşı Mücadele Günü nedeniyle TMMOB tarafından bir broşür hazırlandı.

3 Mart tarihi, ülkemizin en önemli maden facialarından 
biri olan ve 263 madencinin yaşamını yitirdiği 1992 Kozlu 
Maden Faciası’nın yıldönümüdür. Ülkemizdeki iş cinayet-
lerine dikkat çekebilmek, işçi sağlığının ve iş güvenliğinin 
önemini vurgulamak için bu tarih “İş Cinayetlerine Karşı 
Mücadele Günü” olarak ilan edilmiştir.

İş kazaları ve meslek hastalıklarına ilişkin istatistikler SGK 
tarafından açıklanmakta, ayrıca İSİG Meclisi her ay ağır-
lıklı olarak basın yayın organlarından derlediği haberler 
sonucu oluşturduğu istatistikleri açıklamaktadır. Yaşanan 
iş kazaları ve iş cinayetleri kayıtlara işlendikçe gerçek tab-
lo belirginleşmektedir.

Resmi rakamlara göre 2012-2016 yılları arasında ülke-
mizde 1.015.211 iş kazası gerçekleşmiş ve bu kazalarda 
toplam 6.387 kişi hayatını yitirmiştir. Kayıt dışı çalışmanın 
yaygınlığı ve iş kazalarının bildirilme oranının azlığı gözö-
nüne alındığında gerçek tablonun çok daha ağır olduğu 
söylenebilir.

İŞ KAZASI DEĞİL CİNAYET!

Çalışma ortamında işçilerin hastalanmalarına ve kazaya 
uğramalarına yol açan etmenler bulunmaktadır. Bu ko-
şullar ortadan kaldırılmadığı zaman işçiler meslek has-
talıklarına yakalanmakta, sakat kalmakta veya hayatını 
kaybetmektedir. Çalışanların hastalanmaması, sakat kal-
maması ve hayatını kaybetmemesi için yapılan çalışmalara 
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği denilmektedir.

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği konusunda özel bir kanun ve 
onlarca yönetmelik bulunmaktadır. Bu düzenlemelerin 
bir kısmı teknik düzenlemeler olup AB ve ILO düzenle-
meleri çerçevesinde hazırlanmıştır. Ancak, İSG Kuruluna 
ilişkin, işyerlerinde İSİG organizasyonuna ilişkin düzenle-
melerde işçi yok sayılmaktadır. Bunun yanında İş Kanunu, 
Sendikalar Kanunu başta olmak üzere birçok düzenleme 
aynı zamanda işçi sağlığı ve iş güvenliğini de ilgilendirmek-
tedir. Bu düzenlemelerde işveren çıkarları önceliklidir. 

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği küresel boyutta bir sorundur. 
Her yıl işle ilgili kaza ve hastalıklar sonucunda 3,2 milyon-
dan fazla kişi hayatını kaybetmektedir. Ayrıca her yıl 160 
milyon yeni meslek hastalığı vakası ile 300 milyon ölüm-
cül olmayan iş kazası meydana gelmektedir.

Ülkemizde yılda yaklaşık 2000 işçi iş kazaları sonucu ya-
şamını yitirmektedir. Meslek hastalıkları ise tespit edil-
memektedir. Yılda 80.000 civarında meslek hastalığı 
tespit edilmesi gerekirken, tespit edilen meslek hastalığı 
sayısı 500’de kalmaktadır.

İnsanlar çalıştıkları yerde, işyerlerinde hastalanmakta, ka-
zaya uğramaktadırlar, dolayısı ile işyerlerinde çalışanların 
hastalanmamasını, kazaya uğramamasını sağlamak işvere-
nin görevidir.

İşçilerin ifadeleri ile basına yansıması sonucu, Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanlığı 3. Havalimanı inşaatında Ma-
yıs 2015’ten itibaren 27 emekçinin hayatını kaybettiğini 
açıklamak zorunda kalmıştır. Bakanlık açıklamasında 27 
emekçinin hayatını kaybetmesini oldukça doğal karşıla-
yarak basında yer alan haberlere tepki göstermiştir. Bu 
açıklama çalışma yaşamında sorumluluk düzeyinin en 
tepesinde yer alan bir Bakanlığın iş cinayetlerine karşı 
hassasiyetin düzeyini ortaya koymaya yetmektedir. İşçi 
Sağlığı ve İş Güvenliği konusunun yasalar, mevzuatlar ve 
sorumlu kurum/kuruluşlar tümüyle sorunludur.

ÖLMEK, SAKAT KALMAK İSTEMİYORUZ!

İŞ CİNAYETLERİNE SON!

İş cinayetlerini önlemek için atılması gereken ilk adım, 
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği konusuna kamusal bir anlayışla 
yaklaşmaktır. Başta, 4857 sayılı İş Kanunu ve 6331 sayılı 
İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu olmak üzere bu alana ilişkin 
tüm yasalar, kamusal bir bakış açısıyla yeniden düzenlenmelidir.

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği ile ilgili ulusal politikaların oluş-
turulması, kararların alınması ve işyerlerinde denetim 
bugüne kadar diğer sosyal tarafların görüşleri önemsen-
meden tek başına Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 
(ÇSGB) tarafından alınmıştır. Gelinen nokta göstermek-
tedir ki; ÇSGB doğru kararlar almamakta, uygulayama-
maktadır. Bu nedenle sendikalar, üniversiteler, TMMOB, 
TTB, ÇSGB ve Sağlık Bakanlığı‘nın katılımı ile idari ve 
mali yönden bağımsız, çoğunluğunu emek örgütlerinin 
oluşturduğu ulusal bir Enstitü oluşturulmalıdır.

Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi bileşenleri, hükü-
met ve işveren ağırlıklı bir yapıdan çıkartılmalı, çalışan ve 
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meslek örgütleri ağırlıklı hale getirilmelidir. Bu konseyin 
kararları tavsiye niteliğinden çıkarılarak bağlayıcı ve fonk-
siyonel bir yapıya kavuşturulmalıdır.

Sosyal hukuk devletinde iş yasaları çalışanların hakkını ko-
rumak ve geliştirmek amacını temel ilke edinirken, 4857 
sayılı İş Yasası ile başlayan 6331 sayılı Yasa ve Sendikalar 
ve Toplu İş Sözleşmesi Yasası ile devam eden süreçte 
yapılan bütün düzenlemeler işverenlerin çıkarları doğ-
rultusunda şekillendirilmiştir. Esnek ve kuralsız çalışma-
yı, geçici iş ilişkisini, taşeronlaştırmayı yasal hale getiren, 
kıdem tazminatlarını, fazla mesai ücretlerini, sendikal 
hak ve yetkileri budayan bu yasa ve diğer düzenlemeler 
iptal edilmeli ve konunun taraflarının katılımı ile demok-
ratik bir yasa çıkarılmalıdır. İş mevzuatı, ekseni “insan” 
olan çağdaş bir yapıya kavuşturulmalıdır. İş Yasası ile İş 
Sağlığı ve Güvenliği Yasası başta olmak üzere, tüm mev-
zuat ve denetim mekanizması İşçi Sağlığı ve Güvenliği 
Enstitüsü’nün görüşleri doğrultusunda yeniden düzen-
lenmelidir.

BM İnsan Hakları Evrensel Beyannamesinin 23. madde-
sinde belirtilen “Herkesin, kendi özgür seçimiyle belir-
lediği bir işyerinde, adil ve elverişli çalışma koşullarında 
çalışma hakkı vardır” yaklaşımına uygun olarak, iş kaza-
ları ve meslek hastalıklarının önüne geçilebilmesi için iş-
yerlerinde “önce insan, önce sağlık, önce işçi güvenliği” 
anlayışı yerleştirilmeli, üretim süreçlerinde işçi sağlığı ve 
iş güvenliği önlem ve uygulamalarına öncelik verilmelidir. 
Yapılacak tüm düzenlemelerde işyerlerinde işçi sağlığı ve 
iş güvenliğinin sağlanmasında asıl sorumluluğun işverende 
olduğu gerçeğinden uzaklaşılmamalıdır.

Yapılacak düzenlemelerde çocuk ve genç işçilik yasaklan-
malı, kadınları koruyucu hükümler yer almalıdır. Dünya-
da ve ülkemizde ürkütücü boyutlara ulaşan çocuk emeği 
sömürüsü ortadan kaldırılmalı, çocuk işçiler örgün eğiti-
me yönlendirilmelidir.

Kadınlara ve kadın emeğine yönelik tüm olumsuz uygula-
malar  kaldırılmalıdır. Çalışma yaşamında  eşit işe eşit üc-
ret uygulamaları ile istihdamda fırsat eşitliği sağlanmalıdır.

6331 sayılı Yasa ile işverenlerin önlem alma yükümlülü-
ğü ve devletin denetim görevi azaltılarak, sorumluluk iş 
güvenliği uzmanları, işyeri hekimleri ve çalışanlara yük-
lenmiştir. İşyeri hekimleri ve iş güvenliği uzmanlarının 
yaptıkları tespitler, saptadıkları gereklilik ve öneriler 
yerine getirilmeden iş kazası ve meslek hastalıklarından 

sorumlu tutulmaları ve belgelerinin askıya alınması, ger-
çeklerle bağdaşmamaktadır. İşyeri hekimleri ve iş güven-
liği uzmanlarının mesleki bağımsızlıkları ve iş güvenceleri 
korunmalıdır. Bakanlık kamusal denetim yükümlülükle-
rini yerine getirmelidir. Hekimler de iş müfettişi olarak 
istihdam edilmelidir.

Meslek hastalıkları sadece tazminat olarak ele alınmamalı 
öncelik önlemeye verilmeli, meslek hastalıklarının tespiti, 
tedavisi ve tazmini yönündeki tüm yasal ve idari engeller 
kaldırılmalıdır.  Meslek Hastalıkları Hastanesi veya klinik-
lerinin sayısı artırılmalı, hekim ve işçi eğitimi dâhil, meslek 
hastalıklarının tespitine yönelik çalışmalar ivedilikle yapıl-
malıdır.

Taşeron sistemine son verilmelidir.

Emekçilerin gelecek kaygısı hissetmeyeceği, güvenli bir 
çalışma ilişkisi yaratılmalıdır. Bunun için de İş Kanunu’nda 
yer alan “telafi çalışması”, “denkleştirme”, “çağrı üzerine 
çalışma”, “kısmi süreli çalışma”, “asıl işveren-alt işveren 
ilişkisi”, “geçici iş ilişkisi” gibi esnek ve kuralsız çalışma 
hükümleri derhal kaldırılmalıdır.

Sendikal hak ve özgürlüklerin kullanılması önündeki her 
türden yasal ve fiili engel kaldırılarak işçilerin kendilerini 
örgütlü ve güvende hissetmesi sağlanmalıdır.

Bizler TMMOB olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan 
sonra da, insan yaşamının her şeyden önce geldiğini vur-
gulamaya devam edeceğiz. İşverenin kar hırsının, siyasi 
iktidarın politik önceliklerinin emekçilerin hayatlarını çal-
masına izin vermeyeceğiz.

Bu anlayışla, devlet ve işvereni İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği 
konusunda sorumlu davranmaya, tüm kamuoyunu da iş 
cinayetlerine karşı duyarlı olmaya davet ediyoruz.
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HER 3 MART’TA DEDİĞİMİZ GİBİ; 
İŞ CİNAYETLERİNİ VE İŞÇİ KATLİAMLARINI DURDURALIM!

İş cinayetlerine dikkat çekmek için ilki 2013 yılında düzenlenen “TMMOB 3 Mart İş Cinayetlerine Karşı Mücadele 
Günü”nde İKK`lerin bulunduğu kentlerde kitlesel basın açıklamaları gerçekleştirerek “İş Cinayetlerine ve İşci 
Katliamlarına HAYIR” denildi.

TMMOB  3 Mart İş Cinayetlerine Karşı Mücadele gü-
nünde Antalya, Ankara, Bodrum, Bolu, Bursa, Edirne, 
Gaziantep, Hakkari, Kırklareli, Kocaeli, Malatya, Mersin, 
Samsun ve Zonguldak’ta İl Koordinasyon Kurulları aracı-
lığıyla çeşitli eylem ve basın açıklamaları yapıldı. Açıkla-
malarda aşağıdaki metin okundu: 

İŞ CİNAYETLERİNİ VE İŞÇİ KATLİAMLARINI 
DURDURALIM!

3 Mart tarihi, ülkemizin en önemli maden facialarından 
biri olan ve 263 madencinin yaşamını yitirdiği 1992 Kozlu 
Maden Faciasının yıldönümüdür. TMMOB olarak bizler, 
ülkemizdeki iş cinayetlerine dikkat çekebilmek, işçi sağ-
lığının ve iş güvenliğinin önemini vurgulamak için Kozlu 
Faciası’nın yıldönümünü İş Cinayetlerine Karşı Mücadele 
Günü olarak belirledik ve 2013 yılından bu yana her 3 
Mart’ta meydanlara çıkıyoruz.

Acımasız sömürü koşulları, güvenliksiz çalışma ortamı, 
alınmayan tedbirler, uyulmayan kurallar ve uygulanma-
yan denetimler nedeniyle iş başındayken hayatını kay-
beden tüm emekçilerin anıları önünde saygıyla eğiliyor, 
ailelerine bir kez daha baş sağlığı diliyoruz.

Ülkemizde çalışma yaşamında yaşanan ölümler uzun za-
mandan beri sistematik bir hal almıştır. Bu yüzden yaşa-
nan ölümler kamuoyu tarafından kaza değil, cinayet ola-
rak adlandırılmaktadır. Bu cinayetin failleri, kâr hırsını can 
güvenliğinin önünde tutanlardır. Bu durumu görmezden 
gelen, gerekli denetimleri yapmayan, sorumluları hak 
ettikleri biçimde cezalandırmayanlar da iş cinayetlerinin 
müşterek failleridir.

Basına yansıyan rakamlara göre geçtiğimiz yıl ülkemizde 
en az 2006 kişi, işyerlerinde çalışırken hayatını kaybet-
miştir. Yani ülkemizde her 4 saatte bir emekçi, evine 
ekmek götürebilme gayretinin bedelini hayatıyla öde-
mektedir. Daha ucuza, daha çok ve daha hızlı üretim ya-
pabilmek için kimileri tersanede, kimileri inşaatta, kimileri 

boyahanede, kimileri madende, kimileri tarla yolunda, 
kimisi yüksek gerilim hattında can vermektedir.

İş cinayetlerinin her yıl artması, ülkemizde insan hayatı-
na verilen önemin giderek düştüğünü gösterdiği kadar, 
iş sağlığı ve güvenliği alanına ilişkin yasal mevzuatın ve 
denetimlerin yetersizliğini de gözler önüne sermektedir.

İş cinayetlerini önlemek için atılması gereken ilk adım, 
işçi sağlığı ve iş güvenliği konusuna kamusal bir anlayışla 
yaklaşmaktır. Başta, 4857 sayılı İş Kanunu ve 6331 sayılı 
İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu olmak üzere bu alana ilişkin 
tüm yasalar, kamusal bir bakış açısıyla yeniden düzenlenmelidir.

Her şeyden önce emekçilerin gelecek kaygısı hissetme-
yeceği, güvenli bir çalışma ilişkisi yaratılmalıdır. Bunun 
için de İş Kanunu’nda yer alan “telafi çalışması”, “denk-
leştirme”, “çağrı üzerine çalışma”, “kısmi süreli çalışma”, 
“asıl işveren-alt işveren ilişkisi”, “geçici iş ilişkisi” gibi es-
nek ve kuralsız çalışma hükümleri derhal kaldırılmalıdır.

Çalışma yaşamını esnekleştiren, iş güvencesini ortadan 
kaldıran, işverenin işçiye karşı sorumluluklarını hafifleten, 
iş-işveren ilişkisini dolaylı hale getiren her türden yasal 
düzenleme iptal edilmelidir. Sendikal hak ve özgürlükle-
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rin kullanılması önündeki her türden yasal ve fiili engel 
kaldırılarak işçilerin kendilerini örgütlü ve güvende his-
setmesi sağlanmalıdır.

İşçi sağlığının korunması ve iş güvenliğinin sağlanması 
devletin ve işverenin sorumluluğundadır. Ne var ki, dev-
let kurumları da, işverenler de, konuya bu sorumlulukla 
yaklaşmamaktadır. 2012 yılında çıkarılan 6331 sayılı İş 
Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’na rağmen iş cinayetlerinin 
her geçen yıl artması, Soma’da, Ermenek’te, Elbistan’da, 
Şirvan’da, Şırnak’ta, 3. Havalimanı’nda birbiri ardına ya-
şanan iş facialarının nedeni devletin ve işverenin bu so-
rumsuz tutumudur.

Eksiklikleriyle yasalaşan 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenli-
ği Kanunu, zaman içinde yapılan değişikliklerle tamamen 
işlevsiz hale getirilmiştir. Kanun, TMMOB ve TTB başta 
olmak üzere meslek örgütlerinin katkı ve önerileriyle, 
kamusal bir bakış açısıyla yeniden düzenlenmelidir.

Bu düzenlemeyle birlikte;

- İşyerlerine verilecek işçi sağlığı ve iş güvenliği hizmetleri 
bir kamu hizmeti olarak ele alınmalı, işçi sağlığı ve iş gü-
venliği ticari kuruluşların kâr alanı olmaktan çıkartılmalıdır.

- İşçi sağlığı ve iş güvenliği alanına ilişkin düzenleme ve 
denetimler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın yanı 
sıra, Sağlık Bakanlığı, üniversiteler, sendikalar, TTB ve 
TMMOB’den oluşan idari ve mali yönden bağımsız bir 
enstitü tarafından yerine getirilmelidir. Çalışma yaşamına 
ilişkin tüm düzenlemeler bu enstitü tarafından yeniden 
ele alınmalı ve kararlaştırılmalıdır.

- İşyerlerinde işçi sağlığı ve iş güvenliği alanında görev ve-
rilen mühendis ve mimarların işçi sağlığı ve iş güvenliğinin 
sağlanması konusundaki görevlerinin bir danışmanlık hiz-
meti olduğu kabullenilmeli ve asıl sorumluluğun devlet ve 
işverende olduğu bilinci yerleştirilmelidir.

Bizler TMMOB olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan 
sonra da, insan yaşamının her şeyden önce geldiğini vur-
gulamaya devam edeceğiz. İşverenin kar hırsının, siyasi 
iktidarın politik önceliklerinin emekçilerin hayatlarını çal-
masına izin vermeyeceğiz. Bu anlayışla, devlet ve işvereni 
işçi sağlığı ve iş güvenliği konusunda sorumlu davranma-
ya, tüm kamuoyunu da iş cinayetlerine karşı duyarlı ol-
maya davet ediyoruz.

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği

ANTİDEMOKRATİK SEÇİM DÜZENLEMELERİNE HAYIR!
Seçim kanunlarında yapılan antidemokratik değişikliklere ilişkin olarak TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı 

Emin Koramaz, 13 Mart 2018 tarihinde basın açıklaması gerçekleştirdi.

Ülkemizin geleceği açısından en önemli gündemlerden 
biri olan seçim yasasına ilişkin düzenlemeler, dün gece 
yarısı alelacele TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi. Tas-
lak çalışmalarından Genel Kurul görüşmelerine kadar her 
aşaması gizli kapılar ardında ve halktan kaçırılarak kabul 
edilen bu yasa, seçim güvenliğini olduğu gibi, parlamento-
nun saygınlığını da tümüyle ortadan kaldırmıştır.

Seçim kanunlarında yapılan bu antidemokratik değişiklik-
lerle halk iradesi gasp edilmek istenmektedir.

Bilinmelidir ki, seçim güvenliği demokrasilerin en öncelik-
li şartıdır. 16 Nisan Anayasa Referandumunu şaibeli hale 
getiren “Mühürsüz” oyların Mecliste kabul edilen değişik-
likle yasallaştırılması, bundan sonraki tüm seçimleri şaibeli 
hale getirmiş, seçim güvenliğini ortadan kaldırmıştır.

Bugüne kadar örneği olmayan bir ittifak örneği, bölünen 
seçmenler, taşınan sandıklar ve seçmen iradesini baskı 
altına almaya yönelik polisiye düzenlemeler, demokrasi 
tarihimizin yüz karası olarak kayıtlara geçmiştir.

Halk iradesinin sandığa yansımasının önüne geçecek her 
türden uygulama ve düzenlemeye karşı çıkıyoruz! Seçim-
lerin güvenliği ve demokrasini geleceği için OHAL derhal 
kaldırılmalı, antidemokratik düzenlemeler iptal edilmeli-
dir. Halkın kendi geleceğine özgür biçimde karar vere-
bileceği demokratik bir ortam yaratılmalı ve demokratik 
bir seçim kanunu hazırlanmalıdır.

Emin Koramaz

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
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BASKILARA, SAVAŞ VE SİNDİRME POLİTİKALARINA, ERKEK 
ŞİDDETİNE KARŞI MÜCADELEMİZ SÜRÜYOR, SÜRECEK!

TMMOB Kadın Çalışma Grubu 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bir basın açıklaması yaptı.

Irkçı ve ayrımcı politikaların tüm dünya genelinde yüksel-
diğine tanıklık ettiğimiz, erkek egemen şiddet dilinin dört 
bir yanımızı kuşattığı bir dönemde selamlıyoruz 8 Mart 
Dünya Kadınlar Gününü.

Çocuk istismarının kat kat arttığı, kadınların ve çocuk-
ların, tacize, tecavüze uğradığı, öldürüldüğü, bu şiddeti 
engelleyecek mekanizmaları oluşturması, düzenlemeler 
yapması gereken siyasi iktidarınsa bırakın engellemeyi, 
şiddetin her türlüsünü kendisinin meşrulaştırdığı, kadın-
ları hane içine ve aileye sıkıştıracak politikalar geliştirerek 
şiddeti tırmandırdığı bir iklimde…

Neoliberalizmin eşitsizliği ve ayrımcılığı açık bir şekilde 
savunmaktan çekinmeyen aktörleri adeta altın çağını ya-
şıyor. Şiddet sarmalının, Ortadoğu sınırlarını aşıp dünya-
ya yayıldığı bu tarihsel dönemeçte, çatışmasızlık ve barış 
ortamında dahi emeği, bedeni ve yaşamı üzerinde söz sa-
hibi olmak için mücadele etmek zorunda olan kadınları, 
çok daha çetin bir mücadele bekliyor.

Kadınlara ve çocuklara yönelik şiddet karşısında kolluk 
kuvvetlerinden, savcıya ve mahkemelere kadar tüm 
adalet sistemi erkek dayanışması gösteriyor. Uğradıkları 
şiddetin yanı sıra suçlanmaya ve travmaya maruz kalan 
kadınlar ise devlet eliyle işlevsiz kılınan mekanizmalar 
ve baskılar sonucu son raddeye gelene dek polislere/
karakollara başvurmuyor. Başvuranların ise ya şikâyetleri 
alınmıyor, ya şikâyetten vazgeçirilmeye çalışıyor ya da 
talepleri geri çevriliyor.  Kadınlar çoğu zaman can güven-
liği olmayan,şiddet gördükleri, daha da fenası bu şiddetin 
failleriyle birlikte yaşadıkları evlere geri dönmek zorunda 
bırakılıyor.

Mahkeme heyetleri takım elbise giyen, “erkekliğime küf-
retti” diyen, öldürdüğü karısını çok sevdiğini söyleyen 
erkeklere haksız tahrik ya da iyi hal indirimleri verirken, 
kendisine yıllar boyunca tecavüz eden, şiddet uygulayan 
erkeklere karşı  meşru müdafaa yapan kadınlara en yük-
sek sınırdan cezalar yağdırmaya devam ediyor.

Bir devlet kurumu olan Diyanet İşleri Başkanlığı, kız ço-
cuklarına tecavüzü, ensesti meşrulaştıran; telefon, faks, 
mektup, mesaj ve internet ile eşten boşanılabileceğini 
söyleyen fetvalar veriyor.

Türkiye’de kadın istihdamı düşük olduğu ve bu istihda-
mın neredeyse yarısının da kayıt dışı olduğu bilinmektey-
ken kayıt dışı istihdamla mücadele etmek yerine taşeron 
sistemi kamuda da yaygınlaştırılarak emek piyasası gide-
rek daha fazla esnek ve güvencesiz hale getiriliyor. Kadın 
istihdamının arttırılması şöyle dursun kadınlara vaat edi-
len tek şey yarı-zamanlı ve güvencesiz işler oluyor.

Tarih bu dönemi AKP iktidarının kadınların kazanılmış 
haklarını birer birer geri almaya çalıştığı bir dönem ola-
rak yazacak.

Altına imza atılan İstanbul Sözleşmesi gibi sözleşmelere 
uymadıkları gibi kendi dönemlerinde çıkardıkları yasaları, 
yürürlüğe koydukları genelgeleri bile nasıl ortadan kaldı-
rırız diye uğraşıyorlar.

Buna en yakın örnek, 2010 yılında çıkarılan, eksiklerine 
rağmen uygulandığı takdirde toplumsal cinsiyet eşitliği 
açısından önemli gelişmeler sağlayabilecek olan Başba-
kanlık Genelgesi. Eşit işe eşit ücret imkânının sağlanması, 
iş yeri denetimlerinde cinsiyet eşitliğine uyulup uyulma-
dığının denetlenmesi, hem mevcut durumun anlaşılma-
sı hem de gelecekteki politikalara ışık tutması açısından 
gerekli olan cinsiyet temelli veri toplanması zorunluluğu 
gibi toplumsal cinsiyet eşitliği bağlamında önemli hüküm-
ler içeren Genelge güncellenme bahanesi ile ortadan kal-
dırılmaya çalışılıyor.

Bölgede yerle bir edilen evleriyle; bodrumlarda yakılan, 
sokak ortalarında vurulan, yakınlarının dahi almasına izin 
verilmediği için cenazeleri günlerce sokak ortalarında 
bırakılan, akreplerin arkasından sürüklenen bedenleriy-
le; savaş politikalarından en fazla zararı yine kadınlar ve 
çocuklar görüyor.
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Hem içerde hem de dışarda bir politika aracına dönüş-
türülen mültecilik konusu özellikle kadınları ve çocukları 
vuruyor. Kayıt dışı ve düşük ücretle çalıştırılma; barınma, 
sağlık eğitim gibi temel ihtiyaçlardan dahi faydalanama-
ma; özellikle kız çocuklarının para karşılığında ikinci eş 
olarak evlendirilmeleri ve dahası ve dahası…

Siyasi iktidarın var olan yasaları uygulamak, kadınları ve 
çocukları koruyacak düzenlemeler yapmak, hayata yeni-
den tutunmalarını sağlayacak mekanizmalar geliştirmek 
yerine zinayı, idamı, hadım gibi şerri hukuka dair konuları 
yeniden tartışmaya açmak için fırsat kollaması ise bizi şaşırtmıyor.

Çocuk yaşta evlendirilen, çocuk yaşta hamile kalan kız 
çocuklarını yasal olarak bildirmeleri gerekirken örtbas 
etmeye çalışan hastane idarecileri, valiler, varlıklarını ve 
pervasızlıklarını AKP iktidarına borçludur.

Yüzde 99 engelli oğluna 17 sene boyunca bakan annenin 
sonunda pes edip hem oğlunu hem kendisini öldürmesi-
nin baş sorumlusu AKP iktidarıdır.

Kendisine tecavüz eden adamla mahkemede karşılaşma 
korkusundan kalp krizi geçiren 9 yaşındaki kız çocuğunun 
ölümünün sorumlusu AKP iktidarıdır.

Dini nikâh için resmi nikâh zorunluluğunun ortadan kaldı-
rılması, müftülere ve imamlara resmi nikâh kıyma yetkisi 
verilmesi gibi uygulamalarla kadınların ve çocukların eşit 
ve özgür bireyler olarak yaşamalarında temel teşkil eden 
laiklik ilkesinin aşındırılmasının sorumlusu AKP iktidarıdır.

Hal böyleyken ve ülkemizde Olağanüstü hal politika-
sı olağanlaştırılmışken, eleştirel düşünceye ve kamusal 
alanda ifade edilmesine yönelik baskı ve şiddet adeta 
sistematik bir hale dönüşüyor. Bir bebekten katil yarat-
mak değil ama bir bebekten katil yaratan karanlığı sor-
gulamaya kalkışmak suç addediliyor. Düşünmenin ve 
konuşmanın yasaklandığı her yerde sadece şiddet ve şid-
det dilinin konuşması istenir. Bu nedenle ve her şeyden 
önce susmamak ve konuşmakta ısrar etmek, inadına ses 
çıkarmak, bir çocuğun atamadığı çığlık olmak boynumu-
zun borcudur.

Erkek egemen tarih yazımına rağmen tarihe adlarını ka-
zıyan ve dayatılan koşullara canları pahasına isyan ederek 
8 Mart’ı tüm dünya kadınlarına armağan eden kadın do-
kuma işçilerinin anısı önünde eğiliyoruz.

New York’taki tekstil fabrikasında greve giderek polis 
şiddeti sonucunda çıkan yangında yaşamını yitiren 120 
kadının yaktığı meşale bugün de yanıyor. Kadınların ken-
dilerine reva görülen koşullar karşısında susmalarını, 
korkmalarını ve itaat etmelerini bekleyenler o gün oldu-
ğu gibi bugün de yanılıyor. O gün olduğu gibi bugün de 
kadınlar susmuyor, korkmuyor ve itaat etmiyor...

Yaşasın 8 Mart

Yaşasın Kadın Dayanışması

TMMOB Kadın Çalışma Grubu

KADINLAR AKP'NİN CİNSİYETÇİ POLİTİKALARINA KARŞI 
8 MART'TA ALANLARDAYDI

8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde kadınlar alanlarda ta-
leplerini dile getirdi. Attıkları sloganlarla “eşit ve özgür 
dünya” vurgusu yapan kadınlar, taşıdıkları döviz ve pan-
kartlarla renkli görüntüler sergilediler.

Ankara‘da Kurtuluş Parkı‘nda toplanan kadınlar, “Susma-
yacaklar, kadınlar susmayacaklar”, Yaşasın kadın dayanış-
ması”, “Cinsel, ulusal, sınıfsal sömürüye son”, “Bağır her-
kes duysun kadınlar özgür olsun”, “İnadına isyan, inadına 
özgürlük” ve “Devlet tecavüzü aklama” sloganları atarak 
AKP hükümetinin kadını yok sayan, gerici ve cinsiyetçi 
politikaları, kadına yönelik şiddet, kadın cinayetleri pro-
testo edildi.

TMMOB üyesi kadınların da katıldığı eylemde, 8 Mart 
Kadın Platformu adına ortak bir basın açıklamasını yapıldı.
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G ü n c e

Mart 
2018

Günce

1 Mart 2018 Perşembe
Oda 46. Dönem Mühendis ve Makina Güncel 
Dergisi Yayın Kurulu, 4. toplantısı Oda Merkezi'nde 
gerçekleştirildi.
3 Mart 2018 Cumartesi
Oda  Teknik Görevlilerinin AKM kapsamında 
yetkilendirilmesi için webinar üzerinden online 
olarak Yangın Tesisatı Kontrolü Muayene Personeli 
Vasıflandırma Eğitimi webinar üzerinden gerçekleştirildi. 
TMMOB 3 Mart İş Cinayetlerine Karşı Mücadele Günü 
nedeniyle TMMOB binası önünde düzenlenen eyleme 
OYK Sekereter Üyesi Yunus Yener, OYK üyesi Bedri 
Tekin ve Oda çalışan ve üyeleri katıldı.
6 Mart 2018 Salı
Oda Başkanı Ali Ekber Çakar, 8 Mart Uluslararası 
Emekçi Kadınlar Günü nedeni ile "8 Mart Uluslararası 
Emekçi Kadınlar Günü Kutlu Olsun! MMO, Kadınların 
Gericiliğe Karşı Mücadelesinin Yanındadır" başlıklı yazılı 
bir açıklama yaptı.
7 Mart 2018 Çarşamba
Oda Onur Kurulu Toplantısı, Oda Merkezi’nde 
gerçekleştirildi.
Oda Yönetim Kurulu Toplantısı yapıldı. 
8 Mart 2018 Perşembe
Dünya Emekçi Kadınlar günü nedeni ile Ankara 
Kurtuluş Parkındaki eyleme çalışan ve üyelerimiz katıldı.
10 Mart 2018 Cumartesi
Oda  Onur Kurulu toplantısı Oda Merkezi'nde 
gerçekleştirildi.
15 Mart 2018 Perşembe
Oda 46. Dönem Mühendis ve Makina Güncel 
Dergisi Yayın Kurulu, 5. toplantısı Oda Merkezi'nde 
gerçekleştirildi.
16 Mart 2018 Cuma
Oda 46. Dönem Çalışma Raporu yayımlandı.  
20 Mart 2018 Salı
Oda Yönetim Kurulu Toplantısı yapıldı.
Oda Teknik Görevlilerinin Asansör Kontrol Merkezi 

kapsamında yetkilendirilmesi için 17-20 Mart 2018 
tarihleri arasında Periyodik Kontrol Muayene Personeli 
Vasıflandırma Eğitimi webinar üzerinden yapıldı.
20 Mart 2018 Salı
TMMOB Heyeti'nin Eskişehir Alpu Bölgesinde 
yapılması planlan termik santrale ilişkin yaptığı 
incelemelere Odamız adına Enerji Çalışma Grubu üyesi 
Orhan Aytaç katıldı.
24 Mart 2018 Cumartesi
Oda 47. Olağan Genel Kurulu Ankara Kocatepe 
Kültür Merkezi'nde toplandı.
25 Mart 2018 Pazar
Oda 47. Olağan Genel Kurulu seçimleri Oda 
Merkezi'nde yapıldı.
26 Mart 2018 Pazartesi
Oda 47. Olağan Genel Kurulu Sonuçları ve Sonuç 
Bildirisi bir basın açıklaması ile kamuoyuna duyuruldu.
28 Mart 2018 Çarşamba
Oda Yönetim Kurulu Toplantısı yapılarak OYK görev 
dağılımı  belirlendi.
Odamızın her ay iktisatçı-yazar Mustafa Sönmez’in 
katkısıyla hazırladığı sanayinin sorunları bülteninin 
37’ncisi “Sanayide kadın: Az iş, çok sömürü” başlığı ile 
yayımlandı.
TMMOB 44. Dönem Bilirkişilik Çalışma Grubu 
toplantısına Odamız adına Teknik Görevli Derya Baran 
katıldı.
30 Mart 2018 Cuma
Oda Başkanı Yunus Yener, "Enerji Verimliliği Ülkemizin 
En Önemli Enerji Öz Kaynağı Olarak Değerlendirilmelidir" 
başlıklı yazılı bir açıklama yaptı.
Oda Başkanı Yunus Yener, ekonomik büyüme üzerine 
"Büyüme Nicelikseldir, İstihdamsız ve Sanayiden 
Uzaktır" başlıklı yazılı bir açıklama yaptı. 
31 Mart 2018 Cumartesi
Oda Teknik Görevlilerinin Asansör Kontrol Merkezi 
kapsamında yetkilendirilmesi için 30-31 Mart 2018 
tarihlerinde Periyodik Kontrol Muayene Personeli 
Vasıflandırma Eğitimi webinar üzerinden yapıldı.


