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HAYIR! HAYIR! HAYIR!
ÇÜNKÜ ÜLKEMİZE, HALKIMIZA VE MESLEĞİMİZE KARŞI
SORUMLULUĞUMUZ VAR!
Bilindiği üzere ülkemizin ana gündemi, 16 Nisan’da ya-

kamu yararını tasfiye etme amaçlı bir rapor düzenleyen

pılacak olan Anayasa değişikliği halk oylaması etrafında

Devlet Denetleme Kurulu’nun her türlü inceleme, araş-

şekillenmektedir. Konuyu etraflıca aydınlatan metinlere

tırma ve denetlemeleri yapma yetkisine, idari soruşturma

Odamız ve TMMOB’nin internet sitesi ile https://hayir.

da eklenmektedir. DDK’nin görev ve yetkilerinin kanun

tmmob.org.tr/ sitesinden ulaşılabilmektedir.

ile düzenlenmesi hükmü de Cumhurbaşkanı kararname-

Yapılmak istenen Anayasa değişikliği, ülkemizin yaklaşık
bir buçuk asırdan bu yana edinilen anayasal düzen
ve parlamenter temsili demokrasi kazanımlarını yok
edici niteliktedir. Yapılmak istenen değişiklik, en
özet haliyle; yasama, yürütme, yargı kuvvetlerinin
ayrılığını; yargı bağımsızlığını; yasama ve yargı güçlerinin

siyle değiştirilmektedir. Yapılmak istenen değişikliğin kabulü halinde, yıllardan beri TMMOB Yasası’nda değişiklik
yapmak için çabalayan iktidarın bu kez Anayasa’da hızla
başka değişiklikler yapmaya yöneleceği, Anayasa’nın 135.
maddesini değiştireceği, meslek alanlarımız ve örgütlerimizin geleceğine el atacağı kesindir.

yürütme üzerindeki dengeleme, frenleme, denetleme

Özetle bu Anayasa değişikliğine HAYIR demek için esaslı

fonksiyonlarını yok ederek denetimsiz bir yürütme

nedenlerimiz var. Ülkemize, halkımıza ve mesleklerimi-

diktatörlüğü kurmayı amaçlamaktadır. Yürütme’den

ze karşı önemli sorumluluklarımız var. Anayasa değişik-

Bakanlar Kurulu-Hükümet tamamen çıkarılarak, tek kişi

liklerinin neyi/neleri getirip neleri götüreceğini halkımıza

egemenliğinden ibaret bir yürütme kurgulanmakta ve

anlatma sorumluluğumuzu bu kısa zamanda yerine geti-

bütün kamu idari yapısı bu yürütme gücüne yani partili ve

rebilmeliyiz.

Devlet Başkanı sıfatı da verilecek olan Cumhurbaşkanına
bağlanmaktadır.
Bu iktidar döneminde yaşanan sanayisizleştirmenin mes-

* * *
46. Dönem Çalışma Programında belirlenen merkezi
etkinliklerimiz, başarılı bir şekilde yapılan Öğrenci Üye

lek alanlarımızda yol açtığı erozyonun; meslek alanları-

Kurultayı 2017’nin ardından, 19-22 Nisan tarihlerinde

mızın kamusal işlevden arındırılıp piyasaya açılmasının ve

İzmir’de yapılacak olan 13. Ulusal Tesisat Mühendisliği

mühendisliğin yüksek nitelikli işgücü olmaktan çıkarılarak

Kongresi ve 5-6 Mayıs tarihlerinde Ankara’da yapılacak

ucuz ve giderek niteliksizleşen işgücüne dönüşüm süre-

olan 9. Uçak Havacılık ve Uzay Mühendisliği Kurultayı ile

cinin, bu Anayasa değişikliğiyle süreceğini görmek için

sürecek.

kâhin olmaya gerek yoktur.

Etkinliklerimizin el birliği içinde başarılı geçmesini, mes-

Yapılmak istenen değişikliğin meslek örgütlerimize,

lek alanlarımız, meslektaşlarımız, ülkemiz, sanayimiz ve

TMMOB’nin bütününe de yansımaları olacaktır. Zira

halkımıza katkıda bulunması dileklerimizle.

2007-2009 arasında TMMOB ile bütün kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının, Anayasa’nın 135. maddesinde tanımlanan özerk kamu tüzel kişiliği hüviyeti ile
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TMMOB Makina Mühendisleri Odası
Yönetim Kurulu

Danışma Kurulu Toplantısı

46. DÖNEM ODA DANIŞMA KURULU III. TOPLANTISI
GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Odamız 46. Dönem Oda Danışma Kurulu III. Toplantısı, 12 Şubat 2017 tarihinde MMO Suat Sezai Gürü
Salonu’nda “ülke gündemi, referandum, dilek ve temenniler” gündemleriyle gerçekleştirildi. Toplantıya Oda
Denetleme Kurulu ve Onur Kurulu Üyeleri, TMMOB temsilcileri, Oda ve Şubelerimizin Yönetim Kurulu Üyeleri
ve Teknik Görevlileri’nden oluşan yaklaşık 150 kişi katıldı.
Danışma Kurulu Toplantısı, katılım gösteren üyelerin
kendilerini tanıtmasının ardından açış konuşmaları ile
başladı. İlk konuşmayı Oda Başkanı Ali Ekber Çakar yaptı. Çakar, salonu selamladıktan sonra, Toplantı’da Oda
gündeminin yanı sıra ağırlıklı olarak ülkemizdeki durumun bir değerlendirmesini yapacaklarını ve mevcut durumun bizlere yüklediği görevleri ele alacaklarını söyledi.
Ülke gündeminin, Anayasa değişikliği referandumuna kilitlenmiş durumda olduğunu hatırlatan Çakar, konunun
11 Şubat Cumartesi günü gerçekleşen TMMOB Danışma Kurulu’nda ele alındığını ve TMMOB’nin tutumunun
yapılan bir basın açıklamasıyla kamuoyuna açıklandığını
söyledi. Çakar TMMOB’nin tutumuna yönelik bütün
Odaları kapsayan, Anayasa referandumu sürecinde yapacağı çalışmalara dair programın açıklanmasından sonra
da; gerek yurttaşlık, gerekse örgütsel sorumluluk ve görevlerini yerine getirerek bu kampanyada yer alacaklarını
belirtti.

MMO Başkanı Ali Ekber Çakar: “Türkiye’nin
Anayasa’sızlaşma süreci devam edecektir”
1 Kasım seçimlerinde
AKP’ye 5 milyon oy
kazandıran “tek başımıza iktidar olursak terörü önleriz” sözünün,
inandırıcılığını kaybettiğinin altını çizen Çakar
konuşmasına şöyle devam etti: “Terör bitmemiş, tırmanmıştır.
Ekonomide daralma,
TL’nin değer kaybetmesi, gelir dağılımı
eşitsizlikleri ile istihdamda daralma belirginleşmektedir.
Dünyadaki en kırılgan beş ekonomiden birisi ve üç derecelendirme kuruluşundan “yatırım yapılamaz” notu alan

tek ekonomi, Türkiye ekonomisidir. Üç milyon göçmen
Suriyeli toplumsal, ekonomik, siyasal sorunlara eklenmiş
durumda. İnsanlarımızın can ve mal güvenlikleri ortadan
kalktı. İnsanlarımızın evrensel hukuk kuralları ve yargı denetimi çerçevesinde hak arama güvenceleri kalmadı.
İşini, aşını, malını, mülkünü kaybeden ve el konulanların
sayısı her geçen gün giderek artıyor. Cemaate yönelik
operasyonlarda, suç işlememiş olanlar da cezalandırılıyor. Özgür, bağımsız medya alanı daraldı. Bağımsız yargı artık yok. Üst yargı dâhil bütün yargı siyasetin emrine
girdi. Kürt siyasal hareketine ve onun meşru yasal partisine saldırılar, milletvekillerinin tutuklanması, yerel yönetimlere kayyım atanmaları günlük işlemler halini aldı.
Ancak tarih, güç sarhoşluğu çılgınlık boyutuna ulaşan ve
“tanrılaştığını” sanan siyasetçilerin, ülkelerini felaketlere
götürmesinin örnekleriyle doludur. Ülkenin ve toplumun
önünde acilen çözülmesi gereken terör, işsizlik, yoksulluk, açlık, özgürlüklerin ve demokrasinin askıya alınması,
yolsuzluk ve yozlaşma varken gündeme getirilen referandum, bu sorunları yaratan ve çözemeyen yönetimi meşrulaştırarak devamını amaçlamaktadır.

“Referandum OHAL KHK’lerinin gölgesi ve
“HAYIR” diyenlere yönelik karalama ve baskı
koşullarında yapılmaktadır”
Anayasa değişikliği referandumu üzerine bazı noktalara
değinerek sözlerine devam eden Çakar şunları söyledi:
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“Anayasa değişikliği referandumu üzerine önümüzde
birçok açıklama ve metin var. Kamuoyundaki metinler
dışında, Birlik Başkanımızın yaptığı üç açıklama, Birlik Yönetim Kurulu’nun bir kararı ve Odalar olarak yaptığımız
ortak bir açıklama var. Ayrıca kampanya boyunca çıkacak
metinler de olacak. Bu nedenle konuyu bütün yönleriyle değilse de, ortam/koşullar, şekil/biçim, usul ve esasa
dair bazı noktalara değinmek istiyorum. İçinde bulunduğumuz Anayasa değişikliği referandumu sürecini değerlendirirken, bu ayın 3’ünde TMMOB’ne bağlı Odalar
olarak yaptığımız ve TMMOB içi görevlendirme sonucu
Odamız tarafından hazırlanan açıklamada belirttiğimiz bir
kaç konuyu özellikle belirtmek istiyorum. Bir kere bu referandum, 15 Temmuz darbe girişimi üzerine ilan edilen
ancak demokratik toplumsal muhalefet üzerinde baskı
ve sindirme politikalarını uygulama aracına dönüştüren
Olağanüstü Hal koşullarında, OHAL KHK’lerinin gölgesi
ve “HAYIR” diyenlere yönelik karalama ve baskı koşullarında yapılmaktadır.
Takdir edersiniz ki, referandum sürecinde OHAL koşulları devam ederken, iktidar olanaklarının, Cumhurbaşkanı, Hükümet ve iktidar partisi tarafından kullanılacağı bir
halk oylaması, eşit, adil, demokratik bir oylama olmayacaktır. İkinci olarak, halk, oylanacak olan anayasa değişiklikleri üzerine yeterli ve tam bilgi edinememiştir. Konu
demokratik bir ortamda etraflı bir şekilde tartışılamamıştır. Değişiklik teklifi, barolara, Anayasa hukukçularına,
üniversitelere, özerk meslek kuruluşlarına, demokratik
kitle örgütlerine gönderilmemiştir. Halktan hiçbir görüş,
hiçbir fikir alınmamıştır. Üçüncü olarak, Meclis oylamalarında, Meclis İç Tüzüğü’nün bir gereği olan gizli oy esası
ihlal edilmiştir. Oylama, iki parti mensubu milletvekillerinin oylarının, parti yönetimlerinin denetimine tabi bir
şekilde kabul edilmiştir.
İçerik olarak; oylanacak değişiklik, Anayasa hukukunun
en temel özelliği olan iktidarların yetkilerinin sınırlandırılması ve erkler (kuvvetler) ayrılığından yoksundur. Ve çok
önemli bir konu: Köklü siyasal toplumsal değişim ve dönüşümleri kapsayan yeni rejim kuruluş süreçlerini ifade
ve temsil eden Kurucu bir Meclis, bu anayasa değişikliği
sürecinde yoktur. Oysa sistem ve rejim değişimini gerçekleştiren anayasalar, her zaman Kurucu Meclisler tarafından yapılmıştır. Dolayısıyla, bırakalım bu değişikliklerin
içerik olarak ne getirip ne götürdüğünü, Dünya ve Türkiye’deki Anayasa yapımına dair gelenek ve birikimlerden
açık bir kopuş söz konusudur.

4

bülten 225
mart 2017

“Değişikliklerin devlet, siyaset, iktisat ve
toplum düzlemlerinde kaoslara yol açacağı
kesindir”
Gerçekte bir Anayasa’sızlaşma sürecine girildiğine vurgu
yapan Çakar: “1990’larda yapılan, örneğin bizler üzerindeki siyaset yapma yasağının kaldırılması gibi bazı nispi
olumlu değişiklikler bir yana, haklı olarak eleştirdiğimiz
1982 Anayasası üzerinde yapılan değişiklikler ve şimdi
yapılması istenen değişiklikler, gerçekte bir Anayasa’sızlaşma süreci yaşandığını göstermektedir. 1982 Anayasası,
1987’den itibaren 113 maddesini kapsar şekilde 18 defa
değiştirilmiş, bu değişikliklerin 52 maddeyi kapsayan 9’u
2004 yılından itibaren AKP iktidarı döneminde yapılmıştır. 2007 ve 2010 değişiklikleri, erkler arasında yürütmenin ağırlığını artırmıştır.
Şimdi yapılmak istenen partili Cumhurbaşkanı/tek kişi
yönetimi sistemi değişikliği ile birlikte, Türkiye’nin Anayasa’sızlaşma süreci devam edecektir. Zira iktidarı sınırlamayan, yasama-yargı-yürütme erklerinin ayrılık ve
karşılıklı bağımlılığını tanımayan bir Anayasa, belki Anayasa olarak adlandırılabilir ama Anayasal devlet olarak
tanımlanamaz, Anayasal gelenek ve birikimler içindeki
Anayasallık sıfatını kazanamaz. Temel hak ve özgürlükleri
güvenceye almayan, ifade-örgütlenme-basın özgürlüklerini baskılayan, bütün temel hak ve özgürlük normlarını
geriye götüren bir Anayasa, aynı şekilde Anayasallık ve
Anayasal devlet niteliğiyle bağdaşmaz.
Aynı şekilde, bütün kamu kurumları ile kamusal hüviyetli bütün kuruluşlar üzerinde mutlak bir güç oluşturmayı
ve devlet örgütlenmesinin bütününü partili Cumhurbaşkanı olarak tek bir kişide cisimleşen dikta iktidarına tabi
kılan bir metin, klasik ve geleneksel anlamıyla Anayasal
devlet statüsüne sahip olamaz. Toplumun/ulusun ortak
çıkarlarını ifade etmesi ve seçilmiş yetkili organlar tarafından kullanılması gereken egemenlik, eğer bir tek kişi
tarafından kullanılacak ve temsil edilecekse, hem bir Anayasa’sızlaşma hem de diktadan söz etmek gerekir. 12 Eylül’deki gibi cunta diktası da değil, kişi diktası. Demokrasi
ve hukuk devletinin yokluğunda, çalışanların hakları, sadece bir kişinin ağzından çıkacaklara bağlı olacaktır” dedi.

“Elbette ki HAYIR diyeceğiz”
Bu değişikliğin, bir Anayasa değişikliği değil, bir rejim
değişikliği olduğunu söyleyen Çakar, konuşmasını şöyle
sürdürdü: “Egemenliğin kayıtsız şartsız sahiplerini devre-
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den çıkarıp, tek bir kişiye devreden, demokrasi ve hukuk
dışı bir rejim değişikliğidir. Öngörülen değişikliklerin başta Anayasa’nın kendi içinde olmak üzere devlet, siyaset,
iktisat ve toplum düzlemlerinde kaoslara yol açacağı kesindir. Rejim ve siyasal sistem değişiminde kat edilen mesafe ve öngörülen yeni konum, her düzeyde gerilim ve iç
çatışmalara neden olacak boyuttadır. Anayasa’lar, “devlet kudretini/gücünü” ele geçiren siyasal iktidarları; demokrasiye, insan hak ve özgürlüklerine, hukuk devletine
zarar vermemesi için sınırlandıran, bireyler ve toplumsal
örgütlenmelerin hak ve özgürlüklerini güvence altına alan
metinlerdir. Önümüzdeki düzenleme ise, bütün denge,
fren ve denetleme düzeneklerini ortadan kaldırmaktadır.
Hem bu nedenlerle hem de öngörülen yeni Anayasa’nın,
kamu idari yapısında 2011 yılında KHK’lerle yapılan değişiklikleri doruğa vardırarak kamu kurumu niteliğindeki
meslek kuruluşlarının anayasal, tüzel, özerk kişiliklerini
kaldıracak olması ve meslek alanlarımızda yaşanan tahribatlara yenilerini ekleyecek olması itibariyle, Anayasa
değişikliği bir bütün olarak reddedilmelidir. Cumhuriyet
parantezinin kapatılmak istendiği, demokrasi tramvayından inildiği, laikliğin tasfiye edildiği, kamunun kamusal-toplumsal içeriğinden arındırıldığı, toplumun kutuplaştırıldığı, şiddet ve ölümlerin kutsandığı bir Türkiye’ye
elbette ki HAYIR diyeceğiz.”

“TMMOB ve Odalarımıza yönelik küçültücü,
tasfiyeci saldırıları göğüsleyeceğiz”
Uzun soluklu bir mücadeleye hazırlıklı olmak gerektiğine dikkat çeken Çakar: “Türkiye’deki genel siyasi durum
ve iktidarın TMMOB mevzuatını değiştirme, yapısal dönüşüm yapma ve hiyerarşik vesayet altına alma istemini
gözettiğimizde uzun soluklu bir mücadeleye hazır olmamız gerektiği açıktır. Oysa mühendislerin toplum yaşamı
içindeki yeri ve işlevi çok kapsamlıdır. İnsanların içinde
yaşadıkları mekanların, kullandıkları ürünlerin planlama,
üretim, işletme ve denetim evrelerinin her birinin öznesi,
mühendislerin örgütlü gücüdür.
Başlıca dayanağımızın, örgütsel bütünlüğümüzün tekrar
tekrar tesisi ve Oda içinde uygulama birliğinin sağlanması olduğunu önemle belirtmek istiyorum. TMMOB ve
Odalarımıza yönelik küçültücü, tasfiyeci saldırıları göğüsleyecek, ülkemizdeki olumsuz gelişmelere TMMOB
çatısı altında, emek-meslek örgütleri ve toplumsal muhalefet ile birlikte duyarlılık gösterecek; meslek alanlarımızı

koruyup-geliştirecek, meslek alanlarımızdan hareketle
üyelerimizin toplumsal duyarlıklarını maksimum seviyeye
çıkaracak bir çalışma tarzına sahip olmamız gerektiği çok
açıktır” dedi.

“Farklı saiklerle “HAYIR” diyenleri
eleştirmeden, incitmeden, kırmadan kampanya
yürütülmelidir”
HAYIR diyen bütün toplumsal muhalefet güçlerinin nitelikli ve anlaşılır bir şekilde gerçekleri açıklayıcı olması, hedef kitlelerle buluşabilmesi, halkımızın içindeki kararsızları ve kaygılı bir şekilde ‘evet’ deme eğiliminde olanları
etkileyecek bir tarzda kampanya yürütülmesi gerektiğini
söyleyen Çakar, konuşmasına şöyle devam etti: “Herkesin “HAYIR”ı kendisine yaklaşımından hareketle farklı
saiklerle “HAYIR” diyenleri eleştirmeden, incitmeden,
kırmadan kampanya yürütülmelidir. Umutsuzluğu değil,
umudu öne çıkaran söylemlere yer vermeliyiz. Bire bir,
yüz yüze temaslar kuralım yaklaşımı, görünmeyelim anlamına gelir. Tam tersine, hem bire bir çalışmalar yapmalı
hem alanlara, sokaklara da çıkmalı hem de kapalı salon
toplantıları yapmalıyız. HAYIR diyenler çok olmasına rağmen, “bunlar ne yapar eder ‘evet’i çıkarırlar” söylemi,
kendimize, mücadelemize inanmıyoruz, sandıkları sahipsiz bırakacağız anlamına gelir. Kendimizi ve çevremizi bu
tür düşüncelerden mutlaka arındırmalıyız. Mevcut durumun bize ve TMMOB’ne yüklediği görevlerin başında
bunlar gelmektedir.”

“HAYIR’ları çoğaltabilmeliyiz”
Konuşmasının son bölümünde Saray iktidarının baskı ve
şiddet yöntemlerinin dozunu artıracağına vurgu yaparak
HAYIR‘ların çoğaltılması için çaba harcanması gerektiğine dikkat çeken Çakar, sözlerini özetle şöyle tamamladı:
“Saray iktidarı için, iktidarını şiddete dayanarak ve aldatıcı iktisadi popülist yöntemlerle sürdürme, kendilerine
oy veren emekçi tabanı denetim-kontrol-disiplin altında
tutma, milliyetçilikleri kızıştırma, din yoluyla tepkileri
uyuşturma, toplumu dinsel saiklerle zapturapt altında
tutma dışında başka bir yol yoktur. Bizim içinse, eşitlik,
özgürlük, laiklik, demokrasi ve cumhuriyetin daha ileri
mevzilerde, halkın ellerinde yükselebileceğinin, barışın
ve toplumsal refahın ancak böylece sağlanabileceğinin
dışında başka bir yol yoktur.
Çocukların, kadınların, bütün din ve mezheplerden, bütün etnik topluluklardan insanların kardeşçe yaşayacağı,
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eşitlikçi, özgürlükçü, kamusal-toplumsal yararın egemen
olduğu başka bir Türkiye için “hayır”ları çoğaltabilmeliyiz, başarabilmeliyiz diyerek konuşmamı tamamlıyorum.
Geldiğiniz için hepinize teşekkür ediyor, ülkemizin içinde
bulunduğu karanlığa karşı mücadelede hepimize başarılar
diliyor, saygılar sunuyorum.”

“Gerici-baskıcı-piyasacı rejime yasal statü
kazandırma girişimi”
Oda Başkanı Ali Ekber
Çakar’ın konuşmasının ardından ikinci konuşmayı
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz
yaptı. Koramaz, 11 Şubat
2017 tarihinde yüksek
katılımla TMMOB’un 44.
Dönem II. Danışma Kurulu
Toplantısı’nı gerçekleştirdiklerini ve orada kapsamlı bir konuşma yaptığını
hatırlattı. Konuşmaları bir kez daha tekrarlamak yerine
bundan sonra neler yapabiliriz, birlikte onun değerlendirmesinin yapılmasının daha anlamlı olacağını söyleyen
Koramaz şöyle konuştu: “Meclisin fesh edilmesi, ülkenin
kararnamelerle yönetilmesi, AKP’nin iktidarını korumak
için tüm muhalif kesimleri zapturapt altına almak istediği,
hapishaneleri doldurduğu, basını yayını kendi gibi düşünmeyen insanlara kapattığı, içinde 2250 mimar ve mühendisin de olduğu 150 bine yakın kamu çalışanını işten attığı
bir atmosferde referanduma gidiyoruz.
Aslında AKP’nin yaptığı, yıllardır adım adım kurduğu gerici-baskıcı-piyasacı rejime yasal statü kazandırma girişimidir. Fiili olarak uyguladığı tek adam tek parti rejimini
kalıcılaştırmaktır. 14 yıllık iktidarı boyunca meslek ve
meslektaşlarımız üzerinde tahribatını düşündüğümüzde,
bizim bu Anayasa değişikliğinde neden HAYIR diyeceğimiz çok açık. Bu süre zarfında biz mühendislerin çalıştığı
SEKA, TÜPRAŞ, ERDEMİR, TELEKOM, SEYDİŞEHİR
neredeyse tüm meslek uygulama alanlarımızı özelleştirdi. Sonra da akıbeti buraların, sanayisizleştirilmesi oldu.
Bu tesislerin üzerinde turistik tesisler yapıldı. Tekrar
sanayi üretecek yatırımlara dönüşmedi. Tüm bunları bir
bir üyelerimize anlatmamız gerekiyor. 14 yıllık iktidardan
sonra düşünmüyorum ki; bu rejimden beslenmiyorsa, işbirlikçi değilse, yağmadan bir parça almıyorsa herhangi
bir makina mühendisi evet oyu versin.”
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“Bu piyasacı dikta rejimi meslek kuruluşlarına
ihtiyaç duymuyor”
Şube seçimlerinin yaklaştığını hatırlatan ve bunun üyelerle yeniden kalıcı ilişkiler geliştirmenin bir aracı olarak kullanılması gerektiğini söyleyen Koramaz konuşmasına şöyle devam etti: “Dün programımızı hazırladık. Bu ikili bir
program. Üyelerimize dönük faaliyetler olacak. Kamuoyuna dönük faaliyetler olacak. Özgür basın dışında, basın
teslim alınmış durumda. Bize kapalı. Ama sadece MMO
olarak düşünürsek 18 şubemizin periyodiği var. Bunlar
bizim üyelerimizle buluşmak için bir araç. İçeriğini çok
iyi doldurmalıyız. Neden HAYIR demeliyiz? Eğer ‘evet’
çıkarsa, bu piyasacı dikta rejimi zaten meslek kuruluşlarına ihtiyaç duymuyor. Kamusalcı değil çünkü. Piyasacı.
Meslek odasına gerek duymuyor. Meslek odaları için bir
beka sorunu bu değişiklik. Cumhurbaşkanı’nın defaaten
konuşmalarına şahit olduk. Gerek yok meslek odalarına.
Gerek yok meslek alanını düzenlemeye. Her şeye karşı
çıkıyorlar, diyor. Bizim karşı çıktığımız katma değer alanlarının, iş alanlarının hiçbir üretkenliği olmayan turistik tesislere dönüştürülmesi, AVM’lere dönüştürülmesi. Bunların hem üyelerimize hem halkımıza anlatılması gerekir.
Bu süre içinde tüm üyelerimizle tek tek buluşmayı, onlarla konuşmayı bir görev olarak önümüze koymalıyız.
TMMOB mücadele programına bakmışsınızdır. Bu görevler için 3 çalışma gurubu oluşturduk. Birincisi, bir metin hazırlama grubu. İkincisi, sosyal medyayı iyi kullanmalıyız, buna dönük bir çalışma grubu. Görseller hazırlama
komisyonu. Bir diğeri elimizdeki web sayfalarının ortaklaşa ve çok çok iyi kullanılması için bir komisyon. Oda
Sekreterleri’nden oluşan bir koordinasyon oluşturduk.
İKK’larımızın olduğu, Sekreterlerimizin olmadığı yerlerde ise, bu kuruldan verilecek destekle oradaki örgütlü
birimlerimizden bir koordinasyon kuracağız.”

“Bizim için bir beka sorunudur”
Hazırlanan yeni Anayasa’da TMMOB’ne yer olmadığına dikkat çeken Koramaz, konuşmasını şöyle sürdürdü:
“TMMOB Yönetim Kurulu olarak hazırladığımız görseller ve metinlerle talep gelen her yere destek vereceğiz.
Daha önce de söyledim; bu bizim için bir beka sorunudur. Biz bir Meslek Odasıyız. Biz kamucu, halktan yana
bir hizmet talep ediyoruz. Meslek örgütlerinin bir parçasıyız. Bu Anayasa’da TMMOB’ne yer yok. Kalıcılaşırsa
bu yasa, yapılacak ilk iş yasada değişiklik ve TMMOB’nin
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kapatılmasıdır. Çok uzatmaya gerek yok. Çok fazla açıklama yaptık. İki maddede özetleyebiliriz bu Anayasa’yı.
15 yıllık AKP iktidarının, piyasacılık anlamında yaptıkları
ve bundan sonra yapacakları yasal bir statüye kavuşturuluyor.
15 yıllık iktidarın yaptıklarının bir örneğini, zaten varlık
fonuna devredilen kamu kuruluşlarından gördük. Varlık
Fonu ile amaçlanan, bu zamana kadar özelleştirilemeyen
kuruluşların gelirlerinin aktarılması ve sermayeye yer
altı ve yer üstü zenginliklerinin yeni krediler olarak sunulmasıdır. Anayasa Mahkemesi’nin iptal etmesi gerekir.
Biz götüremiyoruz. Anamuhalefetin götürmesi gerekiyor. Biliyorsunuz, bu karara TMMOB dışında çok itiraz
eden de olmadı. Şimdi bir KHK ile kamu kuruluşlarının
gelirlerini, hisselerini bağladılar. Tabii Danıştay nezdinde
davalar açabiliriz. Ama Cumhurbaşkanı ile çay toplayanlardan ne beklenir? Son zamanlarda açılan tek bir dava
bile geri dönmüyor. Özellikle bu konuda birimlerimizle
özgün çalışmalar yaptık. Bu konuda özellikle üyelerimize
ve halkımıza değen kampanyalarımız olabilir.”

“HAYIR çıkacaktır, umudumuzu yitirmemek
lazım”
Konuşmasının son bölümünde AKP’nin yol açtığı tahribatlara değinen Koramaz, sözlerini bir Nazım Hikmet
şiirinden dizelerle tamamladı. Koramaz son bölümde
özetle şöyle konuştu: “Merkezi kampanya etrafında 15
yılda AKP’nin Konya’ya açtığı tahribat, Kayseri’de olanlar,
Diyarbakır’da açtığı ve üyelerimize açtığı tahribatlar örneklerle altı çizilmek zorunda. Zonguldak’ta, Erdemir’de
kaybeden sadece mühendisler değil, bunun aynı zamanda gelirleri etkilenen ve kaybeden Ereğli halkına da anlatılması gerekiyor. Milli gelirde yaşanan düşüşleri kendi
özgül anlayışımızla etkili bir biçimde anlatmak lazım. Oda
Başkanı Ali Ekber Çakar anlattı. Birçok anket yapılıyor.
Birçok ankette ‘evet’ ve HAYIR başa baş gidiyor. Hatta
HAYIR biraz daha önde. Ama HAYIR veren kesimlerin
bile büyük çoğunluğu ‘evet’ çıkacağı konusunda oy beyan ediyor. Çünkü AKP’nin seçimlerde hile yaparak bu
Anayasa’yı bir şekilde referandumdan geçireceği algısı
var. Bizim bu algıyı mutlaka kırmamız lazım.
HAYIR oyu için çalışma yapacağımız her yerde; komşumuza, iş arkadaşımıza anlatarak, sandıklara sahip çıkarak
kıracağız bu algıyı. Siyasi partilerle müşahitlik yaparak, dayanışma içinde olarak sandıklara sahip çıkacağız. Yetkisi

olan partilerle de görüştük. İstedikleri anda istenilen sayı
belirtilerek sandıklarda görev almak isteyen arkadaşları
kendilerine yönlendirmeye çalışacağız. Ben inanıyorum.
HAYIR çıkacaktır. Umudumuzu yitirmememiz lazım.
Eğer umudu kaybedersek, kazanma şansımız yoktur.
İçinde bulunduğumuz faşizm koşullarında, görev faşizme
karşı birleşmektir. Hepimizin yolu açık olsun.”
Odamız 46. Dönem III. Danışma Kurulu Toplantısı’nda,
açış konuşmalarının ardından sırasıyla; Oda Yönetim
Kurulu Sekreter Üyesi Yunus Yener, Oda Denetleme
Kurulu Üyesi Haydar Şahin, Oda Onur Kurulu Üyesi M.
Selçuk Göndermez, İstanbul Şube Yönetim Kurulu Başkanı Battal Kılıç, Gaziantep Şube Yönetim Kurulu Başkanı Gürcan Ülgey, Mersin Şube Yönetim Kurulu Başkanı
Akar Tülücü, Kocaeli Şube Yönetim Kurulu Başkanı Ünal
Özmural, Adana Şube Yönetim Kurulu Başkanı Hasan
Emir Kavi, Diyarbakır Şube Yönetim Kurulu Başkanı Sait
Bahçe, İzmir Şube Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yüksel
Yaşartekin, Kocaeli Şube Yönetim Kurulu Sekreter Üyesi
Emrah Aydemir, Zonguldak Şube Yönetim Kurulu Başkanı Birhan Şahin, İzmir Şube Yönetim Kurulu Sekreter
Üyesi Melih Yalçın, Bursa Şube Yönetim Kurulu Başkanı
İbrahim Mart, Oda Onur Kurulu Üyesi Nusret Doğan Albayrak, Konya Şube Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Duransoy, Ankara Şube Yönetim Kurulu Başkan Vekili Selim
Ulukan, Diyarbakır Şube Yönetim Kurulu Sayman Üyesi
Sinan Öztemel, Oda Onur Kurulu Üyesi İ. Semih Oktay, Oda Yönetim Kurulu Üyesi Ercüment Çervatoğlu,
TMMOB Yüksek Onur Kurulu Üyesi İlter Çelik, İstanbul
Şube Yönetim Kurulu Sekreter Üyesi İbrahim Tataroğlu,
TMMOB Yüksek Onur Kurulu Üyesi Zeki Arslan, Eskişehir Şube Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Ünal, Bodrum
Temsilciliği Yürütme Kurulu Saymanı Hilmi Cumhur Geçin, Diyarbakır Oda Delegesi Hakan Subaşı ve ardından
Oda Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ekber Çakar birer konuşma yaptılar.

“103 bin üye, 800 çalışana ulaştık”
Emin Koramaz’dan sonra söz alan Oda Yönetim Kurulu
Sekreter Üyesi Yunus Yener, dağıtılan çalışma raporlarında yapılan faaliyetlerin anlatıldığını, bu nedenle fazla
vakit almayacağını belirterek konuşmasına başladı ve
özetle şunları söyledi: “Büyüklüğümüz, 103.000 üye, 800
çalışana ulaştı. Belirlediğimiz planlamaları gerçekleştirmeye çalıştık. Aynı zamanda mühendislik alanında da çabalarımızı sürdürüyoruz. Bu süreçte baskılarla karşılaştık.
bülten 225
mart 2017

7

Danışma Kurulu Toplantısı

Bu baskılara karşı beraber
mücadele verdik. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
idari ve mali denetleme
için girişimde bulundu. İki
defa yazışma yaptık. Bakanlık yanıtı bekleniyor.
Anayasa değişikliği süreci
sonrası bu durum devam
eder. Biz onlara dedik ki,
bu şekilde siz bizi denetleyemezsiniz! Yazışmalar
devam ediyor.

ediyor. Otomotiv çelik kaynakçısı, bu alanlara da eklenecek. Ayrıca farklı bir alan olarak, periyodik kontrollerde tahribatsız kontroller konusunda Odamız’ın kapsamı
genişletiliyor ve tahribatsız kontroller konusunda eğitim
ve belgelendirme kapsamına alınacak. Bunu da Nisan ayı
içerisinde kapsama sokacağız. Sadece kendi çalışanlarımıza değil, dışarıda periyodik kontrol alanında çalışan,
tahribatsız muayene konusunda kendi çalışanlarımız dışındaki mühendislere de eğitim vermiş ve belgelendirmiş
olacağız.”

Çalışma raporunun arkasındaki mali rapor 10 aylıktır.
Ciddi düzeltme, düzenleme yapıyoruz; geçmiş yıllardan
kalan borçlar, alacaklar, çift işlemler vb. 2016 yılını başa
baş olarak kapattık. 10 aylık rapora bakarsanız 3 milyon
gibi net eksi var. Giderlerimiz 3 milyon daha fazla gelirlerimizden. Son dört ay içinde 3 milyon gideri kapatmış
gibi gözüküyoruz. O yüzden TİS görüşmelerini bilerek
uzattık. Mali durumu görerek bir anlaşma yoluna gidebilmek istedik. Biliyorsunuz TİS’i imzaladık. Maaşlardaki
esas düzelme iki yıllık kaybı giderme anlamında yani esas
düzelme altı aylık periyotlarda yapılacak ücret artışlarında enflasyon çarpı yüzde yirmi artış olacak arkadaşlar.
Bu süreci teknik görevli ve diğer çalışan arkadaşlarımızın
katkılarıyla çözdük. 1.2 oranında maaşlarda ciddi bir düzelme yapıldı.”

MYK, bilgi işlem ve yayın faaliyetleri hakkında bilgi vererek konuşmasını sürdüren Yunus Yener, özetle şunları
söyledi: “MYK olarak baktığımızda, kaynak konusunda
birkaç Şubemizde çok hızlı olarak çalışmalarımız devam
ediyor. Özellikle diğer sanayi bölgelerinde olan Şubelerimiz bu konuda hızlanırsa kaynak belgelendirme işine
girerlerse, özellikle gelir konusunda MYK’nın önemli katkısı olacaktır. Asansör bakımcı ve montajcı sınavı belgelendirmesi, kaynak kadar kolay bir süreç değil arkadaşlar.
Bu konuda, özellikle bütün Şubelerimiz yazılı dökümanları dikkatlice okusunlar.

“Haziran ayı içerisinde eğitim ve
belgelendirmeye başlayabileceğiz”
Oda Yönetim Kurulu Sekreter Üyesi Yunus Yener,
MİEM/PBK kapsamında yapılan çalışmaları ise şöyle anlattı: “MİEM alanında yeni eğitimlerin belirlenmesi için
çalışmalarımız devam ediyor. Çeşitli Şubelerimiz bu konuda görev aldılar. Akışkan gücü veya hidrolik pnömatik uzmanlığı alanındaki çalışmalarımız belli bir noktaya
geldi. Bir ay içerisinde bu konuyu da tamamlayıp, en geç
Haziran ayı içerisinde eğitim ve belgelendirmeye başlayabileceğiz. Özellikle imalat mühendisliği alanında belgelendirme ve eğitimin bir alanında başlamış olacağız.
Bu önemli bir gelişme arkadaşlar. Bunun da devamında;
hidrolik pnömatik, daha sonrada bakım mühendisliği konusunda belli bir noktaya geldik. O konuda da eğitim ve
belgelendirmeye başlayacağız. Mevcut olanlara ek olarak
makine bakımcılığı, hidrolik pnömatik çalışmaları devam
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“Sürecin çok dikkatli bir biçimde takip edilmesi
gerekiyor”

Bilgi işlem konusunda, teknik işlerin sağlıklı olarak yürümesi için yaptığımız yazılımlardan asansör tamamlandı.
Tablet yazılımına ilişkin birkaç Şubemizin talepleri oldu.
Ona ilişkin iyileştirilmeler yapıldı ve şuan alanda kullanılıyor. Periyodik kontrol yazılımı şuan test aşamasında,
Bursa Şubemiz tarafından test edilmektedir. Mart ayından itibaren de kademe kademe tüm Şubelerimizde kullanmaya başlayacağız. Bunun dışında OBYS modüllerinin
büyük bir kısmı tamamlandı. Test ediliyor şu anda. Yeni
web sayfamızı hayata geçirdik. Dört tane periyodik yayınımız var. Mühendis Makina bu sene başından itibaren
ikilendi arkadaşlar. Bir tanesi akademik olarak devam
ediyor, diğeri ise güncel.
Akademik olan ayrı bir yayın olarak çıkıyor. Geri kalan
Oda’dan haberler, teknik makaleler, yani hakemli değil
teknik makalelik haberler, yeni işlemler, teknolojik haberler vs. Daha popüler bir biçimde Ocak ayından itibaren bu yayına geçtik. Bütün Şubelerdeki arkadaşlar
da, Sekreter Saymanlar da aldık. Bölüm bölüm sıraladık.
Konuyla ilgili akademisyenlerden, sahadan arkadaşlardan
yazı desteği bekliyoruz. Şubelerden arkadaşların da rek-
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lam konusunda katkılarını bekliyoruz. Reklam bütçesi
tek ve merkezi ama gelen reklamların yarısı Şubelere gidecek. Bu anlamda teşvik olarak değerlendirdik.”

“Elbetteki önceliğimiz referandum, çünkü bu
bir beka sorunu”
Oda etkinlik takvimindeki faaliyetler hakkında bilgi vererek konuşmasını tamamlayan Yener, özetle şunları
söyledi: “Etkinlik olarak asansörü yaptık. Önümüzde iş
sağlığı ve güvenliği, tesisat var, referandumdan önceki
hafta. Ama Şube, yapacak mıyız yapmayacak mıyız, bunu
tartışıyor. Takvimimizde hemen referandum sonrasına,
tesisat var. Onları da kurullarımızda değerlendireceğiz.
Böyle önemli iki etkinliğimizle ilgili, böyle bir durumla
karşı karşıyayız. Oda Başkanımız ve Birlik Başkanımızın
da ifade ettiği gibi, referandum süreci Odamızın bir beka
sürecidir. Var olup olmama sürecidir. Elbette ki önceliğimiz referandum. Bunları da dikkate alıp değerlendireceğiz.
Yerel kurultaylar önümüzdeki hafta ve sonraki hafta
25’inde öğrenci yerel kurultaylarını tamamlayacağız.
Mart’ın başında da 450 öğrenci ile Öğrenci Evi’nde Kurultay’ımızı yapacağız. Şenlikli bir şekilde geçecek diye
bekliyoruz. Öğrenci arkadaşlarımız orada kendi sorunlarını tartışacak ve aynı zamanda ülke sorunlarını birlikte
konuşacaklar. Temel tartışma konusu ise, kuşkusuz referandum olacaktır. Birde AİTM ve LPG yeni yönetmelik
ve tebliğ çıktı. Buna ilişkin olarak başvuru dosyalarını hazırladık. Bakanlığa başvuruda bulunacağız ve bundan sonra sürecin takipçisi olacağız. Bu arada onaylanmış kuruluş
ile ilgili süreç; dava sürecine gittik. Bakanlık neredeyse
kulaklarını tıkamış vaziyette. Yazışmalarda, görmezlikten
gelme süreci içerisine girmiş durumda. Onaylanmış kuruluşu onaylamadı. Ondan dolayı ki süreç hukuki boyuta
taşınmış oldu. Benim söyleyeceklerim bunlar, katılım için
tüm arkadaşlara teşekkür ederim. Mücadeleye devam.”

“Ülkemiz için, özgürlüklerimiz için, laik bir ülke
için, çocuklarımız için hayır diyeceğiz”
Oda Denetleme Kurulu Üyesi Haydar Şahin, gündemin
oldukça yoğun olduğunu bu nedenle kısa konuşacağını
belirterek özetle şunları söyledi: “Kısaca denetleme ile ilgili bazı notlar ileteceğim. Biliyorum, gündemimiz yoğun.
2016 yılında üç tane denetleme gerçekleştirildi. 4. Dönem 12 aylık denetlemeyi de, bu Şubat ayı için planladık,

muhasebe ve mali sistemle ilgili planlamadan dolayı Şubat ayına almıştık.
4 Şubat’ta Şube denetlemelerimiz başladı. Dünkü
denetlemeleri de, dünkü toplantı ve TMMOB
Danışma’sı nedeniyle ileri
bir tarihte, büyük olasılıkla 25’inde gerçekleştireceğiz. 25 Şubat’taki
Merkez denetlemesini de
daha ileri bir tarihe erteledik. Her zaman söylüyoruz, gelirler giderleri karşılamalı. Az önce Sekreter Üyemiz de
bunu ifade etti. TMMOB, dün gerçekten önemli bir Danışma yaptı. Orada önemli kararlar alındı. Eylem planı hazırlandı. Biz de buradaki kararlara tamamen katılıyoruz.
Bu konuda üzerimize düşen tüm görevleri yapacağız. Son
olarak; ülkemiz için, özgürlüklerimiz için, laik bir ilke için,
çocuklarımız için HAYIR diyeceğiz.”

“Adaletin mekanizmasında çivilerin çıktığı bir
dönemdeyiz”
Oda Onur Kurulu Üyesi
M. Selçuk Göndermez,
adalet mekanizmasında
çivilerin çıktığı bir dönemde adalet dağıtmaya çalıyoruz, diyerek sözlerine
başladı ve özetle şunları
söyledi: “Böylesi bir kaos
döneminde biz Oda Onur
Kurulu olarak, üyelerimiz
arasında özellikle yapı denetimde çalışan, uygun olmayan
ısı yalıtıma göz yuman, serbest mühendislik müşavirlik
hizmeti icra eden arkadaşların Oda kurallarına uygun
davranmaması durumunda, oturup kafa patlatıyoruz. Bu
ülkenin içinde bulunduğu kaos durumuyla, yapmaya çalıştıklarımızla arasında ironik bir durum ortaya çıkıyor. Ama
biz Oda Onur Kurulu olarak işimizi ciddiyetle yapmaya
çalışıyoruz. Yönetmeliklerimizden, kurallarımızdan ödün
vermeden adil bir şekilde, her oturumda 30 adet dosyayı, hukuki durumunu, Oda ile ilişkilerini, meslekle olan
ilişkilerini karara bağlamaya çalışıyoruz. Yaptıklarımızı rakamlara boğmak yerine, özetle; ülkenin içinde bulunduğu
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olumsuzluğa rağmen koyduğumuz kurallara uyarak görevimizi yapmaya çalışıyoruz. Sözlerimi sona erdirirken,
dünkü ve bugünkü toplantıların ve sonraki toplantıların
HAYIR’lara ulaşmasına vesile olsun istiyorum.”

“Osmanlı tokadını referandumda vuracağız”
İstanbul Şube Başkanı
Battal Kılıç HAYIR’lı bir
toplantı olmasını diliyorum, diyerek başladığı
sözlerini özetle şöyle sürdürdü: “TMMOB tarafından hazırlanan program
etrafında harekete geçip
çalışmalara başlayacağız.
Tüm birimlerimiz hem
Şube çalışmalarını hem
referandum çalışmalarını
sürdürecektir. Bu konuda umutluyuz. Azimliyiz. Yorulacağız ama olsun. Bu inançla çalışmaları devam ettireceğiz. Odamız, TMMOB’un en önemli yapısıdır. Gittiğimiz
illerde İKK’lar, MMO tarafından yürütülüyor. Bizim için
en önemli görev, diğer Odaları motive etmektir. Benim
döndükten sonraki ilk işim diğer Oda Başkanları’nı toplayıp çalışmalar konusunda onlarla konuşmaktır. Bu referandum sürecinde Emin Başkan’ın dediği gibi bir Osmanlı
tokatı atmış olacağız. Her şey bizden yana, kriz derinleşmiştir. Umudumuz yüksek. Muhalif kesimler uzun zaman
sonra tek bir hedefe yönelmiş durumda. Bizlerin referandumdan HAYIR’ı çıkaracağımıza inanıyorum. Bunu
başaracağız.
Örgütlenme en önemli hedefimiz bizim arkadaşlar. Örgütlenme çalışması bire bir üyeleri ziyaret ederek, özellikle referandumu da kapsayacak. Bu dönem sonucunda
8000 üyemizi çalıştığı yerde ziyaret etmek istiyoruz.
Bunu yapacağız. Bizim en çok yorduğumuz kesim SMM.
En çok da destek aldığımız maddi olarak, orası. Ama onların sorunlarını çözebilecek adımları henüz atamadık.
Bunu çözmek zorundayız. SMM’ler için ne yapmak gerekiyorsa biz yapacağız fakat diğer Şubelerin de destek
vermesi gerekiyor. Biz İstanbul’da bu konuda adımlar
attık. Makine TV denemelerimiz var. Altyapı çalışmaları
sürüyor. Artık her çalışmamız Makine TV’de dönecek.
Bunu tüm örgüte yayarsak daha iyi olacak.”
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“Sevebiliyorsan, özgürsen, hayal kurup rüya
görebiliyorsan hiç korkmayacaksın”
Gaziantep Şube Yönetim
Kurulu Başkanı Gürcan
Ülgey, 11 Şubat’ta çok
güzel geçen bir TMMOB
Danışma Kurulu Toplantısı yaptıklarını, demokratik ve laik bir ülke
olmadığımız için Oda
temsilcilerinin teknoloji
ve bilimdeki gelişmeleri
sunabilme olanağına sahip
olamadıklarını ve buna
üzüldüğünü belirterek sözlerine başladı ve özetle şöyle
konuştu: “Demokrasi ve özgürlükler olmayınca bunları
konuşamıyoruz. Ben hep gençlere diyorum ki dört parametreniz var. Sevebiliyorsan, özgürsen, hayal kurabiliyorsan, rüya görebiliyorsan hiç korkmayacaksın. Umudu
ve mutluluğu kaybetmememiz lazım.
Referandum neyi hedefliyor? Yüz yıl önce kurulan
Cumhuriyet’in “hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir” sözünü hedefliyor. “Ya istiklal ya ölüm” sözü neyi hedefliyor? Yüzde 30 istiklal, yüzde 40 ölüm demiyor. Ya istiklal
ya ölüm diyor. Şimdi mutlak monarşi getirmek istiyorlar. Biz de bunu yok etmek istiyoruz. Mücadele edeceğiz. Etmek zorundayız. Başkan ‘bu varoluş kavgası’ dedi,
elbette çok haklı. Yüz yıl önce Mustafa Kemal Meclis’i
kurdu. O zaman Kurtuluş Savaşı’nın komutanı Mustafa
Kemal değil, hatta Meclis’i Kayseri’ye taşımak istiyorlar. Mustafa Kemal’i başkomutanlığa getirmek istiyorlar.
Mustafa Kemal kabul etmek istemiyor. Bu kadar sınırsız
yetkiyi kabul etmedi. Sonra gelenler NATO’ya girdiler.
Uçak üretiyorduk. Onu engellediler. Bu sürece geldik.
Dün Birlik Başkanımız ne dedi; ‘bu sonun başlangıcıdır’.
Umarım böyle olacaktır.”

“Eğitimli olan birisi asla bu referandumda evet
demez”
Mersin Şube Yönetim Kurulu Başkanı Oğuz Akar Tülücü,
okuyan, eğitim alan, düşünebilme kapasitesine sahip birisi asla bu referandumda ‘evet’ demez, diyerek sözlerine
başladı ve özetle şunları söyledi: “Biz sadece kendi arkadaşlarımızı çalıştırabiliriz. Herkes önüne 3-5 hedef koyarsa öyle yapabiliriz. Her kurum kendi çalışmalı. Hatta
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her temsilciliğimiz kendi
bağımsız çalışmasını yapmalıdır. Yoksa geri kalan
toplantılarımızı sadece
görüş alışverişi olarak
düşünebiliriz. Bunlar da
analiz toplantısı olmalı.
Herkes sahada olmalı.
Bizler gibi, TMMOB gibi,
MMO gibi olmalı. Bana
göre ölüm kalım meselesi bu. Bunu yüzde elli ile
getirebilir halk ama bir daha götüremez. Her şeye karar veren bir kişi. Eğer ülkeyi kontrol etmek istiyorsanız
başkanı indirerek bindirerek yönetebilirsiniz. Ama yargı
bağımsızsa, yürütme, yargı bağımsızsa olabilir. Bizim hedef kitlemiz biz değiliz. Nedenleri ve sonuçları üzerine
konuşalım, ikna edelim insanları.
Bir de son bir şey söyleyeceğim. Sandık sonuçlarında
enteresan bir durum var. Saat:17.00’yi geçince seçim
sonuçları ortaya çıkıyor. Yüzde 65 evet çıkarsa, sonuç
olarak millet sandıkları terk ediyor. Islak imzaları beklemiyorlar. Siz giderseniz, bunu değiştiriyorlar. Bunu düzenlenebiliyor, asla sandıkları terk etmemek gerekiyor.”

“Bir hayırda bin hayır vardır”
Kocaeli Şube Yönetim
Kurulu Başkanı Ünal Özmural, durum tespitinden
çok, neler yapılabileceğini konuşmak gerektiğine
vurgu yaptı ve özetle şunları söyledi: “Birkaç madde
üzerinde daha çok düşünmek lazım. HAYIR’ın görünür olması ve dilin yalın
olması önemli. AKP’nin iki
tip insanı var. Birisi ranttan yararlananlar, bunlarla uğraşmanın gereği yok, onlar
paraya inanıyor. İkincisi cahil yoksul okumamış insanlar,
onlarla iletişim kurulabilir ve önemsenebilir. Bizim dönem dönem ciddi refleksimiz var, TMMOB yasasında da
öyle. Bu refleksin tarihi var. Dün ve bugün görüyorum ki
bu refleks hala var. Ama dikkat edilmesi gereken önemli
şeyler var. Özellikle bizim basın yayın alanında üretilenler
konusunda ortak bir dili oluşturmamız lazım.

Yaklaşık yüzde 12 işsizlik var. Uzun zamandır özel sektörde çalışıyorum. İş başvurusu için gelen çok arkadaş
var. Bu yüzde 12’lik dilime dokunmak zorundayız. Üyelerimize yazacağımız mektuplar yalın olmalı. Kendi meslek
alanlarımızla ilgili vurucu mektuplar yazabiliriz. İKK’larda
Kocaeli ölçeğinde herkesin şubeler anlamında farklılık
olabilir. Özellikle kamuda ilişkisi olan meslektaşlarımız
bu baskılardan kaynaklı sıkıntıları var. Çekincelerini anlayabiliyoruz. Bunu değiştirebiliriz. Çaba sarf etmemiz
lazım.Bende bir hayırda bin hayır vardır diyorum. Dibe
vuracaklarını düşünüyorum. Bir ölüm kalım savaşı olduğu
konusunda hem fikirim. Planlı ve disiplinli çalışmak umuduyla.”

“HAYIR çalışması üyelerimizle temas kurma
olanağı sağlıyor”
Adana Şube Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Kavi
ise “öncelikle HAYIR için
ve birbirimize enerji vermek için buradayız” diyerek başladığı sözlerini
özetle şöyle sürdürdü:
“HAYIR zaten negatif bir
kelime. O yüzden onu güzelliklerle süslemek lazım.
Renkli olmamız lazım. Sonun başlangıcı olduğunu söylemek lazım. Zaten sürekli
bir çabaları var. İki yıl önce Odamızı yasa ile boğmak istediler. İki yıl önce ne dediysek geçerli bugün de. Aynı
sloganları kullansak dahi durum değişmez. Bu HAYIR çalışması aynı zamanda bize yeni imkanlar da sunuyor. Oda
üyelerimizle temas kurma olanağı.
Bizler iki yıl önce yaptığımız gibi bir ekip kurduk. Tek tek
üyelere ulaştık. Yine tekrar ulaşacağız üyelerimize, tüm
araçlarımızla. Üyelerimize videolarla, bültenlerle ulaşalım. Bülten’de gökkuşağı olsun. Cep kitapları olabilir.
LPG’nin yanına aldık uygulama merkezini. Oda’ya gelenlerin sadece LPG kontrolü yapılmadığını eğitim olduğunu
da gösterdik. Orada da bilgilendirme broşürleriyle neden
HAYIR diyoruzu anlatmak istiyoruz. Adana’da Aladağ’da
çocuklarımızı kaybettik. Acıyı hep birlikte yaşadık. Bilirkişi heyetinde makina mühendisi yoktu. Savcı ile yaptığımız görüşmemizde bilirkişiye bir arkadaşımızı, üstadımızı
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koyduk. Çok farklı görüşler etrafında süreci böylelikle takip etmiş olduk. Odamız sürece müdahil olmuş oldu. Sadece o anı değil, geçmişini irdeliyoruz. Köy Enstitüleri’ni
vurgulamak lazım. Cemaatlere çocuklarımızın teslim
edildiği gerçeğini de unutmamak lazım.”

ettiğinin referandumu olacaktır. Kürtlerin tutumu demokratik Türkiye gerçekleşmesinin önünü açmak için
önemli bir adım olacaktır. Ya kasabın önünde sıraya geçen koyunlar gibi sıramızı bekleyeceğiz ya da insan olduğumuzu anımsayıp hep birlikte HAYIR diyeceğiz.”

“Farklıları inkar eden anayasalara HAYIR”

“Bu çekirge sürüsüne dur demek için herkesle
tüm ülkede ‘Hayır’ı haykırmalıyız”

Diyarbakır Şube Yönetim
Kurulu Başkanı Sait Bahçe,
Necdet Atalay’ın ve Odamızın etkinlik alanında olup
kurumlarda çalışan, ancak
ihraç edilen 14 arkadaşının
selamlarını ileterek başladı
sözlerine ve özetle şöyle
konuştu: “Umutsuzluk ve
kötümserlik insanlara güçlerini unutturuyor. İktidar
da zaten gücünü şiddet
tekelinden aldığı kadar muhaliflerde korku ve ümitsizliği hakim kılarak bunu devşiriyor. Türkiye’de biz tekrar
güçlü bir şekilde durursak 7 Haziran öncesine taşıyabileceğimiz bir Türkiye olabilir. Peki bu nasıl olacak? Aynı
7 Haziran gibi. Elbette muhalefet partilerinin pozisyonu,
dili ve yöntemi çok belirleyici ama tek tek bireylerin de
yapacağı çok şey var. Bunun için illa sokağa çıkmamız gerekmiyor. Büyük mitingler tertip etmemiz gerekmiyor.
Mevcut olanaklar içerisinde en belirleyici olan politik eylem belki de yanındakine korkuyu değil cesareti bulaştırmaktır. Cesaret bizler için bir enerjidir. O cevheri de
ortaya çıkarırsak zaten, kimsenin de sokağa çıkıp HAYIR
deme hali olmayacaktır. Kaldı ki HAYIR’ı büyütmenin tek
yolu şu an ‘evet’ diyenleri yollarından döndürmek. O halde ‘evet’cileri karşıdaki mutlak cephe olarak görmek değil, siyasetin yapılacağı alan olarak görmek ve aslında ‘dur’
deme cesaretini oraya da bulaştırmak gerekiyor.
Bizim bölgemizde Kürtler için Anayasa’ya HAYIR demek,
Kürtleri ve tüm farklıları inkar eden tüm Anayasa’lara
HAYIR demek olacaktır. Bu referandumda HAYIR demek, halkımızın özgürlük mücadelesine saldıran, Kürt
şehirlerini yakıp yıkan, binlerce siyasetçiyi zindana atan,
belediyeleri gasp eden, demokratik siyasetçileri karakol ve mahkeme salonlarında süründüren, zindanlarda
çürütmek isteyen faşist AKP-MHP iktidarına karşı tutumunu ortaya koymak olacaktır. Kürtlerin HAYIR oyunun
yükseldiği, Kürtlerin özgür ve demokratik yaşamda ısrar
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İzmir Şube Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yüksel
Yaşartekin, var olan durumu farklı pencerelerden
de görmek gerektiğine
işaret edip, kendisinin bir
başka pencereden var
olan durumu anlatacağını
söyleyerek sözlerine başladı ve özetle şunları söyledi: “Sermayenin iktidar
kavgasındayken kendini çok güçlü hissettiği dönemlerdeyiz. İşçi hareketleri cılız, örgütsüz ve çok zayıf. Bakan,
Başbakan ve Cumhurbaşkanı yasaları tanımadığını sık sık
söylüyorlar. Yasalar sınıflar kavgasında uzlaşma metinleridir. Sınıf savaşımlarında bir sınıf çok güçlendiğinde, daha
önceki uzlaşma metinlerini itibarsızlaştırarak ve yok sayarak, nihayetinde yeni yasal durum haline getirerek ortadan kaldırmaya çalışıyor.
Temel meselemiz sermayenin emeğe açtığı savaştır. Bu
süreç 24 Ocak 1980 kararları ile başlamış ve 12 Eylül,
Özal, Derviş ve AKP ile devam etmiştir. Tayyip Erdoğan
bu süreçte ‘ustalık dönemim’ demesine karşın, Özal’ın
çırağıdır. Hem de eğitimsiz bir çırağı. Kapitalizmin kriz
dönemlerinde sermaye daha faşizan bir yöntem ile varlığını sürdürmektedir. Sermaye; ucuz emek, devlet ve
ucuz hatta bedava doğa istemektedir. Bu iktidar, sermayenin ihtiyaçlarını karşılamakta gayet başarılı bir iktidardır. Koca koca patronlar, son dönemde yaşadığımız Gaziantep’teki büyük bir patron ‘Her şeyimizle arkanızdayız’
diyerek, Tayyip’in arkasındadır. Bu iktidar ucuz devlet
olmak adına bütün kamu kaynaklarına palazlanan yerli ve
yabancı sermayeye özelleştirmeler yoluyla devretmiştir.
Erdoğan’a yarayacak ek gerekçeler ile birlikte, Başkanlık
Sistemi sermayenin isteğidir. Bu anlamda kitleleri sadece
siyasal ifadeler ile yani ‘Laiklik, cumhuriyet vb.’ kavramlar
ile ikna etme şansımız giderek azalıyor. Onların maddi
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çıkarlarını öne çıkarmak ve bu doğrultuda politikalar öne
çıkarmak zorundayız. Referandumun kaybedilmesi, sermayenin bizim üzerimizdeki öldürücü darbesi olacaktır.
Bütün demokratik mevzileri kaybetmek ile karşı karşıyız.
Bu çekirge sürüsüne dur demek için herkesle birlikte bütün ülkede HAYIR’ı haykırmalıyız.”

“Gün, hep beraber HAYIR için çalışma günü”
Zonguldak Şube Yönetim
Kurulu Başkanı Birhan Şahin, referandum ile şu andaki OHAL durumunun kalıcı
hale getirilmeye çalışıldığına
işaret ettiği konuşmasında
özetle şöyle konuştu: “150
yıla yakındır süren bir parlamenter sistem var, kuvvetler ayrılığı ilkesi üzerine
oluşturulmuş. Bunu tek
adam sistemine dönüştürüyorlar. Meclis devre dışı kalacak, KHK’lar aynı şekilde
devam edecek, şuandaki OHAL durumunu kalıcı hale getirmeye çalışıyorlar. Dün birlikte Başkanımız da açış konuşmasında söylediği gibi piyasacı, rantçı, doğa düşmanı,
emek düşmanı, laiklik karşıtı düzen kalıcı hale getirilmeye
çalışılıyor. 2013’de hedeflenen bu parti-devlet yapısını
kendi Anayasa’larını oluşturarak gerçekleştirmek istiyorlar. Ben Zonguldak’tan geliyorum. Neresi Zonguldak?
Kömür kenti, maden emekçilerinin yoğun olarak yaşadığı, madenden dolayı yani o yerin yüzlerce metre altından
neredeyse tırnakları ile kazıyarak çıkarttıkları kömür ile
var olan bir kent. Rantçı, piyasacı ekonomi ne demek?
Neyi ifade ediyor ki oraya, Zonguldak’a gittiğim zaman
benim bunu bir şekilde anlatmam gerekiyor.
Bir kurum kültürü vardır Zonguldak’ta. Türkiye Taşkömürü Kurumu diye yüz yılı aşkın süredir bir madenci
kültürü var. Ona göre kendine özgü iş güvenliği kuralları
var, birbirine güven ile yürüyen bir sistem var ama on yıldır hatta daha öncesinden beri özelleştirme ve taşeronlaşma yaşıyoruz. Taşkömürü Kurumu kendi yaptığı bazı
işleri özele devrediyor. Sondaj işini vs. özele veriyor ve
iş kazaları da hep bundan kaynaklı ortaya çıkıyor. Gedik
İşletmesi’nde galeri sürmeden kaynaklı bir facia oldu ve
100’e yakın işçi hayatını kaybetti. Kozcu’da sondajı yapan, şimdi sondajın belli kuralları var. 150 metre sondaj
yapmanız gerekiyor ondan sonra galeri sürmeniz gere-

kiyor ama tabi konu rant olunca, kârdan giden bir pay
diye düşünülünce, 150 metre değil de 20-40 metre yapıyor. O zaman da işte degaj dedikleri bir kömür patlaması yaşanıyor. Orada yine onlarca insan ölüyor. Soma’da
özelleştiriyor bir yandan kömür yanıyor. Cayır cayır yanıyor, sonra sen çıkıyorsun. Çünkü sen ne kadar üretsen
o kadar gökdelenler, plazalar yapıyorlar. Oraya para, bir
rant lazım. Üretimin ranta dönüşmesi bu demek. Somut
anlamda canını kaybetmen demek. Eğer hala ‘evet’ diyorsan, bir problem var belli ki. Onun için gün, birlikte
mücadele etme günü. Gün, doğru şekilde, doğru insanlara, doğruyu anlatma günü. Hep beraber HAYIR için çalışma günü. Hem bireysel anlamda hem örgütsel anlamda
bütün gücümüzle bunu dile getirmemiz gerekiyor.”

“Aklın ve bilimin gücü zorbalığı yenecektir”
Bursa Şube Yönetim Kurulu
Başkanı İbrahim Mart, “14
yıllık AKP iktidarının tahribatları sonucunda yönetim başarısızlığını başkanlık
sistemi ile taçlandırmak ve
bir süre daha iktidarını sürdürmek istiyor. İşin özeti
de budur” diyerek sözlerine başladı ve özetle şöyle devam etti: “Değişiklik
öneri maddelerine bakıldığında da o kadar yetkilerle donatılıyor ki, o yetkileri kime verseniz yoldan çıkar
görünüyor. AKP'nin tahribatları ve diktatörlükle devam
etme arzusu var. Ama onunla da sınırlı değil. Biz buradaki çalışmalarımızda çok doğru bir yerde, çok haklı bir
noktadayız. Cesareti bulaştırmakla ilgili görüş belirtildi.
Tam da o konuyu aslında biraz içselleştirmemiz gerekiyor. Korkaklık bulaşıcıymış. Cesaret de bulaşıcıymış. Bizim tercihimiz, bu dönemde cesareti bulaştıracak şekilde, topluma yaygınlaştıracak şekilde düşüncelerimizi ve
HAYIR’larımızı görünür kılacak şekilde olmalıdır. Bu çerçevede TMMOB tarafından yapılan, TMMOB Danışma
Kurulu'nda da önerilerle zenginleştirilen çalışma programı son derece önemli. Biz de Oda olarak bir referandum
çalışma stratejisini onun üzerinden ortaya koymalı, onu
değerlendirerek merkezi düzeyde bir çalışma takvimini
mutlaka oluşturmalıyız. MMO olarak TMMOB'nde o çalışma programının başında belirtilen üyenin tümünü etkibülten 225
mart 2017
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leme, çalışma alanının içerisine sokma, seçime katılmalarını sağlama, HAYIR’ları arttırmaya yöneliktir.
Bizim de, yani aynı şekilde Makina Mühendisleri Odası'nın
da böyle bir hedef ile çalışması gerekiyor. Bizde e-posta
adresleri eksik olabilir. Şubelere çok görev düşüyor.
Bunu hedef olarak koyup bizim ulaşmaya çalışmamız
gerekiyor. Bizim 8.000'e yaklaşan üyemiz var. Biz Şube
olarak 8.000 üyeyi hedef aldık ulaşmak üzere. Ne kadar
çok kişi bu çalışmaya katılırsa, o kadar daha geniş alana
ulaşılabilir. Cenazesine gittiysen üyenin, hastasına geçmiş
olsun dediysen, yüz yüze olmasa bile mesajla ulaşabildiysen, TMMOB asgari ücret bildiriminde bulundu kararını
onlarla paylaşabildiysen, onlara iletebildiysen, iş sağlığı
ve güvenliğiyle ilgili çalışmalarda bunları yapabildiysek, ki
önemli oranda yaptığımızı düşünüyoruz; bizim meslektaşımızla bu anlamda iletişim kurmakla ilgili çok fazla sıkıntımız olmayacaktır. Merkezi anlamda planlama ve koordinasyon önemli. Şubeler olarak oluşturacağımız takvim,
planlama çok önemli. Sonuçların da HAYIR’lı olacağını
düşünüyoruz. Aklın ve bilimin gücü, zorbalığı mutlaka
ama mutlaka yenecektir.”

“Yıllardır AKP'nin bu ulus üzerinde yaptığı
zulmü gördüğüm için HAYIR diyorum”
Konya Şube Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Erdoğan
Duransoy ise, konuşmalarda ortak buluşulan noktanın
sebepleri biraz farklı olsa da
hep HAYIR olduğuna işaret
edip, işin sebeplere boğulmaması gerektiğine vurgu yaptı
ve özetle şunları söyledi: “Bu
işi sebeplere boğduğumuz
zaman, herkesin sebebi ayrı
olduğu için ayrışmaya sebep
oluyor. Birlik ve beraberliği kaybediyoruz. Kutuplaşmaya neden oluyor. Birbirimizi kırıyoruz. Şu anda eğer bir
mücadele varsa, bir maksat varsa o da HAYIR cephesinde birleşmek. Sebeplerin önemi yok. Buradaki arkadaşlar HAYIR için bir sebep söylemesinler. Çünkü bizim ne
Kürtler için ne Türkler için ne de muhalif olduğumuz için
hiçbir şeyimiz yok. Sadece demokratik, özgür, düşünebilen, hakikaten aklını çalıştırabilen bir insanoğlu olduğum
için HAYIR diyorum ben buna. Yıllardır AKP'nin bu ulus
üzerinde yaptığı zulmü gördüğüm için HAYIR diyorum.
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15 Temmuz'dan sonra, bu darbe girişimini bir fırsata
çevirmek için yaptığı çabaları gördüğüm için HAYIR diyorum. Buna birçok daha ilave yapabiliriz ama dediğimiz
gibi kendi sebeplerimizi lütfen bizi bölmesin, parçalamasın, kutuplaştırmasın ama doğruları bir şekilde bulalım.
Tek adam rejimi, OHAL ortamındaki bir referandum
bunların hepsi bir sebep olabilir. Ama kendi sebeplerimiz lütfen öne çıkmasın. Burada söylemek istediğim en
önemli şey buydu.
İkincisi, Konya'da bir sıkıntımız var. Yöneticilerimiz biliyor. Konya'da basın üzerinden büyük bir kampanya yürütülüyor. Maalesef bizi de kullanıyorlar. İKK üzerinden
bizi kullanıyorlar. Özellikle bu kampanyada biz, dik duruşumuzu sergiledik. Bu haberleri tekzip ettik. Haberleri görmüş olanlar da olabilir. Tekzibimizi biz gönderdik
gazeteye. Konya'nın geçen Danışma Kurulu'nda söylediğiyle bu Danışma Kurulu'nda söylediğinin arasında hiç bir
fark yoktur. Bunu böyle bilin. Konya, bir önceki Danışma
Kurulu'ndaki duruşu ne ise şu anki Danışma Kurulu’ndaki
duruşu da aynıdır. Bu tür haberler, yazılar, özellikle yanlı
kampanyaların bizi bölmesine izin vermeyelim. Biz buradayız. Biz dikiz. Biz doğru bildiğimizi doğru şekilde savunuyoruz. Özellikle bu kampanyanın kararsızlar üzerinden
yürütülmesi düşüncesindeyim. Çok büyük bir kısım kararsız. ‘Evet’ dediğiniz anda iş bitiyor, HAYIR dediğinizde
bir fırsatınız daha var. Bu özellikle kararsızlara çok ciddi
anlatılmalı.”

“Cevabın AKP seçmeninin oyunu HAYIR’a
çevirmemizde olduğunu düşünüyorum”
Eskişehir Şube Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Ünal,
referandumun sadece bir
rejim değişikliği konusu
olmadığını
vurgulayarak
sözlerine başladı ve özetle
şöyle konuştu: “Bunun çok
uzun bir süre önce başlamış
olan ve beraberinde rejim
değişikliğini de getiren ve
sonrasında da, referandumdan da sonra şiddetini arttırarak devam edecek olan toplumsal dönüşüm meselesi
olduğunu düşünüyorum. Şuan seçimlere ilk kez katılacak
olan kuşak, hayatında sadece AKP iktidarını gördü. Başka bir siyasi güç görmedi. Olaya bu pencereden baktı-
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ğımız zaman, referandumun gerçekleşeceği tarihin çok
önemli bir kırılım olduğunu düşünüyorum evet; ancak
bizlerin yaklaşımının, bu işe bakışının bununla sınırlı olmaması gerektiğini de düşünüyorum. Çok uzun soluklu
bir programı önüne koyması gerektiğini düşünüyorum.
JoseMujica’nın Eskişehir’e geldiğinde yaptığımız söyleşideki birkaç cümlesini sizlerle paylaşmak istiyorum. Kendi
ülkesinde verdiği mücadele ile Türkiye’yi çok benzetiyor.
Mujica, bildiğiniz üzere bir gerilla hareketinden gelip, faşizmin zindanlarında ölüme terk ediliyor. Çok uzun süre
sonra dışarıya çıktığında ‘Hayatımda sadece ve sadece
kendimi ülkemdeki faşizme karşı solda birliği kurmaya
adadım. Yoksa faşizmi yenmenin hiçbir yolu yoktu’ diyor.
Bunun bizim ülkemizde de geçerli olduğunu söyledi. Masada iki tane sendikanın temsilcisi de vardı. ‘Örneğin iki
işçi sendikası olmaz bir ülkede. Bütün enerjinizi tek bir
sendika kurmaya adamalısınız’ dedi.
Eskişehir’de dört örgüt; KESK, DİSK, TMMOB ve TTB
olarak bir çağrı yaptık ve şuanda 46 tane yerel örgütün bir araya geldiği bir ‘HAYIR Platformu’ kurduk.
Eskişehir’de oldukça güçlü olduğumuzu düşünüyoruz
fakat en büyük sorumluluğumuzun Eskişehir dışında Kütahya ve Afyon’da da faaliyet göstermesi olduğunu biliyoruz. Bunun sadece referanduma kadar değil, daha uzun
soluklu bir mücadele takvimine bağlanması gerektiğini
düşünüyorum. Ben, mühendis ve mimarların, toplumun
diğer STK’larına önemli bir moment kazandıracağını düşünüyorum. Temsilciliklerimizle faaliyetler örgütleyebiliriz. Mutlaka daha büyük bir cepheyi sokaklarda örebiliriz.
Cevabın AKP seçmeninin oyunu HAYIR’a çevirmemizde
olduğunu düşünüyorum.”

“Biz HAYIR için yürüyeceğiz”
Bodrum Temsilciliği Yürütme Kurulu Saymanı Hilmi Geçin ise özetle şunları
söyledi: “Hepimizin ne
yapacağı belli, bunları konuştuk. Biz HAYIR için
yürüyeceğiz. Karşımızdaki
grup ise buna engel olmak
için ellerinden geleni yapacak. Bizim bazı acil eylem
planlarına ihtiyacımız olabilir. Bunu düşünmemiz gerekir. Karşımızdaki insanlar
uyumayacaklar. OHAL şartları altında referanduma gi-

diyoruz. Her türlü kötülüğü yapabilirler. Dolayısıyla her
türlü ihtimali düşünüp, bunlara karşı tedbirleri acil eylem
planları şeklinde elimizin altında bulundurmamız gerektiğine inanıyorum.”
46. Dönem 3. Oda Danışma Toplantı Katılımcı Listesi
Emin Koramaz
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
Hüseyin Atıcı
TMMOB Yönetim Kurulu Üyesi
Zeki Arslan
TMMOB Yüksek Onur Kurulu Üyesi
Ali Ekber Çakar
Oda Yönetim Kurulu Başkanı
Oda Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Nergiz Bilgin
Yunus Yener
Oda Yönetim Kurulu Sekreter Üyesi
Tahsin Akbaba
Oda Yönetim Kurulu Sayman Üyesi
Bedri Tekin
Oda Yönetim Kurulu Üyesi
Oda Yönetim Kurulu Üyesi
S. Melih Şahin
Ercüment Ş. Çervatoğlu Oda Yönetim Kurulu Üyesi
Elif Öztürk
Oda Yönetim Kurulu Üyesi
Oda Yönetim Kurulu Üyesi
İsmail Odabaşı
A. Selçuk Soylu
Oda Yönetim Kurulu Üyesi
Kahraman Dağdeviren Oda Denetleme Kurulu Üyesi
Selda Ünver
Oda Denetleme Kurulu Üyesi
Oda Denetleme Kurulu Üyesi
Osman Akçıl
Mustafa Varel
Oda Denetleme Kurulu Üyesi
Oda Denetleme Kurulu Üyesi
Simavi Bakır
Hasan Yitim
Oda Denetleme Kurulu Üyesi
Oda Denetleme Kurulu Üyesi
Hüseyin Kaya
Hüseyin Dinçer
Oda Denetleme Kurulu Üyesi
Oda Denetleme Kurulu Üyesi
Satılmış Göktaş
Ali Doğan Coşgun
Oda Denetleme Kurulu Üyesi
Oda Denetleme Kurulu Üyesi
Levent Tanrısever
Erdal Taş
Oda Denetleme Kurulu Üyesi
Muharrem Tanju Sarıca Oda Denetleme Kurulu Üyesi
Osman Serter
Oda Denetleme Kurulu Üyesi
Oda Denetleme Kurulu Üyesi
Gürsel Yayla
Semiha Öztan
Oda Denetleme Kurulu Üyesi
Oda Denetleme Kurulu Üyesi
Aydın Güçkıran
Murat Sorat
Oda Denetleme Kurulu Üyesi
Oda Denetleme Kurulu Üyesi
Haluk Altay
Oğuz Kepez
Oda Denetleme Kurulu Üyesi
Haydar Şahin
Oda Denetleme Kurulu Üyesi
Tarık Akmanlar
Oda Denetleme Kurulu Üyesi
M. Selçuk Göndermez Oda Onur Kurulu Üyesi
İ. Semih Oktay
Oda Onur Kurulu Üyesi
R. Erhan Kutlu
Oda Onur Kurulu Üyesi
Nedim Kara
Oda Onur Kurulu Üyesi
A.Haydar Karaçam
Oda Onur Kurulu Üyesi
Sadettin Özkalender
Oda Onur Kurulu Üyesi
N. Doğan Albayrak
Oda Onur Kurulu Üyesi
Oda Onur Kurulu Üyesi
Mustafa Yazıcı
Arife Kurtoğlu
Oda Müdürü
Derya Baran
Oda Teknik Görevlisi
Can Öztürk
Oda Teknik Görevlisi
Aylin Sıla Aytemiz
Oda Teknik Görevlisi
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Cihan Şahan Dündar Oda Teknik Görevlisi
Bülent Göksülük
Oda Teknik Görevlisi
Oda Teknik Görevlisi
Fatma Kahraman
Hüseyin Cem Şavur
Oda Teknik Görevlisi
Meltem Özdemir
Oda Teknik Görevlisi
Sinem Fezia Büyükbenli Oda Teknik Görevlisi
Selim Ulukan
Ankara Şube Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Ankara Şube Yönetim Kurulu Sekreter Üyesi
Erhan İğneli
Emre Aydın
Ankara Şube Yönetim Kurulu Sayman Üye
Ankara Şube Yönetim Kurulu Üyesi
Seyit Ali Korkmaz
Aslı Gördebak
Ankara Şube Yönetim Kurulu Üyesi
Cenk Lişesivdin
Ankara Şube Müdürü
Adana Şube Yönetim Kurulu Başkanı
Hasan Emir Kavi
Hüseyin Kalantor
Adana Şube Yönetim Kurulu Sekreter Üyesi
Arzu Pekdur
Adana Şube Yönetim Kurulu Üyesi
Erol Zorlu
Adana Şube Yönetim Kurulu Üyesi
Meltem Sönmezkaya Adana Şube Yönetim Kurulu Üyesi
M. Samim Aldık
Adana Şube Yönetim Kurulu Üyesi
Antalya Şube Yönetim Kurulu Başkan Vekili
İbrahim Atmaca
Hakan Milli
Antalya Şube Yönetim Kurulu Sekreter Üyesi
Devrim Kılıç
Antalya Şube Yönetim Kurulu Sayman Üyesi
Hüseyin Barut
Antalya Şube Delegesi
İbrahim Mart
Bursa Şube Yönetim Kurulu Başkanı
Bursa Şube Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Devrim Tutku Ateş
Fikri Düşünceli
Bursa Şube Yönetim Kurulu Sekreter Üyesi
Bursa Şube Yönetim Kurulu Sayman Üyesi
Ferudun Tetik
Ahmet İhsan Taşkınsel Bursa Şube Yönetim Kurulu Üyesi
Nuri Kurun
Denizli Şube Yönetim Kurulu Sayman Üyesi
Hüseyin Cahit Cengiz Bodrum Tem. Yürütme Kurulu Sekreteri
Hilmi Cumhur Geçin Bodrum Tem. Yürütme Kurulu Saymanı
Sait Bahçe
Diyarbakır Şube Yönetim Kurulu Başkanı
Sonnur Gönenç Sezik Diyarbakır Şube Yönetim Kurulu Başkan
Vekili
Sinan Öztemel
Diyarbakır Şube Yönetim Kurulu
Sayman Üyesi
Hakan Subaşı
Diyarbakır Şube Delegesi
Aziz Avukatoğlu
Edirne Şube Yönetim Kurulu Başkanı
Mehmet Efe
Edirne Şube Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Hakan Ünal
Eskişehir Şube Yönetim Kurulu Başkanı
Neşet Aykanat
Eskişehir Şube Yönetim Kurulu Sayman Üyesi
Eskişehir Şube Yönetim Kurulu Üyesi
Nezihe Hanecioğlu
Gürcan Ülgey
Gaziantep Şube Yönetim Kurulu Başkanı
Hüseyin Ovayolu
Gaziantep Şube Yönetim Kurulu
Başkan Vekili
Esra Elitaş
Gaziantep Şube Yönetim Kurulu
Sekreter Üyesi
Orhan Okuducu
Gaziantep Şube Yönetim Kurulu
Sayman Üyesi
Çetin Külah
Gaziantep Şube Yönetim Kurulu Üyesi
Serhat Sevat
Gaziantep Şube Teknik Görevli
Onur Can Şahin
Gaziantep Şube Teknik Görevli
Battal Kılıç
İstanbul Şube Yönetim Kurulu Başkanı
İbrahim Tataroğlu
İstanbul Şube Yönetim Kurulu Sekreter Üyesi
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Saadet Sayın
Yusuf Öztürk
Hasan Yılmaz Özger
Ezgi Kılıç
Mesut Geçgel
Tanju Yazıcı
Volkan Ateş
İlter Çelik
Yüksel Yaşartekin
Melih Yalçın
Ferda Yamanlar
Necmi Varlık
Ersin Fener
Murat Karasakal
Dursun Ayyıldız
Ünal Özmural
Vedat Dedeoğlu
Emrah Aydemir
Mahmut Köse
Ömer Aydın
Ilgın Bek
Gültekin Keskin
Ö. Erdoğan Duransoy
Adnan Kuntoğlu
Ömer Aksoğan
Barış Aker
Kerim Demir
Oğuzcan Pamukçu
Metin Şahin
Nurettin Yıldıran
Mutlu Baş
M. Levent Şam
O. Akar Tülücü
Mehmet Gök
Bora Delibaş
Kerim Işıldaklı
İbrahim Yücesoy
Murat Karadağ
Tuncer Taner
Mehmet Yaroğlu
Adil Kerten
Umut Gökmen Akkuş
Erdi Yıldırım
Kadir Serkan Atılgan
Özgür Özdemir
Dilek Denizci
Birhan Şahin
Ahmet Zoroğlu
Melih Başören

İstanbul Şube Yönetim Kurulu Sayman Üyesi
İstanbul Şube Yönetim Kurulu Üyesi
İstanbul Şube Müdürü
İstanbul Şube Teknik Görevli
İstanbul Şube Teknik Görevli
İstanbul Şube Teknik Görevli
İstanbul Şube Teknik Görevli
İstanbul Şube Delegesi
İzmir Şube Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Başkan Vekili
İzmir Şube Sekreter Üyesi
İzmir Şube Yönetim Kurulu Üyesi
İzmir Şube Müdürü
Kayseri Şube Yönetim Kurulu Başkanı
Kayseri Şube Yönetim Kurulu Üyesi
Kayseri Şube Müdürü
Kocaeli Şube Yönetim Kurulu Başkanı
Kocaeli Şube Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Kocaeli Şube Yönetim Kurulu Sekreter Üyesi
Kocaeli Şube Yönetim Kurulu Sayman Üyesi
Kocaeli Yönetim Kurulu Üyesi
Kocaeli Yönetim Kurulu Üyesi
Kocaeli Şube Müdürü
Konya Şube Yönetim Kurulu Başkanı
Konya Şube Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Konya Şube Yönetim Kurulu Üyesi
Konya Şube Yönetim Kurulu Üyesi
Konya Şube Yönetim Kurulu Üyesi
Konya Şube Yönetim Kurulu Üyesi
Konya Şube Yönetim Kurulu Üyesi
Konya Şube Yönetim Kurulu Üyesi
Konya Şube Yönetim Kurulu Üyesi
Konya Şube Müdürü
Mersin Şube Yönetim Kurulu Başkanı
Mersin Şube Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Mersin Şube Yönetim Kurulu Sayman Üyesi
Mersin Şube Yönetim Kurulu Üyesi
Mersin Şube Yönetim Kurulu Üyesi
Mersin Şube Yönetim Kurulu Üyesi
Mersin Şube Yönetim Kurulu Üyesi
Tarsus Tem. Yürütme Kurulu Başkanı
Delege
Samsun Şube Yönetim Kurulu Üyesi
Samsun Şube Yönetim Kurulu Üyesi
Samsun Şube Müdürü
Trabzon Şube Yönetim Kurulu Üyesi
Trabzon Şube Müdürü
Zonguldak Şube Yönetim Kurulu Başkanı
Zonguldak Şube Yönetim Kurulu
Başkan Vekili
Zonguldak Şube Yönetim Kurulu
Sekreter Üyesi

Etkinlik

GAZİANTEP’TE MÜHENDİSLER SEMPOZYUMU GERÇEKLEŞTİRİLDİ
TMMOB Sanayi Kongresi 2017’ye yönelik; Fabrika Hayatı, Toplumsal Yaşam ve Kent Deneyimleri ana teması
ile 18 Şubat 2017 tarihinde Odamız Gaziantep Şubesi Konferans Salonu’nda GAZİANTEP’TE MÜHENDİSLER
SEMPOZYUMU gerçekleştirildi.
Açış konuşmalarını Oda
Yönetim Kurulu Sekreter
Üyesi Yunus Yener ve
Gaziantep Şube Yönetim
Kurulu Başkanı Gürcan
Ülgey‘in yaptığı Sempozyum, üç ayrı oturumda
gerçekleştirildi. Oda Yönetim Kurulu Sekreter
Üyesi Yunus Yener, konuşmasında; “Sizlerin de
takip ettiği gibi meslek disiplinlerimizin bilimsel ve toplumsal gereksinimler doğrultusunda gelişmesi ve ülkemizin sanayileşmesine, kalkınmasına, demokratikleşmesine,
halkımızın mutlu, bilimsel-teknik gerekler ve standartlara
uygun çağdaş bir yaşam sürmesine yönelik katkı sunmak
için, Odamız her çalışma döneminde birçok kongre, kurultay, sempozyum etkinlikleri düzenlemektedir. Geçtiğimiz yıldan başlamak üzere bu çalışmaları, saha araştırmaları, üretim bölgeleri başta olmak üzere bölgesel ve
yerinde araştırmalar, üretim ve kent odaklı çalışmalar
olmak üzere genişlettik. Bu kapsamda Odamız, geçmiş
çalışmalarından taşıdığı bilgi ve deneyimleriyle birçok
konuya ilişkin alternatif görüş ve öneriler ortaya koymak
için çabalamaya devam etmekte, bu doğrultuda birçok
platformda fikirleri buluşturmaya devam etmektedir. Bugün de burada birbirinden değerli uzman, akademisyen
katılımcılarımızla ve değerli meslektaşlarımızla bir araya
geldik. Tüm gün boyunca üretim organizasyonunda yaşanan değişimin içinde sanayileşmeyi, mühendisliği, emek
süreçlerini, kentleşme,
kentsel dönüşüm ve sanayi mekânı ilişkisini tartışacak, bu geniş ve ön
açıcı olacağını umduğun
geniş meselelere dair
doyurucu bir gün geçireceğimizi umuyorum.
Öncelikle TMMOB Sanayi Kongresi 2017`ye

doğru sürdürdüğümüz çalışmalar kapsamında yerellerde
başlattığımız çalışmalar hakkında kısa bir bilgi vereyim;
Odamız bu yıl da geçtiğimiz sene Gebze‘de başarılı bir
şekilde tamamladığımız araştırmanında verdiği bilgi ve
deneyimle; dört farklı sanayi kenti ve havzasında mühendislerle yüz yüze görüşmeleri içeren saha çalışmalarını önüne koymuştur. Ergene Havzası ve Gaziantep`te
çalışmaların büyük bir kısmını hızlıca tamamladık, bu
çalışmalardan sonra Bursa ve Konya`da da çalışmalara
başlayacağız. Peki bu çalışmalardan ne murat ettik? Geniş
bir kapsamda gerçekleştirdiğimiz ve daha önce sistematik akademik ve bilimsel çalışmanın olmadığı bir alanda
ilk ve öncü bir atılımla, yapılmamış olanı hedefleyerek,
Türkiye`de yeni mühendislik örüntülerini incelemeyi
amaçladık. Mühendislerin iş deneyimlerini, gündelik hayat deneyimlerini, kültürel, toplumsal ve politik deneyimlerini ve de kent deneyimlerini bir bütün olarak inceledik.
Bu araştırma sırasında iş deneyimi alanında çalışma koşullarını, ücretlerini, vasıf yahut yaratıcılıklarını, otonomi,
denetim, teknoloji, kariyer, meslek gibi konuları sorguladık. Anket ve görüşmeler yaptık, hem birebir hem de
grup olarak mühendislerle görüşme olanağı yakaladık.
Araştırmanın sonucunda, Türkiye`nin önemli bir üretim bölgesi olan Gaziantep`te mühendislerin meslek,
statü ve hayat tarzlarının temel belirleyenlerini ortaya
koymayı amaçladık. Özellikle üçüncü oturumda yaptığımız çalışmanın detayları sizlere sunulacak. Amacımız,
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ve en üst yetkili organ olma özelliğini, bağımsız yargının
varlık koşullarını ortadan kaldıracağı için Anayasa değişikliği teklifine HAYIR diyoruz.

Türkiye`nin farklı üretim merkezlerinde yaptığımız bu
çalışmanın sonuçlarını sizlerle ve geniş kamuoyu ile paylaşmak, Türkiye`nin güncel mühendis örüntülerini daha
somut hale getirmektir. Geçtiğimiz yıl Gebze`de üretim
süreçlerindeki dönüşümün mühendisler üzerindeki etkilerini inceleyen çalışmamızla startını verdiğimiz bu çalışmaların bulgularındaki bölgeler arası benzerlik ve farklılıkların tablonun bütününe önemli bir katkı yapacağını
umuyoruz.
Ülkemiz bugün siyasi, ekonomik ve toplumsal anlamda
her türlü krizin eşik noktasındadır. Çok ciddi bir kavşakta bulunduğumuzu söylemek isterim. Bugün; OHAL
Kararnamelerinin Anayasa, Meclis ve yargının üstünde
fiili bir konum edindiği, toplumsal muhalefetin baskı ve
şiddetle sindirilmeye çalışıldığı,basın-yayın organlarının,
derneklerin kapatıldığı, gazetecilerin, belediye başkanlarının, milletvekillerinin cezaevlerine kapatıldığı,aralarında
yöneticilerimizin ve üyelerimizin de bulunduğu ilerici,
demokrat kamu çalışanlarının, ülkemizin beyinleri olan
öğretim görevlilerinin bütün özlük haklarının ellerinden
alınarak işten atıldığı bir dönemin içinden geçiyoruz.Ülkemiz ve halkımız siyasal sistem ve rejim değişimi baskısıyla kaosa, krize, çatışmalara yönlendiriliyor.İçinde
bulunduğumuz anayasa değişikliği referandum süreci,
dünyadaki ve Türkiye`deki anayasa yapım süreçlerinden, anayasal gelenek ve birikimlerden, anayasal devlet
anlayışının tamamen dışında bir süreçle OHAL`in siyasal iktidara sunduğu olanaklarla anti-demoktarik bir şekilde işletilmektedir. Odamız, ülkemizin geleceğini tek
kişi diktasına terk eden bu referanduma sunulan anayasa
değişikliğine HAYIR demektedir. Piyasacı, emek ve doğa
düşmanı, laiklik karşıtı düzeni kalıcılaştırılacağı; fiili olarak
uygulanan dinci-mezhepçi dikta rejimine yasal statü kazandıracağı; bağımsızlık, cumhuriyet, demokrasi, laiklik
bütünlüğüne darbe vuracağı; parlamenter demokrasiyi,
yasama, yargı, yürütme erkleri arasındaki denge, fren,
denetleme mekanizmalarını, Meclisin yasamaya dair tek
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Bugün de burada tartışacağımız konu başlıklarının işaret
edeceği ekonomik rejime de hayır diyoruz. Üretimsiz,
istihdamsız, sırtını emeğiyle geçinenlere yaslayarak ülkemizin tüm kaynaklarının dilediği gibi dağıtıldığı bir ekonomik dayatmaya HAYIR diyoruz. Bilimin ve teknolojinin
terk edilerek, rant sisteminin yerleşik hale getirilmesine,
neoliberal, rantçı, kapkaççı, usulsüzlük ve yolsuzlukların
sıradanlaştırılmasına, üretim, mühendislik, sanayi, kent
ve çevre koşullarının yok edilmesine hayır diyoruz.
Sözlerimi bitirirken bugün burada tartışacağımız, konuşacağımız konuların nasıl bir mühendislik, nasıl bir üretim gibi çok temel soruların yanıtlarına ışık tutacağına
inanıyorum. Ülkemizin başka ülkelerin teknoloji pazarı
haline gelmesi, teknoloji üretiminde, projelendirme ve
mühendislik tasarımında, Ar-Ge ve yerli üretimde her
geçen gün daha da olumsuzlaşan bir tabloyu nasıl tersine
çevirebileceğimiz yönünde çok değerli fikirlerin ve katkıların oluşacağını umuyorum. Bu noktada sempozyuma
katkıda bulunan herkese içtenlikle teşekkür ediyor, hepinizi 2017`nin Aralık ayında Ankara`da yapılacak olan
TMMOB Sanayi Kongresi 2017`ye davet ediyor, Oda
Yönetim Kurulumuz adına saygılar sunuyor, etkinliğimizin başarılı geçmesini diliyorum” dedi.
Sempozyum’da; Gaziantep Şube Yönetim Kurulu Başkanı
Gürcan Ülgey’in Oturum Başkanlığı’nı yaptığı Türkiye’de
Ekonominin Durumu konulu I. Oturum’da Prof. Dr.
Hayri Kozanoğlu, Gaziantep Şube Sekreter Üyesi Esra
Elitaş’ın Oturum Başkanlığı’nı yaptığı Gaziantep: Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Dönüşüm konulu II. Oturum’da
Yrd. Doç. Dr. Nevra Akdemir ve Yrd. Doç. Dr. Serkan
Öngel konuşmacı olarak yer aldı.
Gaziantep’te Mühendisler: Araştırma Sunumu, Tartışmalar ve Forum başlıklı III. Oturum’un Başkanlığı’nı Oda
Yönetim Kurulu Sekreter Üyesi Yunus Yener yaptı. Prof.
Dr. Gamze Yücesan Özdemir’in sunumunu yaptığı Fabrika, Toplumsal Yaşam ve Kent Deneyimleri konulu bölümde ise Arş. Gör. Mehmet Atilla Güler ve Arş. Gör.
Çağdaş Gemici tartışmacı olarak yer aldılar.
Sempozyum; Ahmet Patatoğlu’nun yönetmenliğini yaptığı ‘Gaziantep’te Mühendis Olmak’ isimli belgesel gösterimiyle son buldu.

Etkinlik Çalışmaları

KONGRE-KURULTAY-SEMPOZYUM ÇALIŞMALARI
ÖĞRENCİ ÜYE DÜZENLEME KURULU
TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

katılacak öğrenci üyelerle birlikte Ankara’ya gelmesine,
5. Kurultay’a katılacak öğrenci üyelerimizin Ankara’ya

11 Mart 2017 tarihinde gerçekleşecek olan

geliş şekli ve saatinin en geç 01.03.2017 tarihine kadar

Öğrenci Üye Kurultayı hazırlıklarının görü-

Kurultay Sekreteryasına bildirilmesine,

şüldüğü ‘Öğrenci Üye Kurultayı Düzenleme Kurulu II. Toplantısı’, 4 Şubat 2017 tarihinde Oda Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Alınan kararların Oda Yönetim Kurulu onayına sunulmasına karar verildi.

UHUM DÜZENLEME KURULU III.

Toplantıya Katılanlar

TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Elif Öztürk		

Merkez

Evren Sağ		

Merkez

Makina Mühendisleri Odası adına yürütücülüğü MMO

H. Cem Şavur		

Merkez

Ankara Şubesi tarafından gerçekleştirilecek olan IX. Ulu-

Ozan Deniz Toprak

Adana Şube

sal Uçak Havacılık ve Uzay Mühendisliği Kurultayı Dü-

Seyit Ali Korkmaz		

Ankara Şube

zenleme Kurulu III. Toplantısı, 25 Şubat 2017 tarihinde

Ahmet Şamil Özdemir

Antalya Şube

Odamız Ankara Şubesi’nde gerçekleştirildi.

A.İhsan Taşkınsel		

Bursa Şube

Oda Yönetim Kurulu Üyesi A. Selçuk Soylu’nun katıldığı

Mehmet Sarıca		

Denizli Şube

toplantıda, Oda Yönetim Kurulu’nun onayına sunulmak

Sinan Öztemel		

Diyarbakır Şube

üzere toplam beş karar alındı.

İbrahim Tataroğlu		

İstanbul Şube

Yasin Alemdağ		

Trabzon Şube

Deniz Küçükali		

Zonguldak Şube

Toplantıya Katılanlar
A. Selçuk Soylu

Oda Merkezi

Ö. Varlık Özerciyes

Ankara Şube

Alınan Kararlar

Yücel Devellioğlu

Ankara Şube

1. Daha önce de Düzenleme Kurulu Üyeleriyle paylaşıl-

Volkan Kırdar

Ankara Şube

dığı üzere;

Harun Özkanaktı

Ankara Şube

Barış Albayrak

Ankara Şube

Kurultay Tarihi: 11 Mart 2017
Kurultay Yeri: TMMOB Teoman Öztürk Öğrenci Evi
olarak belirlenmesine,
2. Ekli Kurultay Yürütme Kurulu Kararlarının uygunluğuna,
3. Yaka kartlarının önceden hazırlanabilmesi için verilen
kontenjan dahilinde Kurultaya katılacak öğrenci üye isimlerinin en geç 01.03.2017 tarihine kadar Kurultay Sekreteryasına bildirilmesine,
4. Düzenleme Kurulu üyelerinin olanaklı ise Kurultaya
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Hakan Öztürk

Eskişehir Şube

İsmail Saçkesen

Eskişehir Şube

Raif Serkan Çeki

Mersin Şube

Bekir Akarsu

Samsun Şube

Alınan Kararlar
Gündem No 1: Bildiri özetlerinin değerlendirmesi hakkında görüşüldü.
Karar No 1: 22 Şubat 2017 tarihinde Yürütme Kurulu
3. Toplantısı’nda değerlendirmesi yapılan bildiri özetleri

Yunus Yener

Merkez

Mehmet Soğancı

Merkez

Ahmet Dörtdemir

Adana Şube

İzzet Yıldız

Diyarbakır Şube

Karar No 2: Uçak, Havacılık ve Uzay Mühendisliği bölüm

Cemal Ahmet Akçakaya

İstanbul Şube

başkanlarının çağrılı konuşmacı olarak davet edilmesine ve

Güniz Gacaner Ermin

İzmir Şube

gerekli çalışmaları yapması için Yürütme Kurulu’na görev

A. Kirami Kılınç

İzmir Şube

ve yetki verilmesinin,

Murat Karasakal

Kayseri Şube

Karar No 3: Savunma Sanayii Müsteşarlığı’ndan MMU

Abdullah Fahri Aloğlu

Kocaeli Şube

Projeleri konusunda çağrılı konuşmacı talep edilmesinin,

Ufuk Bulut

Trabzon Şube

Karar No 4: Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nden ‘’Ha-

Alınan Kararlar

vayolu Kapasitesinin Değerlendirilmesi’’ hakkında bildiri

Karar No 1: Ekli etkinlikler ve program tablosu ile

veya çağrılı konuşmacı talep edilmesinin,

oluşturulacak Kongre Programının son halinin verilerek

Karar No 5: MSB Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğü ile

basımı konusunda Yürütme Kurulunun görev ve yetki-

Düzenleme Kurulu’na sunuldu. Ek 1’de yer alan değerlendirme sonuçlarının bildiri özeti yazarlarına bildirilmesinin,

Kurultay’a katılım ve Kurultay’ı ‘Destekleyen Kuruluşlar’

lendirilmesine,

arasında yer almaları için görüşülmesinin,

Karar No 2: Tesisat Mühendisliği alanındaki Odamız

Oda Yönetim Kurulu’nun onayına sunulmasına karar ve-

MİEM eğitimcilerinin, Şube ve Temsilciliklerde Mekanik

rilmiştir.

Tesisat Projeleri ve mesleki denetim konusunda çalışan

TESKON 2017 DÜZENLEME KURULU II.

şubelerine ait olmak üzere, delege ücreti alınmayarak

TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

kongreye katılımının sağlanması konusunda çalışma ya-

TMMOB Makina Mühendisleri Odası adına MMO İzmir

pılmasına,

Şubesi yürütücülüğünde düzenlenecek olan, XIII. Ulusal

Karar No 3: Yukarıda yer alan 13. Ulusal Tesisat Mü-

Tesisat Mühendisliği Kongresi’nin Düzenleme Kurulu

hendisliği Kongresi Düzenleme Kurulu ikinci toplantısın-

II. Toplantısı, 25 Şubat 2017 tarihinde MMO Tepekule

da alınan 2 kararın Oda Yönetim Kurulu Onayına sunul-

Kongre ve Sergi Merkezi’nde gerçekleştirildi.

masına karar verildi.
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PERİYODİK KONTROL VASIFLANDIRMA EĞİTİMİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Oda teknik görevlilerinin AKM kapsamında yetkilendirilmesi için Periyodik Kontrol (Kaldırma Makinaları,
Basınçlı Kaplar, İş Makinaları) Muayene Personeli Vasıflandırma Eğitimi 30 Ocak- 5 Şubat 2017 tarihleri
arasında Oda Merkezi’nde yapıldı.
Periyodik Kontrol Vasıflandırma Eğitimi’ne ve eğitim sonunda yapılan sınava katılan teknik görevliler, AKM kapsamında verilen hizmet alanlarında vasıflandırıldı.
Eğitici ve Sorumlu Personel
N. Egemen Yılmaz
İstanbul Şube
Bülent Göksülük
Oda Merkezi
Eğitime Katılanlar
Tolga Temizsoy
Erkan Yüceer
Eray Asma
Tahsin Bozkurt
Nail Emre Gülbahçe
Elif Köse
Enver Işık
Nevruz Kayran Sümbül
Sedat Aydın
Mehmet Selim Doğan
Esin Erhan
Salih Yıldırım Özbay
Onur Adalı
Ömer Şahan
Mehmet Çelik

Adana Şube
Adana Şube
Antalya Şube
Denizli Şube
Denizli Şube
Denizli Şube
Diyarbakır Şube
Diyarbakır Şube
Diyarbakır Şube
Diyarbakır Şube
Diyarbakır Şube
Edirne Şube
Edirne Şube
Eskişehir Şube
Gaziantep Şube

Ersin Yıldırım
Ali Söylemez
Ahmet Erdem Hayırlı
Burak Doğan
Hüseyin Alper Bulmuş
Hilmi Güzelküçük
Onur Atmaca
Mahir Tek
Tunç Türkoğlu
Deniz Berberoğlu Gümüş
Sait Gençtürk

Gaziantep Şube
Gaziantep Şube
Gaziantep Şube
Gaziantep Şube
Kayseri Şube
Kayseri Şube
Kocaeli Şube
Kocaeli Şube
Samsun Şube
Samsun Şube
Zonguldak Şube

LPG SORUMLU MÜDÜR EĞİTİM MÜFREDATI İLE İLGİLİ TOPLANTI
GERÇEKLEŞTİRİLDİ
15 Aralık 2016 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG)
Piyasası Eğitim ve Sorumlu Müdür Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik çerçevesinde,
9 Şubat 2017 tarihinde LPG Sorumlu Müdür Eğitim Müfredatlarıyla ilgili Oda Merkezi’nde bir toplantı
gerçekleştirildi.
Toplantıya Katılanlar
Bülent Akça
Meltem Özdemir
Mehmet Karın
Şerif Özsakarya
Niyazi Özgür
Cem Şahin

TMMOB
Oda Merkezi
Makina Mühendisleri Odası
Makina Mühendisleri Odası
Kimya Mühendisleri Odası
Çevre Mühendisleri Odası
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ODA VE ŞUBE SEKRETERLERİ, SAYMANLARI VE MÜDÜRLERİ TOPLANTISI
GERÇEKLEŞTİRİLDİ
46. Dönem Oda ve Şube Sekreter ve Sayman Üyeleri ve Müdürleri III. Toplantısı, 4 Şubat 2017 tarihinde Suat
Sezai Gürü Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi.
Toplantı; ‘Oda Çalışmalarının Değerlendirilmesi’, ‘Bütçe’, ‘Bilgi İşlem’, ‘Teknik Hizmetler’, ‘SMM’, ‘MİEM’,
‘UEM’, ‘PBK’ ve ‘Yayın’ gündemleri ile gerçekleştirildi.
Toplantıya Katılanlar
Yunus Yener

Oda Merkezi

Arife Kurtoğlu

Oda Merkezi

Evren Sağ

Oda Merkezi

Aylin Sıla Aytemiz

Oda Merkezi

Fatma Kahraman

Oda Merkezi

Sinem F. Büyükbenli

Oda Merkezi

Meltem Özdemir

Oda Merkezi

Abdullah Güney

Oda Merkezi

Bülent Göksülük

Oda Merkezi

Can Öztürk

Oda Merkezi

Derya Baran

Oda Merkezi

H. Cem Şavur

Oda Merkezi

Erhan İğneli

Ankara Şube

Emre Aydın

Ankara Şube

H. Fehmi Belpınar

Gaziantep Şube

Cenk Lişesivdin

Ankara Şube

Saadet Sayın

İstanbul Şube

Hüseyin Kalantor

Adana Şube

İbrahim M. Tataroğlu

İstanbul Şube

Hüseyin Öğünlü

Antalya Şube

Hasan Özger

İstanbul Şube

Hakkı Coşgun

Antalya Şube

Necmi Varlık

İzmir Şube

Fikri Düşünceli

Bursa Şube

Melih Yalçın

İzmir Şube

Serdar Sönmez

Bursa Şube

Mahmut Köse

Kocaeli Şube

Ferudun Tetik

Bursa Şube

Gültekin Keskin

Kocaeli Şube

Mehmet Sarıca

Denizli Şube

Emrah Aydemir

Kocaeli Şube

Sıdık Akman

Diyarbakır Şube

Önder Ova

Mersin Şube

Atila Tomsuk

Eskişehir Şube

Ayhan Hilalcı

Zonguldak Şube
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YANGIN TESİSATI SINAV DEĞERLENDİRİCİLERİ EĞİTİMİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Yangın Tesisatı Sınav Değerlendiricileri Eğitimi, 15 Şubat 2017 tarihinde Oda Merkezi’nde gerçekleştirildi.
Yangın Tesisatı Mühendis Yetkilendirme Kursları’nda değerlendirme yapan teknik görevlilerimize yönelik
gerçekleştirilen eğitim toplantısının eğitmenliğini Harun Erpolat yaptı.
Eğitime Katılanlar
Evren Sağ
Can Öztürk
Fatma Kahraman
Meltem Özdemir
Sinem F. Büyükbenli
Volkan İnan
Kaan Özten
Sevim Şahin
İlyas Batbay
Erhan İnan

Oda Merkezi
Oda Merkezi
Oda Merkezi
Oda Merkezi
Oda Merkezi
Ankara Şube
Bursa Şube
Bursa Şube
Diyarbakır Şube
Eskişehir Şube

İbrahim Küçükaçıl
Harun Hamiş
Onur Ayhan Kılyar
Ergun Şengör
Özcan Avcı
Pelin Eren Kılınç
Nuri Çetin
Fatma Güneş
Tunç Türkoğlu
Ahmet Turan

Eskişehir Şube
Gaziantep Şube
İstanbul Şube
İzmir Şube
İzmir Şube
İzmir Şube
Konya Şube
Mersin Şube
Samsun Şube
Trabzon Şube

VASIFLANDIRMA EĞİTİMLERİ SÜRÜYOR
Oda Teknik Görevlilerinin AKM kapsamında yetkilendirilmesi için 18-19 Şubat 2017 tarihlerinde Oda
Merkezi’nde LPG/CNG Sızdırmazlık Periyodik Kontrol Muayene Personeli vasıflandırma eğitimi gerçekleştirildi.

Teknik görevlilerimiz, vasıflandırma eğitimine ve eğitimin
sonunda yapılan sınavlara katılarak AKM kapsamında verilen hizmet alanlarında vasıflandırıldı.
Eğitici ve Sorumlu Personel
Bülent Göksülük
Oda Merkezi
Cafer Arslan
Ankara Şube
Eğitime Katılanlar
Tahsin Bozkurt
Süha Sergin
Salih Yıldırım Özbay

Denizli Şube
Denizli Şube
Edirne Şube

Emre Şık
Mehmet Çelik
Ersin Yıldırım
Ali Söylemez
Ahmet Erdem Hayırlı
Kani Karasu
Hilmi Güzelküçük
Hayati Çakır
Faik Yılmaz
Atakan Çolak
Sait Gençtürk

Edirne Şube
Gaziantep Şube
Gaziantep Şube
Gaziantep Şube
Gaziantep Şube
İstanbul Şube
Kayseri Şube
Samsun Şube
Samsun Şube
Trabzon Şube
Zonguldak Şube
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EİM MEDAK III. TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ
EİM MEDAK III. Toplantısı, 18 Şubat 2017 tarihinde Odamız Kocaeli Şubesi’nde gerçekleştirildi.
Oda Yönetim Kurulu Üyesi Vedat İrşi’nin katıldığı toplantı; ‘Bir Önceki Toplantı Sonrası Yapılan Çalışmaların
Değerlendirilmesi’ ve ‘Alt Çalışma Gruplarının ve Yapacakları Çalışmaların Görüşülerek Netleştirilmesi’ gündemleriyle gerçekleştirildi.
Toplantıya Katılanlar
Vedat İrşi
Aslı Gördebak
Ergin Polat
Gülay Odabaşı
E. Pınar Keskin
Özgür Cengiz
A. Cem Çatak
Yıldız Şahin
A. İlhan Düzgün
Murat Kürekçi
Salim Aydın
Kadir Nozoğlu
M. Rıza Adalı
Uğur Ünal
İbrahim Yücesoy
Özgür Özdemir
Murat Aslan
İlker Çavuşoğlu

Oda Merkezi
Ankara Şube
Bursa Şube
Bursa Şube
Edirne Şube
Edirne Şube
Kocaeli Şube
Kocaeli Şube
Kocaeli Şube
Kocaeli Şube
Kocaeli Şube
Kocaeli Şube
Kocaeli Şube
Mersin Şube
Mersin Şube
Trabzon Şube
Zonguldak Şube
Zonguldak Şube

Alınan Kararlar
Karar No 1. Örgütlenme ve Koordinasyon alt
Komisyonu’nun çalışmalarının bir önceki tutanakta belirlenen isimlere İbrahim Yücesoy (Mersin Şube) 'un ilave edilmesine, Komisyon’un koordinasyonunun A. İlhan
Düzgün (Kocaeli Şube) tarafından yapılmasına ve bu Alt
Komisyon’un aşağıdaki konularda çalışmalarını yaparak
OYK’ya sunulmak üzere MEDAK’a rapor olarak sunması:
-Alt komisyon’un öncelikle MEDAK ve MDK tüzük ve
yönetmeliklerini inceleyerek, MEDAK ile MDK eş güdümünü sağlayacak yapının oluşturulması için öneri hazırlaması,
-Toplantılarının raporlanması, çalışma planlarının ve
ilerlemenin görülmesi için sonuçların periyodik olarak
raporlanması gibi konularda MEDAK ve MDK'ların eş güdümünün sağlanmasını için bir sistematiğin tanımlanması.
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Örgütlenme ve Koordinasyon
Kocaeli Şube
A. İlhan Düzgün
Mersin Şube
İbrahim Yücesoy
Saadet Sayın
İstanbul Şube
Kocaeli Şube
A. Cem Çatak
Ergin Polat
Bursa Şube
Murat Kürekçi
Kocaeli Şube
Karar No 2. Mesleki gelişim Alt Komisyonu’nun çalışmalarına; bir önceki tutanakta belirlenen isimlere
Özgür Özdemir 'in (Trabzon Şube) dahil edilmesine,
Komisyon’un koordinasyonunun İbrahim Yücesoy (Mersin Şube) tarafından yapılmasına ve bu Alt Komisyon’un
aşağıdaki konularda çalışmalar yaparak OYK’ya sunulmak
üzere MEDAK’a rapor olarak sunması:
- Stratejik Planlama Uzmanlığı’nın, uygulamadaki ve istihdamdaki etkinliğinin arttırılması için bir yol haritasının
oluşturulması,
- Aynı çalışmanın Yatırım Hizmetleri Uzmanlığı alanı için
de yapılması,
- Yeni imza yetkilerinin belirlenmesi konusunda çalışmaların yapılması, bu imza yetkilerinin belirlenmesi için
Bursa MDK'sının önerdiği anket çalışması yoluyla, ilave
olarak Yatırım Hizmetleri Yönetimi içindeki İş Planı, Tesis Planlamasının öne çıkarılması, birer imza yetkisi olabilecek şekilde tanımlanması konularında ön hazırlıkları
yapılması,

Haber

- Endüstri Mühendisleri’nin hangi sektörlerde ve alanlarda İş Güvenliği Uzmanlığı yapması gerektiğine dair bir
bilgilendirme raporu hazırlanması.

manlarını hazırlayarak paylaşmış olacaktır. MEDAK giriş
yazısının da en kısa sürede hazırlanarak gönderilmesi için
hazırlık yapılacaktır.)

Mesleki Gelişim
İbrahim Yücesoy
Özgür Cengiz
Ufuk Paker
Gülay Odabaşı
İlker Çavuşoğlu
E. Pınar Keskin
Murat Aslan
Özgür Özdemir

Yayın-Dergi
Vedat İrşi
Emin Kahya
Aşkıner Güngör
Özgür Yalçınkaya
Yıldız Şahin
M. Rıza Adalı
Uğur Ünal
Çağdaş Türköz
Tolga Çetinkaya

Mersin Şube
Edirne Şube
Antalya Şube
Bursa Şube
Zonguldak Şube
Edirne Şube
Zonguldak Şube
Trabzon Şube

Karar No 3. Yayın Dergi Alt Komisyon çalışmalarına, bir
önceki tutanakta belirlenen isimlere Yıldız Şahin'in (Kocaeli Şube) dahil edilmesine, Komisyon’un koordinasyonunun Vedat İrşi (Oda Merkezi) tarafından yapılmasına
ve bu Alt Komisyon’un aşağıdaki konularda çalışmalar
yaparak MEDAK'a rapor olarak sunması:
- Endüstri Mühendisliği Dergisinin öncelikle ULAKBİM
tarafından taranır hale gelmesi ve SCI arama sistemine
dahil edilmesi için çalışmalar yapılacaktır,
- Yayın Kurulu ve Hakem Kurulu ile görüşmeler yaparak
dergiye gelen makalelerin arttırılması için destek verecektir,
- 1 Mart'a kadar bültenin içeriklerinin tamamlanarak
yayına hazır hale getirilmesi ve yayınının sürekliliği sağlanacaktır. (Bursa, Kocaeli, Mersin, Zonguldak, Ankara
Şubeleri bültende kullanılmak üzere hazırladıkları dökümanları paylaşmış, Edirne ve Trabzon Şubeleri ise dokü-

Oda Merkezi
Eskişehir Şube
Denizli Şube
İzmir Şube
Kocaeli Şube
Kocaeli Şube
Mersin Şube
Adana Şube
Antalya Şube

Karar No 4. Öğrenci Üye Alt Komisyonu’nun koordinasyonunun Aslı Gördebak (Ankara Şube) tarafından
yapılması ve bu alt komisyonun aşağıdaki konularda çalışmalar yaparak MEDAK'a rapor olarak sunması,
- Endüstri Mühendisliği öğrencilerine yönelik çalışmalar
yaparak, oda öğrenci üye örgütlülüğünü geliştirmek.
Öğrenci üye
Aslı Gördebak
Nuşin Uncuoğlu
Ali Can Özalp
Evrim Tekin
Nazlıcan Önder

Ankara Şube
Adana Şube
İstanbul Şube
İstanbul Şube
Bursa Şube

Karar No 5. Bir sonraki toplantının 13 Mayıs 2017 tarihinde Ankara’da yapılmasına karar verilmiştir.
Alınan kararların Oda Yönetim Kurulu’na sunulmasına
karar verilmiştir.

KOCAELİ ŞUBEMİZ PERSONELİYLE
TOPLANTI GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Odamız Kocaeli Şubesi’nde 22 Şubat 2017 tarihinde Şube teknik görevlileri ve diğer çalışanlar ile bir toplantı gerçekleştirildi.
Oda Yönetim Kurulu Sekreter Üyesi Yunus Yener’in katıldığı toplantıda; ‘Toplu İş Sözleşmesi Süreci’, ‘Oda Mali Durumu’, ‘Teknik
Hizmetler’ ve ‘Referandum Süreci’ konuları görüşüldü.
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Yerel Kurultaylar

EDİRNE ŞUBE ÖĞRENCİ ÜYE YEREL KURULTAYI GERÇEKLEŞTİRİLDİ
MMO Edirne Şubesi Öğrenci Üye Yerel Kurultayı, 22 Şubat 2017 tarihinde Odamız Edirne Şubesi’nde gerçekleştirildi.

Oda Yönetim Kurulu Üyesi Elif Öztürk, Edirne Şube Yönetim Kurulu Başkanı Aziz Avukatoğlu ve Edirne Şube
Öğrenci Üye Komisyonu Temsilcisi Gizem Özçelik’in açış
konuşmalarını yaptığı Öğrenci Üye Yerel Kurultayı’nda;
‘Nasıl Bir Mühendislik Eğitimi, Nasıl Bir Üniversite İstiyoruz?’, ‘Eğitimde Gericileşme’, ‘Üniversite Sorunları’,
Öğrenci Üye Örgütlülüğü’ konularında sunumlar yapıldı.

Kurultay’ın ikinci bölümünde ise, ‘GELECEK BİZİM’ konulu bir forum gerçekleştirildi.
Çok sayıda öğrenci üyenin katılım sağladığı Edirne Şube
Öğrenci Üye Yerel Kurultayı; 11 Mart 2017 tarihinde
Ankara’da, TMMOB Teoman Öztürk Öğrenci Evi ve
Sosyal Tesisi’nde gerçekleştirilecek olan ‘Öğrenci Üye
Kurultayı’na çağrı yapılmasıyla son buldu.

ADANA ŞUBE ÖĞRENCİ ÜYE YEREL KURULTAYI GERÇEKLEŞTİRİLDİ
MMO Adana Şubesi Öğrenci Üye Yerel Kurultayı, 25 Şubat 2017 tarihinde Odamız Adana Şubesi’nde gerçekleştirildi.
Çukurova Üniversitesi, İskenderun Teknik Üniversitesi ve Ö. Halis Demir Üniversitesi Mühendislik
Fakülteleri’nden çok sayıda öğrenci üyenin katılım sağladığı Öğrenci Üye Yerel Kurultayı’nın açış konuşmalarını;
MMO Adana Şube Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Emir Kavi,
Odamız Teknik Görevlisi H.
Cem Şavur ve Adana Şube Öğrenci Üye Komisyonu Temsilcisi
Kemal Arslan gerçekleştirdi.
‘Nasıl Bir Mühendislik Eğitimi?’,
Nasıl Bir Üniversite İstiyoruz?’,
‘Eğitimde Gericileşme’, ‘Üniversite Sorunları’, Öğrenci Üye
Örgütlülüğü’ konularında su-
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numların gerçekleştirildiği Kurultay; 11 Mart 2017 tarihinde Ankara’da, TMMOB Teoman Öztürk Öğrenci Evi
ve Sosyal Tesisi’nde gerçekleştirilecek olan ‘Öğrenci Üye
Kurultayı’na katılım çağrısıyla son buldu.

Yerel Kurultaylar

BURSA ŞUBE ÖĞRENCİ ÜYE YEREL KURULTAYI GERÇEKLEŞTİRİLDİ
MMO Bursa Şube Öğrenci Üye Yerel Kurultayı, 25 Şubat 2017 tarihinde Odamız Bursa Şubesi’nde gerçekleştirildi.
Odamız Bursa Şubesi Öğrenci Üye Komisyonu, üniversitelerin Makina, Endüstri, İşletme, Sanayi, Uçak, Havacılık, Uzay, Sistem, Teknik Metod, Üretim Mühendisliği
bölümlerinde öğrenim gören öğrenci üyelere, ülkemizdeki mühendislik eğitimini ve üniversitelerde yaşanan
sorunları, meslek alanlarına ilişkin gelişmelerin öğrenci
üyelere yansımasını, eğitimde yaşanan sorunlara ve çözümlerine ilişkin düşünceleri, öğrenci üye örgütlülüğüne

ilişkin önerileri ortaya koyarak tartıştıkları özgür bir platform olan Öğrenci Üye Yerel Kurultayı’nı, 25 Şubat 2017
tarihinde MMO Bursa Şubesi’nde gerçekleştirdi.
Oda Yönetim Kurulu Üyesi Elif Öztürk, Bursa Şube Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Mart ve Bursa Şube Öğrenci Üye Komisyonu Temsilcisi Mehmet Şimşek’in açış
konuşmalarını yaptığı Öğrenci Üye Yerel Kurultayı’nda;
‘Nasıl Bir Mühendislik Eğitimi, Nasıl Bir Üniversite İstiyoruz?’, ‘Eğitimde Gericileşme’, ‘Üniversite Sorunları’,
Öğrenci Üye Örgütlülüğü’ konularında sunumlar yapıldı.
Çok sayıda öğrenci üyenin katılım sağladığı Bursa Şube
Öğrenci Üye Yerel Kurultayı; 11 Mart 2017 tarihinde
Ankara’da, TMMOB Teoman Öztürk Öğrenci Evi ve
Sosyal Tesisi’nde gerçekleştirilecek olan ‘Öğrenci Üye
Kurultayı’na çağrı yapılmasıyla son buldu.

DİYARBAKIR ŞUBE ÖĞRENCİ ÜYE YEREL KURULTAYI GERÇEKLEŞTİRİLDİ
MMO Diyarbakır Şube Öğrenci Üye Yerel Kurultayı, 18 Şubat 2017 tarihinde Diyarbakır’da gerçekleştirildi.
TMMOB Makina Mühendisleri Odası Diyarbakır Şubesi
Öğrenci Üye Yerel Kurultayı, 18 Şubat 2017 tarihinde
Diyarbakır’da, Liv Suit Hotel’de gerçekleştirildi.
Öğrenci Üye Yerel Kurultayı’na; 43. Dönem TMMOB
Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, Oda Yönetim
Kurulu Üyeleri Elif Öztürk, İsmail Odabaşı ve Oda Teknik Görevlisi H. Cem Şavur katıldı.
Odamız, ülke gündemi ve 1999’dan bugüne gerçekleştirilen Öğrenci Üye Kurultayları’nın amacına ilişkin görüşlerin ifade edildiği ‘Kurultay Açış Konuşmaları’nı sırasıyla;
Diyarbakır Şube Yönetim Kurulu Başkanı Sait Bahçe, 43.
Dönem TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, Oda Yönetim Kurulu Üyesi Elif Öztürk, Diyarbakır
Şube Yönetim Kurulu Üyesi Sinan Öztemel yaptı.
İki yüz kişinin üzerinde katılımın olduğu Öğrenci Üye Yerel Kurultayı’nda, Odamız Diyarbakır Şubesi’nin etkinlik
alanında bulunan Dicle, Fırat, Bingöl, Yüzüncü Yıl, Eren,
Batman, Şırnak, Harran ve Munzur Üniversiteleri’nin

Mühendislik Fakültesi öğrencileri; ‘Ana Dilde Eğitim’,
‘Nitelikli, Bilimsel Eğitim’, ‘Staj Sorunları’, ‘Öğrenci Üye
Örgütlülüğü’, ‘Üniversitelerde Yaşanan Öğrenci Sorunları’, ‘Ülkemizde Yaşanan Savaş’, ‘Meslekte Kadın Erkek
Eşitsizliği’ ve ‘Gençlik Sorunları’ konularında birer sunum
gerçekleştirdiler. Yapılan sunumların ardından, öğrenci
üyelerin kendi görüşlerini ifade ettikleri ‘Serbest Kürsü’
bölümüne geçildi.
Diyarbakır Şube Öğrenci Üye Yerel Kurultayı, 11 Mart
2017 tarihinde Ankara’da gerçekleştirilecek olan ‘Öğrenci Üye Kurultayı’na çağrı yapılmasıyla son buldu.
bülten 225
mart 2017
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İSTANBUL ŞUBE ÖĞRENCİ ÜYE YEREL KURULTAYI GERÇEKLEŞTİRİLDİ
MMO İstanbul Şube Öğrenci Üye Yerel Kurultayı, 25 Şubat 2017 tarihinde Odamız İstanbul Şubesi’nde gerçekleştirildi.
Açış konuşmalarını Oda Yönetim Kurulu Üyesi Haydar Dirik, İstanbul Şube Yönetim Kurulu
Başkanı Battal Kılıç ve İstanbul Şube Öğrenci
Komisyonu Temsilcisi Ozan Karagöz’ün yaptığı Öğrenci Üye Yerel Kurultayı’nda; ‘Nasıl Bir
Mühendislik Eğitimi, Nasıl Bir Üniversite İstiyoruz?’, ‘Eğitimde Gericileşme’, ‘Üniversite Sorunları’, Öğrenci Üye Örgütlülüğü’ konularında
sunumlar gerçekleştirildi.
İstanbul Şube Öğrenci Üye Yerel Kurultayı;
11 Mart 2017 tarihinde Ankara’da, TMMOB
Teoman Öztürk Öğrenci Evi ve Sosyal
Tesisi’nde gerçekleştirilecek olan ‘Öğrenci Üye
Kurultayı’na katılım çağrısıyla sonlandırıldı.

ZONGULDAK ŞUBE ÖĞRENCİ ÜYE YEREL KURULTAYI GERÇEKLEŞTİRİLDİ
MMO Zonguldak Şubesi Öğrenci Üye Yerel Kurultayı, 25 Şubat 2017 tarihinde Odamız Zonguldak Şube
Bünyamin Aydın Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi.
Açış konuşmasını Zonguldak Şube Yönetim Kurulu Başkanı Birhan Şahin’in yaptığı, Oda Teknik Görevlileri A.
Sıla Aytemiz ve Evren Sağ’ın katıldığı Öğrenci Üye Yerel
Kurultayı’nda; ‘Nasıl Bir Mühendislik Eğitimi, Nasıl Bir Üniversite İstiyoruz?’, ‘Eğitimde Gericileşme’, ‘Üniversite Sorunları’, Öğrenci Üye Örgütlülüğü’ konularında sunumlar
gerçekleştirildi.
Zonguldak Şube Öğrenci Üye Yerel Kurultayı; 11 Mart
2017 tarihinde Ankara’da, TMMOB Teoman Öztürk Öğrenci Evi ve Sosyal Tesisi’nde gerçekleştirilecek olan ‘Öğrenci Üye Kurultayı’na katılım çağrısıyla sonlandırıldı.
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Basın Açıklamaları

VARLIK FONU ÜZERİNDEN KAMU KAYNAKLARI TÜKETİLMEKTE, TOPLUM
YOKSULLAŞTIRILMAKTADIR
Oda Başkanı Ali Ekber Çakar, 7 Şubat 2017 tarihinde kamu varlıklarının Varlık Fonu’na devredilmesiyle ilgili
bir açıklama yaptı.
OHAL koşullarının yarattığı puslu havadan yararlanılarak
yeni bir KHK ile, aralarında Ziraat Bankası AŞ, BOTAŞ,
Türkiye Petrolleri AO, PTT, Borsa İstanbul AŞ, TÜRKSAT ve ÇAYKUR’un aralarında olduğu birçok kamu kurum ve kuruluşunun sermayelerinde bulunan Hazine’ye
ait hisseler tek bir gecede yangından mal kaçırırcasına
Varlık Fonu’na devredildi.
Öncelikle kuruluşu son derece tartışmalı olan Varlık
Fonu Şirketi’ne devredilen söz konusu bu kuruluşların bu
sayede bütçe ve meclis denetiminin dışına çıkarılmasının

Tam da bu noktada, birçok kamu kurum ve kuruluşu-

hukuk dışı bir uygulama olduğu bilinmelidir. OHAL ko-

nun Varlık Fonu’na devri, bu batık projeleri kurtarma-

şullarının sunduğu yetkilerin, siyasi iktidarın kendi çıkar-

ya dönük bir hamle olarak gözlenmekte ve bu varlıklar

ları doğrultusunda kullanılması kabul edilemez.

üzerinden Hazine’yi devreden çıkararak uzun bir süredir

Bilindiği gibi bugüne dek üretken yatırımlardan, sanayiden ve gelir yaratan istikrarlı bir ekonomiden uzak duran iktidar politikalarının bir sonucu olarak bugün ülke
ekonomisi işsizliğe, yüksek enflasyona ve yüksek borçlanmaya mahkum edilmiş, düşük büyümede takılı kalmıştır. Bugüne kadar nitelikli, toplumsal refaha katkı yapacak yatırımlar yerine siyasi amaçlara da hizmet edeceği
düşünülen “mega projeler” öne çıkarılmış, bilimsel dayanaklardan yoksun projelere öncelik verilmiştir. Yüklü
bir yatırım gerektiren bu projelerin finansmanına Hazine
garantör olarak destek vermiş, mali yükümlülükleri üstlenmeyi taahhüt etmiştir. Bugün bu projelerin ağırlıkla dış
finansman zorlukları nedeniyle darboğaza düştüğü ve söz
konusu taahhütlerinden dolayı Hazine üzerine büyük bir
yükün bindiği bilinmektedir.

Türkiye’den uzak duran sıcak para için yeni bir albeni yaratılması planlanmaktadır.
Kamu kaynaklarının, kamu yararı ve toplumsal refaha
katkı sunacak şekilde yönetilmesi yerine, siyasi çıkarlar
uğruna harcanmasının, ülkeye yoksulluk ve yozlaşmadan
başka bir katkı sunmayacağı açıktır. Böylesi bir ekonomik
konjonktürde, borca bu kadar sıkışık bir ülkenin fonu,
rant peşinde koşan yatırımcılara kısa sürede yem edilecektir.
Yoksullaşma ve yoksunlaşmaya neden olacak Varlık Fonu
AŞ ve öngörülen icraatlar durdurulmalı, kamu kurum ve
kuruluşları bütçe ve Meclis denetimine açık hale getirilmelidir.
Ali Ekber Çakar
TMMOB Makina Mühendisleri Odası Başkanı
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Basında Odamız

basında odamız
Şubat 2017
Oda Yönetim Kurulu Sekreteri Yunus Yener ile Tesisat Dergisinin yaptığı röportaj, “Teskon on üçüncü kez sektörün bütün
bileşenlerini İzmir’de buluşturacak” başlığıyla haber yapıldı.
Oda Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ekber Çakar’ın da katıldığı,
MMO İstanbul Şube tarafından düzenlenen 62. Yıl Geleneksel
Gece etkinliği, Tesisat Dergisinde “TMMOB Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Geleneksel Oda Gecesi gerçekleştirildi” başlığıyla haber yapıldı.
Odamız tarafından İzmir Şube yürütücülüğünde 19-22 Nisan
2017 tarihlerinde İzmir’de gerçekleştirilecek olan 13. Ulusal
Tesisat Mühendisliği Kongresi ve Teskon+Sodeks Fuarı,
Termoklima Dergisinde “Sektörün heyecanla beklenen etkinliği Teskon 2017’nin programı son aşamaya geldi” başlığıyla
haber yapıldı.

04.02.2017
Aralarında Odamızın da olduğu TMMOB’ye bağlı Odalar tarafından yapılan “TMMOBye Bağlı Odalar Anayasa Değişikliğine “Hayır” Demektedir. Başarabiliriz, Karanlığa Gidişi Durdurabiliriz!” başlıklı açıklama, BirGün Gazetesinde “TMMOB:
Geleceğimiz için Hayır,” Evrensel Gazetesinde “TMMOB’ye
bağlı 23 Odadan “Hayır” çağrısı: Geleceğimiz için birlikte
başarabiliriz,” Cumhuriyet Gazetesinde “TMMOB’da “Hayır”
dedi” ve Aydınlık Gazetesinde “TMMOB’un kararı belli oldu”
başlıklarıyla haber yapıldı.

08.02.2017
Oda Enerji Çalışma Grubu Başkanı Oğuz Türkyılmaz’ın enerjideki plansızlık üzerine verdiği demeç Cumhuriyet Gazetesinde “Enerjide plansızlık milyarlarca doları heba etti” başlığıyla
haber yapıldı.

08/09.02.2017
Oda Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ekber Çakar’ın yaptığı “Varlık Fonu Üzerinden Kamu Kaynakları Tüketilmekte, Toplum
Yoksullaştırılmaktadır” başlıklı açıklama, BirGün Gazetesinde “Varlık Fonu, sosyal hukuk devleti ilkesinin tasfiyesidir,”
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Evrensel Gazetesinde “Batık projeleri kurtarma hamlesi,”
Cumhuriyet Gazetesinde “Yangından mal kaçırma,” Aydınlık Gazetesinde “Çakar: Batığı kurtarmak için,” Ankara Son
Söz Gazetesinde “Kamu çalışanları ve mühendislerden Varlık Fonu’na eleştiri,” Ankara Başkent Gazetesinden “Toplum
yoksullaştırılmaktadır,” İstanbul Gazetesinde “Mühendislerden Varlık Fonu’na eleştiri,” (09.02.2017) Van İpekyolu
Gazetesinde “Varlık Fonunu’na tepki yağıyor: Yangından mal
kaçırma” ve Mavi Kocaeli Gazetesinde “Bu gidişle yoksulluk
artacak” başlıklarıyla haber yapıldı.

12.02.2017
Odamız tarafından yayınlanan “MMO: Sanayi küçülme yolunda” başlıklı araştırma raporu, Yeni Bakış Gazetesinde “Sanayide küçülme sinyalleri” başlığıyla haber yapıldı.

20.02.2017
Odamız tarafından Gaziantep’te düzenlenen ve Oda Yönetim
Kurulu Sekreteri Yunus Yener’in de katıldığı “Gaziantep’te
Mühendisler Sempozyumu” Oluşum Gazetesinde “Mühendislerin sorunları tartışıldı,” Gaziantep 27 Gazetesinde “Sanayide karamsar tablo” ve Gaziantep Güneş Gazetesinde
“Gaziantepli mühendisler sempozyumda buluştu” başlıklarıyla haber yapıldı.

21.02.2017
Oda Enerji Çalışma Grubu Başkanı Oğuz Türkyılmaz’ın Varlık Fonu’na ilişkin Sözcü Gazetesine verdiği demeç “Varlık
Fonu’na Hes’lerde giriyor” başlığıyla haber yapıldı.

25.02.2017
Odamız tarafından yayınlanan “MMO: Tek adam rejimi tasarısı, sanayiye kan kaybettiriyor” başlıklı araştırma raporu,
“BirGün Gazetesinde “Tek adam rejimi tasarısı sanayiye kan
kaybettiriyor,” Evrensel Gazetesinde “Tek adam rejimi tasarısı, sanayiye kan kaybettiriyor” ve Özgürlükçü Demokrasi
Gazetesinde “Tek adam sanayiye kaybettiriyor” başlıklarıyla
haber yapıldı.

Basında Odamız

Ankara Başkent, 08.02.2017

Ankara Sonsöz, 08.02.2017

Tesisat, 01.02.2017

BirGün, 04.02.2017
Evrensel, 25.02.2017

BirGün, 25.02.2017

Cumhuriyet, 08.02.2017
Özgürlükçü Demokrasi, 25.02.2017

Oluşum Gazetesi, 20.02.2017

Evrensel, 02.02.2017

Gaziantep 27, 20.02.2017

Sözcü, 21.02.2017

İstanbul Gazetesi, 08.02.2017

Cumhuriyet, 04.02.2017

Evrensel, 04.02.2017
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MİEM Kurslarımız

Şubat 2017'de MİEM Kurslarına Katılım
Şubat ayı boyunca 14 şubemizde, 18 konu başlığı altında düzenlenen MİEM kurslarına 769 kişi katıldı.
Eğitimin Adı

Asansör Avan Proje Hazırlama

Verildiği Tarih

Verildiği Şube

6-7 Şubat 2017

İstanbul Şube

Katılımcı Sayısı
21

7-8 Şubat 2017

Kayseri Şube

18

13-14 Şubat 2017

Konya Şube

25

15-16 Şubat 2017

Antalya Şube

36

21-23 Şubat 2017

Ankara Şube

36

6-8 Şubat 2017

Bursa Şube

14

10-12 Şubat 2017

İstanbul Şube

17

17-19 Şubat 2017

Antalya Şube

33

23-25 Şubat 2017

Konya Şube

15

3 Şubat 2017

Ankara Şube

5

Asansör Periyodik Kontrol Muayene Elemanı

23-26 Şubat 2017

İstanbul Şube

24

2-5 Şubat 2017

İstanbul Şube

25

Doğalgaz İç Tesisat

9-12 Şubat 2017

Kocaeli Şube

11

15-18 Şubat 2017

Konya Şube

20

Araçların LPG ye Dönüşümü

Asansör Mühendis Yetkilendirme

Asansör Periyodik Kontrol Muayene Elemanı Uygulamalı Sınavı

6-12 Şubat 2017

Konya Şube

20

13-19 Şubat 2017

İstanbul Şube

22

13-19 Şubat 2017

İzmir Şube

18

9-12 Şubat 2017

İstanbul Şube

16

13-16 Şubat 2017

Kocaeli Şube

11

23-26 Şubat 2017

Kayseri Şube

8

1-2 Şubat 2017

Kocaeli Şube

12

17-18 Şubat 2017

Diyarbakır Şube

16

3-4 Şubat 2017

Kocaeli Şube

11

19-20 Şubat 2017

Diyarbakır Şube

15

Klima Tesisatı

6-10 Şubat 2017

Kocaeli Şube

7

Araç Projelendirme

13-16 Şubat 2017

Ankara Şube

20

6-8 Şubat 2017

Kocaeli Şube

10

20-22 Şubat 2017

Konya Şube

20

Mekanik Tesisatı

Endüstriyel ve Büyük Tüketimli Tesislerin Doğalgaza Dönüşümü

Havalandırma Tesisatı
Soğutma Tesisatı

Yangın Tesisatı

LPG Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür(A Sınıfı İSG Uzmanı)

Şantiye Şefliği

LPG Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür( 3 Gün)

LPG Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür (5Gün)
LPG Dolum Tesisleri ve Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür
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21-23 Şubat 2017

Bursa Şube

11

24-26 Şubat 2017

Samsun Şube

19

24-26 Şubat 2017

İzmir Şube

19

4-5 Şubat 2017

Mersin Şube

16

12-13 Şubat 2017

Diyarbakır Şube

3

2-4 Şubat 2017

Denizli Şube

34
28

9-11 Şubat 2017

Diyarbakır Şube

16-18 Şubat 2017

Eskişehir Şube

12

17-19 Şubat 2017

İstanbul Şube

23

20-22 Şubat 2017

İzmir Şube

22

14-16 Şubat 2017

Diyarbakır Şube

7

15-17 Şubat 2017

Gaziantep Şube

23

24-26 Şubat 2017

İstanbul Şube

22

24-26 Şubat 2017

Bursa Şube

16

7-11 Şubat 2017

Diyarbakır Şube

4

3 Şubat 2017

Ankara Şube

4

Toplam

769

MİEM Kurslarımız

Mart 2017 MİEM Kurs Programı
Mart ayında düzenlenecek olan MİEM eğitim programı aşağıda yer almaktadır. Programın güncel hali
http://www.mmo.org.tr/miem/ adresinden takip edilebilir.
Eğitimin Adı
Asansör Avan Proje Hazırlama

Asansör
Asansör Periyodik Kontrol Muayene Elemanı
Araç Projelendirme Mühendis Yetkilendirme
Araçların LPG’ye Dönüşümü

Doğalgaz İç Tesisat

Endüstriyel ve Büyük Tüketimli Tesislerin Doğalgaza Dönüşümü

Yangın Tesisatı

Mekanik Tesisat

Klima Tesisatı
LPG Dolum Tesisleri ve Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür

LPG Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür (3 Gün)

Şantiye Şefliği

*

Tarihi

Verildiği Şube

4-5 Mart 2017

Zonguldak Şube

Katılımcı Sayısı
5 Mart 2017

7-8 Mart 2017

Ankara Şube

9 Mart 2017

28-29 Mart 2017

İstanbul Şube

30 Mart 2017

3-5 Mart 2017

İstanbul Şube

6 Mart 2017

10-12 Mart 2017

Ankara Şube

13 Mart 2017

24-26 Mart 2017

Zonguldak Şube

26 Mart 2017

23-26 Mart 2017

İstanbul Şube

27 Mart 2017

20-23 Mart 2017

Antalya Şube

24 Mart 2017

23-26 Mart 2017

İstanbul Şube

27 Mart 2017

27-29 Mart 2017

Kocaeli Şube

30 Mart 2017

2-5 Mart 2017

Trabzon Şube

6 Mart 2017

9-12 Mart 2017

İstanbul Şube

13 Mart 2017

9-12 Mart 2017

Kayseri Şube

13 Mart 2017

16-19 Mart 2017

Antalya Şube

20 Mart 2017

23-26 Mart 2017

Ankara Şube

27 Mart 2017

17-20 Mart 2017

Eskişehir Şube

21 Mart 2017

27-30 Mart 2017

Antalya Şube

31 Mart 2017

27-30 Mart 2017

Konya Şube

31 Mart 2017

27-30 Mart 2017

Ankara Şube

31 Mart 2017

28-30 Mart 2017

Bursa Şube

31 Mart 2017

2-4 Mart 2017

İstanbul Şube

6 Mart 2017

7-9 Mart 2017

Bursa Şube

10 Mart 2017

10-12 Mart 2017

Denizli Şube

13 Mart 2017

6-12 Mart 2017

Denizli Şube

13 Mart 2017

6-12 Mart 2017

Kocaeli Şube

13 Mart 2017

13-19 Mart 2017

İzmir Şube

20 Mart 2017

13-19 Mart 2017

İstanbul Şube

20 Mart 2017

13-19 Mart 2017

Ankara Şube

20 Mart 2017

15-21 Mart 2017

Zonguldak Şube

22 Mart 2017

10-14 Mart 2017

Zonguldak Şube

14Mart 2017

8 Mart 2017

Kayseri Şube

8 Mart 2017

24 Mart 2017

Mersin Şube

24 Mart 2017

2-4 Mart 2017

Kayseri Şube

4 Mart 2017

21-23 Mart 2017

İzmir Şube

23 Mart 2017

23-25 Mart 2017

Eskişehir Şube

25 Mart 2017

24-26 Mart 2017

İstanbul Şube

26 Mart 2017

3-5 Mart 2017

İstanbul Şube

5 Mart 2017

14-16 Mart 2017

Bursa Şube

16 Mart 2017

23-25 Mart 2017

Kocaeli Şube

25 Mart 2017

24-26 Mart 2017

Adana Şube

26 Mart 2017
31 Mart 2017

29-31 Mart 2017

İzmir Şube

LPG Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür Eğitimi (A Sınıfı İSG Uzmanı)

8-9 Mart 2017

İzmir Şube

9 Mart 2017

Enerji Kimlik Belgesi Uzmanı (Yeni Tasarlanan Bina)

15-17Mart 2017

Diyarbakır Şube

17 Mart 2017

Yapılacak sınavlar sonucunda başarılı olan üyelerimize Akredite Belge düzenlenmektedir.
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TMMOB’den

TMMOB’YE BAĞLI ODALAR ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİNE “HAYIR”
DEMEKTEDİR
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği'ne bağlı tüm Odalar, Anayasa değişikliğine ilişkin 3 Şubat 2017
tarihinde ortak bir basın açıklaması yaptılar.

BAŞARABİLİRİZ, KARANLIĞA GİDİŞİ DURDURABİLİRİZ!
Bilindiği üzere ülkemiz, siyasal sistem ve rejimi köklü bir
şekilde değiştirecek bir anayasa referandumu sürecine
girmiştir. Ancak mevcut Anayasanın 58 maddesini değiştiren ve 21 maddesini de yürürlükten kaldıran Türkiye
Cumhuriyeti Anayasasında Değişiklik Yapılmasına Dair
Kanun Teklifi, yasama şekli, usulü, tekniği ve içeriği açısından birçok temel sorun ve yanlışı barındırmaktadır.
• Toplumun kapsamı hakkında sağlıklı bir bilgi dahi
edinemediği, demokratik ortamlarda özgürce tartışılmadan; barolar, anayasa hukukçuları, üniversiteler,
özerk meslek kuruluşları, demokratik kitle örgütleri
ve halktan hiç görüş alınmaksızın hazırlanan kanun
teklifi, hızla TBMM Genel Kuruluna sunulmuş ve hızla
kabul edilmiştir.
• Kanun teklifinin oylamasında Meclis İç Tüzüğü’nün bir
gereği olan gizli oy esası ihlal edilmiştir. Kanun teklifi
yalnızca bir siyasi partinin, iktidar partisi milletvekillerinin teklifi olarak TBMM’ye sunulmuş ve yalnızca iki
parti mensubu milletvekillerinin, parti yönetimlerinin
denetimine tabi açık oylarıyla kabul edilmiştir.
• Anayasa değişikliği üzerine olan kanun teklifi, Anayasa
hukukunun en temel özelliği olan iktidarların yetkilerinin sınırlandırılması gerekliliğinden yoksundur.
• Sistem ve rejim değişimini içeren anayasaların yapımının organı olan ve siyasal toplumsal değişim, dönüşümlerin kuruluş süreçlerini ifade ve temsil eden
Kurucu bir Meclis’ten yoksundur.
Söz konusu kanun teklifi, 15 Temmuz darbe girişimi
üzerine ilan edilen ancak demokratik toplumsal muhalefet üzerinde baskı ve sindirme politikalarının uygulama
aracına dönüşen OHAL ve OHAL KHK’leri sürecinde
referanduma sunulmaktadır. OHAL süreci devam ederken, iktidar olanaklarının Cumhurbaşkanı, Hükümet ve
iktidar partisi tarafından sonuna kadar kullanılacağı bir
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halk oylaması, hiçbir şekilde demokratik koşullarda yapılmış bir oylama hüviyeti kazanmayacaktır.
Cumhurbaşkanı’nın parti genel başkanı olmasına olanak
tanıyan, dolayısıyla partili Cumhurbaşkanı tarafından
belirlenen isimlerin milletvekili olabildiği; Cumhurbaşkanına meclisi feshetme, bütçe hazırlama, kararname
çıkartma, HSK ve AYM üyelerinin tamamına yakınını,
büyükelçileri, tüm üst düzey kamu yöneticilerini atama, milli güvenlik politikalarını belirleme yetkisi tanıyan;
Türk tipi Başkanlık sistemi olarak kamuoyuna sunulan
Anayasa değişiklik teklifi özü itibariyle “tek adam” diktasından başka bir şey değildir.
Biz TMMOB’ye bağlı Odalar olarak, Anayasa değişikliği
ve başkanlık sistemi üzerine TMMOB 44. Olağan Genel Kurul Sonuç Bildirisinde, Genel Kurul kararlarında
ve Birliğimizin 44. Dönem Yönetim Kurulu açıklama ve
kararlarında ifade edilen tutumu tam bir birlik ve dayanışma içinde paylaşıyor; hazırlanış ve referanduma sunuluş biçimini doğru bulmadığımız, içeriğini kabul etmemiz
mümkün olmayan Anayasa değişiklik teklifine kesinlikle
hayır diyoruz.
Meclis hükümeti niteliğini, parlamenter demokrasiyi; yasama, yargı, yürütme kuvvetleri arasındaki denge, fren
ve denetleme mekanizmalarını; Meclisin yasamaya dair
tek ve en üst yetkili organ olma özelliğini; bağımsız yargının varlık koşullarını; kamu kurumlarının kamu yararı ve
liyakat temelinde işlevlenmesini; kamusal, toplumsal yarar doğrultusunda hizmet ve denetim sunan özerk meslek kuruluşlarının kamusal işlevlerini ortadan kaldıracak
olan anayasa değişikliğine hayır diyeceğiz.
Partili Cumhurbaşkanının yasama, yürütme, yargı;
devlet, siyaset, toplum ve iktisadi yaşamın bütünü
üzerinde totaliter ve adeta mutlakiyetçi/otokratik bir
hâkimiyet kurmasını amaçlayan anayasa değişikliğine
hayır diyeceğiz.

TMMOB’den
Ülkemizin ve halkımızın geleceğini, Cumhuriyeti, demokrasiyi, laikliği, toplumsal yaşamın bütününü kapsayan meslek alanlarımız ve örgütlerimizi korumak için
anayasa değişikliğine hayır diyeceğiz.

Özellikle belirtmek isteriz, bütün olumsuzluklara rağmen, yaşanan bütün haksızlıklara, hukuksuz uygulamalara ve baskılara rağmen başarabiliriz, ülkemizin karanlığa
gidişini durdurabiliriz.

Mühendis, mimar ve şehir plancıları, aydınlık geleceğimiz için üzerine düşen sorumluluğu yerine getirecektir.

Ülkemizin, halkımızın geleceği için başarabiliriz, başarmalıyız!

Bilgisayar Mühendisleri Odası
Çevre Mühendisleri Odası
Elektrik Mühendisleri Odası
Fizik Mühendisleri Odası
Gemi Makinaları İşletme Mühendisleri Odası
Gıda Mühendisleri Odası
Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası
İçmimarlar Odası
İnşaat Mühendisleri Odası
Jeofizik Mühendisleri Odası
Jeoloji Mühendisleri Odası

Kimya Mühendisleri Odası
Maden Mühendisleri Odası
Makina Mühendisleri Odası
Metalürji ve Malzeme Mühendisleri Odası
Meteoroloji Mühendisleri Odası
Mimarlar Odası
Orman Mühendisleri Odası
Petrol Mühendisleri Odası
Peyzaj Mimarları Odası
Şehir Plancıları Odası
Tekstil Mühendisleri Odası
Ziraat Mühendisleri Odası

HAYIR! MÜCADELE EDECEĞİZ! BAŞARACAĞIZ!
TMMOB Yürütme Kurulu üyeleri ile İstanbul İl Koordinasyon Kurulu ortak toplantıların ikincisi 4 Şubat 2017
tarihinde İMO İstanbul Şubesi toplantı salonunda gerçekleştirildi. Anayasa referandum sürecine ilişkin mücadele programı gündemiyle yapılan toplantı sonrası “HAYIR! MÜCADELE EDECEĞİZ! BAŞARACAĞIZ!” adıyla
bir basın açıklaması gerçekleştirildi.
Basın açıklamasını TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
Emin Koramaz okudu. Açıklamanın tam metni şöyle;
15 yıllık AKP iktidarında ülkemiz, siyasal sistemi köklü
bir şekilde değiştiren rejim değişikliğine doğru sürüklenmektedir. Mevcut anayasanın 58 maddesini değiştiren ve
21 maddesini yürürlükten kaldıran kanun teklifi, temel
demokrasi normlarından yoksun, yasama şekli, uygulama esasları, tekniği ve içeriği içerisinden büyük hatalar
barındırmaktadır.

Kanun teklifinin tartışılması şöyle dursun, milletvekillerinin oy kullanma biçimleri bile utanç verici bir hal almıştır.
İktidar partisinin milletvekillerinin oylama süresince takındıkları tavır, bu rejim değişikliğinin halka yönelik tavrı
ile birebir aynıdır.

Bunlarla beraber ülkemizde yaşayan insanların, bu değişikliğin kapsamı hakkında sağlıklı bir bilgi dahi edinemediği; demokratik ve bilimsel ortamlarda tartışılmadan,
demokratik mesleki kitle örgütlerinin, baroların, anayasa
hukukçularının, üniversitelerin ve en temel bileşen olan
halkın görüş bildiremediği bir kanun teklifi, halktan kaçırılarak büyük bir hızla meclisten geçirildi.
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Böylesi köklü değişiklikler ancak bir kurucu meclis eli ile
yapılabilir. Sistem ve rejim değişimini içeren anayasaların
yapım organı aynı zamanda siyasal-toplumsal değişim ve
dönüşümlerin kuruluş süreçlerini ifade ve temsil eden bu
temel öğeden yoksundur. Bu yoksunlukla beraber, demokrasilerin gereği ve anayasa hukukunun temel normu
olan, iktidarların yetkilerinin sınırlandırılması, ilkesi göz
önüne alınmamıştır.
15 Temmuz darbe girişimi ardından ilan edilen Olağanüstü Hal sürecinde toplumsal muhalefet üzerine kurulan baskı aygıtları ve sindirme politikaları, iktidarın kendini sürdürmesi için temel gereklilik haline getirilmiştir.
Böyle bir süreçte ülkemiz referanduma götürülmekte,
OHAL ve KHK'lar aracılığıyla iktidarın tüm olanakları
Cumhurbaşkanı'nın, hükümetin ve AKP'nin önüne koşulsuz olarak serilmektedir.
Partili Cumhurbaşkanlığı modeli ile gerçekleştirilmek istenen açık bir diktatörlüktür. Bu sistemde aynı zamanda
bir partinin genel başkanı olan Cumhurbaşkanı, milletvekillerini, yürütme ve yargı organlarını kendisi atayacaktır. Bu sistemde Cumhurbaşkanı’na Meclisi feshetme,
ülkenin bütçesini hazırlama, kararname çıkarma, HSK ve
AYM üyelerinin neredeyse tamamını atama, büyükelçileri ve üst düzey bürokratları atama, milli güvenlik politikalarını belirleme yetkisi tanınmaktadır. Çok basit olarak
anlaşılabildiği gibi bu teklifin özü, tek adam diktasını kurumsallaştırmaktan başka bir şey değildir.
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, Anayasa değişikliği ile mevcut parlamenter sistemde eksik de olsa işletilen kuvvetler ayrılığı ilkesinin ortadan kaldırılmasına ve

tüm yasama-yürütme-yargı yetkisinin bir tek kişiye teslim
edilmesine karşıdır.
Kuvvetler ayrılığı ilkesi, demokrasilerde tartışmasız temel ilkedir. Anayasalarda yapılacak böylesi bir değişiklik için dana önce de bahsettiğimiz gibi bir kurucu irade
gerekmektedir. Bu ülkenin kurucu idaresinin bile kendi
üzerine almadığı yetkilerin, bugün bir başkasına koşulsuzca teslim edilmesi, ülkemizde halkın ve demokrasinin
hiçe sayılmasıdır.
Ülkemizde on yıllardır uygulanan ve her geçen gün katmerlenen; gerici, piyasacı, emek ve doğa düşmanı, laiklik
karşıtı düzenin korunmasına ve geliştirmesine yönelik
tüm girişimlerin reddediyoruz.
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, toplumsal kutuplaşmayı arttıracak ve diktatörlüğü kurumsallaştıracak
bu değişikliğe ikirciksiz olarak HAYIR demektedir. Örgütümüzün Genel Kurulu'nda oybirliği ile aldığı karar
uyarınca tüm bileşenlerimiz ile bu değişikliğe karşı ortak
mücadele hattının oluşturulması için elimizden geleni yapacağız.
Ülkemiz üzerindeki tüm karanlığa biz, hayır diyoruz!
Ülkemizin geleceğini daha da karanlık yerlere çekilmesini
engellemek için tavizsiz mücadele edeceğiz!
Başaracağız!
Emin KORAMAZ
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

TMMOB YÜRÜTME KURULU İLE TMMOB ANKARA İKK ORTAK
TOPLANTISI YAPILDI
TMMOB Yürütme Kurulu Üyeleri ile Ankara İl Koordinasyon Kurulu ortak toplantısı, 3 Şubat 2017 tarihinde İMO
Rüştü Özal Toplantı Salonu’nda "Başkanlık sistemine, tek adam diktasına karşı Hayır", başlığıyla toplandı. Odamız
adına Oda Başkanı Ali Ekber Çakar’ın katıldığı, TMMOB örgütlülüğünün Anayasa değişikliği ve referandum sürecine ilişkin ilk birim toplantısında, TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, Birliğin eylemlilik planlarını
açıkladı.
TMMOB Ankara İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Özgür Topçu ise genel gündem değerlendirmesinde bulundu.
Ardından görüş ve önerilere yer verildi.
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DİSK, KESK, TMMOB, TTB ve 10 EKİM-DER: ADALET ARAYIŞIMIZ ASLA
BİTMEYECEK!
DİSK, KESK, TMMOB, TTB ve 10 Ekim Barış ve Dayanışma Derneği (10 EKİM-DER), 6 Şubat Pazartesi günü
Ankara Adliyesi’nde görülecek 10 Ekim Ankara Katliamı davası 2. duruşmasına katılım ve dayanışma çağrısı
yapmak amacıyla 3 Şubat 2017 tarihinde ortak bir basın toplantısı düzenledi.
10 EKİM-DER binasında gerçekleştirilen toplantıya
TMMOB adına Genel Sekreter Dersim Gül katıldı. Yapılan basın açıklamasının tam metni şöyle:

sokaklarda ellerini kollarını sallayarak geziyor. Bu katliamlara göz yumanlar ise kendi çıkarları uğruna ülkemizi
bir yangın yerine dönüştürmekte kararlılar.

Ülkemiz tarihinin şahit olduğu en büyük katliamlardan
biri olan 10 Ekim katliamından bugüne kadar tam 16 ay
geçti. Sabahın erken saatlerinde emek, demokrasi ve barış isteyen binlerce insanın bayram yerine dönüştürdüğü
Ankara Meydanları, insanlık dışı ve alçakça bir saldırıyla
kana bulandı.

Bizler, tüm bu gerici karanlığa karşı çıkanlar, ülkemizin
kuzeyinden güneyine, doğusundan batısına her köşesine
düşen acılarımızı paylaşarak, gözyaşlarımızı ve öfkemizi
gizlemeden adalet için yeniden kucaklaşacağız ve tüm gücümüzle direneceğiz!

Katliamın gerçekleştiği günden bu zamana adalet nöbetimiz, adalet mücadelemiz devam ediyor.
Suruç katliamından başlayarak ülkemizin içine çekildiği bu
karanlık deniz içinde onlarca insanlık dışı saldırı yaşadık.
Saldırıları gerçekleştirenler, yüzlerce insanımızın yaşamına, binlerce insanımızın yaralanmasına neden oldular.
En son yılbaşı gecesi İstanbul’da yaşanan ve 40 kişinin canice öldürülmesi ile sonuçlanan saldırının failleri yine aynı.
Dün emek, barış ve demokrasi isteyenlere, Gaziantep’te
düğün evimize, insanların yürüdüğü sokaklara, gençlerimize, çocuklarımıza, eşlerimize kast edenler, bugün hala

Tarih bizleri unutmayacak ve daima iyi hatırlayacaktır!
Çünkü bizler o gün emeğin ekonomik-demokratik hakları için, savaşlarda akan kanın ve gözyaşının durdurulması
için, demokrasi taleplerimizi haykırmak için Ankara’da
buluşmuştuk. Bu isteğimizin bedelini canlarımızla ödedik.
14 ay süresince devam eden adalet nöbetimiz; arkadaşlarımız, eşlerimiz, kardeşlerimiz, çocuklarımız, anne ve
babalarımız için süren direnişimizle ilk duruşmaya geldik.
Emek-barış ve demokrasi düşmanlarının gerçekleştirdiği
katliamla ilgili davanın ilk duruşması 7 Kasım 2016 tarihinde görüldü. Biliyoruz ki bu davada “eylem yapmadan
tutuklanamayan”, “kendini patlattıktan sonra hukuka tes-
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lim edilen” 3-5 IŞİD’cinin yargılanması yeterli değildir. Bu
davada kendine uygun bir rejim arayışı içinde ülkemizi
yangın yerine çevirmekten kaçınmayanların, 80 milyon
insanımızı ateşe atanların yargılanması gerekmektedir.
Katliamın yaşandığı günden bu yana kayıplarımızın aileleri, yaralılarımızın aileleri ve bu ülkede emekten, demokrasiden ve barıştan yana olan herkesin katılımı ile başlattığımız adalet nöbetimiz Ankara Adliyesi’nde de sürdü.
Bizler biliyoruz ki, adalet talebimiz aynı emek, demokrasi
ve özgürlük talebimiz gibi, bu ülkenin üzerine kara bulut
gibi çökenleri rahatsız ediyor. Biliyoruz ki insanca yaşama
hakkımız için verdiğimiz mücadele, bu ülkeyi krizlere,
katliamlara, hukuksuzluklara boğanları rahatsız ediyor.
Halklarımıza bu günleri reva görenler hiç heveslenmesinler, bizler bir nefes adalet için dahi olsa mücadelemizden
vazgeçmeyeceğiz. Bizler halklarımıza yönelik gerçekleştirilen tüm katliamların hesabını sormak için bir an olsun
duraksamayacağız.

Toplumu kutuplaştırma ve düşmanlaştırma ile yöneten,
tüm ülkeye korkunç bedeller ödetmekten kaçınmayan
bu siyasi anlayışa karşı bizim davamız, hangi dilde yakılırsa
yakılsın ağıtlarımızla birleşmektir, umutla kucaklaşmaktır.
Bizim davamız, bizim amacımız bu toprakları kanla ve
gözyaşıyla yoğurarak siyasi amaçlarını gerçekleştirmeye
çalışanlardan hesap sormaktır.
Biz bu ülkede iyi olmanın ve iyi kalmanın ne kadar zor
olduğunun farkındayız. Zoru başarmak, iyi olmak, iyi kalmak için; yaralılarımız için adaletin sağlanması için 6 Şubat
Pazartesi başlayıp 10 Şubat Cuma 2017 tarihine kadar 1
hafta boyunca sürecek duruşmalarımız için Pazartesi saat
10:00’da Ankara Adliyesinde 10 Ekim Katliamı Davası
için buluşuyoruz.
Emek, demokrasi ve barıştan yana olan insanları, halklarımızı dayanışmaya davet ediyoruz!
DİSK-KESK-TMMOB-TTB-10 EKİM-DER

ÜLKEMİZ KAYNAK VE VARLIKLARININ TALANINA “HAYIR” DİYORUZ
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, 11 büyük kamu kurum ve kuruluşu ile Antalya, Aydın, İstanbul, İzmir, Muğla ve Isparta başta olmak üzere birçok ildeki devlet arazilerinin Türkiye Varlık Fonu'na devredilmesine ilişkin 7 Şubat 2017 tarihinde bir basın açıklaması yaptı.
Bilindiği üzere, “Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim
Şirketinin Kurulması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”, 19.08.2016 tarihinde TBMM’de benimsenmiş ve 26.08.2016 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmişti.
İlgili kanun tasarısı TBMM’de görüşülürken, darbe girişimini bastırma atmosferinden yararlanıldığını belirtmiş ve tüm
ülke servetinin hukuk dışı, Anayasa’ya aykırı bir şekilde bir
anonim şirkete teslim edilmesinin sakınca ve yanlışlarını
vurgulamıştık. Kent merkezleri, Cumhuriyetin aydınlanmacı kurumlarının varlıkları, kültür varlıkları, kıyılar, ormanlar, meraların bu fona kaynak oluşturmak için satılığa
çıkarılacağını; emekçilerin işsizlik ve kıdem tazminatları için
biriken fon kaynaklarına el konulacağını, şirket iflas ederse,
ülkemizin müflis konumuna düşeceğini belirtmiştik.
Şimdi de, önceki gün itibarıyla, yine OHAL koşullarının
sunduğu olağandışı yetkilerden yararlanan siyasal iktidar,
yeni bir KHK ile birçok kamu kurum ve kuruluşunun his-
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selerini Varlık Fonu’na aktarma kararı almıştır. Böylece,
TÜRKSAT, PTT, TELEKOM, BOTAŞ, TPAO, ETİ Maden,
ÇAYKUR, Borsa İstanbul, THY, Ziraat Bankası ve Halk
Bankası gibi ülkemizin 11 büyük kamu kurum ve kuruluşu
ile Antalya, Aydın, İstanbul, İzmir, Muğla ve Isparta başta
olmak üzere birçok ildeki devlet arazileri Varlık Fonu’na
aktarılmıştır.
Konuyu değerlendirirken, öncelikle, kamu kurum ve kuruluşlarının, OHAL ile ilgisi bulunmayan bir KHK ile ve Varlık
Fonu aracılığıyla merkezi yönetim bütçesinin ve meclis denetiminin dışında tutulmasıyla, iktidarın hukuk dışı uygulamalarına bir yenisinin eklenmiş olduğunu belirtmek isteriz.
Bu uygulama, açık bir şekilde Anayasa’ya aykırıdır; kamu
yararı eksenli sosyal hukuk devleti ilkesinin tasfiyesi niteliğindedir. Ancak ne yazık ki, yargı kararlarıyla kamu yararının korunamayacağı bir dönemi yaşadığımız bilinmektedir.
İdari işlem ve kararlar amaç yönünden incelenmemekte,
iktidar sınırsız takdir ve yetki kullanmaktadır. Fakat bu

TMMOB’den
durumun bir süre sonra sürdürülemez bir noktaya gideceği, ülke, kamu birikimleri ve kaynaklarına sorumlulukla
yaklaşan herkesin görebileceği bir gerçektir. Bu noktada,
ülkemizin talanına dur demek, hem kamusal varlık ve kaynakların korunması hem de ulusal güvenlik açısından hayati
önem taşımaktadır. Zira dünyadaki örnekler de göstermiştir ki, ülkesini, kaynaklarını, toplumsal zenginliklerini satışa
çıkaran veya aşırı borçlanmaya yönelen her devlet ya yok
olmuş ya da uzun süreli tahakküm veya tarihimizden bildiğimiz üzere acı kapitülasyonlara maruz kalmıştır.
Diğer yandan söz konusu kanun gerekçesinde belirtilen,
başka ülkelerde varlık fonlarının ülkemiz için örnek oluşturamayacağı da açıktır. Zira örnek gösterilen ülkelerde
cari açık değil, fazlalık bulunmaktadır. Ulusal Varlık Fonları,
çeşitli finansal varlıklara yatırım yaparak gelirlerini artırmayı hedefleyen, devlet sahipliği ve yönetimi altında çalışan
fonlardır. Bu fonun geliri genellikle bütçe fazlalarından
oluşur. Bir ülke eğer bütçe fazlası veriyorsa bir varlık fonu
kurarak bütçe fazlalarını buraya aktarır ve bu fonla ulusal ya
da yabancı bazı finansal varlıkları satın alıp gelirlerini artırmaya çalışır. Ülkemizde kurulan Türkiye Varlık Fonu AŞ ise
herhangi bir gelir fazlalığına dayanmamaktadır. Türkiye’nin
petrol, doğalgaz vb. ihraç ederek elde ettiği gelirleriyle
yaratabildiği bir bütçe fazlası olmadığı gibi cari fazlası da
yoktur. Tam tersine Türkiye, bütçe açığı ve cari açık veren
bir sisteme sahiptir.
Bu fon ile özelleştirilen kamu varlıkları ile çalışanların emekleri üzerinden biriken fonlar Türkiye Varlık Fonu AŞ’nin
sermayesine/mal varlığına dönüşecek; iktidar gücü, hem
devlet bütçesi hem de çalışanların özel birikimleri üzerinde
her türlü kamusal denetimden muaf transfer hareketlerine
yardımcı olacaktır.
Fon, Kamu İktisadi Kuruluşları ve İktisadi Devlet Teşekkülleri hükümlerine tabi olmayacaktır. Şirket, özel hukuk
hükümlerine göre faaliyet gösterecektir.
Hazine garantisine sahip olan “mega projelerin” yatırımına,
çalışanların birikimi ve kamusal varlıklar da tahsis edilecektir. Varlık Fonu aracılığıyla hazine garantisine sahip yatırımlara ikinci kez para aktarılmış olunacaktır. Mega projelerin
ihale edildiği ve edilecek olan şirketler iktidarın özel koruması altında olacak, hiçbir denetleme ve kontrol mekanizmasına sokulmadan bu fondan finanse edilebilecek, sermaye birikimi bu şirketler lehine düzenlenmiş olacaktır.
Mal varlığı üzerine teminat, rehin, kefalet ve ipotek tesis
edilebilecektir. Türkiye Varlık Fonu AŞ, kendisine devredilen kamu kaynak ve varlıklarını satabilecek, rehin ve ipotek
verebilecektir.

Varlık Fonu AŞ’de istihdam edilecek personel seçiminde ve
yargılanmasında kamu personel rejimi uygulanmayacaktır.
İhale mevzuatı-Kamu İhale Kanunu hükümleri uygulanmayacak, şirket faaliyetleri Sayıştay dolayısıyla yasama organının denetimine tabi olmayacaktır.
Uzun bir süredir açıkça izlendiği gibi, Türkiye ekonomisinin istihdam ve gelir yaratan istikrarlı bir ekonomi olma
olasılığı özellikle son yıllarda atılan yanlış adımlarla tamamen aşındırılmış, özellikle döviz üretme yeteneği olan sanayi hamleleri yerini siyasal iktidarın popülist tercihlerine
bırakmıştır.
Bunun sonucu olarak, aralarında 3. havalimanı, 3. Köprü,
Avrasya tüneli, Gebze-İzmir otoyolu, sağlık kampuslarının
olduğu ve adına “mega projeler” denilen bir dizi maceracı
ve Türkiye’nin öncelikleri arasında yer almayan projelerde
karar kılınmıştır. Sanayi yatırımlarının, dengeli bölgesel gelişmenin tamamen aleyhine olan, bilimsel dayanaklardan ve
fizibilitelerden yoksun bu projeler, iktidara yakın sermayedarlar lehine biçimlendirildiğinden kısa sürede darboğazlar
yaşanmaya başlanmıştır. Dış finansman bulmakta sorun
yaşayan “Kamu-Özel Ortaklığı”na dayalı projeler için yapılmış Hazine garantili borçlanmaların doların hızlı tırmanışı
ile firmalara zor zamanlar yaşattığı bilinmektedir.
“Mega proje” batağına saplanan firmaları ve garantör yapılan Hazine’yi bu bataktan çıkarmak için akla gelen son
araç, Varlık Fonu olarak kamuoyuna sunulmuştur. OHAL
şartlarında bir torba yasa ile uygulanmaya başlanan bu model ile, elde avuçta kalan kamu varlıklarının Varlık Fonu’nda
toplanması ve fon harcamalarının kamu denetiminden ve
Sayıştay’dan kaçırılarak, bu batık projelerin kurtarılması
amaçlanmaktadır. Ancak bu yolla bir sonuç alınması mümkün olmadığı gibi, Fona aktarılan kamu kuruluşlarının piyasa değeri bu fon çatısı altında yerlerde sürüklenecek ve
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yok pahasına yerli-yabancı sermayenin eline geçecektir.
Böylesi bir ekonomik konjonktürde, borca bu kadar sıkışık
bir ülkenin kaynak ve varlıkları, rant peşinde koşan yatırımcılara kısa sürede yem edilecektir.

TMMOB, ülkemizin yeraltı ve yerüstü kaynaklarına, kamu
kuruluşlarına, kamu arazilerine ve üzerinde halkın alın teri
olan tüm varlıklara sahip çıkılması için elinden geleni yapacaktır.

Ülkemiz ve halkımızın kaynak ve varlıkları sahipsiz değildir!

Ülkemiz ve halkımızın kaynak ve varlıklarının talanına kararlılıkla “hayır” diyoruz.

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği TMMOB, böylesi
bir kamusal-toplumsal yoksullaşmaya karşı kamusal üretim, kamu mülkiyeti, kamu işletmeciliği ve kamusal denetimi kararlılıkla savunacak, kamu kurum ve kuruluşlarının
yeniden merkezi bütçenin ve Sayıştay’ın denetim yetki
kapsamına alınması gerektiğini dile getirecektir.

Emin Koramaz
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

DURUN ARTIK!!!
TMMOB Yönetim Kurulu Emin Koramaz, 8 Şubat 2017 tarihinde 686 sayılı KHK ile yapılan ihraçlara ilşkin
bir basın açıklaması yaptı.
Anayasa değişikliği referandumunun ülke gündeminde
önemli bir yer tuttuğu, ülkesini seven, aydın, demokrat
kimlikli herkesin yapılmak istenen değişikliğin bir sistem
değişikliği değil bir rejim değişikliği olduğunu anlatmaya
çalıştığı bir dönemde, dün yayımlanan bir kararname ile
4464 kamu çalışanı daha mesleklerinden atıldı.
Yayınlanan bu KHK’nın amacının darbe ile mücadeleyi
aştığı, kamuda görevini sürdüren muhalif kesimleri de
susturmayı hedeflediği açıktır. Son yayınlanan 686 sayılı
KHK ile görevinden ihraç edilenlerin içerisinde toplumda demokrat kişilikleri ile tanınan çok sayıda isim bulunmaktadır. Çocuklarımızı teslim ettiğimiz öğretmenler
okullarından koparılmış, üniversitelerimiz kıyıma uğramış,
ülkemizin yüz akı akademisyenler muhalif duruşlarından
dolayı ihraç edilmiştir.
Anayasa değişikliğinin zorla gündemimize sokulduğu bu
dönemde, ülkemizin en önemli Anayasa Hukukçularından
biri bile, hiçbir hukuk normuna dayanmadan görev yaptığı
üniversiten ihraç edilmiştir.
Aralarında örgütümüz kadrolarında görev üstlenmiş arkadaşlarımızın da bulunduğu, barış yanlısı olan ve uzun
süredir üzerlerindeki baskının şiddeti giderek artırılan
akademisyenler, onlara sahip çıkmak isteyen arkadaşları, geri dönmemek üzere üniversite dışına itilmiştir. Yani
artık ülkemizde bilim üretmek daha da zor, neredeyse
imkânsız olacaktır.
OHAL süresince yapılan tüm uygulamalar; açığa alınanların ve KHK’lar ile görevlerinden ihraç edilenlerin yaşadık-
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larının tamamı, temel hukuk normlarına dahi uymamaktadır.
Yaşadığımız fiili tek adam rejimi; demokrasi, hak, hukuk,
temel özgürlükler gibi kavramların tamamını yok etmiştir. Bu yoğun baskı ortamında halkımız neyin doğru, haklı,
meşru ve hukuka uygun olduğunu tespit edemez, gerçeğe
ulaşamaz hale getirilmiştir. Vatandaşlarımız gelecek kaygısıyla, başına bir iş gelecek endişesiyle susmaktadır. Yaratılan kaos ortamında evrensel hak ve talepler yerini iktidarın amaç ve istemine bırakarak sahneden çekilmiştir.
İktidarın “çoğunlukçu anlayışı”; çoğunluğun desteğini arkasına alanın, bunu bir kez sağladıktan sonra özgürlüklerin
ve yaşam alanlarının sınırını da kendisinin çizdiği baskıcı
bir rejime gelip dayanmıştır.
Nitekim parlamento görevde iken, OHAL ve sonu gelmeyen yasa gücünde KHK’lerle toplum ve ülkenin kaderi
üzerinde etkide bulunabilecek önemli kararlar yayımlanmasının, temel hakları ortadan kaldıran ve toplu cezalandırmaya dönüşen ihraç kararları uygulanmasının arkasında
yatan bu çoğunlukçu anlayıştır. Askeri darbeleri eleştirerek, “ileri demokrasiyi” savunan bir iktidarın, 12 Mart
darbesi ve 12 Eylül hukukundan da geriye düşmesinin
başka bir izahı yoktur. Bu yüzden daha önce de defalarca
söylediğimizi bir kez daha tekrarlıyoruz;
Bakanlar Kurulu, derhal ama derhal Anayasal sınırlar içine
çekilmeli, temel hak ve özgürlüklerin özüne dokunmayı
bırakmalı ve yayınladığı KHK’ları geri almalıdır.
Emin Koramaz
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
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DİSK-KESK-TMMOB-TTB: TEK ADAM REJİMİNE, DİKTA ANAYASASINA
HAYIR!
DİSK, KESK, TMMOB ve TTB 9 Şubat 2017 tarihinde anayasa referandumuna ilişkin ortak tutumlarını
TMMOB'de düzenlenen basın toplantısıyla kamuoyu ile paylaşltı.
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, KESK
Eş Genel Başkanı Lami Özgen, DİSK Genel Başkan Yardımcısı Cafer Konca ve TTB Merkez Konsey II. Başkanı
Sinan Adıyaman'ın katıldığı toplantıda, açıklamayı Emin
Koramaz okudu. Açıklama metni şu şekilde:
Ülkemiz zor ve karanlık günlerden geçiyor. Toplumsal
yaşam gericilik ve şiddet sarmalında hızla dibe doğru savrulurken, darbe girişimini fırsata çeviren siyasal iktidar
bir yandan OHAL Kararnameleri ile toplumu korkutup
sindirirken, diğer yandan ülke kaynaklarını sorumsuzca
sömürmeye olanak tanıyan yasaları ardı ardına çıkarıyor..
OHAL ve KHK’larla yaşatılanlar, kurulmak istenen düzene, sosyal yaşama ve çalışma yaşamına dair önemli ipuçları içeriyor. Basın-yayın organları, dernekler kapatılıyor,
cezaevleri, gazetecisinden belediye başkanına, milletvekilinden laiklik isteyene muhalif kesimle dolduruluyor,
kamu çalışanları, akademisyenler işten atılıyor.
686 sayılı son KHK ile bir kez daha görüldüğü üzere ülkemizin beyinlerini, akademik potansiyelini bitirmeye
yönelik faşizan yönelim ile üniversiteler fiilen kapatılıyor.
AKP Hükümetlerinin yanlış politikaları, dili ve mezhepçi
hedeflerinin bir sonucu olarak terör saldırılarının halkı da
hedef aldığı katliamlar ülkesine dönüştük.
Yurttaşlarımızın kapsamı hakkında dahi sağlıklı bir bilgi
edinemediği; demokratik ve bilimsel ortamlarda tartışılmadan, sendikaların, meslek örgütlerinin, anayasa hukukçularının, baroların, üniversitelerin ve en önemlisi de halkın görüşüne sunulmadan hazırlanan Anayasa değişiklik
teklifine ilişkin referandum işte tam da bu koşullar altında
dayatıldı.
Anayasa hukukunun en temel özelliği olan iktidarların
yetkilerinin sınırlandırılması gerekliliğinden yoksun, sistem ve rejim değişimini içeren Anayasa değişikliği teklifi,
iktidar olanaklarının Cumhurbaşkanı, Hükümet ve iktidar
partisi tarafından sonuna kadar kullanılacağı baskı ve sindirme politikalarının uygulama aracına dönüşen OHAL
sürecinde referanduma sunulacak.

Cumhurbaşkanı’nın parti genel başkanı da olabildiği;
Cumhurbaşkanına meclisi feshetme yetkisi de dahil olmak üzere, bütçe hazırlama, kararname çıkartma, HSYK
ve AYM üyelerinin tamamına yakınını, büyükelçileri, tüm
üst düzey kamu yöneticilerini atama, milli güvenlik politikalarını belirleme yetkileri tanıyan Anayasa değişiklik
teklifi bu haliyle ne başkanlık sistemi, ne de Cumhurbaşkanlığı sistemi olarak adlandırılamaz. Teklif olsa olsa “tek
adam diktatörlüğü” olarak adlandırılabilir.
Anayasa değişikliği ile 60’lı yıllardan beri adım adım kurgulanan piyasacı, emek ve doğa düşmanı, laiklik karşıtı
düzen kalıcılaştırılmak, fiili olarak uygulanan dikta rejimine yasal statü kazandırılmak istenmektedir.
Bu teklif, yaşamakta olduğumuz sorunlara çözüm üretmekten uzak olup, tam tersine, çatışmaları derinleştiren
ve yeni çatışma alanları üreten niteliktedir.
Türkiye ekonomik bir krizin eşiğindeyken; tarım, sanayi
ve turizm can çekişmekteyken; Türk Lirası hızla değer
kaybederken; işsizlik ve enflasyon tırmanırken; işçiler,
emekçiler açlık sınırının altında ücretle çalışmaya zorlanırken; terör ve şiddet her geçen gün artarken; ülkemizin ihtiyacı TBMM'nin fiilen yok edilmesi değil aksine
çoğulculuk temelinde güçlendirilmesi ve ülkenin sorunlarına çözüm aramasıdır.
Karşı karşıya bulunduğumuz acil sorunların çözümü tek
adama, tek partiye dayalı bir dikta rejiminde değil; çoğulbülten 225
mart 2017
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cu, katılımcı parlamenter rejimde, demokratik bir anayasada, temel hak ve özgürlüklerin geliştirilmesinde, farklı
inanç ve düşüncelerin, farklı yaşam tarzlarının herhangi
bir kaygı ve korkuya kapılmadan eşit ve özgürce bir arada
yaşayabilmesinde, emekçilerin hak ve çıkarlarının önündeki engellerin kaldırılmasında içte ve dışta savaş konseptinde değil barışçıl politikalardadır.
Bunun dışındaki tüm girişimler ve çabalar ülkemizin geleceği ile oynamaktan öte bir anlam ifade etmemektedir.
DİSK, KESK, TMMOB ve TTB :
• Çoğulcu ve katılımcı bir anlayışla hazırlanmayan ve
OHAL koşullarında referanduma sunulan;
• Partili Cumhurbaşkanı’nın yasama, yürütme, yargı;
devlet, siyaset, toplum ve iktisadi yaşamın bütünü
üzerinde otokratik bir hâkimiyet kurmasına hizmet
eden;
• Parlamenter demokrasiyi, yasama, yargı, yürütme
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kuvvetleri arasındaki denge, fren ve denetleme mekanizmalarını yok eden;
• Meclisin yasamaya dair tek ve en üst yetkili organ
olma özelliğini; bağımsız yargının varlık koşullarını
ortadan kaldırmaya çalışan;
Anayasa değişikliği teklifine HAYIR demektedir.
Geleceğimize sahip çıkmak için eşitliği, özgürlüğü, laik
ve demokratik cumhuriyeti kazanmak için anayasa değişikliği dayatmasına karşı ortak mücadelemizi kararlılıkla
sürdürmeye devam edeceğiz.
Sadece üyelerimizi değil tüm halkımızı kula kulluk etmeyi
kabul etmeyenleri, farklılıklarımızla birlikte eşit, özgür,
demokratik ve barışçıl bir ortamda birlikte yaşamı savunan herkesi, her bir bireyi referandumda mevcut DEĞİŞİKLİĞİ REDDETMEYE VE TERCİHİNİ HAYIR’DAN
YANA KULLANMAYA ÇAĞIRIYORUZ.
DİSK – KESK – TMMOB – TTB

TMMOB’den

EMEK VE MESLEK ÖRGÜTLERİ ANKARA BİRİMLERİLERİ
AKADEMİSYENLERİN İHRAÇ EDİLMESİNE TEPKİ GÖSTERDİ
Aralarında TMMOB Ankara İl Koordinasyon Kurulu’nun da bulunduğu Emek ve Meslek Örgütleri, 9 Şubat
2017 tarihinde Sakarya Meydanı’nda bir araya gelerek KHK’lerle görevlerinden alınan akademisyenlere ilişkin
bir basın açıklaması yaptılar.
SUSTURAMAZSINIZ, GİTMİYORUZ !
15 Temmuz Darbe Girişimi sonrasında ilan edilen Olağanüstü Hal yedinci ayını doldurmak üzere. Yedi aydır devam eden OHAL boyunca her türden demokratik hak ve
özgürlüklerimiz sınırlandırılırken, gece yarıları açıklanan
KHK’lerle yüzbini aşkın kamu emekçisi sorgusuz sualsiz biçimde kamu görevinden ihraç edilmiştir. İhraç edilen kamu
emekçilerine baktığımızda, KHK’lerin devlet içerisinde
yapılanmış FETÖ kadrolarını arındırmaktan çok, AKP’ye
muhalif olan kesimlerin cezalandırılmasını hedeflediği görülmektedir. Böyle bir anlayışın darbecilerle mücadele etmesi mümkün değildir.
En son 7 Şubat gecesi açıklanan 686 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile yine binlerce kamu emekçisi arkadaşımız ihraç edildi. Sadece Ankara Üniversitesi’nde yıllarını
eğitime ve bilime harcamış 72 Akademisyen arkadaşımız
daha üniversitelerindeki görevlerinden atıldılar. Ankara
Üniversitesinde yaşanan ihraçlar sonrasında Siyasal Bilgiler Fakültesi, İletişim Fakültesi ve Dil ve Tarih-Coğrafya
Fakültesi’nin bazı bölümlerinde derslere girecek öğretim
elemanı kalmamıştır. Bunun anlamı bu programları fiilen
kapanması ve kayıtlı öğrencilerin eğitim hakkının ortadan
kaldırılmasıdır. Artık KHK’ler, sadece arkadaşlarımızın
mesleklerini değil, aynı zamanda bağlı oldukları üniversiteleri ve her şeyden öte de öğrencilerimizin geleceğini tehdit
eden boyutlara ulaşmıştır.
Ankara Üniversitesi’nde yaşanan bu durumun en büyük sorumlusu Ankara Üniversitesi Rektörü Erkan İbiş’tir. Rektörlüğü döneminde AKP Siyaset Akademisinde derslere
katılan, FETÖ şüphelilerini Ankara Üniversitesi’nde istihdam eden Erkan İBİŞ, kendi siyasi geleceği uğruna Cumhuriyetin ilk üniversitesi olan Ankara Üniversitesini ateşe
atmaktadır. Bunun vebali ve sorumluluğu büyüktür ve
elbette hesabı sorulacaktır. Akademisyen arkadaşlarımız
üniversitelerin ve öğrencilerin geleceğini AKP yandaşlarının inisiyatifine bırakmamaya kararlıdır.
Değerli Basın Emekçileri, Sevgili Arkadaşlar!
AKP İktidarı 15 Temmuz Darbe Girişimini fırsat bilerek ilan
ettiği OHAL ile birlikte kendisi için dikensiz bir gül bahçesi,

ölçüsüz bir iktidar gücü, muhalefetsiz bir siyasal gelecek
hazırlamaya çalışmaktadır. Toplumun hiçbir kesimiyle tartışmadan, alelacele meclisten geçirilen Anayasa Değişikliği
paketi ile dünyada emsali bulunmayan tek adam rejimini
kabul ettirmek istemektedirler. 7 Haziran seçimleri sonrasında yarattıkları şiddet ve kaos ortamını, OHAL sonrasında oluşturdukları korku rejimiyle birleştirerek toplum,
çaresizliğe mahkum edilmek istenmektedir.
OHAL koşulları altında AKP hükümetine muhalefet etmek,
Referandum için “Hayır” propagandası yapmak adeta yasaklanmıştır. Sokaklara çıkanlar polis şiddeti ile karşılaşmakta, insanlar sorgusuz sualsiz hapse atılmaktadır. İzledikleri bu yöntem darbecilerin, diktatörlerin yöntemidir.
Yıllarca “yargıladık” diye övündükleri Kenan Evren’in, dünyanın başına bela olmuş Hitler’in yöntemidir. Tarih, kendi
iktidarını baskı ve zulüm üzerine yükseltmeye çalışan diktatörlerin ibretlik öyküleriyle doludur.
Eşitlik, özgürlük ve demokrasi ideallerine olan bağlılığımız
ve ülkemizin aydınlık geleceğine olan inancımızla tüm toplumsal kesimleri “Hayır” sloganı ve oyu etrafında birleşerek AKP’nin tek adam rejimine dur demeye çağırıyoruz.
DİSK Ankara Bölge Temsilciliği
KESK Ankara Şubeler Platformu
TMMOB Ankara İKK
Ankara Tabip Odası
Ankara Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler
Odası
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TMMOB 44. DÖNEM DANIŞMA KURULU II. TOPLANTISI
GERÇEKLEŞTİRİLDİ
44. Dönem TMMOB Danışma Kurulu II. Toplantısı, 11 Şubat 2017 tarihinde İnşaat Mühendisleri Odası
Teoman Öztürk Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi.

Danışma Kurulu, TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin
Koramaz’ın açış konuşmasıyla başladı. Ardından TMMOB
Genel Sekreteri Dersim Gül, I. Danışma Kurulu sonrası
TMMOB’ye bağlı Odalar, İl Koordinasyon Kurulları, örgüt içi toplantıları, etkinlikler ve yayınlar konusunda geniş
kapsamlı bir sunum yaptı.
Tüm illerden katılımın yoğun olduğu TMMOB 2. Danışma Kurulu Toplantısı kapsamında saat 12.00’da bir basın
toplantısı düzenlendi. Toplantıda; Mühendis, Mimar ve
Şehir Plancıları, “TMMOB HAYIR Diyor” kampanyası kapsamını ve programını kamuoyu ile paylaştı. Basın
toplantısı sonrası, üye ve katılımcıların da katkılarıyla
TMMOB referandum çalışmaları kapsamında HAYIR
programına ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz:
“2016 acının yılı oldu”
Anayasa değişikliği ve referandum gündemi ile toplanan
Kurul’da salonu selamlayarak açış konuşmasına başlayan
Emin Koramaz, 24 Eylül 2016’da 44. Dönem I. Danışma
Kurulu Toplantısı’nı gerçekleştirdiklerini, aradan sadece
dört buçuk ay gibi bir süre geçmesine rağmen ülkede
sabır sınırlarını zorlayan pek çok olay yaşandığını hatırlatarak şöyle konuştu: “Diyarbakır’da, Adana’da, İstanbul
Beşiktaş’ta, Kayseri’de düzenlenen bombalı saldırılarda
onlarca yurttaşımızı kaybettik. 19 Aralık’ta Rusya'nın An-
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kara Büyükelçisi Andrey Karlov, Ankara'da katıldığı bir
sergide uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti. 2016
yılı terör saldırılarının ve bu saldırılarda yaşadığımız acının
yılı oldu. 2017’den umutlu bir başlangıç bekliyorduk ama
yılın ilk saatlerinde umutlarımızı yıkan bir saldırı oldu.
İstanbul’un eğlence merkezlerinden Reina’da yılbaşı kutlayan insanlara yönelik saldırıda 39 kişi hayatını kaybetti.
Aynı hafta İzmir Adliyesi önünde meydana gelen patlamada ve yaşanan silahlı çatışmada 2 vatandaşımızı kaybettik. Katliamlarda yitirdiğimiz tüm vatandaşlarımız için
ülkemize başsağlığı diliyoruz. İçeride ve dışarıda uyguladıkları politikalarla ülkemizi kaosa sürükleyenler yaşanan
terör saldırılarının sorumluları, bugün hala koltuklarında
oturmaya devam ediyorlar. Cumhurbaşkanı ve çevresi
bir süredir şehitlik makamına atıf yaparak, ölümü sık sık
dile getirerek ülkede yaşanan bu şiddet sarmalını normalleştirmeye çalışıyor. Bugün ‘terörle mücadele’ kendi
bağlamından çıkarılmış ve iktidarın dilediğinin hayatını karartmasına imkân tanıyacak şekilde genişletilmiş durumda. AKP iktidarı terörü önlemek bir yana, kaldıraç gibi
kullanarak her türlü yasa dışı eylemini meşrulaştırıyor.”
“Sivil darbe dönemine sokulduk"
Koramaz, 15 Temmuz kanlı darbe girişiminin bastırılmasının ardından ülkemizin bu kez de AKP eli ile yeni bir
darbe döneminin, “sivil darbe döneminin” içerisine so-
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kulduğunu söyledi ve sözlerini şöyle sürdürdü: “İkinci kez
uzatılan OHAL kapsamında ardı ardına çıkarılan KHK’lar
ile iktidarın suçlarına ortak olmayı reddeden akademisyenler, mühendis, mimar ve şehir plancıları, memurlar,
tüm kamu çalışanları işlerinden, aşlarından edildi. 150 binin üzerinde kamu görevlisi işten çıkarıldı ya da açığa alındı. KHK listeleri üzerinde yaptığımız çalışmalardan edindiğimiz bilgilere göre OHAL süresince, aralarında çok iyi
tanıdığımız, yol arkadaşlığı yaptığımız, Odalarımızın Şube
yönetimlerinde, onur kurullarında, birliğimiz organlarında görev üstlenmiş, yaşamları boyunca özgür, demokratik, laik bir ülke için kararlı bir duruş sergilemiş; iş, emek
ve hak arama mücadelesini sendikal faaliyetler üzerinden
yürütmüş; terörün her türünü lanetlemiş; cemaat - tarikat yapılanmaları içinde olmak bir yana, bu yapılanmaların devlet içinde örgütlenmelerine şiddetle karşı çıkmış
meslektaşlarımızın da bulunduğu 2276 mühendis, mimar
ve şehir plancısı üyemiz kamudan ihraç edildi. İşten çıkarmaların tamamı, sorgusuz, sualsiz gerçekleştirildi. Kurum
yöneticileri çalışanlarını ihbar etmeye zorlandı. Darbe
öncesi 657 sayılı Kanun’un devlet memurlarını korumaya yönelik hükümlerinden defaaten şikayet eden iktidar,
OHAL’i fırsat bilip diş bilediği, fişlediği on binlerce kamu
çalışanını işten çıkardı, geleceksiz, güvencesiz bir hayata
mahkum etti. Neredeyse okullarda, üniversitelerde ders
verecek öğretmen ve öğretim görevlisi; bakanlıklarda çalışma yürütecek mühendis, belediyelerde hizmet üretecek memur kalmadı.”
“TMMOB insan haklarının ayaklar altına
alınmasına karşıdır”
“Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, insan haklarının ayaklar altına alınmasına karşıdır” diyerek konuşmasını sürdüren Koramaz şunları söyledi: “İnsanların temel
hukuk normlarına aykırı olarak işten atılmasına karşıdır.
Savunma haklarının ellerinden alınmasına karşıdır. Bu
çerçevede KHK’larla işten atılan yol arkadaşlarımızın yanında olduk, gerek basın toplantıları aracılığı ile gerekse
kurumlarına yazı yazarak görevlerine iade edilmelerini istedik. Meclis’te görüşmeler gerçekleştirdik, KESK’in bu
doğrultuda yürüttüğü mücadeleye omuz verdik. Bilinmelidir ki, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, insanca
bir yaşam, onurlu bir gelecek için hukuk dışı uygulamaların karşısında olmaya devam edecektir. Bilinmelidir ki,

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, yüzünü emekten, demokrasiden, barıştan yana dönmüş tüm üyelerinin
ve kamu çalışanlarının mesleki ve demokratik mücadelesinde her zaman yanında olacaktır.”
“AKP darbeyi fırsata çevirdi”
AKP’nin darbeyi fırsata çevirdiğini belirten Koramaz,
OHAL ile Meclis’in devre dışı bırakıldığını ve ülkemizin
Kanun Hükmünde Kararnamelerle yönetildiğini ve bu
kararnamelerle pek çok yasada kalıcı değişiklikler yapıldığını vurgulayarak şöyle konuştu: “20 Temmuz - 31 Aralık 2016 tarihleri arasında toplam 178 medya kuruluşu
kapatıldı. Bu kuruluşların sadece 9’u için kapatma kararı
kaldırıldı. Yine bu tarih aralığında 1425 dernek kapatıldı. Çok sayıda gazeteci gözaltına alındı ya da tutuklandı.
Özellikle Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde birçok belediyeye kayyımlar atıldı. Resmen kayyım atanmayan bazı
belediyelerin faaliyet yetkileri ise kaymakamların onayına
bağlanarak fiili kayyım uygulaması yapılıyor. Seçilmiş belediye başkanlarının görevden alınarak yerlerine kayyım
atanması, milli iradeyi yok saymaktır. Hukuk dışı uygulamalarda sınır tanınmadığının açık göstergesidir. Yine bu
dönemde, halkın iradesiyle seçilmiş milletvekilleri, gerilim ve çatışma ortamından beslenen siyasi iktidar tarafından keyfi olarak gözaltına alındı, tutuklandı. Seçilmiş milletvekillerinin tutuklanarak devre dışı bırakılması, temsili
parlamenter sisteme ve barış içinde, bir arada yaşama
umudumuza yapılmış bir darbedir. Barış yerine savaşa
ve teröre davetiye çıkartmaktır. Ülkedeki yangına benzin dökmektir. TMMOB, demokratik siyasetin tüm kanallarını kapatarak halklar arasındaki köprüleri yıkmaktan
başka bir işe yaramayacak anti demokratik, hukuk dışı bu
müdahalelerin derhal durdurulması gerektiğini her platformda ifade etmeye devam edecektir.”
“Varlık Fonu kamu yararı eksenli sosyal hukuk
devleti ilkesinin tasfiyesi niteliğindedir”
AKP’nin, OHAL’i tüm iktidar dönemi boyunca çıkaramadığı ülke, doğa ve emek düşmanı akıl almaz yasaları çıkarmak için çok iyi kullandığına işaret eden Koramaz, bugüne değin, Uluslararası İş Gücü Kanunu, Bireysel Emeklilik
Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu, Türkiye Varlık Fonu
Kanunu, Yatırımların Proje Bazında Desteklenmesi Kanunu, Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Kanunu,
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Bilirkişilik Kanunu gibi
yıkım ve talan yasalarının birbiri ardına jet
hızıyla meclisten geçirildiğini hatırlattı ve
şöyle devam etti: “Geçen hafta, yine OHAL
koşullarının sunduğu
olağandışı yetkilerden
yararlanan siyasal iktidar, yeni bir KHK
ile TÜRKSAT, PTT,
TELEKOM, BOTAŞ,
TPAO, ETİ Maden,
ÇAYKUR, Borsa İstanbul, THY, Ziraat
Bankası ve Halk Bankası gibi ülkemizin 11
büyük kamu kurum ve kuruluşunun hisseleri ile Antalya, Aydın, İstanbul, İzmir, Muğla ve Isparta başta olmak
üzere birçok ildeki devlet arazilerini Varlık Fonu’na aktardı. Neredeyse tüm ülke servetimiz, Cumhuriyetin
aydınlanmacı kurumlarının varlıkları, kültür varlıkları,
kıyılar, ormanlar, meralar, emekçilerin işsizlik ve kıdem
tazminatları için biriken fonlar bir anonim şirkete devredilmektedir. Bu şirkette istihdam edilecek personel seçiminde ve yargılanmasında kamu personel rejimi uygulanmayacaktır. Şirket Kamu İhale Kanunu ve İktisadi Devlet
Teşekkülü hükümlerine tabi olmayıp, şirket faaliyetleri
Sayıştay dolayısıyla yasama organının denetiminden muaftır. Bu uygulama, açık bir şekilde Anayasa’ya aykırıdır;
kamu yararı eksenli sosyal hukuk devleti ilkesinin tasfiyesi niteliğindedir. TMMOB, ülkemizin yeraltı ve yerüstü
kaynaklarına, kamu kuruluşlarına, kamu arazilerine ve
üzerinde halkın alın teri olan tüm varlıklara sahip çıkılması için elinden geleni yapacaktır. TMMOB, böylesi bir
kamusal-toplumsal yoksullaşmaya karşı kamusal üretim,
kamu mülkiyeti, kamu işletmeciliği ve kamusal denetimi
kararlılıkla savunmaya devam edecektir.”
“TMMOB şeffaf bir örgüttür”
İktidarın baskıcı uygulamalarından söz ederken
TMMOB’ne yönelik saldırıları da unutmamak gerektiğini
hatırlatan Koramaz, iktidarın gözden düşürerek, etkisiz
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hale getirmek için çabaladığı, fiili ve hukuki müdahalelerde bulunduğu kurumlardan birinin de TMMOB olduğunu söyledi ve şöyle konuştu: “Bildiğiniz gibi, darbe girişiminin hemen ardı sıra yayımlanan Uluslararası İşgücü
kanunu tasarısı ile Birliğimizin yasasında önemli değişiklikler yapılarak, yabancı mühendislerin karşılıklılık ilkesi,
akademik ve mesleki denklik kriterleri aranmadan ülkemizde çalışmasının önü açılmak istenmiş, yürüttüğümüz
çok yönlü ve örgütlü mücadeleyle bu girişimi önlemeyi
başarmıştık. Bu mücadeleye omuz veren, güç veren, ter
döken TMMOB kadrolarına bir kez daha teşekkür ediyorum. Şimdi de 12 Eylül sonrası yine bir KHK ile TMMOB
Yasası’na eklenen ama 35 yıl boyunca hiçbir iktidar tarafından uygulanmayan Odalar üzerinde bakanlıkların idari
ve mali denetim maddesini gündeme getirdiler. Odalarımızı denetlemek gerekçesiyle bir kez daha üzerimizde
baskı kurmaya çalışıyorlar. Anayasaya tamamen aykırı olmasına rağmen Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 11 Odamızı
denetlemek üzere harekete geçti. Müfettişler kanalıyla
Odalarımıza yazılar gönderdiler. Mali ve idari birçok döküman istediler. Konuyla ilgili bir dizi çalışma yürüttük,
örgüt içi toplantılar yaptık.
“Odalarımıza ve TMMOB’ye sahip çıkacağız”
TMMOB Yönetim Kurulunun idari ve mali denetim işleminin Anayasa’nın 2, 6, 8, 11 ve 135. maddelerine
aykırı olduğu ve hukuki dayanağı bulunmadığı doğrultusunda bir karar alarak Odalara bildirdiğini hatırlatan
Koramaz: “11 Odamız da ortak tutum içinde Odalarımızın denetlenmesinin hukuki dayanağı bulunmadığı ve bu
nedenle, istemlerinin yerine getirilemeyeceğini Bakanlık
Müfettişlerine yazılı olarak belirtti. Bakanlık’tan bu yazılara ilişkin henüz bir geri dönüş olmadı. Mevzuatımız
gereği TMMOB ve odalarının mali denetimi, Genel Kurullarda seçilen Denetleme Kurulları’nca, İdari Denetimi
ise Yönetim Kurulu ve Genel Kurullarca yapılmaktadır.
TMMOB ve Odalarının her türlü karar ve uygulaması
için her zaman hukuki yollar da açıktır ve yargı denetimi
vardır. Şunu herkes bilsin ki, TMMOB ve bağlı Odalarının bütün karar ve tasarrufları Bakanlığın değil tüm halkımızın bilgi ve denetimine açıktır. TMMOB şeffaf bir
örgüttür. Bu özelliğimizden dolayı, Odalarımız istenen
dökümanları müfettişlere vermemiş, Oda web sitelerinde kamuoyu ile paylaşma kararı almıştır. Bakanlığın bu gi-
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rişimiyle amaçlanan açıktır. TMMOB ve Odalar üzerinde
Anayasa’nın ilgili hükümlerine rağmen hiyerarşik bir ilişki
tesis edilmeye, yönetimler korkuyla sindirilmek istenmektedir. TMMOB ve bağlı meslek odaları “kanunsuz”
bir şekilde yapılmak istenen idari ve mali denetimi kabul
etmeyecektir. Mesleğimize ve meslek örgütlerimizle ilgili
yapılan her türlü yetkisizleştirmeye, etkisizleştirmeye ve
tasfiye etme istemine karşı sessiz kalmayacağız, mesleğimize, Odalarımıza ve TMMOB’ ne sahip çıkacağız.”
“TMMOB aklın, bilimin ve Türkiye vicdanının sesi
olmaya devam edecektir”
TMMOB’ye yönelik saldırıların bunlarla sınırlı olmadığı,
siyasi iktidarın doğrudan müdahale girişimlerinin yanı sıra,
TMMOB’nin ırkçı, gerici, işbirlikçi çevreler ile yandaş basın ve kalemşorlarının da hedefinde olduğunu söyleyen
Koramaz, yakın zamanda HDP milletvekillerinin gözaltına alınması ve tutuklanması ile ilgili yapmış olduğumuz
açıklama üzerinden malum çevreler yazılı ve sosyal medyada örgütümüzü terör ve PKK işbirlikçiliği ile suçlayan
bir seferberlik başlatıldığını hatırlattı ve sözlerine şöyle
devam etti: “Anayasa değişikliğine HAYIR tutumumuzun
kamuoyu ile paylaşılması sonrası saldırılarının dozu daha
da arttı. TMMOB kapatılmalı, yöneticileri derdest edilmeli, kampanyaları yürütüyorlar. Amaçları TMMOB’yi
iktidarın hedefi haline getirmek, Birliğimizin antiemperyalist, yurtsever, ilerici, demokrat, halkçı, toplumcu çizgisinin tasfiye edilmesini sağlamaktır. Belirtmek isteriz ki;
TMMOB’nin terör saldırıları konusundaki duruşu açıktır.
Defalarca yaptığımız basın açıklamalarında da vurguladığımız üzere, TMMOB, kimden gelirse gelsin tüm terör
saldırılarını lanetleyen, ülkenin geleceğinin eksiksiz bir
demokrasiden, barış içerisinde bir arada yaşamdan geçtiğini savunan bir örgüttür. Basın açıklamamızda altını çizdik, bir kez daha yineliyoruz; HDP milletvekillerinin hukuka aykırı olarak gözaltına alınması, tutuklanması kabul
edilemez. Bu operasyon; seçimlere, temsili parlamenter
sisteme ve barış içinde, bir arada yaşama umudumuza
yapılmış bir darbedir. Seçilmiş milletvekillerini devre dışı
bırakarak barış yerine savaşa ve teröre davetiye çıkartılmaktadır. Bu gidiş, iyi bir gidiş değildir, ülkemizi kaosa
sürükleyecek, geleceğimizi karartacaktır. Türkiye’nin geleceği dikta rejiminde değil, demokrasinin evrensel değerlerinde aranmalıdır. Bu suçlama ve tehditlerin sahip-

leri şunu bilsinler, TMMOB’ni susturmaya kimsenin gücü
yetmez. TMMOB sadece örgütlü üyesinden aldığı güçle;
aklın, bilimin ve Türkiye vicdanının sesi olmaya devam
edecektir.”
“İçeride ve dışarıda savaş ülkemizi geri dönüşü
olmayan büyük bir yıkıma doğru sürüklüyor”
Temel hak ve özgürlüklerin rafa kaldırıldığı, cezaevlerinin muhaliflerle tıka basa doldurulduğu, basın yayının
hükümet propagandası dışında aykırı tüm seslere kapatıldığı, ülke tarihimizin en kanlı, en karanlık ve en belirsiz
günlerinden geçildiğinin altını çizen Koramaz, ülkemizin
cihatçı örgütlerin merkezi haline geldiğini ve her geçen
güne yeni bir katliamla uyandığımızı söyleyerek konuşmasını şöyle sürdürdü: “Sınır ötesi kara operasyonunun
El Bab’a kadar uzanması, içeride ve dışarıda savaş hali ülkemizi geri dönüşü mümkün görünmeyen büyük bir yıkıma doğru sürüklüyor. Adeta bir Ortadoğu ülkesi gibi her
yeni güne acıyla yeni bir acıyla uyanır olduk. Can güvenliği endişesi ekonomik istikrarsızlığın, yoksulluğun işsizliğin
önüne geçti. Sokaklarımız boşaldı. Gelecek güzel günlere
olan inancımız azaldı. Anayasa değişikliği işte böylesi bir
ortamda iktidar partisinin zoruyla ve dayatmasıyla gündemimize girdi. Anayasa’nın 65 maddesini değiştiren, 18
maddelik bir anayasa değişikliğini içeren paket toplumun
önüne konuldu. Bilindiği üzere, Anayasa, sadece devletin
örgütlenme biçimini değil aynı zamanda bütün yurttaşların temel hak ve özgürlüklerini güvence altına alan temel
belgedir. Bu nedenle, Anayasa “toplumsal uzlaşma belgesi” olarak tanımlanmaktadır.”
“Yeni tipte bir faşizm ve şeriat-hilafet anayasası
olacaktır”
Uzlaşma belgesinin hazırlanışı ve değiştirilmesinde izlenen yöntemin açık, şeffaf olması, toplumun tüm katman-
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larında sağlıklı bir şekilde tartışılmasının sağlanması ve
nihayetinde toplumsal mutabakatı gerektirdiğine işaret
eden Koramaz: “Gerçek demokrasilerde anayasa değişikliği çoğunluk iradesine indirgenmez, esas olan çoğulcu biçimde sürece katılıp, tartışıp, uzlaşmadır. Bugün ise
iktidar, “ister kabul et ister etme, ben halka giderim”
mantığıyla kendi hazırladığı anayasa değişikliği paketini
TBMM’ne getirmiş ve aynı hızla da Meclis’ten geçirmiştir.
Yol ve yöntemin sorunlu olması yanında, paketin kendisi
halkın güncel taleplerini içermemesinin ötesinde bir rejim değişikliğini hedeflemektedir. Bu Anayasa değişikliği
ile birlikte ülkemizde yaklaşık 140 yıllık geçmişi bulunan,
12 Eylül Anayasasında dahi korunan, parlamenter sistemin olmazsa olmazı olan kuvvetler ayrılığı ilkesinin yerle
bir edileceği, yasama, yürütme ve yargı mekanizmalarının tek kişide toplandığı otoriter-totaliter bir rejime,
açık faşizme geçiş söz konusudur. AKP’nin yapacağı yeni
Anayasa; kamu üretimi, kamu girişimciliği, kamusal denetim ve hizmetin tasfiyesinin yanı sıra yasama ve yargının
önemli ölçüde budanmış bağımsızlığını tümüyle ortadan
kaldıracak ve parlamentoyu, yürütme erkini tek kişi otoritesinin inisiyatifine tabi kılacak, diktatörlüğü kurumsallaştıracak, yeni tipte bir sermaye egemenliği, yeni tipte
bir faşizm ve şeriat-hilafet anayasası olacaktır” dedi.
“Anayasa değişikliği paketi, yıllardır yaşadığımız
garabete kılıf bulma gayretidir”
Ülkemizde “milli irade”ye yapılan kutsamaların aslında
iktidarın kutsanmasından başka bir şey olmadığını söyleyen Koramaz şunları söyledi: “Biz çok iyi biliriz ki; Siyasal Partiler ve Seçim Yasası’na dokunmadan yani siyasal
partileri demokratikleştirmeden ve %10 seçim barajını
düşürmeden, yapılacak Anayasa değişikliği ve atılacak her
adım, iktidarın kalıcı kılınmasına hizmet edecektir. Hükümetin Anayasa değişikliği paketi, yıllardır yaşadığımız
garabete kılıf bulma gayretidir. Halkın taleplerini karşılamayan, toplumsal, politik örgütlenmelerin aktif bir rol
üstlenmediği hiçbir anayasa girişimi Türkiye’de demokrasinin de “istikrarın” da önünü açamaz. Anayasa değişikliği, nice çatışmalar yaşamış, darbeler geçirmiş, demokrasisi zaman zaman büyük yaralar almış bu ülkenin bugüne
kadar gördüğü en ağır tehdittir.
“TMMOB bu Anayasa Değişikliği teklifine HAYIR
demektedir HAYIR diyecektir”
TMMOB Yönetim Kurulu’nun 21 Ocak 2017 tarihli toplantısında –Anayasa Değişiklik Teklifinin TBMM’de kabul
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edildiği gün- alınan 108 no’lu karar ile TMMOB’nin “Anayasa Değişikliğine HAYIR” tavrı üyelere ve kamuoyuna
deklere edildiğini hatırlatan Koramaz, konuşmasına neden hayır dediklerini anlatarak devam etti:
“TMMOB:
60’lı yıllardan beri adım adım kurgulanan piyasacı, emek
ve doğa düşmanı, laiklik karşıtı düzeni kalıcılaştırılacağı
için,
Fiili olarak uygulanan dinci-mezhepçi dikta rejimine yasal
statü kazandırılacağı için.
Bağımsızlık, Cumhuriyet, demokrasi, laiklik bütünlüğüne
darbe vuracağı için,
Çoğulcu ve katılımcı bir anlayışla hazırlanmayarak toplumsal çatışmayı sürekli kıldığı için
OHAL koşullarında hazırlanarak, OHAL koşullarında halkoyuna sunulacağı için
Bu Anayasa Değişikliği teklifine HAYIR demektedir, HAYIR diyecektir.
TMMOB:
Partili Cumhurbaşkanı’nın yasama, yürütme, yargı; devlet, siyaset, toplum ve iktisadi yaşamın bütünü üzerinde
otokratik bir hâkimiyet kurmasına hizmet eden;
Parlamenter demokrasiyi, yasama, yargı, yürütme kuvvetleri arasındaki denge, fren ve denetleme mekanizmalarını yok eden;
Meclisin yasamaya dair tek ve en üst yetkili organ olma
özelliğini; bağımsız yargının varlık koşullarını ortadan kaldırmaya çalışan;
Bu Anayasa değişikliği teklifine HAYIR demektedir, HAYIR DİYECEKTİR.”
“Anayasa değişikliğinin yıkıcı etkilerini halkımıza
anlatmalıyız”
Danışma Kurulu tarihinin öne alınmasının en önemli nedeninin önümüzdeki referandum sürecinde yapılacak
eylem ve etkinliklerin tartışılması için zemin yaratmak olduğunu söyleyen Koramaz, konuşmasını şöyle sürdürdü:
“Yönetim Kurulu olarak hazırladığımız, referanduma ilişkin mücadele programımızı bugün birlikte değerlendirecek, daha da zenginleştireceğiz.” Konuşmamın bitiminde
Genel Sekreterimiz hem geçen Danışma Kurulu’ndan bu
Danışma Kurulu’na kadar geçen süre içerisinde yürüttüğümüz çalışmalar, hem de referandum mücadele programımızı sizlerle paylaşacak. Referanduma kadar kalan
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sürede tüm üyelerimizle birebir ilişkiye geçerek meslektaşlarımızın HAYIR oyu vermesini sağlamak, meslek
uygulama alanlarımızdan yola çıkarak Anayasa değişikliğinin yıkıcı etkilerini halkımıza anlatmak olarak özetlenebilecek ikili bir görevimiz var. Bu süre zarfında emek
ve meslek örgütleriyle ortak etkinlikler düzenleyecek,
emekten, halktan ve demokrasiden yana tutum alan tüm
oluşumlarla da dayanışma içerisinde olacağız. Referandumun olası sonuçlarına dair eğilimler HAYIR’dan yanadır.”
“Bu seçimde sandıklara sahip çıkmak her
zamankinden çok daha önemli”
Kendi içlerinde uzlaşmaz çelişkiler bulunan birçok farklı
kesimin farklı saiklerle de olsa HAYIR oyu vereceklerini
birbiri ardına açıkladıklarını ve bir blok görüntüsünden
ziyade çok geniş kesimlere yayılan “HAYIR” kampanyalarının aynı yöne akması için çaba göstermek gerektiğine
işaret eden Koramaz, konuşmasını şöyle tamamladı: “İktidarın yaptırdığı anketler de bu yöndedir ve iktidar aleyhine birçok göstergeyi barındırmaktadır. Bu nedenledir
ki, siyasi iktidar geleceğinden endişe duymakta, bırakınız
bütünlüklü bir kampanyaya, HAYIR içerikli bildirilere bile
tahammül edememekte, hukuksuz göz altılara başvurmaktadır. Bu baskıcı ortamın ve hukuksuz uygulamaların referandum gününe kadar sürdürülebileceğini, hatta
sandık sonuçlarıyla dahi oynanabileceğini aklımızdan
çıkarmayalım. Bu seçimde sandıklara sahip çıkmak her
zamankinden çok daha önemli. Üyelerimizin sandıklarda
görev almasını sağlamak gibi bir sorumluluğumuz da var.
İşimiz kolay değil. Biliyorum. Ancak sistemli bir çalışmayla bu referandumdan HAYIR oyu çıkacağına, AKP faşizmine hak ettiği yanıtın verileceğine yürekten inanıyorum.
21. yüzyılda Nazi diktatörlüğü yaşadığımız bu günlerde,
gelecek özgür ve güzel günlere olan inancımla, sözlerimi
Nazım’ın şu dizeleriyle bitirmenin anlamlı olduğunu düşünüyorum.
Daha gün o gün değil, derlenip dürülmesin bayraklar.
Dinleyin, duyduğunuz çakalların ulumasıdır.

maya toplumsal, hukuksal, insani, ekonomik, vicdani,
savunduğum bütün değerler adına, savunduğum yurtseverlik anlayışım gereği; yapılan anayasa değişiklikleri
karşısında mücadele etmem gerekiyor diyerek başlayan
Oda Başkanı Ali Ekber Çakar ise şunları söyledi: “Bana
göre yurtseverlik ile HAYIR arasında bir bağ kurmak ve
nedenlerini açıkça ortaya koymak gerekir. Cebini doldurma, mekan-koltuk hırsı, işini kaybetme korkusuyla
sinmiş, korkmuş, iktidar kontrolündeki propaganda malzemeleri ve ürettikleri yalanlar üzerine kurulu tekrarlar
toplumsal belleği tahrip ettiği ortadadır. Tarih bize; güç
sarhoşluğu çılgınlık boyutuna ulaştığını “tanrılaştığını”
sanan siyasetçilerin ülkelerini felaketlere götürdüğünün
örnekleriyle doludur. Ülkenin ve toplumun önünde acilen çözülmesi gereken terör, işsizlik, yoksulluk, açlık, özgürlüklerin ve demokrasinin askıya alınması, yolsuzluk ve
yozlaşma varken gündeme getirilen referandum; bu sorunları yaratan ve çözemeyen yönetimi meşrulaştırarak
devamı amaçlanmaktadır.”
“Elbette ki HAYIR diyeceğiz”
Konuşmasına referandumda neden HAYIR diyeceklerini
sıralayarak devam eden Çakar, şunları söyledi:
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Safları sıklaştırın çocuklar,
Bu kavga faşizme karşı, bu kavga hürriyet kavgasıdır.”
Oda Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ekber Çakar:
“Anayasa değişiklikleri karşısında mücadele
etmek gerekiyor”
TMMOB Danışma Kurulu Toplantısı’nda yaptığı konuş-

9.

15 Temmuz darbe girişimini planlayan darbecilerle
mücadele etmek ve olası tehditleri ortadan kaldırmak için ilan edilen OHAL rejiminde;
İktidarı eleştiren kesimler üzerinde baskı ve tasfiye
aracına dönüştürüldüğü için,
“HAYIR” diyenleri korkutma ve yıldırmayla hizaya
getirmek istedikleri için,
Özgürlüğün olmadığı bir ortamda seçme özgürlüğünden söz edilemeyeceği için,
Cezaevlerinde devlete emanet edilen çocuklar dövüldüğü, cinsel tacize uğradıkları için,
Gözaltılar da işkence meşrulaştırıldığı için,
Sadece ocak ayında 161 iş cinayeti yaşandığı için,
Aladağ’da yanarak ölen 11 kız çocuğunun, inşaat
teknolojisinin geliştiği günümüz dünyasında bütçesiyle, modern mimarisiyle devlet yurtları yapmak
yerine derme çatma binalarda tarikatlara taşere
edildiği için,
Roboski’de 34 insanımızın ‘terörist sanılarak’ savaş
uçaklarının bombardumanıyla parçalandığı, öldürüldüğü, yıllardır süren davada adalet sağlanamadığı
için,
bülten 225
mart 2017

49

TMMOB’den
10. Yap işlet/devret yöntemiyle ihale edilen büyük alt
yapı projelerine döviz kuru üzerinden garanti verildiği halde “devletin cebinden bir kuruş çıkmadı”
yalanını topluma söyledikleri için,
11. Şehir hastanelerinde devlet her bir hastane için, hastaneyi yapan şirketlere 25 yıl kiracı olmayı kabul ettiği, yatak garantisi verdiği, toplamda devletin şirkete
ne ödeyeceğini halkına açıklamayıp bunu sağlıkta
ucuz bir hizmet, ve bir reform olarak sunulduğu için,
12. Köprü ve tünel projelerinde araç geçişi, yeni yapılan
hava limanında 10-15 yıl sürelerle devlet yolcu garantisi verdiği için,
13. Cerattepe’de HES projelerinde çevresel etki değerlendirme (ÇED) raporlarının birer formaliteye
dönüştüğü ve doğal zenginliklerin talanına engel olmaktan çıkarıldığı için,
14. İnsan hakları evrensel beyannamesi ve anayasada
yer alan “herkesin düşüncelerini anlatma ve açıklama özgürlüğü vardır” ilkesinin hayatın her alanından
rafa kaldırıldığı için,
15. 15 Temmuz darbe girişimi ardından özgür ve bağımsız medya alanının daraldığı, kararnamelerle yazılı ve
görsel medya kuruluşların kapatıldığı, çalışanların işini kaybettiği, gazetecilerin gözaltına alındığı, davalar
açıldığı, hapse atıldığı için,
16. Akademisyenlerin, kamu çalışanlarının hiçbir araştırma/soruşturma yapmadan özlük hakları kaybettirilerek ve bir daha geri dönmemek üzere ihraç edildikleri için,
17. 6 milyon oyu temsil eden bir siyasi partinin milletvekillerinin tutuksuz yargılanması mümkün iken tutuklu yargılanmalarının demokrasiye uygun olmadığı
için,
18. Bu değişiklik bir Anayasa değişikliği değil, bir rejim
değişikliğidir. Egemenliğin kayıtsız şartsız sahiplerini
devreden çıkarıp, tek bir kişiye devreden, demokrasi ve hukuk dışı bir rejim değişikliği olduğu için,
19. Ülkemizi yönetenler “teröre alışmalıyız, evlatlarımızı
feda etmeliyiz” diye diye ülkemizi ve halkımızı daha
yoğun bir terör ve savaş ortamına sürükledikleri için,
20. Cumhuriyet parantezinin kapatılmak istendiği, demokrasi tramvayından inildiği, laikliğin tasfiye edildi-
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ği, kamunun kamusal-toplumsal içeriğinden arındırıldığı, toplumun kutuplaştırıldığı, şiddet ve ölümlerin
kutsandığı bir türkiye’ye elbette ki hayır diyeceğiz.
“Türkiye için HAYIR’ları çoğaltmalıyız”
Çakar konuşmasını şöyle tamamladı: “Çocukların, kadınların bütün din ve mezheplerden, bütün etnik topluluklardan insanların kardeşçe bir arada yaşayacağı, eşitlikçi,
özgürlükçü, kamusal-toplumsal yararın egemen olduğu
başka bir Türkiye için hayır’ları çoğaltmalıyız, bunu da
başarmalıyız. Emperyalizme karşı verilen ulusal kurtuluş
savaşı sonrasında, insanı kul gören saltanatı yıkarak cumhuriyeti kuran, cumhuriyet değerleriyle yetişen ve aydınlanan bizler egemenliğin asıl sahipleriyiz. Egemenliğin
sahipleri bizler; geleceğimizi, çocuklarımızın geleceğini
bir kişinin arzusuna ve hırsına bırakmayacak kadar özgür
ve bilinçliyiz. Demokrasiyi, laikliği savunmak ve yaşatmak
için anayasa değişikliğine hayır diyoruz.”
546 TMMOB Yöneticisinin katıldığı toplantı da sırasıyla; Danışma Kurulu üyeleri Kaya Güvenç (TMMOB YK
eski BAŞKANI - MMO), Yavuz Önen (TMMOB YK eski
BAŞKANI - MO), Mehmet Soğancı (TMMOB YK eski
BAŞKANI - MMO), Hüseyin Yeşil (EMO), Ali Ekber
Çakar (MMO), Özden Güngör (ZMO), Ertuğrul Candaş (HKMO), Ali Uğurlu (KMO), Hüseyin Alan (JMO),
Cemal Gökçe (İMO), Birkan Sarıfakıoğlu (BMO), Yaşar
Üzümcü (GIDAMO), Orhan Sarıaltun (ŞPO), Ayhan
Yüksel (MADENMO), Zeyneti Bayrı Ünal (ÇMO), Tezcan Candan (MO), Melih Yalçın (MMO), Cevahir Efe
Akçelik (ÇMO), Mehmet Orak (EMO), Vahap Tuncer
(ZMO), Ayşegül Oruçkaptan (PEYZAJMO), Köksal Şahin
(İMO), Battal Kılıç (MMO), Mehmet Mak (EMO), Mustafa Erdoğan (HKMO), Ferdan Çiftçi (ZMO), Zeki Arslan
(MMO), Ali Ekinci (MO), Kubilay Özbek (EMO), Necmi
Ergin (MADENMO), Çağdaş Kaya (İMO), İbrahim Mart
(MMO), Yusuf Bozkurt (EMO), Mehmet Makar (MADENMO), İbrahim Tataroğlu (MMO), Gözde Akgün
Demirci (BMO), Mert Özdağ (HKMO), Kadir Dağhan
(GIDAMO), Barış Özel (BMO) Sami Yılmaztürk (MO) ve
Hüseyin Sinan Omtan (MO) konuştu.
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TMMOB 44. DÖNEM II. DANIŞMA KURULU'NDA MÜHENDİS, MİMAR,
ŞEHİR PLANCILARI "HAYIR" DEDİ
İMO Teoman Öztürk Toplantı salonunda 11 Şubat 2017 tarihinde gerçekleştirilen TMMOB 44. Dönem II. Danışma Kurulu'nda üyeler yapılan basın açıklamasıyla anayasa referandumunda "HAYIR" diyeceklerini kamuoyu
ile paylaştı.
TMMOB 44. Dönem II. Danışma Kurulu 11 Şubat 2017
tarihinde İMO Teoman Öztürk Toplantı salonunda
gerçekleştirildi. Anayasa değişikliği ve referandum gündemiyle toplanan Kurul, Referandum süreci boyunca
ülkenin dört bir yanında TMMOB’nin tüm birimlerinin
çalışması ile hayata geçirilecek olan TMMOB Hayır Programına son halini verdi.
Basın açıklamasını TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
Emin Koramaz okudu. Basın açıklamasının tam metni
şöyle;
Anayasa Değişikliği Referandumunda,
Ülkemiz, Halkımız, Cumhuriyet, Demokrasi, Laiklik İçin,
Meslek Alanlarımız ve Meslek Örgütlülüklerimiz İçin
“Hayır” Diyeceğiz
Bağlı 24 Odası ve yarım milyonu aşan mimar, mühendis,
şehir plancısı üyesi bulunan Türk Mühendis ve Mimar
Odaları Birliği 44. Dönem İkinci Danışma Kurulu’nu, 11
Şubat 2017 Cumartesi günü, “Anayasa Değişikliği ve Referandum Süreci” gündemi ile Ankara’da toplamıştır.
Danışma Kurulumuz, OHAL Kararnamelerinin Anayasa,
Meclis ve yargının üstünde fiili bir konum edindiği, toplumsal muhalefetin baskı ve şiddetle sindirilmeye çalışıldığı, basın-yayın organlarının, derneklerin kapatıldığı,
gazetecilerin, belediye başkanlarının, milletvekillerinin
cezaevlerine kapatıldığı, aralarında yöneticilerimizin ve
üyelerimizin de bulunduğu ilerici, demokrat kamu çalışanlarının, ülkemizin beyinleri olan öğretim görevlilerinin
bütün özlük hakları ellerinden alınarak işten atıldığı koşullarda toplanmıştır.
Danışma Kurulumuz, ülkemizin içinde bulunduğu süreci;
Saray-AKP iktidarının siyasal sistem ve rejim değişimini,
Anayasa ve hukuk ihlalleriyle, ülkemizi ve halkımızı kaosa, krize, çatışmalara yönlendirdiği bir süreç olarak değerlendirmektedir.

İçinde bulunduğumuz anayasa değişikliği referandum süreci, dünyadaki ve Türkiye’deki anayasa yapım süreçlerinden, anayasal gelenek ve birikimlerden, anayasal devlet anlayışından tamamen kopuktur.
Sistem-rejim değişimini içeren anayasalar, belirli bir toplumsal meşruiyeti temsil eden Kurucu Meclisler tarafından yapılır. Önümüzdeki değişiklik istemi ise, böylesi bir
toplumsal taban meşruiyetinden tamamen yoksundur.
İktidarların yetkilerinin sınırlandırılması, egemenliğin kayıtsız koşulsuz halkta/ulusta olması ve kişi ya da kişiler
tarafından değil seçimler ve temsil esaslı organlar ve kurullar tarafından, dahası yasama-yargı-yürütme erklerinin
kuvvetler ayrılığı ilkesi içinde kullanılması gerekliliklerinden yoksundur.
Bu teklif çoğunluğu elinde bulundurduğunu düşünen iktidar partisinin rejim değişikliği ve tek kişi diktasını dayatmaktadır. Partili Cumhurbaşkanı tarafından belirlenen
kişilerin milletvekili, bakan, Cumhurbaşkanı yardımcısı
olacağı, Cumhurbaşkanına Meclisi feshetme, bütçe hazırlama, kararname çıkarma, HSK ve AYM üyelerini,
büyükelçileri, üst düzey kamu yöneticilerini atama, milli
güvenlik politikalarını belirleme yetkisi tanıyan anayasa
değişikliği teklifi, özetle bir dikta rejimi getirecektir.
Yürütme güçlerinin tek kişide toplanmasının, uzak tarihteki örnekleri mutlakiyetçi, otokratik rejimler; yakın tarihteki örnekleri ise faşist rejimler olmuştur.
Hazırlık sürecinde halkın, anayasa hukukçularının, baroların, üniversitelerin, özerk meslek kuruluşları ve demokratik kitle örgütlerinin görüşü alınmamış, oylanması
sırasında Meclis İç Tüzüğü’ndeki gizli oy esası açıkça ihlal
edilmiştir.
Ülkemizde OHAL koşullarında Anayasa değişikliği ilk kez
yaşanmamaktadır. 1982 Anayasası da benzer şekilde sıkıyönetim koşullarında hazırlanmış ve halkoyuna sunulmuştur. yüzde 92’lik bir oran ile çoğunluğun onayladığı
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82 anayasası temel hak ve özgürlüklerin yok edildiği bir
baskı döneminde kabul ettirildiğinden dolayı toplum nezdinde hiçbir zaman meşruiyet kazanamamıştır.
Gelecek kuşakların iradesini ipotek altına alacak ve
Türkiye’nin kaderini belirleyecek bu Anayasa değişikliği
teklifi, yürürlükteki Anayasa’nın büyük ölçüde askıya alındığı, özgürlüklerin yasaklandığı ve fiilen kullanılamadığı,
toplumsal kutuplaşmanın tırmandırıldığı ortam ve koşullarda referanduma sunulmaktadır.
Görsel ve yazılı basın denetim altındadır. İletişim özgürlüğü temelinde örgütlenmesi ve hizmet vermesi gereken
medya, yalnızca anayasa değişikliği lehine olan görüşlere
hizmet vermek üzere seferber edilmektedir. Muhalefet
partileri, medyada sınırlı olarak yer alabilmekte; hukukçular ve demokratik kitle örgütleri ise fikirlerini açıklayacak bir zemin bulamamakta, ancak alternatif görüşlerin
eşit şartlarda ifade edilemediği zeminlerde cılız bir sesle
görüşlerini ifade etmeye çalışmaktadır.
İki gün önce yayımlanan kararname ile Yüksek Seçim
Kurulu'nun özel radyo ve televizyonlara yönelik denetim yetkisi kaldırılmıştır. Buna göre, Yüksek Seçim Kurulu (YSK), özel TV ve radyolara, eşitlik ilkesini de içeren
esaslara aykırı yayın yapması halinde yayın durdurma ve
para cezası veremeyecektir.
Referandum, yurttaşlara sunulan seçeneklerin şeffaf ve
korkusuz bir biçimde tartışılabilmesini ve tercihlerin
serbestçe dillendirilebilmesini gerektirir. Ancak daha ilk
günden kampanyaların toplumsal kutuplaşmayı artıra-
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cak bir üslupla yürütüleceğinin sinyalleri verilmektedir.
Daha ilk günden tercihini “HAYIR” yönünde kullanacak
vatandaşlar vatan haini, terörist gibi yaftalamalara maruz
bırakılmıştır.
Bu koşullarda yapılacak anayasa değişikliğinin bir meşruiyet sorunu yaşaması kaçınılmazdır.
Sonuç olarak, Danışma Kurulumuz, yurttaşlık sorumluluklarımızın ve kamusal, toplumsal sorumluluklarımızın
bir gereği olarak, referandumda “HAYIR” tutumunun
benimsenmesini tam bir görüş ve oy birliğiyle karar altına
almıştır.
Bu ülkenin mühendis, mimar ve şehir plancıları; piyasacı,
emek ve doğa düşmanı, laiklik karşıtı düzeni kalıcılaştırılacağı; fiili olarak uygulanan dinci-mezhepçi dikta rejimine
yasal statü kazandıracağı; bağımsızlık, cumhuriyet, demokrasi, laiklik bütünlüğüne darbe vuracağı; parlamenter
demokrasiyi, yasama, yargı, yürütme erkleri arasındaki
denge, fren, denetleme mekanizmalarını, Meclisin yasamaya dair tek ve en üst yetkili organ olma özelliğini, bağımsız yargının varlık koşullarını ortadan kaldıracağı için
Anayasa değişikliği teklifine “hayır” demektedir.
Sadece üyelerimizi değil tüm halkımızı, eşit, özgür, demokratik ve barışçıl bir ortamda birlikte yaşamı savunan her bir bireyi, ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ TEKLİFİNİ
REDDETMEYE VE REFERANDUMDA TERCİHİNİ
HAYIR’DAN YANA KULLANMAYA ÇAĞIRIYORUZ.
TMMOB 44. Dönem II. Danışma Kurulu
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ODALARIN ANKARA ŞUBELERİ: ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ
REFERANDUMUNDA, “HAYIR” DİYECEĞİZ
TMMOB'ye bağlı Odaların Ankara Şubeleri 13 Şubat 2017 tarihinde MMO Ankara Şubesinde ortak bir basın
toplantısı düzenleyerek Anayasa değişikliği referandumunda, "Hayır" diyeceklerini açıkladılar.
TMMOB'ye bağlı Çevre Mühendisleri Odası, Elektrik
Mühendisleri Odası, Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası, İçmimarlar Odası, İnşaat Mühendisleri Odası,
Kimya Mühendisleri Odası, Makina Mühendisleri Odası,
Mimarlar Odası, Şehir Plancıları Odası'nın Ankara Şubeleri 13 Şubat 2017 tarihinde MMO Ankara Şubesinde ortak bir basın toplantısı düzenleyerek Anayasa değişikliği
referandumunda, "Hayır" diyeceklerini açıkladılar. Ortak
açıklamayı TMMOB Ankara İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Özgür Topçu okudu:
ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ REFERANDUMUNDA,
MEMLEKETİMİZ, MESLEĞİMİZ VE MESLEK
ÖRGÜTLÜLÜKLERİMİZ İÇİN “HAYIR”
DİYECEĞİZ
Ülkemiz, Anayasa değişikliği adı altında Ülkemizin geleceğinin oylanacağı bir referandum sürecine girmiştir.
Halkımızı evet-hayır kıskacına alan, siyasal iktidar ve yandaşları dışında düşünce ve görüş beyan edenlerin “vatan
hainliği” ile suçlandığı bir dönemde yapılacak referanduma sunulan Anayasa değişikliği, hazırlanış usulü ve içeriği
bakımından da birçok sorunu ve yanlışı içinde barındırmaktadır.
Anayasalar toplumsal sözleşmelerdir. Toplumun mümkün olan en geniş kesimlerinin uzlaşı içerisinde olduğu
metinler olması toplumun refahı için önem taşır. Özgürlüklerin sınırlandırıldığı, meclisin işlevsiz hale getirildiği
OHAL koşullarında hazırlanan Anayasa, içeriği hakkında
toplumun sağlıklı bir bilgi dahi edinemediği, demokratik
ortamlarda özgürce tartışılmadan; Sivil toplum kuruluşlarının, üniversitelerin, meslek odalarının, sendikaların,
derneklerin ve siyasi partilerin görüşü alınmaksızın hazırlanmıştır. Mecliste bulunan siyasi partilerin bile uzlaşamadığı, sadece iki partinin kapalı kapılar arkasında
görüşerek hazırladığı teklif metni, hızla komisyondan ge-

çirilerek TBMM Genel Kuruluna sunulmuş ve hızla kabul
edilmiştir.
Anayasa hukukunun en temel özelliği olan iktidarların
yetkilerinin sınırlandırılması gerekliliğinden yoksun, Anayasa değişikliği teklifi, iktidar olanaklarının Cumhurbaşkanı, Hükümet ve iktidar partisi tarafından sonuna kadar
kullanılacağı baskı ve sindirme politikalarının uygulama
aracına dönüşen OHAL sürecinde referanduma sunulacaktır.
Cumhurbaşkanı’nın parti genel başkanı da olabildiği,
bakanlıklar üzerinde her türlü düzenlemeyi yapabildiği,
yetki yasasına gerek olmaksızın tıpkı OHAL KHK’ları gibi
“Cumhurbaşkanı kararnamesi” adı altında kararname
çıkarabildiği, Cumhurbaşkanına meclisi feshetme yetkisi de dahil olmak üzere, bütçe hazırlama, kararname
çıkartma, HSYK ve AYM üyelerinin tamamına yakınını,
büyükelçileri, tüm üst düzey kamu yöneticilerini atama,
milli güvenlik politikalarını belirleme yetkileri tanıyan
Anayasa değişiklik teklifi, Ülkemizde yaşanmakta olan
“yasa tanımazlık” anlayışının sür-git devamını sağlamaya
yönelik olarak “tek adam” şahsında yasalaştırma teklifidir. Karşı karşıya bulunduğumuz acil sorunların çözümü
tek adama, tek partiye dayalı bir dikta rejiminde değil;
çoğulcu, katılımcı parlamenter rejimde, demokratik bir
anayasada, temel hak ve özgürlüklerin geliştirilmesinde,
farklı inanç ve düşüncelerin, farklı yaşam tarzlarının herhangi bir kaygı ve korkuya kapılmadan eşit ve özgürce bir
arada yaşayabilmesinde, emekçilerin hak ve çıkarlarının
önündeki engellerin kaldırılmasında içte ve dışta savaş
konseptinde değil barışçıl politikalardadır.
Bu nedenlerle; TMMOB’ye bağlı Odaların Ankara Şubeleri olarak, TMMOB 44. Olağan Genel Kurul kararlarında
ve Birliğimizin 44. Dönem Yönetim Kurulu açıklama ve
kararlarında ifade edilen tutumu tam bir birlik ve dayanışma içinde paylaşıyor;
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Çoğulcu ve katılımcı bir anlayışla hazırlanmayan ve OHAL
koşullarında referanduma sunulan;
Partili Cumhurbaşkanı’nın yasama, yürütme, yargı; devlet, siyaset, toplum ve iktisadi yaşamın bütünü üzerinde
otokratik bir hâkimiyet kurmasına hizmet edecek;
Parlamenter demokrasiyi, yasama, yargı, yürütme kuvvetleri arasındaki denge, fren ve denetleme mekanizmalarını yok edecek;
Meclisin yasamaya dair tek ve en üst yetkili organ olma
özelliğini; bağımsız yargının varlık koşullarını ortadan kaldıracak;

Ankara Şubeleri olarak bu referandumda; Ülkemizin ve
halkımızın aydınlık geleceği için, eşit, özgür, demokratik
ve barışçıl bir ortamda birlikte yaşamı savunanları, tercihlerini “HAYIR”dan yana kullanmaya çağırıyoruz.
Çevre Mühendisleri Odası Ankara Şubesi
Elektrik Mühendisleri Odası Ankara Şubesi
Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Ankara
Şubesi
İçmimarlar Odası Ankara Şubesi
İnşaat Mühendisleri Odası Ankara Şubesi
Kimya Mühendisleri Odası Ankara Şubesi
Makina Mühendisleri Odası Ankara Şubesi
Mimarlar Odası Ankara Şubesi
Şehir Plancıları Odası Ankara Şubesi

Anayasa değişiklik teklifine “HAYIR” diyoruz.
Bilim ve tekniği Ülkemizin ve Halkımızın yararı doğrultusunda kullanmayı şiar edinmiş TMMOB’ye bağlı Odaların

TMMOB MÜHENDİSLİK MİMARLIK VE ŞEHİR PLANCILIĞI EĞİTİMİ
SEMPOZYUMU DÜZENLEME KURULU İLK TOPLANTISINI GERÇEKLEŞTİRDİ
TMMOB Mühendislik Mimarlık ve Şehir Planclığı Eğitimi Sempozyumu Düzenleme Kurulu İlk toplantısını 16
Şubat 2017 tarihinde gerçekleştirdi.
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Mühendislik,
Mimarlık ve Şehir Planclığı Eğitimi Sempozyumu Düzenleme Kurulu ilk toplantısını 16.02.2017 tarihinde gerçekleştirdi. Toplantıya; Kemal Zeki Taydaş (TMMOB), Eren
Şahiner (TMMOB), Ezgi Pekşen Soysal (Bilgisayar M.O.),
Abdullah Zararsız (Fizik M.O.), Petek Ataman (Gıda
M.O.), Aykut Aytaç (Gıda M.O.), Ali Osman Demirer
(Harita ve Kadastro M.O.), Ali İpek (Harita ve Kadastro M.O.), Betül Bilge (İç Mim. O.), Bahattin Sarı (İnşaat
M.O.), Ceylan Özkul (İnşaat M.O.), Ali Uğurlu (Kimya
M.O.), Hayati Kılıç (Kimya M.O.), Enis Tolga Eroğlu
(Kimya M.O.), Nadir Avşar Oğlu (Maden M.O.), Mehmet
Soğancı (Makina M.O.), Müfit Gülgeç (Makina M.O.), İsmail Küçük (Meteoroloji M.O.), Neriman Şahin Güçhan
(Mimarlar O.), Sibel Baş (Mimarlar O.), Selahattin Önür
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(Mimarlar O.), Hamdi Arpa (Ziraat M.O.), katıldı.
Yapılan genel bilgilendirmeden sonra toplantıda çalışma
grubu tarafından hazırlanan Mühendislik, Mimarlık ve Şehir Plancılığı Eğitimi Sempozyumu’nun amacı, kapsamı ve
konu başlıkları tartışılarak Sempozyum Yürütme Kurulu
belirlendi.

Günce


Şubat
2017
Günce

1 Şubat 2017 Çarşamba
 Oda Yönetim Kurulu Toplantısı yapıldı.
2 Şubat 2017 Perşembe
 CHP MYK Üyesi Çetin Osman Budak, Parti Meclisi Üyesi
Necati Yılmaz, Milletvekili Murat Emir ve CHP Çankaya İlçe
eski Başkanı Hamdi Fidan TMMOB’yi ziyaret etti. Görüşmede; TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, II.
Başkan Züber Akgöl, Yürütme Kurulu Üyeleri Ekrem Poy-

Kurulu Üyesi Hüseyin Kaya ve Oda Onur Kurulu Üyesi Sadettin Özkalender katıldı.
5 Şubat 2017 Pazar
 30 Ocak- 5 Şubat tarihleri arasında Oda Merkezi’nde
gerçekleştirilen Periyodik Kontrol Vasıflandırma Eğitimi’ne
Oda Teknik Görevlisi Bülent Göksülük katıldı.
7 Şubat 2017 Salı
 OYK Başkanı Ali Ekber Çakar, Varlık Fonu’yla ilgili yazılı

raz, Kemal Zeki Taydaş ve OYK Başkanı Ali Ekber Çakar

bir açıklama yaptı.

bulundu.

 TMMOB JFMO SMM Hizmetleri Büro Tescil Ve Mesleki

3 Şubat 2017 Cuma
 OYK Başkanı Ali Ekber Çakar, İMO Rüştü Özal Toplantı
Salonu’nda gerçekleştirilen TMMOB Yürütme Kurulu Üyeleri ile Ankara İKK ortak toplantısına katıldı.
4 Şubat 2017 Cumartesi

Denetim Yönetmeliği Komisyon toplantısı gerçekleştirildi.
Toplantıya Oda Teknik Görevlisi Evren Sağ katıldı.
9 Şubat 2017 Perşembe
 Aralarında TMMOB Ankara İl Koordinasyon Kurulu’nun
da bulunduğu Emek ve Meslek Örgütleri, Sakarya
Meydanı’nda bir araya gelerek KHK’lerle görevlerinden

 Odamız 46. Dönem Oda ve Şube Sekreter ve Sayman

alınan akademisyenlere ilişkin bir basın açıklaması yaptı.

Üyeleri ve Müdürleri III. Toplantısı’na; OYK Üyesi Yunus Ye-

Basın açıklamasına Oda Yöneticileri ve çalışanları katıldı.

ner, Oda Müdürü Arife Kurtoğlu, Oda Teknik Görevlileri

 TMMOB İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Çalışma Grubu top-

Evren Sağ, A. Sıla Aytemiz, Fatma Kahraman, Sinem Bü-

lantısı gerçekleştirildi. Toplantıya OYK Üyesi Bedri Tekin

yükbenli, Meltem Özdemir, Abdullah Güney, Bülent Gök-

katıldı.

sülük, Can Öztürk, Derya Baran ve H. Cem Şavur katıldı.

 15 Aralık 2016 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak

 Oda Merkezi’nde gerçekleştirilen Öğrenci Üye Düzen-

yürürlüğe giren Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piya-

leme Kurulu II. Toplantısı’na; OYK Üyesi Elif Öztürk, Oda

sası Eğitim ve Sorumlu Müdür Yönetmeliğinde Değişiklik

Teknik Görevlileri Evren Sağ ve H. Cem Şavur katıldı.

Yapılmasına Dair Yönetmelik çerçevesinde, LPG Sorumlu

TMMOB Bilirkişilik Çalışma Grubu ve TMMOB Bilirki-

Müdür Eğitim Müfredatlarıyla ilgili Oda Merkezi'nde bir

şilik Çalıştayı Atölye Grupları Toplantısı, İMO Rüştü Özal

toplantı gerçekleştirildi. Toplantıya Oda Teknik Görevlisi

Salonu’nda gerçekleştirildi. Toplantıya; Oda Denetleme

Meltem Özdemir katıldı.
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Günce

11 Şubat 2017 Cumartesi

 Odamız Kocaeli Şubesi’nde gerçekleştirilen EİM ME-

 TMMOB 44. Dönem Danışma Kurulu II. Toplantısı İMO

DAK III. Toplantısı’na OYK Üyesi Vedat İrşi katıldı.

Teoman Öztürk Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi. Top-

Odamız

lantıya Oda Yöneticileri ve çalışanları katıldı.

Kurultayı’na; OYK Üyeleri Elif Öztürk, İsmail Odabaşı ve

 TMMOB 44. Dönem II. Danışma Kurulu Üyeleri, bir ba-

Oda Teknik Görevlisi H. Cem Şavur katıldı.

sın açıklaması yaparak anayasa referandumunda "HAYIR"

 LPG/CNG Sızdırmazlık Periyodik Kontrol Muayene Per-

diyeceklerini kamuoyu ile paylaştı.

soneli Vasıflandırma Eğitimi’ne Oda Teknik Görevlisi Bü-

 Oda Onur Kurulu Toplantısı Oda Merkezi’nde gerçek-

lent Göksülük katıldı.

leştirildi.

22 Şubat 2017 Çarşamba

13 Şubat 2017 Pazartesi

 OYK Sekreter Üyesi Yunus Yener, Kocaeli Şube Teknik

 TMMOB Ankara İKK’nun Suat Sezai Gürü Toplantı

Görevlileri ve çalışanlarıyla gerçekleştirilen personel top-

Salonu’nda gerçekleştirdiği ve Nisan ayında yapılacak re-

lantısına katıldı.

ferandumda "HAYIR" diyeceklerini deklare ettikleri basın

 Edirne Şube Öğrenci Üye Yerel Kurultayı’na OYK Üyesi

açıklamasına Oda yönetici ve çalışanları katıldı.

Elif Öztürk katıldı.

15 Şubat 2017 Çarşamba

24 Şubat 2017 Cuma

 Oda Yönetim Kurulu Toplantısı yapıldı.

 Odamız Ankara Şubesi tarafından düzenlen ‘Üniver-

 Oda Merkezi’nde gerçekleştirilen ve eğitmenliğini Ha-

sitelerin Endüstri Bölüm Başkanları/Öğterim Görevlileri ile

run Erpolat’ın yaptığı Yangın Tesisatı Sınav Değerlendiri-

MMO Buluşması’ etkinliğine; OYK Sekreter Üyesi Yunus Ye-

cileri Eğitimi’ne, Oda Teknik Görevlileri Evren Sağ, Fatma

ner ve Oda Teknik Görevlisi A. Sıla Aytemiz katıldı.

Kahraman, Meltem Özdemir ve Sinem F. Büyükbenli ka-

25 Şubat 2017 Cumartesi

tıldı.

Diyarbakır

Şubesi

‘Öğrenci

Üye

Yerel

 OYK Sekreter Üyesi Yunus Yener, İzmir’de, MMO Te-

16 Şubat 2017 Perşembe

pekule Kongre ve Sergi Merkezi’nde gerçekleştirilen TES-

 TMMOB Mühendislik, Mimarlık ve Şehir Plancılığı Eğitimi

KON 2017 Düzenleme Kurulu II. Toplantısı’na katıldı.

Sempozyumu Düzenleme Kurulu Toplantısı gerçekleştirdi.

 Bursa Şube Öğrenci Üye Yerel Kurultayı’na OYK Üyesi

Toplantıya; Odamız adına Mehmet Soğancı ve Müfit Gül-

Elif Öztürk katıldı.

geç katıldı.

 İstanbul Şube Öğrenci Üye Yerel Kurultayı’na OYK Üyesi

 TMMOB Bilirkişilik Çalışma Grubu Toplantısı gerçekleş-

Haydar Dirik katıldı.

tirildi. Toplantıya Çalışma Grubu Odamız Temsilcisi Harun

 Adana Şube Öğrenci Üye Yerel Kurultayı’na Oda Teknik

Erpolat katıldı.

Görevlisi H. Cem Şavur katıldı.

18 Şubat 2017 Cumartesi

 Zonguldak Şube Öğrenci Üye Yerel Kurultayı’na Oda

 OYK Sekreter Üyesi Yunus Yener ve Oda Merkez Per-

Teknik Görevlileri A. Sıla Aytemiz ve Evren Sağ katıldı.

soneli Ozan Sürer, Odamız Gaziantep Şubesi’nde ger-

 Odamız Ankara Şubesi’nde gerçekleştirilen UHUM Ku-

çekleştirilen Gaziantep’te Mühendisler Sempozyumu’na

rultayı Düzenleme Kurulu Toplantısı’na OYK Üyesi A. Sel-

katıldı.

çuk Soylu katıldı.
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ETKİNLİK TAKVİMİ
46. Dönemde düzenlenecek olan etkinlik programına www.mmo.org.tr/etkinlikler adresinden ulaşabilirsiniz.

ETKİNLİĞİN ADI

TARİH

SEKRETERYA

ETKİNLİK YERİ

13-15 Ekim 2016

İzmir Şube

İzmir

11 Mart 2017

Oda Merkezi

Ankara

19-22 Nisan 2017

İzmir Şube

İzmir

9. Uçak Havacılık ve Uzay Mühendisliği Kurultayı

5-6 Mayıs 2017

Ankara Şube

Ankara

7. Güneş Enerjisi Sistemleri Sempozyumu ve Sergisi

22-23 Eylül 2017

Mersin Şube

Mersin

8. Bakım Teknolojileri Kongresi ve Sergisi

28-30 Eylül 2017

Denizli Şube

Denizli

4. Enerji Verimliliği Kongresi

13-14 Ekim 2017

Kocaeli Şube

Kocaeli

5. Ulusal Tıbbi Cihazlar İmalat Sanayi Kongre ve Sergisi

21-22 Ekim 2017

Samsun Şube

Samsun

8. Ulusal Hidrolik Pnömatik Kongresi ve Sergisi

25-28 Ekim 2017

İstanbul Şube
İzmir Şube

İzmir

Kaynak Teknolojisi ve Tahribatsız Muayene
10. Ulusal Kongresi ve Sergisi

17-18 Kasım 2017

Ankara Şube

Ankara

11. Endüstri İşletme Mühendisliği Kurultayı

17-18 Kasım 2017

İstanbul Şube

İstanbul

Adana Şube

Adana

Oda Merkezi

Ankara

Asansör Sempozyumu ve Sergisi*

Öğrenci Üye Kurultayı 2017*

13. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi

9. Ulusal İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kongresi

TMMOB Sanayi Kongresi 2017

* Gerçekleştirilen etkinlerimiz.

30 Kasım 2 Aralık 2017
8-9 Aralık 2017

