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Sunuş

YENİ YILDA 
ÖRGÜTLÜLÜĞÜMÜZÜ VE MESLEK ALANLARIMIZI 

KARARLILIKLA SAVUNMAYA DEVAM EDECEĞİZ

Yeni bir yıla girdik ancak geride bıraktığımız 2017 yılında 

dünyada ve özellikle ülkemizde yaşanan birçok olumsuz 

gelişme nedeniyle eski zamanlarda hissettiğimiz yeni 

bir yıla girme sevincini yaşayamıyoruz. Çünkü ülkemiz, 

halkımız ve mesleğimiz mühendislik, birçok sorunla karşı 

karşıya bulunuyor. 

Ülkemiz bugün demokrasiye aykırı bir şekilde 

Olağanüstü Hal rejimi altında, hukuka aykırı kanun 

hükmünde kararnamelerle yönetiliyor. Cumhuriyet, 

laiklik, demokrasi, hukukun üstünlüğüne dair normlar 

sürekli çiğnenmekte; meslek alanlarımız ve meslek 

örgütlerimize yönelik saldırılar artmaktadır. Laik sosyal 

hukuk devleti, parlamenter temsili demokrasi, yargı 

bağımsızlığı ve kuvvetler ayrılığı ilkesi ile basın, ifade, 

örgütlenme hak ve özgürlükleri fiilen ortadan kaldırılmış 

durumdadır. 

Örgütlülüğümüz ve meslektaşlarımız açısından da meslek 

alanlarımız, mesleki denetim yetkilerimiz ve kamu 

kurumu niteliğindeki Anayasal özerk meslek kuruluşu 

konumumuzun zayıflatılmaya çalışıldığını yakından 

biliyoruz. 

Ancak bütün olumsuzluklara karşın Odamız başarılı 

mesleki çalışmalarını 2017 yılında da sürdürmüştür. 

Bizler her zaman barıştan, demokrasiden, eşitlikten, 

özgürlükten, bilimden, çevreden yana tutum aldık. Bu 

uğurdaki mücadelemizden vazgeçmedik. Koşullar ne 

olursa olsun, bu temel değerlerden asla vazgeçmeyecek; 

ülkemizde yaratılmak istenen karanlık atmosfere, OHAL 

uygulamalarına karşı, inadına demokrasi, inadına özgürlük 

ve yaşam demeye devam edeceğiz. Bilimi ve tekniği kâr 

hırsına terk eden, demokratik yaşam gereklerini gerici 

karanlıkla alt etmeye çalışan anlayışa karşı umudun 

kurulacağı yer kendimizi en güçlü bir şekilde örgütlemek 

olacaktır. 

Oda Yönetim Kurulu olarak, çalışmalarımıza ve 

direncimize katkıda bulunan bütün üyelerimize teşekkür 

ediyoruz. 

*  *  *

Şubelerimizin genel kurulları, Bültenimiz baskıda iken 

yapılmış olacak. Şube genel kurullarımızın, Odamızın ve 

mesleğimizin saygınlığına yakışır olgunlukta, demokrasi 

şöleni atmosferinde, birlik ve bütünlüğümüzü yeniden 

tesis edecek şekilde gerçekleşeceğinden eminiz. 

Bu vesileyle, birçok yaşam güçlüğü içinde evinden, 

ailesinden, işinden zaman ayırarak Odamıza ve 

TMMOB’ye yönelik baskı ve mevzuat düzenlemelerine 

karşı mücadele eden, örgütümüzü ayakta tutan ve 

geliştiren bütün meslektaşlarımıza ve görevlerinden 

ayrılacak arkadaşlarımıza tekrar teşekkür ediyoruz. 

Oda Yönetim Kurulu olarak, 2018 yılının üreten, hakça 

bölüşen, eşitlikçi, adaletli, demokratik, barış, kardeşlik 

içindeki bir Türkiye yürüyüşümüzde bizleri özlemlerimize 

yaklaştıran bir yıl olması ve esenlik dilekleriyle yeni yılınızı 

kutluyor, saygılar sunuyoruz. 

Esenlik dileklerimizle. 

	 TMMOB	Makina	Mühendisleri	Odası

 Yönetim Kurulu
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TMMOB SANAYİ KONGRESİ 2017 GERÇEKLEŞTİRİLDİ
TMMOB adına Makina Mühendisleri Odası (MMO) yürütücülüğünde düzenlenen TMMOB Sanayi Kongresi 
2017, 8-9 Aralık 2017 tarihlerinde Ankara'da İMO Teoman Öztürk Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

“Sanayisizleşen Türkiye ve Mühendisler” ana temasıyla 
toplanan kongrenin açılış konuşmaları Oda Başkanı Ali 
Ekber Çakar ve TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin 
Koramaz tarafından yapıldı. Açılışta ayrıca Kıbrıs Türk 
Mimar ve Mühendis Odaları Birliği (KTMMOB) Maki-
na Mühendisleri Odası Başkanı Emir Taşçıoğlu, Kamu 
Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) Eş Baş-
kanı Aysun Gezen, Türk Tabipleri Birliği (TTB) Genel 
Sekreteri Sezai Berber, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 
Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık ve Özgürlük ve 
Dayanışma Partisi (ÖDP) Başkanlar Kurulu Üyesi Önder 
İşleyen birer konuşma yaptılar. Konuşmaların ardından 
Oda çalışmalarına ve Sanayi Kongrelerine verdiği kat-
kılar nedeniyle Kongre Yürütme Kurulu Üyesi Yavuz 
Bayülken'e teşekkür plaketini TMMOB Başkanı Emin 
Koramaz verdi. 

Oda Başkanı Ali Ekber Çakar açılış konuşmasında 
şöyle konuştu:

“TMMOB Makina Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu 
ve şahsım adına sizleri saygıyla selamlıyorum.

Artık sanayi politikalarına ilişkin kamudan, halktan 
yana tartışmaların odağı haline gelen, gelenekselleşmiş 
TMMOB Sanayi Kongresi 2017’ye hoş geldiniz.

Odamızın TMMOB adına iki yılda bir düzenlediği Sana-
yi Kongresi, toplamda sayısı elliyi aşan kongre, kurultay, 
sempozyum etkinliklerimizin finali niteliğindedir.

Bu bakımdan birçok tartışmayı, fikir üretimini ve kolektif 
deneyimleri bir bütün olarak barındırması itibarıyla kong-
remizin öneminin altını bir kez daha çizmek isterim.

Bu çalışma döneminde meslek disiplinlerimizin toplumsal 
gereksinimler doğrultusunda gelişmesine yönelik olarak; 
asansör, öğrenci üye, tesisat mühendisliği, uçak-havacılık 
uzay mühendisliği, güneş enerjisi sistemleri, bakım tek-
nolojileri, enerji verimliliği, kaynak teknolojileri, endüstri 
işletme mühendisliği, hidrolik-pnömatik, işçi sağlığı ve iş 
güvenliği konulu kongre, kurultay, sempozyum etkinlikle-
rini gerçekleştirdik.

Bu etkinliklere sunulan bildiriler, paneller, özel oturumlar 
ve sonuç bildirileri kitaplaştırılıp kamuoyunun kullanımı-
na sunulmaktadır.  

Ülkemizin sanayileşmesine, kalkınmasına, demokratik-
leşmesine katkı sunabilmek için tüm bu etkinliklerdeki 
tartışmaları ve deneyimleri, saha araştırmaları, üretim 
bölgeleri başta olmak üzere bölgesel ve yerinde araştır-
malar ile, üretim ve kent odaklı çalışmalarla genişlettik.
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Bu çalışmaların yanı 
sıra geniş bir yelpaze-
de titiz bir çalışmayla 
hazırlanan sektör ra-
porları ve periyodik 
yayınlarımızla birçok 
platformda fikirleri 
buluşturmaya devam 
ettik.

Kongremizin yarınki 
oturumlarında su-
nulacak olan saha ve 
sektör araştırmaları 

dolayısıyla Yavuz Bayülken Ağabeyimiz ve Gamze Yüce-
san-Özdemir Hocamıza ve çalışma arkadaşlarına teşek-
kürlerimi şimdiden belirtmek istiyorum.

Odamızın, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da 
halkımızın mutlu, bilimsel-teknik gerekler ve standartlara 
uygun çağdaş bir yaşam sürmesine yönelik katkı sunmaya 
dönük çalışmalarını tüm gücüyle sürdüreceğinin bilinme-
sini isterim.

Bugün de burada çok değerli uzman, akademisyen, sos-
yal bilimci katılımcılarımız ve değerli meslektaşlarımızla 
bir araya geldik.

İki gün boyunca dünyada ve ülkemizdeki ekonomik ge-
lişmeleri ve eğilimleri, sanayileşmeyi, mühendisliği, emek 
süreçlerini, üretimin doğa-kaynak-enerji ilişkisini, bizi 
bekleyen gelişmeleri, yani aslında yaşamın kendisini ko-
nuşacağız. Alternatif görüş önerilerini hep birlikte ortaya 
çıkaracağız. Umuyorum ki, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi 
bu kongremizden de verimli bir sonuç bildirisi çıkacaktır.

Bu yıl kongremizin ana teması “Sanayisizleşen Türkiye ve 
Mühendisler”dir.

Öncelikle sanayi ve sanayileşmenin ülkemizin bugünü ve 
yarını için öneminin altını bir kez daha çizmek isterim.

Bildiğiniz gibi sanayi politikaları ile ekonomik gelişme ve 
kalkınma arasındaki bağ çok yakındır. Tüm dünyada ör-
neklerini gördüğümüz ekonomik gelişmenin baş aktörü 
sanayidir.

Ekonomik gelişme ve kalkınma için sürükleyici üretim 
faaliyetlerinden oluşan üretim ilişkilerinin, siyasi ve sos-
yo-ekonomik yapının gelişim ve değişimi, sanayileşmenin 
merkezinde olduğu bir süreç ile mümkündür.

Sanayileşme, gerçekte bir toplumsal dönüşümdür. De-
mokratikleşme, çağdaş ve modern bir yaşama geçişin 
aracıdır. Sadece gelir sorununu çözmeyi hedeflemez aynı 
zamanda refah sorunu ile birlikte eğitim, sağlık, gıda, hu-
kuk ve çevre sorunlarını da çözmeyi hedefler.

Dolayısıyla Odamız, sanayileşme politikasının, öncelikle 
bir toplumsal proje çerçevesinde, doğa, toplum ve dev-
let ilişkilerini yeniden düzenleyen köklü bir devrim, yani 
uzun erimli bir toplumsal dönüşüm ile birlikte ele alınma-
sını öngörmektedir.

Bu bağlamda sanayileşme ile demokrasi arasındaki yakın 
ilişkiyi de mutlaka kurmak gerektiğini belirtmek isterim. 
Zira gerçek anlamıyla sanayileşmiş bir ülke aynı zamanda 
demokratikleşmiş bir ülkedir.

Çünkü sanayileşme olgusu, ülkelerin neleri-nasıl ürettik-
lerine ilişkin bir “nitelikli üretim” sorunudur. Bu üretim 
aynı zamanda üretim teknolojisini, üretim sürecine ka-
tılan işgücünün ve üretim araçlarının gelişmişlik düzeyini 
de bizlere göstermektedir.

Sanayileşme eşliğinde emekçiler lehine bir toplu sözleş-
me süreci, meslek odaları, sendikalar gibi kitle örgütle-
rinin bağımsız, özerk konumları ve siyasal özgürlüklerin 
güvence altına alındığı katılımcı bir demokrasiye duyulan 
ihtiyaç günümüzün ivedi sorunları arasındadır.

Kısaca, sanayileşme uzun erimli bir modernleşme öykü-
südür!

Türkiye gibi sanayileşme aşamasını tamamlamamış, de-
mokratik kitle örgütlerini ve siyasal özgürlükleri kurum-
sal olarak olgunlaştıramamış toplumlar, bugün aynı za-
manda büyük bir demokrasi açığı ile karşı karşıyadırlar.

Bu açıdan bakıldığında Türkiye sanayileşmeden uzaklaş-
tıkça, aynı zamanda demokrasiden de uzaklaşmaktadır. 
Sosyal, toplumsal ve kültürel olarak gerilemekte, gelir 
grupları arasındaki mesafeler artmakta, bilimsel, nitelikli 
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ve laik eğitimi umursamayan politikalar eşliğinde geri bir 
toplumsal kültürel ortam ve işsizliler yığını meydana ge-
tirilmektedir.

Ekonomi, bir yandan sanayisizleşmenin pençesinde kü-
resel sermayenin tahakkümü altında ezilirken, yurttaşlık 
haklarından uzaklaştırılmış toplumun bireyleri de de-
mokrasiden uzakta, asgari üç çocuk sahibi olarak itaatkâr 
bir şekilde oy deposuna dönüştürülmek istenmektedir.

Sanayileşmenin, ülke kalkınması için zorunluluk olarak 
görülmesi gerekirken, sanayinin rafa kaldırıldığına, sana-
yileşme iddialarının da tarihe gömüldüğüne tanıklık et-
mekteyiz.

Üzülerek söylemeliyim, bugün ülkemizde sanayiye dair 
izlenen bir strateji varsa, o da ülkemizi uluslararası mal 
piyasalarına ucuz ithalat cenneti olma yolunda, montaj 
sanayinin taşeron bir üreticisi haline getirmekten ibarettir.

Evet, bunun adı tam anlamıyla sanayisizleşmedir.

İmalat sanayisi hızla gerilerken, onun bıraktığı boşluğu 
inşaat faaliyetleriyle dolduran bir politikada sanayileşme-
den bahsedebilir miyiz?

Yine benzer bir şekilde, tüm üretim faktörlerini geliştir-
mek yerine, dışarıdan ithal etmeye dayalı bir politika üre-
ten anlayışla sanayileşmeyi bağdaştırabilir miyiz?

Tarım alanlarını imar ve ranta açan, ihracatçısı olabileceği 
ürünlerden vazgeçerek ithal etme yoluna gitmiş, çiftçisini 
inşaat şantiyelerinin güvencesiz işçilerine dönüştüren po-
litikaları sanayileşme ile bağdaştırabilir miyiz?

Sanayileşen bir ülkede hiç yeni işsizlik dalgaları, yüksek 
enflasyon ve yüksek faizi bir arada üreten ekonomik bü-
yüme görülebilir mi?

Yatırımsız büyüyen ekonomide sanayileşmenin izine rast-
layabilir miyiz?

Ekonomide olduğu gibi sosyal ve toplumsal alanda da sa-
nayileşme yansımaları ve kalkınmadan bahsetmek müm-
kün değildir. Hatta sosyal ve toplumsal verilerin giderek 
dibe vurmakta olduğu ortadadır.

Eğitimde bilimin önüne geçirilen dinsel içerikli dogmalar-

dan akademik özgürlüğün yok edilmesine dek yaşanan 
sorunlar, yüksek işsizliğin yarattığı özellikle gençliğimizin 
başına sarılan karamsar beklentiler, diğer bir yandan da 
hızlı borçlanmaya dayalı ciddi sosyo-ekonomik sorunlar 
vb. maalesef çığ gibi büyümektedir.

Sanayisizleşme olgusunun en somut özetini, sanayi sek-
törünün lokomotifi olan imalat sanayindeki ciddi gerile-
meden de görmek mümkündür.

Sanayileşmenin merkezinde yer alan imalat sanayi ülke-
mizde hem niceliksel hem de niteliksel olarak gerileme-
ye terk edilmiştir. 2000’lerin başında yüzde 46’larda olan 
büyüme hızı bugün yüzde 10’lara düşmüştür. Yine aynı 
dönem aralığında toplam milli gelir içindeki payı yüzde 
22’lerden bugün yüzde 16’lı seviyelere düşmüş, toplam 
sabit sermaye yatırımları 245 milyar liradan 165 milyar 
liraya düşmüştür.

İmalat sanayinde yatırım yoğunluğu incelendiğinde; 
1970’lerde yüzde 47,6, 1990 ve 2000’lerin başında yüzde 
20’lerde, bugüne gelindiğinde ise yüzde 13’lük bir seviye 
göze çarpmaktadır.

Diğer taraftan dünya ekonomisi içinde ülkemizin yeri de 
bu gerilemeye eşlik etmektedir. Sadece iki yılda küresel 
rekabetçilik endeksine göre, ülkemiz işgücü gelişmişliğin-
de üç sıra birden, teknolojik hazırlık kategorisinde ise iki 
sıra gerilemiştir. Yüksek teknolojili ürün ihracatının top-
lam ihracat içindeki payı dünya ortalamasında yüzde 17 
iken ülkemizde yüzde 1,9’dur.

Tüm bu veriler, ülkemizdeki sanayisizleşme boyutlarını 
ortaya koymak bakımından önemlidir.

Aynı zamanda 10. Kalkınma Planı, Türkiye Sanayi Stra-
teji Belgesi (2015–2018), Hükümet Programı gibi temel 
dokümanlar bir kalkınma perspektifinden yoksun yakla-
şımları ortaya koymaktadır. Tümünde ortaya çıkan temel 
eğilim, neoliberal serbestleştirme, özelleştirme, metalaş-
tırma, rant ve yoğun emek sömürüsüne dönüktür.

Sanayiden hızla kopuş, ülke kaynaklarımızın ve emek gü-
cümüzün ülkeye ve toplumsal refaha katkı sunmayacak 
biçimde kullanılmasına neden olmaktadır.
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Ülkede tarım ve sanayi gibi üretken sektörler gerilerken, 
öne çıkan kâr alanlarının rantiye tipi spekülatif birikim 
alanlarına kayması, ülke geleceği açısından da son dere-
ce tehlikelidir. Zira ülkemizde ithalata dayalı, spekülatif 
rantiye kazançların özendirildiği bir birikim süreci söz 
konusudur.

Üretime, sanayiye dönük bu gerileme süreci yaşanırken, 
ülkemiz aynı zamanda “Adalet” ihtiyacının daha da yakıcı 
hale geldiği günlerden geçmektedir.

Hukukun ayaklar altına alındığı, OHAL ve KHK’ler ile yö-
netilen bir devlet yapısına dönüşümün yaşandığı günler-
den geçmekteyiz.

Özgürlük, demokrasi ve laiklik karşıtı dinci-gericiliğin 
egemen olduğu bir süreç, en ölümcül okunu, geleceğimi-
ze ve gençlerimize saplamaktadır.

Sosyal devlet anlayışının yok edilmesiyle oluşan her boş-
luk, öncelikle eğitimden ve kamudan başlayarak her alanı 
cemaat tarikat ağlarıyla sarmaktadır.

Toplumsal ve siyasal alanda aydınlanmayı, ilerici düşün-
ceyi, demokrasiyi mahkûm eden bu anlayış, ekonomik 
alanda da emeği ve üretimi karşısına almaktadır.

Üzerine basarak söylemeliyiz: Ülkemiz sanayileşmek 
mecburiyetindedir!

Altını çizmek gerekiyor ki, bilimsel düşünce ve üretimin 
adeta yasaklandığı, özgür düşüncenin suç sayıldığı, eğitim 
alanının dinci gerileşmeye terk edildiği, kamu yararının 
değil rant kaygısına sahip azınlığın çıkarlarının esas alındığı 
bir siyasal rejimde bırakın hamle yapmayı sanayileşme ol-
gusundan bahsetmek bile imkansız hale gelmektedir.

İşte bu nedenle demokratikleşme ve ekonomik gelişme-
yi, yani sanayileşme ve adaleti birbirinden ayıramıyoruz.

Kamu yararına planlama, istihdam odaklı, öncelikli sek-
törlerde bölgesel kalkınmaya yönelik sanayileşmenin 
gerçekleşebilmesinin; demokrasinin ilke ve kurumlarıyla 
egemen olduğu, insan hakları ve özgürlüklerin bütün bo-
yutları ile uygulandığı, toplumsal barışın sağlandığı bir or-
tamın oluşturulması ile olanaklı olduğu unutulmamalıdır.

Ve yine unutmayalım ki planlama ile kalkınmayı esas alan, 
toplumsal refah ve demokrasi ile bütünleşen bir alternatif 
geliştirmek mümkündür.

Bu kapsamda sözlerime son verirken, bu alternatiflere 
nitelikli bir katkı yapacağından kuşku duymadığım başarılı 
bir kongre diliyorum.

Son olarak, kongrede sunumlar yapacak değerli sosyal bi-
limciler, akademisyenler, uzmanlar ile bütün katılımcılara, 
düzenleme ve yürütme kurullarına, kongre sekreterleri 
Aslı Aydın ve Sıla Aytemiz’e ve Oda çalışanlarına, Oda 
Yönetim Kurulu adına içtenlikle teşekkür ediyor; sizleri 
saygı, sevgi ve dostlukla selamlıyorum.”

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz 
açılış konuşmasında şunları söyledi:

“TMMOB Yönetim Kurulu ve şahsım adına sizleri saygıy-
la selamlıyorum, hepiniz hoş geldiniz.

Öncelikle, TMMOB adına, Makina Mühendisleri Odamız 
tarafından organize edilen kongremiz dolayısıyla, Oda 
Yönetim Kurulu’na, düzenleme ve yürütme kurullarına, 
kongremize katkıda bulunan sosyal bilimci, akademis-
yen, uzman dostlarımıza, kurultay sekreterleri ve Oda 
çalışanlarına emek ve katkılarından dolayı çok teşekkür 
ediyorum.

Bu yıl Yirmi Birincisini gerçekleştirdiğimiz Sanayi Kong-
resi, TMMOB’nin en uzun erimli kongrelerinden birisi. 
İlki 1962 yılında gerçekleştirilen Sanayi Kongresi, tam 55 
yıldır Türkiye’nin sanayileşme serüveninin takipçisi olma 
özelliğini taşımaktadır.

Hepinizin bildiği gibi 1962 yılı Türkiye’nin kalkınması ve 
sanayileşmesi bakımından önemli bir tarihsel dönemin 
başlangıcıdır. 1950’li yıllarda yaşanan derin ekonomik 
krizden çıkış için benimsenen planlı kalkınma anlayı-
şı doğrultusunda hazırlanan 1. Beş Yıllık Kalkınma Planı 
1962 yılında kabul edilmiştir. Sadece sanayi alanının de-
ğil tüm ekonomik yatırımların planlanmasını içeren bu 
anlayış, toplumun geniş kesimlerinde planlama fikrinin 
yaygınlaşmasına neden olmuştur. Makina Mühendisleri 
Odamız tarafından gerçekleştirilen ilk kongremiz de bu 
fikirden hareketle "Geçmişten Geleceğe Sanayileşme, 
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Planlama ve Kalkınma: Türkiye İçin Model Önerileri" 
başlığını taşımaktadır.

Bundan 55 yıl önce “sanayileşme planlarını” ve “model 
önerilerini” konu edinirken bugün “Sanayisizleşmeyi” 
konu edinmek, ülkemizdeki kalkınma ve sanayileşme 
anlayışının geçirdiği dönüşümü ve geldiği noktayı gör-
mek açısından ibret vericidir. Yıllardır birbirinden değerli 
hocalarımızın emekleriyle hazırlanan Sanayi Kongreleri, 
Türkiye’nin yaşadığı bu ibret verici dönüşümü gözler 
önüne serdiği için oldukça kıymetlidir. Burada iki gün bo-
yunca yürütülecek tartışmaların, bu kıymetli çabaya katkı 
vereceğine inanıyorum.

Gazeteler yazmasa da, televizyonlar göstermese de, 
hükümet gizlemeye çalışsa da derin bir ekonomik kriz 
içerisinden geçiyoruz. Yaşadığımız krizi gözlemlemek için 
gazetelere ve televizyonlara değil, bu salona gelirken kar-
şılaştığımız kapanan dükkanlara, boşalan işyerlerine, satı-
lığa çıkartılan dairelere bakmanız yeterli. Ankara’nın en 
işlek merkezi olan Kızılay son iki yıldır hızla tenhalaşıyor.

Yaşadığımız kriz, TÜİK’in açıkladığı yüzde 13’lük enflas-
yon, yüzde 11’lik işsizlik rakamlarıyla açıklanamayacak 
kadar büyük. Çünkü biliyoruz ki, TÜİK anketlere har-
cadığı mesainin daha fazlasını, o anketleri manipüle et-
mek için harcıyor. Enflasyon düşük görünsün diye gıda 
fiyatlarının ağırlığını düşürüyor. İşsizlik düşük görünsün 
diye kursiyerler istihdam içinde gösteriyor. Büyüme daha 
yüksek görünsün diye “milli gelir hesaplama yöntemleri” 
değiştiriliyor.

Derin bir kriz yaşıyoruz ve bu krizin en büyük nedeni 
AKP’nin 15 yıllık iktidara dönemi boyunca izlediği yan-
lış ekonomi politikalarıdır. Üretim yerine ranta, yüksek 
teknoloji ürünleri yerine inşaata, istihdam yerine sıcak 
paraya dayalı ekonominin varacağı son nokta, ekonomik 
krizdir. 16 aydır devam eden Olağanüstü Hal Rejimi ve 
şaibeli 16 Nisan Referandumunun yarattığı siyasal ortam, 
ekonomik krizin boyutlarını daha da artırmaktadır.

Bugün Türkiye, uluslararası mal piyasalarının ithalat cen-
netidir.

Ülkemiz, küresel işbölümü içerisinde, montaj sanayinin 

taşeron bir üreticisi 
haline gelmiştir.

Bugün Türkiye, ulus-
lararası finans piya-
salarının yüksek dış 
borçlanıcısı duru-
mundadır.

AKP iktidarınca uy-
gulanan sermaye bi-
rikimi süreci, kentsel, 
kırsal, doğal kaynak 
ve kamu varlıklarının 
yağmasını içeren dö-
nüşüm programların-
dan beslenmektedir. Örneğin gerçek bir kalkınma vizyon 
ve özelliklerinden yoksun olan 10. Planın, “Öncelikli Dö-
nüşüm Programı”, İstanbul uluslararası finans merkezi, 
iş ve yatırım ortamı, işgücü piyasası, öncelikli teknoloji 
alanlarında ticarileştirme, sağlık endüstrileri, sağlık tu-
rizmi, aile ve nüfus yapısı, rekabetçiliği geliştiren kentsel 
dönüşüm programlarını da içermektedir.

Türkiye ekonomisi, üretim, tasarruf-yatırım, istihdam, 
ihracat ve ithalatın yapısı, teknoloji düzeyi, dış talep 
bağımlılığı, cari açık, sermaye hareketlerinin serbest 
giriş-çıkışı ve aşırı borçlanma itibarıyla çok kırılgan bir 
durumdadır.

Ülkemiz başka ülkelerin teknoloji pazarı haline gelmiş, 
teknoloji üretiminde, projelendirme ve mühendislik ta-
sarımı ile yerli üretimin gerilemesi her geçen gün daha da 
olumsuz bir tablo çizmektedir.

Kamu üretken olmayan, katma-değer yaratmayan, ciddi 
bir istihdam öngörmeyen yatırımlar yapmaktadır. Yapı-
lanlar ise ağırlıklı olarak özelleştirmelere yöneliktir. Plan 
gerçekleşmeleri, kamunun sanayi yatırımlarından tama-
men vazgeçtiğini göstermektedir

Büyüme, ekonominin sanayi ve tarımsal üretime ve bu 
alanlardaki yatırımlara dayandırılmasına değil, sıcak para 
akımına bağlı mali aracılık hizmetleri, ulaştırma, depola-
ma, haberleşme, inşaat ile toptan ve perakende ticaret 
hizmetlerine dayalıdır.



E t k i n l i k l e r

8 bülten 235
ocak 2018

terk edilmiştir. Bu neoliberal ve 
rantçı dönüşüm süreci aynı za-
manda ücretlerin düşürülmesine, 
istihdamın azaltılmasına, mühen-
disliğin ve diğer nitelikli işgücünün 
işlev ve iradesinin en aza indiril-
mesine yol açmaktadır.

Gelinen noktada, Türkiye kapi-
talizmi, sanayileşme ve kalkınma 
paradigmasından uzaklaşmıştır ve 
bir sanayisizleşme süreci söz ko-
nusudur. Ülkedeki köklü şirketler 
yatırımlarını sanayi üretiminden 
hizmet sektörüne kaydırmakta-
dır. Ülkemizde artık her holding 
kendi gayrımenkul şirketini, kendi 
alışveriş merkezini kurmaktadır. 
Sanayi bölgelerinde binlerce kişi-
nin istihdam edileceği tesisler ye-
rine, kent merkezlerinde binlerce 
dairelik konut projeleri daha çeki-
ci hale gelmiştir.

“Sanayisizleşme”, ekonomi litera-
türünde gelişmiş ülke ekonomile-
rinde ağır sanayinin payının azal-
masını anlatan bir kavram iken, 
ülkemizde sanayisizleşme, rant 
ekonomisinin yatırımları boğması, 
sanayi üretiminin karlı bir ekono-
mik tercih olmaktan çıkması ola-

rak yaşanmaktadır. Bu sürecin sonu yüksek işsizlik, 
borçlanma ve ekonomik çöküştür.

TMMOB ve bağlı odaları bu gerçekleri ve riskle-
ri dile getirdiği için hükümetlerin ve yandaşlarının 
saldırısına uğruyor. Kuruluş yasamız değiştirilmeye, 
mesleki denetim yetkilerimiz elimizden alınmaya, 
açıklamalarımız değersizleştirilmeye çalışılıyor. Yan-
daş gazetelerde hakkımızda her gün ayrı bir yalan 
haber yayımlanıyor. Cumhurbaşkanı adımızı dilinden 
düşürmüyor. Buna rağmen bizler bugüne kadar sus-

Diğer yandan büyüme ile sanayileşme-kalkınma-istih-
dam-gelir dağılımı arasındaki, verimlilik ile istihdam ara-
sındaki bağlar kopmuş durumdadır. Verimlilik ile birim 
üretimde daha az emeğin kullanılması ve daha fazla sö-
mürülmesi amaçlanmaktadır.

Kamunun elindeki son işletmeler ile kamusal kaynak ve 
varlıkların, serbestleştirme-özelleştirmelerle ve en son 
Varlık Fonu adı altındaki işlemlerle tasfiyesi de sürmek-
tedir.

Kısaca, kalkınma, yatırım ve sanayileşme paradigması 
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madık ve bundan sonra da sus-
mayacağız.

Bugüne kadar olduğu gibi bundan 
sonra da;

Bilimi ve teknolojiyi esas alan, AR-
GE ve inovasyona ağırlık veren,

Dış girdilere bağımlı olmayan, 
yerli yatırımcıyı ve yerlileşmeyi 
özendiren, koruyan,

Kamunun ekonomideki yönlendi-
riciliğini toplumsal yararlar doğ-
rultusunda benimseyerek artıran,

Kamu-halk yararına bir yatırım ve 
üretim planlaması yapacak,

Sosyal refah-sosyal hukuk devleti 
anlayışını benimseyen,

Sanayinin gelişmesini ve ekonomik büyümeyi en geniş 
toplumsal tabana yayacak,

Erişilebilir, nitelikli, ücretsiz sağlık, eğitim, sosyal güvenlik 
hizmetlerini öngören,

Doğayla, tarihle ve kentle barışık,

İstihdam, emek ve halk odaklı,

Türkiye’nin toplumsal gereksinimlerini ve kamu girişim-
ciliğini temel alan,

Yeni bir sanayileşme, planlama, kalkınma politikasının ge-
rektiğini dile getireceğiz,  bunun için mücadele edeceğiz!

Kongremizin bu yönde kamusal-toplumsal bilinç oluşu-
muna katkılar sunmasını diliyor ve TMMOB’nin bu yön-
deki yurtsever, demokratik sorumluluğunu bundan sonra 
da yerine getireceğini özellikle belirtmek istiyorum. He-
pinize saygılar sunuyorum.”

Açılış konuşmalarının ardından, Prof. Dr. Korkut 
Boratav’ın başkan olduğu, “Küresel Eğilimler ve Türki-
ye” başlıklı açılış oturumuna geçildi. Bu oturumda Prof. 
Dr. Hayri Kozanoğlu, “Küresel Kapitalizmin Tasarımında 
Yeni Eğilimler”; Mustafa Sönmez, “Sermaye Birikimin-

de İstikrarsızlığın Kaynakları”; Prof. Dr. Aziz Konukman, 
“Ekonomideki Güncel Tehlike: Kamu Maliyesi” başlıklı 
bildirilerini sundular. 

Kongrenin, “Büyüme, İstihdam, Gelir Dağılımı ve Teşvik-
ler” başlıklı birinci oturumu Prof. Dr. Fikret Şenses tara-
fından yönetildi. Bu oturumda Doç. Dr. Ebru Voyvoda, 
“Dünyada ve Türkiye'de Sanayisizleşme Eğilimleri, Büyü-
me Dinamikleri”; Yrd. Doç. Dr. Özlem Albayrak, “Yeni 
Milli Gelir Serisi'nin Sorunları ve Türkiye'nin Büyüme Ter-
cihleri”; Oğuz Türkyılmaz ise “Bir Dönemin Enerji Politi-
kaları” başlıklı bildirilerini sundular. 

İkinci oturum ise OYK üyesi Melih Şahin tarafından yöne-
tildi. Bu oturumda Dr. Cevat Yıldırım, “Sanayi-İstihdam 
İlişkisi”; Doç. Dr. Emel Memiş Parmaksız ve Prof. Dr. Gü-
lay Toksöz, “İmalat Sanayi İstihdamında Kayıt Dışılık ve 
Ücretlerin Toplumsal Cinsiyet Açısından Analizi”; Gülay 
Dinçel, Sanayide Teknolojik Dönüşüm: Tek Kısıt Finans-
man mı?; Yrd. Doç. Dr. Serkan Öngel ise “Sanayinin Me-
kansal Dağılımı” başlıklı bildirilerini sundular. 

Kongrenin ikinci günü Oda Sekreteri Yunus Yener’in yö-
nettiği ilk oturumda, “Oda Alan Araştırmaları-Mühen-
disler: Fabrika, Toplumsal Yaşam ve Kent” konusu ele 
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TMMOB SANAYİ KONGRESİ 2017 SONUÇ BİLDİRİSİ 
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) adına Makina Mühendisleri Odası (MMO) tarafından, 
8-9 Aralık 2017 tarihleri arasında Ankara’da İMO Teoman Öztürk Salonu’nda yirmibirincisi gerçekleştirilen 
TMMOB Sanayi Kongresi 2017’in sonuç bildirisi açıklandı.

Makina Mühendisleri Odası (MMO) sekretaryalığında 
TMMOB adına düzenlenen Sanayi Kongresi 2017, 8-9 
Aralık 2017 tarihlerinde Ankara’da İMO Teoman Öztürk 
Konferans Salonu’nda başarıyla gerçekleştirildi.

1962 yılından bu yana yapılan, 1987 yılından itibaren ge-
leneksel olarak iki yılda bir düzenlenen sanayi kongrele-
rinin yirmi birincisi “Sanayisizleşen Türkiye ve Mühendis-
ler” ana temasıyla düzenlendi. Kongrede, sanayisizleşme 
sürecinde mühendislerin sosyo-ekonomik durumları, sa-
nayileşme ve kalkınmaya dönük hamlelerde üstlendikleri 
roller konuşuldu.

İki gün süren kongre, “Küresel Eğilimler ve Türkiye baş-
lıklı” açılış oturumu ile başladı. Bu oturumda; küresel 
kapitalizmin bugünkü dinamikleri, gelecek eğilimleri ve 
bu genel görünüm içinde Türkiye’nin tercihleri ve aldığı 
yer tartışıldı. Ardından gerçekleşen, “Büyüme, İstihdam, 
Gelir Dağılımı ve Teşvikler” başlıklı oturumda Türkiye’ye 
özgü büyüme modeli, büyüme verilerinin hesaplanma-
sında yapılan değişikliklerin makro dengelere nasıl yan-
sıdığı ve enerji politikaları sunumları yer aldı. Günün son 
oturumunda ise “Sanayinin Genel Sorunları: İstihdam, 

alındı. Bu oturumda Prof. Dr. Gamze Yücesan Özdemir, 
“Mühendisler: Fabrika, Toplumsal Yaşam ve Kent Dene-
yimleri Araştırması” başlıklı bildirisini sundu. Ardından da 
Kaya Güvenç, Doç. Dr. Serdal Bahçe ve Yrd. Doç. Dr. 
Serkan Öngel’in katılımıyla bu konu üzerine bir tartışma 
yürütüldü.

Kongrenin “Sanayileşme ve Emek” konulu ikinci oturu-
munu Osman Serter yönetti. Bu oturumda Yavuz Bayül-
ken, “MMO Raporları: Makina İmalat Raporu, OSB Ra-
poru, Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi İşletmeleri Raporu” 
ve TMMOB Gıda Politikaları Çalışma Grubu ise “Gıda Sa-
nayi ve Mühendisler” üzerine birer sunum gerçekleştirdi.

İkinci günün üçüncü oturumunu da Ali Ekber Çakar yö-
netti. İstanbul Şube Sekreteri İbrahim Tataroğlu, “Bü-
yük Durgunluk Sürerken Endüstri 4.0”; Prof. Dr. Metin 
Durgut, “Mühendisler ve Toplum Kalkınması”; A. Selçuk 
Soylu, “Türkiye’nin AR-GE Harcamaları ve AR-GE Mer-
kezleri” konularında sunuş yaptılar.

Kongrenin son oturumu ise Prof. Dr. Bilsay Kuruç tarafın-
dan yönetildi. Emin Koramaz, “Kalkınamayan Türkiye’de 
Mühendisler”; Doç. Dr. Serdal Bahçe, “Sanayisizleşen ve 
Mühendissizleşen Türkiye” ve  Dinçer Mete, “Yeni Bir 
Kalkınma–Sanayileşme Paradigmasına İhtiyacımız Var!” 
konularında birer sunum yaptılar.
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Finansman ve Mekan”da sanayi-istihdam ilişkisi, kayıt dışı 
çalışma, istihdamda ücretlerin toplumsal cinsiyet açısın-
dan analizi, teknolojik dönüşüm alt başlıklarında sanayiye 
özgü sorunlar ve istihdama yansımaları tartışmaya açıldı.

Bu yıl, diğer kongrelerden farklı olarak kongrenin ikinci 
gününde ağırlıklı olarak, Oda’nın alan araştırmaları ve ra-
porlarına yer verildi. İkinci günün ilk oturumunda “Fab-
rika, Toplumsal Yaşam ve Kent Deneyimleri Araştırması” 
başlıklı Oda alan çalışmasının sunumu yapıldı. Gaziantep, 
Ergene Havzası ve Konya/Karaman’da gerçekleştirilen 
saha çalışmalarında mühendislerin üretim sürecinde ya-
şadıkları dönüşüm ve kentle kurdukları bağa dönük ya-
pılan analizin sonuçları değerlendirildi. Ardından “Makina 
İmalat Sanayi Sektör Araştırması, KOBİ’ler, OSB, KSS ve 
Teknoparklar” üzerine Oda raporlarının sunumları ya-
pıldı. Aynı oturumda TMMOB Gıda Politikaları Çalışma 
Grubu’nun hazırlamış olduğu “Gıda Sanayi ve Mühendis-
ler başlıklı sunum gerçekleşti. “Teknoloji ve Mühendislik” 
oturumunda son zamanların tartışmalı başlıklarından olan 
dijital dönüşüm, Endüstri 4.0 tartışılırken, aynı zamanda 
kalkınmada mühendislerin rolü konuşuldu. Kongrenin 
“Sanayileşme, Kalkınma ve Mühendisler” başlıklı son 
oturumunda ise sanayisizleşen Türkiye’de mühendislerin 
durumu ve alternatif çözüm önerileri tartışıldı.

Oturumda sunulan bildiriler ile salondan sağlanan katkılar 
sonucunda oluşturulan görüş ve öneriler aşağıda kamuo-
yunun dikkatine sunulmaktadır.

Türkiye, makro ekonomik ve sosyal verilerden de iz-
lenebileceği gibi bir sanayisizleşme süreci içindedir. Bu 
olgu iki yolla saptanmıştır; birincisi, sanayi verilerindeki 
değişimlerin ortaya koyduğu sonuçtur. Üretim alanlarının 
tahrip edildiği, dış tasarruflara dayalı, finansal spekülas-
yon ve şişirilmiş değerler sistemini baz alan inşaat odaklı 
büyüme stratejisi ile gün geçtikçe ülkemiz sanayileşme 
olanaklarından uzaklaşmaktadır. 15 yıldır izlenmekte olan 
ekonomi politikaları sanayi üretimini geri plana atarken, 
toplumsal refaha katkı sağlamayan, gelir dağılımını daha 
da adaletsiz hale getiren kent rantı odaklı inşaat-emlak 
sektörünü, perakendeciliği, hizmet sektörlerini özen-
dirmiş ve öne çıkarmıştır. Bu sürecin bir sonucu olarak 
imalat sanayi verileri, özel sektör üretken yatırım verileri 
ve bu sektörlerde yer alan istihdamda bozulma gözlen-
mektedir. Sanayiden hızla kopuş, ülke kaynaklarımızın ve 

emek gücümüzün ülkeye ve toplumsal refaha katkı sun-
mayacak ölçüde kullanılmasına neden olmaktadır.

Sanayisizleşme olgusunun bir diğer izlendiği yer ise sosyal 
alandır. İstihdamın niceliksel değişiminin yanında nitelik-
sel olarak yaşanan değişim ekonomik ve sosyal haklarda 
ciddi bir gerilemeye neden olmaktadır. Aynı zamanda 
Türkiye ekonomisini kalkınmacı bir yola sürükleyecek 
istihdam potansiyeli de tahrip edilmektedir. Bu durumun 
en somut yansımaları, mühendislerin yaşadığı değişimden 
de gözlenebilmektedir. Mühendislik mesleği bir yandan 
itibarsızlaştırılır ve değersizleştirilirken diğer yandan iş-
sizlik ve güvencesizleşme sorunlarının ağırlaştığı gözlen-
mektedir. Bu süreç ülkemizin gelişmiş ülkelerin teknoloji 
pazarı haline gelmesi, teknoloji üretiminde, projelendir-
me ve mühendislik tasarımında, AR-GE ve yerli üretimin 
gerilemesi gibi her geçen gün daha da olumsuz bir tablo 
çizen sonuçlara yol açmaktadır. Açık bir şekilde mesle-
ki düzlemde bilim, teknoloji, AR-GE, inovasyon, sanayi, 
enerji, çevre ve kentleşme politikalarının dinamik gücü 
olan mühendis ve mimarlar, 15 yılda AKP iktidarı tarafın-
dan önemsizleştirilmiş ve itibarsızlaştırılmaya çalışılmıştır.

AKP tarafından uygulanan yeni sermaye birikimi süreci, 
başta kentsel, kırsal, doğal kaynak yağması ve özellikle 
kentlerdeki dönüşüm programından beslenmektedir. 
Kentler, doğal çevre, kültürel miras ve yeraltı-yerüstü 
kaynakları, rant çıkarlarına tabi kılınmaktadır. Bu kap-
samda iktidarın bilimsel-teknik gerekliliklerin kamusal 
yaşamdan dışlanmasını öngören ve rant döngüsünün 
önünde engel oluşturan mühendislik meslek alanına karşı 
yürüttüğü sindirme ve yok sayma stratejisi, kamusal alanı 
sömürü-rant mekanizmalarına teslim eden politikaların 
bir parçası olarak görülmelidir.

Kongrenin de ana teması olan “sanayisizleşme” süreci-
nin tersine çevrilmesi elbette ki mümkündür. Bunun için 
atılması gereken en öncelikli adım doğru bir sanayileşme 
ve kalkınma paradigmasını hakim kılmaktan geçmektedir. 
Sadece niceliksel büyüme sorununa endekslenmekten 
vazgeçip, bir bütün olarak toplumsal refah sorunu ile bir-
likte eğitim, sağlık, gıda, hukuk ve çevre sorunlarını da 
çözmeyi hedefleyen bir anlayışın yeniden toplumun tüm 
alanlarında yerleşik hale gelmesi büyük bir ihtiyaçtır.

Çağdaş ve modern bir yaşama geçişin bir aşaması ola-
rak görülmesi gereken sanayileşme adımlarının olmazsa 
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olmazı demokratikleşmedir. Sanayileşme aşamasını ta-
mamlamamış, üretim ilişkilerini ve demokratik kitle ör-
gütlerini kurumsal olarak olgunlaştıramamış toplumların, 
bugün aynı zamanda büyük bir demokrasi açığı ile karşı 
karşıya oldukları ortadadır. Ülkemiz bu durumun en ya-
kıcı örneğini oluşturmaktadır. Ülkemizin sanayileşmeden 
uzaklaştıkça, aynı zamanda demokrasiden de uzaklaştığı 
ortadadır. Hukukun ayaklar altına alındığı, OHAL aracılı-
ğıyla hukuk devletinin KHK ile yönetilen bir devlete dö-
nüştüğü bu süreçten çıkılmadıkça sanayileşme hamlele-
rinden bahsetmenin mümkün olmayacağı da bilinmelidir.

Sanayileşme ve kalkınmaya yönelik atılması gereken ön-
celikli adımları şöyle sıralamak mümkündür;

• Neoliberal, rantçı, usulsüzlükler ve yolsuzluklar üze-
rine oturtulmuş ekonomi reddedilmeli, cumhuriye-
tin ilerici kazanımlarını benimseyen, laiklik ve huku-
kun üstünlüğünü temel alan, eşitlikçi, özgürlükçü, 
adil ve demokratik bir rejim inşa edilmelidir.

• Unutulmamalı ki toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin çö-
zülemediği hiçbir ülke demokratikleşemez. Bugün 
kadınları merkeze alan bir gericileşme toplumun 
tüm alanlarını kuşatmaktadır. Bu kuşatmayı kaldır-
mak toplumumuzun öncelikli görevi ve sorumluluğu 
olmalıdır.

• Bir ülkenin kalkınabilmesinin temel taşı, bilimsel, öz-
gür ve demokratik bir eğitim ile yoğrulmuş gençli-
ğidir. İlköğretimden üniversiteye bilimi müfredattan 
silen, eğitimi siyasallaştıran, akademik özgürlüğü or-
tadan kaldırmayı amaçlayan çağ dışı kalmış anlayışa 
son verilmeli, bilimsel, laik ve demokratik bir eğitim 
inşa edilmelidir.

• Ülkemizde planlı, kalkınma yaklaşımının benimsen-
diği, toplumsal refah odaklı üretken bir ekonomik 
model oluşturulmalıdır.

• Türkiye’nin toplumsal gereksinimlerini ve kamu giri-
şimciliğini temel alan sabit yatırımlar desteklenmeli, 
ulusal tasarruf oranları yükseltilmelidir.Yüksek ve or-
ta-yüksek teknolojili ürünler esas alınmalıdır.

• Doğanın, kültürel varlıkların korunmasını içeren bir 
modelin inşa edilmesi, bu modelde karbon salınım-

larının en aza indirilmesini amaçlayan mühendislik 
faaliyetlerinin içerilmesi amaçlanmalıdır.

Tüm bunların yanında,

• Bölgesel dengesizliklerin kaldırılmasına dönük,

• İstihdam odaklı sektörlerin geliştirilmesini içeren

• Teknoloji yoğun ürünlerin imalattaki paylarının artı-
rılmasını amaçlayan politikalar üretilmelidir.

• Üniversitelerde verilen mühendislik eğitimi, değişen 
ve dönüşen teknolojilere uygun hale getirilmeli, üni-
versitelerdeki mühendislik bölümü sayısı ülke ihti-
yaçları doğrultusunda yeniden ele alınmalıdır.

• Toplumsal gelişme ve refah için gelirin adil paylaşımı 
sağlanmalıdır. Bu nedenle sanayinin gelişmesi ve yük-
sek katma değer üretmesi önemlidir.

• Tasarım, AR-GE ve Mühendislik altyapısına yapılan 
harcamalar artırılmalıdır.

• Taşeronlaşma kaldırılmalı, güvenceli çalışma ortamı 
sağlanmalı ve ücretler insan onuruna yakışır bir sevi-
yeye getirilmelidir.

• Kamusal üretim, hizmet ve denetim perspektifi hızla 
benimsenmelidir.

Kamu yararına planlama, istihdam odaklı, öncelikli sek-
törlerde bölgesel kalkınmaya yönelik sanayileşmenin 
gerçekleşebilmesi; demokrasinin ilke ve kurumlarıyla 
egemen olduğu, insan hakları ve özgürlüklerin bütün 
boyutları ile uygulandığı, toplumsal barışın sağlandığı bir 
ortamın oluşturulması ile olanaklıdır. Demokrasi ve kal-
kınmanın, bütünleşik ve birbirini geliştiren olgular olduğu 
bilinmelidir.

Bizler mühendis, mimar, şehir plancıları olarak, birliğimiz 
TMMOB’nin geleneksel antiemperyalist, demokrat, top-
lumcu, halktan ve emekten yana çizgisi doğrultusunda, 
yukarıda genel hatları çizilen planlı kalkınma ve sanayileş-
me amacı yanında, özgürlükçü, demokratik, barış içinde 
bir arada yaşamı esas alan başka bir Türkiye ve başka bir 
dünya için mücadelemizi sürdüreceğimizi, TMMOB Sa-
nayi Kongresi 2017 dolayısıyla bir kez daha kamuoyuna 
açıklarız.

TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ
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ANTALYA İKLİMLENDİRME SEMPOZYUMU-İKLİM 2017
Odamız Antalya Şubesi tarafından düzenlenen Antalya İklimlendirme Sempozyumu – İklim 2017, 15-16 Aralık 
2017 tarihlerinde gerçekleştirildi.

Oda Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Odabaşı, Odamız An-

talya Şube Yönetim Kurulu Başkanı Ayşen Hamamcıoğlu, 

Antalya Şube Yönetim Kurulu üyeleri ve çok sayıda da-

vetlinin katılım sağladığı sempozyum iki gün sürdü.

Antalya İklimlendirme Sempozyumu’nun açış konuşması-

nı gerçekleştiren Oda Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Oda-

başı şunları söyledi:

“TMMOB Makina Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu 

adına hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Odamız uzmanlık alanlarımızla ilgili tüm dallarda oldu-

ğu gibi, iklimlendirme alanında da geliştirici çalışmalara 

katkıda bulunmayı önemli görevlerinden biri olarak be-

nimsemiştir. Bu kapsamda tesisat mühendisliği alanındaki 

gelişmeleri 24 yıldır düzenlediğimiz Ulusal Tesisat Mü-

hendisliği Kongreleri ile irdeleyen Odamız, 2005 yılından 

sonra da Ulusal İklimlendirme Kongreleri düzenlemiştir. 

İklimlendirme ile bağı bulunan enerji verimliliği, güneş 

enerjisi sistemleri, doğalgaz, yeni ve yenilenebilir ener-

ji kaynakları, LPG-CNG gibi birçok konuda da etkinlik 

düzenledik.

Bu etkinliklerimizde özetle, meslektaşlarımızın çıkarları, 

tesisat mühendisliği alanında uzman mühendislik, ener-

ji verimliliği ve yenilenebilir enerji uygulamaları, imar 

mevzuatı, yapı denetimi, disiplinlerarası işbirliği, mesleki 

akreditasyon, tesisat mühendisliğinde personel belgelen-

dirmesi, AB teknik mevzuatı, AR-GE çalışmaları, doğalga-

zın verimli-güvenli kullanımı, jeotermal ve rüzgar enerjisi 

teknolojilerindeki son yenilikler, hastane ve ameliyatha-

nelerde klima–havalandırma sistemlerinin uluslararası 

standartlara ulaştırılması ve denetimi gibi halk sağlığını, 

ülke ekonomisini ve ekolojik dengeyi yakından ilgilendi-
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ren birçok konu ele alınarak yaşama geçirilmesine önemli 

katkılar sunulmuştur. Bu etkinliklerde paylaşılan bilgi ve 

teknoloji, meslek alanımızın ve sektörün gelişmesine, bu 

sempozyumun ana teması olan “İklimlendirme 5. Mev-

sim” esprisine uygun olarak, halkımızın daha sağlıklı, 

planlı, güvenli, temiz mekânlarda ve kentlerde yaşamasını 

amaçlamaktadır.

Ayrıca Odamızda İklimlendirme sistem ve tesisatlarını 

da barındıran mekanik tesisat hizmetlerine yönelik ola-

rak birçok çalışma yürütülmektedir. Sürekli eğitim ilkesi 

çerçevesinde, ülke geneline yayılmış Meslek İçi Eğitim 

Merkezleri kanalı ile 1998’den bu yana açılan kurslarda 

üyelerimiz Uzmanlık ve Belgelendirme Yönetmeliğimiz 

uyarınca belgelendirilmektedir. Bu çalışmanın Akredite 

Personel Belgelendirme Kuruluşumuz tarafından yürü-

tüldüğünü belirtmek isterim. İklimlendirme dahil eğitim 

verdiğimiz alanlara ilişkin eğitim ve uygulama kitapları ha-

zırlanarak üyelerimizin kullanımına sunulmakta ve büyük 

çoğunluğu üniversitelerimizde kaynak kitap olarak gös-

terilmektedir.

İklimlendirme cihaz ve sistemleri, endüstride, binalarda, 

otomobillerde, tarımda, sağlık sektörü ve daha birçok 

alanda yaygın bir şekilde kullanılmakta ve uygulama alan-

ları gün geçtikçe artmaktadır. Ürün tasarımından imalata, 

satış hizmetleri, kullanım alanlarına ilişkin projelendirme 

hizmetleri, cihaz ve sistemlerin montaj, işletmeye alma, 

test, kontrol, kabul, işletme ve bakım aşamalarına kadar 

sürecin her noktasında makina mühendisleri görev yap-

maktadır. Dolayısıyla sektörün geliştirilmesi ve korunma-

sı bizler için özel bir önem taşımaktadır. Ancak ülkemizde 

iklimlendirme cihazları sektörü kararlı bir gelişme çizgisi 

gösterememiştir. Planlı sanayi politikalarının olmama-

sı, tutarsız ihracat politikaları, yatırım malları ithalatında 

korumacılık faktörüne öncelik verilmemesi bu durumun 

nedenleri arasındadır.

Isıtma, soğutma, havalandırma, klima, tesisat sistem ve 

elemanlarından oluşan iklimlendirme sektörünün mevcut 

durumuna baktığımızda, sektörün yaklaşık olarak yüzde 

80-83’ünün KOBİ niteliğindeki işletmelerden oluştuğunu 

görüyoruz. Sektörün üretim değeri 2016 yılında 8,6 mil-

yar TL, katma değeri 2,3 milyar TL’dir. Üretimin imalat 

sanayi içindeki payı yüzde 1,8’dir. 2016 yılı sektör ithala-

tı 4,4 milyar TL, ihracatı 2,8 milyar TL; ihracatın ithalatı 

karşılama oranı yüzde 69,5 olmuştur. Hammaddede dışa 

bağımlılık oranı yüzde 30,2’dir. Yüzde 25,1 oranındaki 

katma-değer düzeyi düşüktür.

GSMH içinde yüzde 1 olan AR-GE ve inovasyon altyapı-

sının gelişmemiş olması, ara mal üretimindeki yetersizlik, 

ara mesleki eleman ihtiyacı, markalaşma ve patent sayı-

sındaki düşük düzey, kayıt dışı oranının yüksek olması, 

haksız rekabet, üniversite-sanayi işbirliğinin koordinas-

yonu ve ortak çalışmaların yeterli olmaması, sektörün 

başlıca sorunları arasındadır. Bu noktada ülkemizin kay-

naklarının ve üretim potansiyelinin küresel güçlerin bas-

kısından bağımsız bir şekilde değerlendirilmesi gerekti-

ğini söylemeliyim. Bilimi ve teknolojiyi esas alan, AR-GE 

teşviklerinde ülkemiz insan gücüne ağırlık veren, yerli 

yatırımcıyı özendiren ve koruyan, devletin ekonomideki 

yönlendiriciliğini toplumsal yararı gözeterek uygulayan, 

dış girdilere bağımlı olmayan, sosyal hukuk devlet anlayışı 

temelinde istihdam odaklı ve planlı bir kalkınmayı öngö-

ren politikalar gerekmektedir.

Son olarak, sempozyuma katkıda bulunan kurum ve ku-

ruluşlara, oturumlarda bildiri ve görüş sunacak konuşma-

cılara, tüm izleyicilere, Antalya Şube Başkanı, Şube Yöne-

tim Kurulu üyeleri ve çalışanlarına Oda Yönetim Kurulu 

adına içtenlikle teşekkür ediyor, sempozyumun başarılı 

geçmesini diliyor, sizleri saygıyla selamlıyorum.”

‘İklimlendirme ile 5. Mevsim’ temasıyla düzenlenen An-

talya İklimlendirme Sempozyumu – İklim 2017 iki gün 

sürerken, sempozyumda toplam 27 bildiri sunuldu.  
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H a b e r

Gündem

- İş Makinaları kitaplarının (1, 2, 3, 4) MYK ulusal yeterliliklerine uygun olarak güncellenmesi için yapılan çalışmalar.

Toplantıya Katılanlar
Tahsin Akbaba PBK Yönetim Kurulu Üyesi
Mustafa Yazıcı PBK Yönetim Kurulu Üyesi
Hüseyin Kaya PBK Belgelendirme Program Kurulu Üyesi
Halil Olkan PBK Belgelendirme Program Kurulu Üyesi
A. Özcan Bayrakcı PBK Sınav Yapıcı
Ertuğrul Çiğdem PBK Sınav Yapıcı
Yılmaz Yüce PBK Sınav Yapıcı

MESLEKİ YETERLİLİK (İŞ MAKİNALARI) ÇALIŞMA GRUBU XI. 
TOPLANTISI

Odamız Mesleki Yeterlilik (İş Makinaları) Çalışma Grubu XI. Toplantısı, MYK tarafından yayımlanan iş 
makinaları alanındaki ulusal yeterlilikler kapsamında yürütülen belgelendirme çalışmalarının iyileştirilmesi 
amacıyla 5 Aralık 2017 tarihinde Oda Merkezi’nde gerçekleştirildi.

PERİYODİK KONTROL PROGRAMINA YÖNELİK DEĞERLENDİRME 
TOPLANTISI

Periyodik Kontrol Programına Yönelik Değerlendirme Toplantısı 18 Aralık 2017 tarihinde Oda Merkezi’nde 
gerçekleştirildi.

Birim fiyat değişiklikleri ile devreye alma sürelerinin be-

lirlendiği toplantıda, periyodik kontrol programına yöne-

lik değerlendirmelerin yanı sıra sözleşme süreleri, rapor 

formatları yazılımının gelişimi, e-imza, muhasebe enteg-

rasyonu konuları görüşüldü. 

Toplantıya Katılanlar  

Abdullah Güney Oda Merkezi

Bülent Göksülük Oda Merkezi

Hikmet Pekdur        Adana Şube

Tuna Gönüllü Ankara Şube

Kaan Özten Bursa Şube

N. Egemen Yılmaz  İstanbul Şube

Tuncay Töngel  İstanbul Şube

Zafer Güneş  İzmir Şube 

Çetin Sözal  Kocaeli Şube 

İlker Beşer Tenay Yazılım

Deniz Tekin Tenay Yazılım
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ANKARA ŞUBE GELENEKSEL GECESİ
Odamızın kuruluşunun 63’üncü yıldönümü nedeniyle Odamız Ankara Şubesi tarafından, meslekte 25, 40, 50 ve 
60. yıllarını dolduran üyelere bir törenle onur plaketlerinin verildiği Geleneksel Gece, 15 Aralık 2017 tarihinde 
Ankara’da düzenlendi.

Raymar Hotel’de düzenlenen geleneksel geceye 
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, Oda 
Başkanı Ali Ekber Çakar, Oda Yönetim Kurulu Sekreter 
Üyesi Yunus Yener, Oda Yönetim Kurulu Üyeleri Bedri 
Tekin, Ercüment Şahin Çervatoğlu, Elif Öztürk, Vedat 
İrşi, Oda Denetleme Kurulu Üyeleri Hatdar Şahin, Hü-
seyin Kaya, Satılmış Göktaş, Oda Onur Kurulu Üyeleri 
Sadettin Özkalander, Mustafa Yazıcı, Oda Müdürü Arife 
Kurtoğlu, Odamız Ankara Şube Yönetim Kurulu Başkanı 
Varlık Özerciyes, Ankara Şube Yönetim Kurulu üyeleri, 
Şube çalışanları ve çok sayıda davetli katıldı.

Gecenin açış konuşmasını yapan Odamız Ankara Şube 
Yönetim Kurulu Başkanı Varlık Özerciyes konuşmasın-
da, “Bizler her daim barıştan, demokrasiden, eşitlikten, 
özgürlüklerden, bilimden, teknikten, çevreden, sanattan 
yana tutum aldık; mücadelemizden inatla vazgeçmedik. 
Yine vazgeçmeyeceğiz! Ülkemizde yaratılmak istenen 
karanlık atmosfere, OHAL uygulamalarına karşı inadına 
yaşam demeye; toplum yararı ve kamu güvenliği doğrul-
tusunda hizmet üretmeye; bilimi ve tekniği kamusal-top-
lumsal hizmet niteliği doğrultusunda geliştirmeye devam 
edeceğiz.” dedi.

Özerciyes’in konuşmasının ardından söz alan Oda Baş-
kanı Ali Ekber Çakar, plaket alacak üyeleri kutladı ve 
“Sanayisizleşmeye, özelleştirmelere, plansızlığa, fason 
üretim ve taşeron çalışmaya, iş cinayetlerine, kamu idari 
yapısındaki otoriter ve laikliği dışlayan dönüşümlere kar-
şı çıkmaya; kamu mülkiyeti, kamu işletmeciliği, kamusal 

hizmet, kamusal denetim ve TMMOB’nin özerk, demok-
ratik yapısının korunmasından yana tutumumuzu devam 
ettirmeye kararlı olduğumuzu, Oda Yönetim Kurulumuz 
adına belirtmek isterim.” dedi.

Son sözü alan TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin 
Koramaz ise hurafelerin karşısında bilimi savunmakta 
ısrarcı olan meslektaşlarıyla aynı platformda yan yana 
olmaktan duyduğu mutluluğu ifade etti ve eşit, özgür, de-
mokratik, bağımsız, laik bir ülke özlemiyle geceye katı-
lanlara ve organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.

Koramaz’ın konuşmasının ardından meslekte 25, 40, 50 
ve 60. yılını dolduran Odamız Ankara Şubesi üyelerinin 
plaketleri takdim edildi. Yoğun katılımın olduğu Ankara 
Şube ‘Geleneksel Gece’si, düzenlenen gece yemeği ile 
sona erdi.
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Geleneksel Gece’ye Oda Yönetim Kurulu Üyesi İsmail 
Odabaşı, Odamız Antalya Şube Yönetim Kurulu Başkanı 
Ayşen Hamamcıoğlu, Antalya Şube Yönetim Kurulu üye-
leri, Şube çalışanları, üyeler, aileleri ve çok sayıda davetli 
katıldı.

ANTALYA ŞUBE GELENEKSEL GECESİ
Odamızın kuruluşunun 63’üncü yıldönümü nedeniyle Odamız Antalya Şubesi tarafından, meslekte 25, 40 ve 
50. yıllarını dolduran üyelere, gerçekleştirilen bir törenle onur plaketlerinin verildiği Geleneksel Gece 16 Aralık 
2017 tarihinde Antalya’da düzenlendi.

Odamız Antalya Şubesi Türk Sanat Müziği Korosu’nun 
sahne aldığı Gece’de, meslekte 25, 40 ve 50. yıllarını dol-
duran MMO Antalya Şube üyelerinin plaketleri sahipleri-
ne takdim edildi. Antalya Şube ‘Geleneksel Gece’si, canlı 
müzik eşliğinde düzenlenen gece yemeği ile sona erdi.

MERSİN ŞUBE GELENEKSEL GECESİ
Odamızın kuruluşunun 63’üncü yıldönümü nedeniyle Odamız Mersin Şubesi tarafından, meslekte 25 ve 40. yıl-
larını dolduran üyelere törenle onur plaketlerinin verildiği Geleneksel Gece, 15 Aralık 2017 tarihinde Mersin’de 
düzenlendi.

Mersin Divan Otel’de düzenlenen Geleneksel 
Gece’nin açış konuşmasını gerçekleştiren Oda-
mız Mersin Şube Yönetim Kurulu Başkanı Akar 
Tülücü, konuşmasının ardından meslekte 25 ve 
40. yılını dolduran MMO Mersin Şubesi üyeleri-
nin plaketlerini sahiplerine takdim etti.

MMO Mersin Şube Yönetim Kurulu üyeleri, ça-
lışanlar, üyeler, aileleri ve çok sayıda davetlinin 
katıldığı Mersin Şube ‘Geleneksel Gece’si, sanat-
çı Suzan Kardeş’in şarkıları eşliğinde sona erdi.
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GAZİANTEP ŞUBE GELENEKSEL GECESİ
Odamızın kuruluşunun 63’üncü yıldönümü nedeniyle Odamız Gaziantep Şubesi tarafından, meslekte 25, 40, 45 
ve 50. yıllarını dolduran üyelere törenle onur plaketlerinin verildiği Geleneksel Gece, 16 Aralık 2017 tarihinde 
Gaziantep’te düzenlendi.

Divan Otel’de düzenlenen geleneksel geceye Oda Yöne-
tim Kurulu Sekreter Üyesi Yunus Yener, Odamız Gaziantep 
Şube Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Fehmi Belpınar, Gazi-
antep Şube Yönetim Kurulu üyeleri, Şube çalışanları ve çok 
sayıda davetli katıldı.

Açış konuşmalarını Odamız Gaziantep Şube Yönetim Kuru-
lu Başkanı Hasan Fehmi Belpınar ve Oda Yönetim Kurulu 
Sekreter Üyesi Yunus Yener’in gerçekleştirdiği Gece’de, 
özetle, “Aranızda, geride bıraktığımız 63 yıllık tarihe tanıklık 
eden, yaşam güçlükleri içinde işinden, ailesinden zaman ayı-
rarak Odamızı bugüne taşıyanlar ve meslekte 25. yıl, 40. yıl, 
45.yıl, 50. yıl onurluğunu alacaklar var. Bütün ağabeylerimiz 
ve meslektaşlarımızı emeklerinden dolayı yürekten kutlu-
yor, sizleri var gücümüzle alkışlıyoruz.” diye konuşan Oda 

Yönetim Kurulu Sekreter Üyesi Yunus Yener, Belpınar’la 
birlikte meslekte 25, 40, 45 ve 50. yıllarını dolduran MMO 
Gaziantep Şubesi üyelerine onur plaketlerini takdim etti.

ZONGULDAK ŞUBE GELENEKSEL GECESİ
Odamızın kuruluşunun 63’üncü yıldönümü nedeniyle Odamız Zonguldak Şubesi tarafından, meslekte 25, 40 ve 
50. yıllarını dolduran üyelere bir törenle onur plaketlerinin verildiği Geleneksel Gece, 16 Aralık 2017 tarihinde 
Zonguldak’ta Kilise Yaman Restaurant’ta düzenlendi.

Geleneksel Gece’ye Oda Yönetim Kurulu Üyesi A. Selçuk 
Soylu, Odamız Zonguldak Şube Yönetim Kurulu Başkanı 
Bircan Şahin, Zonguldak Şube Yönetim Kurulu üyeleri, Şube 
çalışanları, diğer Odalardan, sendika ve demokratik kitle ör-
gütlerinden temsilciler ve çok sayıda davetli katıldı.

Gecenin açış konuşmasını yapan Odamız Zonguldak Şube 
Yönetim Kurulu Başkanı Bircan Şahin konuşmasında, “Oda-
mız 63 yıllık tarihi boyunca meslek ve meslektaş sorunlarını 
ülke ve toplumsal sorunlardan ayrılmayacağı bilinci içerisin-
de oluşan platformlar içinde yer alıyor. Zonguldak’ta ken-
tin sorunlarıyla ilgili çeşitli etkinlikler yaptık. Ülke olarak iyi 
bir süreçte değiliz, iyi yerlerden geçmiyoruz. Ülkemizde şu 
an OHAL uygulanıyor. OHAL kaldırılmalı diyoruz. OHAL 

olduğu zaman bizim ülkemize yabancı yatırımcı gelmiyor. 
İnsanlar çekiniyor. Turizm geriliyor, turist kaçıyor. Ülkenin 
kurtuluşu demokrasiden geçiyor. Bu anlamda demokratik 
kitle örgütlerine ülkenin ihtiyacı var. Demokratik kitle örgü-
tü olarak birbirimize destek vermeye ve sorunların çözümü 
noktasında mücadele etmeye devam edeceğiz.”dedi.

Bircan Şahin’in konuşmasının ardından söz alan Oda Yö-
netim Kurulu Üyesi A. Selçuk Soylu katılımcılara teşekkür 
ederek başladığı konuşmasında özetle şunları söyledi: “Ma-
kina Mühendisleri Odası büyük bir örgüt, 108 bin üyemiz 
var. Aramızda maden mühendisi arkadaşlarımız, abilerimiz 
de var. Alınmasınlar, Odamız TMMOB’un lokomotif örgütü.  
İçinden geçtiğimiz dönem mesleksizleşme dönemi gibi gö-
rünüyor. Meslek sahibi saygınlığı ve meslek örgütü saygınlığı 
saldırılarla yok edilmeye çalışılıyor. Mesleğimizin onurunu ve 
saygınlığını korumaya çalışıyoruz. Bu etkinliklerimizde mes-
lek büyüklerimize saygımızı gösterme açısından büyük bir 
önem taşıyor.”

Gerçekleştirilen konuşmaların ardından meslekte 25, 40 ve 
50. yıllarını dolduran MMO Zonguldak Şubesi üyelerinin pla-
ketleri sahiplerine takdim edildi. Zonguldak Şube ‘Gelenek-
sel Gece’si, düzenlenen gece yemeği ile sona erdi.
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DENİZLİ ŞUBE GELENEKSEL GECESİ 
Odamızın kuruluşunun 63’üncü yıldönümü nedeniyle Odamız Denizli Şubesi tarafından, meslekte 25, 40 ve 
50. yıllarını dolduran üyelere törenle onur plaketlerinin verildiği Geleneksel Gece, 16 Aralık 2017 tarihinde 
Denizli’de düzenlendi.

Colossae Thermal Hotel'de düzenlenen Geleneksel 
Gece’nin açış konuşmasını gerçekleştiren Odamız De-
nizli Şube Yönetim Kurulu Başkanı Tefik Demirçalı ko-
nuşmasında özetle şunları söyledi:

“Değerli Meslektaşlarım ve Kıymetli Aileleri, Değerli Ko-
nuklar,

Sizleri TMMOB Makina Mühendisleri Odası Denizli Şu-
besi Yönetim Kurulu ve şahsım adına saygıyla selamlıyor; 
Odamızın 63, Şubemizin 23. yılını kutladığımız ‘Gelenek-
sel Gecemize’ hoş geldiniz diyorum.

Geride bıraktığımız 63 yıl boyunca Odamız gelişmiş, 
üretmiş, büyümüş ve güçlenmiştir. Bizlerde Şube ola-
rak bu çabaya destek olmaktan her zaman büyük gurur 
duyduk. Bugün yaptığımız halk ve emek eksenli tüm ça-
lışmalar ülkemiz, bölgemiz ve en önemlisi de halkımız 
için teknik bir sığınak haline gelmiştir. Denizli Şubemiz 
de büyüyen Oda içerisinde yer almış örgütlü üye sayısını 
il ve ilçe temsilcilikleri ile birlikte 4000 sayısına ulaştır-
mıştır. Makina Mühendisleri Odası’nın Denizli Şubesi ve 
bağlı temsilcilikleri olarak teknik hizmetlerimizden biraz 
bahsetmek isterim. Öncelikle Şubemizde toplam 33 per-
sonel istihdam edilmektedir. Bu arkadaşlarımız asansör 
kontrol birimi, periyodik kontrol birimi, eğitim birimi, 
LPG Kontrol Birimi ve hazırlıklarını tamamlamak üzere 
olduğumuz bir kalibrasyon birimimiz de hizmetlerine 
devam etmektedir. Bunların yanında hijyen, gürültü ve 
baca gazı ölçümlerini yapan, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı 
Özel Yurtların Periyodik Kontrollerini yapan personelle-
rimizde mevcuttur.

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği bünyesindeki 
odaların teknik faaliyetlerine ek olarak yurt genelinde 
yılda yaklaşık 30 kongre, sergi ve sempozyum düzen-
lenmektedir. MMO bu sayının yarısını tek başına çeşitli 
şube sekreteryalıklarında gerçekleştirmektedir. Şubemiz 
sekreteryalığında 28-29-30 Eylül 2017 tarihlerinde VIII. 
Bakım Teknolojileri Kongresi ve Sergisi’ni Pamukkale 
Üniversitesi ile ortaklaşa gerçekleştirerek sektörün önde 
gelen kuruluşlarını ve çalışanları bir araya getirdik.

VIII. BTKS’de 16 farklı konu, 30 farklı sergi firması ve ko-
nusunda uzman 1000 kişilik bir delegasyon ile oldukça 
başarılı bir etkinlik düzenlemenin gururunu hep birlikte 
yaşadık. Buna ek olarak, Makina Mühendisleri Odası bün-
yesinde 8 adet uygulamalı eğitim merkezi bulunmaktadır. 
Bu eğitim merkezlerine ek olarak Şubemiz bünyesinde 
yer alan ve MYK kapsamında sınavların yapıldığı bir uy-
gulamalı eğitim merkezimiz bulunmaktadır. Bu eğitim 
merkezini daha ileriye taşımak için çalışmalarımız devam 
etmektedir.

Yaşadığımız tüm olumsuzluklar, mesleğimiz ve örgütlülü-
ğümüzü işlevsizleştirme çabalarına karşın bu gece; birlik 
ve beraberliğimiz göstermemiz açısından da büyük önem 
taşımaktadır.  Bugün bizlere düşen görev, daha fazla birlik 
olma ve daha fazla kenetlenmemiz gerektiği gerçeği ile 
hareket etmektir. Bu gece aramızda olan ve mesleklerin-
de 25, 40 ve 50. yıllarını dolduran değerli meslektaşları-
mızı kutluyorum.

‘Her şeyin en iyisi, en güzeli, birlikte yapılandır’  diyor, ka-
tılım sağlayan herkesi saygı ve dostlukla selamlıyorum.”

Gerçekleştirilen açış konuşmasının ardından meslek ya-
şamlarında 25, 40 ve 50. yıllarını dolduran MMO Denizli 
Şube üyelerine, düzenlenen bir törenle onur plaketleri 
verildi. Şube Yönetim Kurulu üyeleri, çalışanlar, üyeler, 
aileleri ve çok sayıda davetlinin katıldığı Denizli Şube ‘Ge-
leneksel Gece’si, düzenlenen gece yemeği ile sona erdi.
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BURSA ŞUBE GELENEKSEL GECESİ
Odamızın kuruluşunun 63’üncü yıldönümü nedeniyle Odamız Bursa Şubesi tarafından, meslekte 25, 40 ve 
50. yıllarını dolduran üyelere törenle onur plaketlerinin verildiği Geleneksel Gece, 23 Aralık 2017 tarihinde 
Bursa’da düzenlendi.

Ata Park Balo ve Davet Salonu’nda düzenlenen ‘Gele-
neksel Gece’ye Oda Başkanı Ali Ekber Çakar, Odamız 
Bursa Şube Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Mart, Bur-
sa Şube Yönetim Kurulu üyeleri, Şube çalışanları, CHP 
Bursa Milletvekilleri Lale Karabıyık, CHP Bursa Millet-
vekili Orhan Sarıbal, Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa 
Bozbey, Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, 
UÜ Makina Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Recep 
Yamankaradeniz, UÜ Makina Mühendisliği Bölüm Başkan 
Yardımcısı Prof. Dr. Fatih Karpat, UÜ Endüstri Mühen-
disliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Erdal Emel, Birleşik Metal 
İş Bursa Başkanı Ayhan Ekinci, KESK Bursa Şubeler Plat-
formu sözcüsü, diğer Odaların başkan ve yöneticileri ile 
emek ve meslek örgütlerinin temsilcileri ve çok sayıda 
davetli katıldı.

Gecenin açış konuşmasını yapan Odamız Bursa Şube 
Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Mart konuşmasında 
özetle, “Odamız Meslek sorunlarının ülke sorunlarından 
ayrılmazlığı ilkesinden hareketle, emek ve demokrasi güç-
leriyle birlikte, bağımsızlık, eşitlik, demokrasi ve özgürlük 
mücadelesini sürdürmeye, siyasi iktidarın anti demokra-
tik uygulamalarına karşı durmaya ve deşifre etmeye, her 
türlü saldırıya karşı dik durmaya devam etmektedir. Tüm 
saldırı ve hedef göstermelere rağmen dün olduğu gibi 

bugün de kamu ve toplum yararı için çabalamaya, ülke-
mize, halkımıza, mesleğimize ve meslektaşlarımıza sahip 
çıkmaya, aklın ve bilimin ışığında gerçekleri haykırmaya 
devam edeceğiz.” dedi.

İbrahim Mart’ın konuşmasının ardından Geleneksel Gece 
açış konuşması için söz alan Oda Başkanı Ali Ekber Ça-
kar katılımcılara teşekkür ederek başladığı konuşmasında 
özetle şunları söyledi: “Bu meslek örgütünü anlayabilmek 
için geçmişine bakmak gerekir. MMO örgütlü bir müca-
deleden gelmektedir ve bugün en güçlü Odalardan biri-
dir. Aranızda, geride bıraktığımız 63 yıllık tarihe tanıklık 
eden, yaşam güçlükleri içinde işinden, ailesinden zaman 
ayırarak Odamızı bugüne taşıyanlar ve meslekte 25. yıl, 
40. yıl,  50. yıl onurluğunu alacaklar var. Bütün ağabey-
lerimiz ve meslektaşlarımızı emeklerinden dolayı yürek-
ten kutluyor, sizleri var gücümüzle alkışlıyoruz. Bu an-
lamlı gece dolayısıyla, daha güçlü bir Oda, daha güçlü bir 
TMMOB ve üreten, sanayileşen, hakça bölüşen, huzur 
ve refah içindeki bir Türkiye yürüyüşümüzde hepimize 
başarılar diliyor, saygılar, sevgiler sunuyorum.”

Gerçekleştirilen konuşmaların ardından meslekte 25, 40 
ve 50. yıllarını dolduran MMO Bursa Şubesi üyelerinin 
plaketleri sahiplerine takdim edildi. Bursa Şube ‘Gele-
neksel Gece’si, düzenlenen gece yemeği ile sona erdi.
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KOCAELİ ŞUBE GELENEKSEL GECESİ
Odamızın kuruluşunun 63’üncü yıldönümü nedeniyle Odamız Kocaeli Şubesi tarafından, meslekte 25, 40 ve 
50. yıllarını dolduran üyelere törenle onur plaketlerinin verildiği Geleneksel Gece, 23 Aralık 2017 tarihinde 
Kocaeli’de düzenlendi.

Wellborn Luxury Hotel’de dü-
zenlenen ‘Geleneksel Gece’ye 
Oda Yönetim Kurulu Üyesi 
Vedat İrşi, Odamız Kocaeli 
Şube Yönetim Kurulu Başkanı 
Ünal Özmural, Kocaeli Şube 
Yönetim Kurulu üyeleri, Şube 
çalışanları ve çok sayıda davet-
li katıldı. Gece 25, 40 ve 50. 
yıllarını dolduran üyelere pla-
ketlerinin sunulmasıyla devam 
etti.

KONYA ŞUBE GELENEKSEL GECESİ
Odamız Konya Şubesi tarafından, Odamızın kuruluşunun 63’üncü yıldönümü nedeniyle, meslekte 25, 40 ve 
50. yıllarını dolduran üyelere törenle onur plaketlerinin verildiği Geleneksel Gece, 23 Aralık 2017 tarihinde 
Konya’da düzenlendi.

Bayır Diamond Otel’de düzenlenen ‘Geleneksel Gece’ye Odamız Konya Şube Yönetim Kurulu üyeleri, Şube çalışanları 
ve aileleri, üyeler ve çok sayıda davetli katıldı.

Odamız Konya Şube Yönetim Kurulu Başkanı Ö. Erdoğan Duransoy’un gerçekleştirdiği Gece’nin açış konuşmasının 
ardından meslekte 25, 40 ve 50. yıllarını dolduran MMO Konya Şubesi üyelerinin plaketleri sahiplerine takdim edildi. 
Konya Şube ‘Geleneksel Gece’si, düzenlenen gece yemeği ile sona erdi.
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Sayın Üyemiz,

Bildiğimiz üzere, geride bırakmak üzere olduğumuz 2017 
yılında ülkemizde, birçok olumsuz gelişme yaşandı. Eski-
den yaşadığımız yeni bir yıla girme sevincini artık toplum 
olarak yaşayamıyoruz. Çünkü yaşamımızı ve geleceğimizi 
etkileyen bir dizi önemli sorun ülkemizi sarmış durumda-
dır. Cumhuriyetin 94. yılında ülkemiz, halkımız ve mesle-
ğimiz mühendislik, birçok güçlükle karşı karşıyadır.

Cumhuriyet, laiklik, demokrasi, hukukun üstünlüğüne 
dair normlar sürekli çiğnenmekte; meslek alanlarımız ve 
meslek örgütlerimize yönelik saldırılar artmaktadır. Ül-
kemizde gerilim ve antidemokratik bir atmosfer hakim 
olmuştur. Demokrasiye aykırı Olağanüstü Hal sürekli-
leşmiştir. Laik sosyal hukuk devleti, parlamenter temsili 
demokrasi, yargı bağımsızlığı ve kuvvetler ayrılığı ilkesi 
ile basın, ifade, örgütlenme hak ve özgürlükleri fiilen or-
tadan kaldırıldı. En son, geçtiğimiz günlerde yayımlanan 
bir kanun hükmünde kararname ile toplumsal muhalefeti 
sindirmeye yönelik ve adeta iç savaş hazırlığı anlamına 
gelecek bir düzenleme yapıldı.

İlk gününde kınadığımız darbe girişimiyle hiçbir ilgisi ol-
mayan, binlerce demokrat mühendis, mimar, şehir plan-
cısı arkadaşımız, liyakat ilkesine ve hukuka aykırı bir şekil-
de, bütün özlük hakları ellerinden alınarak kamudan ihraç 
edildi veya açığa alındı.

Diğer yandan gündemden hiç düşmeyen iş cinayetleri ile 
çocuklara ve kadınlara yönelik taciz, tecavüz, cinayetler 
ile istismarı meşrulaştıran yaklaşımlar arttı. Eğitimde ve 
kamusal yaşamda bilimin, tekniğin, aydınlanma ve laiklik 

değerlerinden uzaklaşıldı ve gericilik hâkim oldu. İşsizlik, 
yoksulluk, borçluluk yayıldı.

Özel olarak Odamız, kardeş Odalarımız, üst birliğimiz 
TMMOB ve meslektaşlarımız açısından, meslek alanları-
mız, mesleki denetim yetkilerimiz ve kamu kurumu ni-
teliğindeki Anayasal özerk meslek kuruluşu konumumuz 
zayıflatılmaya çalışılmaktadır.

Ancak bütün olumsuzluklara karşın Odamız başarılı mes-
leki çalışmalarını sürdürmüştür. Oda Yönetim Kurulu ola-
rak, çalışmalarımıza katkıda bulunan bütün üyelerimize 
teşekkür ediyoruz.

İşsizliğin ve meslek dışı alanlarda çalışmanın yayıldığı gü-
nümüz koşullarında, meslek alanlarımızı koruma ve ge-
nişletme mücadelesi vermek; TMMOB ve Odalarımızın 
hiyerarşik vesayet altına alınmasına karşı, Odamız ve 
TMMOB’yi birlik içinde koruyarak geleceğe taşımak so-
rumluluklarımız arasındadır.

Bu çerçevede siz sayın üyemizi Ocak ayında yapılacak 
Şube Genel Kurulları ve seçimlerine katılmaya ve de-
mokrasi şölenine çevirmeye davet ediyoruz.

Oda Yönetim Kurulu olarak, 2018 yılının üreten, hakça 
bölüşen, eşitlikçi, adaletli, demokratik, barış, kardeşlik 
içindeki bir Türkiye yürüyüşümüzde bizleri özlemlerimi-
ze yaklaştıran bir yıl olması ve esenlik dilekleriyle yeni 
yılınızı kutluyor, saygılar sunuyoruz.

 Ali Ekber ÇAKAR
	 TMMOB	Makina	Mühendisleri	Odası	Başkanı

TÜM ÜYELERİMİZİN YENİ YILINI KUTLUYORUZ
Oda	Yönetim	Kurulu	Başkanı	Ali	Ekber	Çakar,	29	Aralık	2017	tarihinde	yeni	yıl	mesajı	yayınlayarak	tüm	üyele-
rimizin	yeni	yılını	kutladı.
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Aralık 2017
TMMOB Makina Mühendisleri Odası (MMO) tarafından düzenle-
nen, VIII. Bakım Teknolojileri Kongresi ve Sergisi, Termodinamik 
Dergisi’nde, “VIII. Bakım Teknolojileri Kongresi ve Sergisi gerçek-
leştirildi” başlığıyla haber yapıldı. 
Odamız tarafından İstanbul ve İzmir Şubeleri yürütücülüğünde 22-
25 Kasım 2017 tarihleri arasında İzmir’de düzenlenen VIII. Ulusal 
Hidrolik Pnömatik Kongresi ve Sergisi, Makina Magazin Dergisi’nde 
“HPKON sekizinci kez gerçekleştirildi” ve “Kastaş HPKON’da Ar-Ge 
ve mühendislik birikimini paylaştı” başlıklarıyla haber yapıldı.

01/06.12.2017
TMMOB Makina Mühendisleri Odası (MMO) adına MMO Adana 
Şube yürütücülüğünde gerçekleştirilen IX. Ulusal İşçi Sağlığı ve İş 
Güvenliği Kongresi, BirGün Gazetesi’nde “MMO’nun 9’uncu İSİG 
Kongresi Adana’da başladı”, Darıca Gazetesi’nde “İSG Kongresine 
Kocaeli damgası”, Adana Günaydın Gazetesi’nde “İş güvenliğinde 
sınıfta kaldık” ve (06.12.2017) Çukurova Yorum Gazetesi’nde “İşçi 
Sağlığı ve İş Güvenliği Kongresi”  başlıklarıyla haber yapıldı. 

06.12.2017
Oda Başkanı Ali Ekber Çakar’ın BirGün Gazetesi Muhabiri Pınar 
Yüksek’e sanayi politikaları üzerine verdiği demeç, “Türkiye sana-
yisizleşme dönemi içine girdi” başlığıyla haber yapıldı. 

09/12.12.2017
TMMOB adına Odamız tarafından düzenlenen TMMOB Sanayi 
Kongresi 2017, BirGün Gazetesi’nde “Türkiye sanayisizleşiyor”, 
Ankara Güçlü Anadolu Gazetesi’nde “21. TMMOB Sanayi Kongresi 
başladı”, Ankara Başkent Gazetesi’nde “Türkiye sanayisinin ibretlik 
dönüşümü”, Zafer Gazetesi’nde “Başkentte Türk sanayisi masaya 
yatırıldı”, (10.12.2017) BirGün Gazetesi’nde “Sanayi Kongresi sona 
erdi”, Aydınlık Gazetisi’nde “Sanayisizleşme süreci yaşanıyor” ve 
(12.12.2017) Ankara Başkent Gazetesi’nde “Kadınlar imalat sana-
yinde çifte dezavantajlı” başlıklarıyla haber yapıldı. 

13/14.12.2017
Odamız tarafından hazırlanan Makina İmalat Sanayi Sektör Araş-
tırması Oda Raporu, BirGün Gazetesi’nde ve (14.12.2017) Aydınlık 
Gazetesi’nde “Sanayide yatırım yoğunluğu düştü” başlığıyla haber 
yapıldı. 

16.12.2017
Odamız tarafından MMO Mersin Şube yürütücülüğünce düzenlenen 
VII. Güneş Enerjisi Sistemleri Sempozyumu ve Sergisi’nin sonuç 
bildirisi, Tarsus Ekspres Gazetesi’nde “VII. Güneş Enerjisi Sistemleri 
Sempozyumu ve Sergisi sonuç bildirisi” başlığıyla haber yapıldı. 

16/20.12.2017
Odamız tarafından yayımlanan “Organize Sanayi Siteleri, Kü-

çük Sanayi Siteleri ve Teknoparklar Oda Raporu”, Ankara Baş-
kent Gazetesi’nde “KOBİ’lerde mühendis oranı yüzde 6,5” ve 
(20.12.2017) Aydınlık Gazetesi’nde “Mühendislerin yarısı düşük 
ücret alıyor” başlıklarıyla haber yapıldı. 

18.12.2017
Oda Yönetim Kurulu üyelerimizin de katıldığı, MMO Ankara Şube 
Geleneksel Gece etkinliği, BirGün Gazetesi’nde “MMO’nun 63. yılı 
Ankara’da kutlandı” ve Ankara Başkent Gazetesi’nde “Mesleğe 
emek veren mühendisler onurlandırıldı” başlıklarıyla haber yapıldı. 

18.12.2017
Oda Yönetim Kurulu Y. Üyesi İsmail Odabaşı’nın da katıldığı MMO 
Antalya Şube Uygulamalı Eğitim Merkezi açılış töreni, Antalya 
Ekonomi Gazetesi, Antalya Kemer Gözcü Gazetesi, Antalya Hi-
lal, Hürriyet Akdeniz, Milliyet Akdeniz ve Antalya Akdeniz Güncel 
gazetelerinde “MMO Uygulamalı Eğitim Merkezi açıldı”, Antalya 
Gerçek Akdeniz Gazetesi’nde “Ortak akıl vurgusu”,  Antalya Ak-
deniz Manşet Gazetesi’nde “Uysal: İşbirliği vazgeçilmez”, An-
talya Gündem Gazetesi’nde “Ümit Uysal’dan ortaklık vurgusu”, 
Hürses Gazetesi’nde “Uygulamalı Eğitim Merkezi açıldı” ve Toros 
Gazetesi’nde “Başkan Uysal: İşbirliği vazgeçilmezimizdir” başlıkla-
rıyla haber yapıldı. 

18.12.2017
Oda Yönetim Kurulu Y. Üyesi İsmail Odabaşı’nın da katıldığı MMO 
Antalya Şube Geleneksel Gece etkinliği,  Akdeniz’de Yeni Yüzyıl, 
Sabah Akdeniz, Toros ve Antalya Son Haber gazetelerinde “MMO 
Antalya, 63 yaşında” başlığıyla haber yapıldı. 

15/18.12.2017
Oda Enerji Çalışma Grubu Başkanı Oğuz Türkyılmaz’ın da bildiri sun-
duğu TMMOB Enerji Sempozyumu, BirGün Gazetesi’nde “Yetkimiz 
elimizden alınmak isteniyor” (18.12.2017) Adana Egemen Gazete-
si, Adana Çukurova Barış, Adana Çukurova Press ve Adana Bölge 
gazetelerinde “Dünya enerji sermayesi, Türkiye üzerinde çok etki-
li” ve Adana Güney Haber Gazetesi’nde “Dünya enerji sermayesi 
Türkiye’ye el koymuş durumda” başlıklarıyla haber yapıldı.  

19.12.2017
Oda Sekreteri Yunus Yener’in de katıldığı MMO Gaziantep Şube Ge-
leneksel Gece etkinliği, Çağdaş Gazetesi’nde “MMO’dan muhteşem 
gece”, Denge Gazetesi’nde, ”Mesleğe ömrünü adayan mühendisler 
ödüllendirildi”,  Doğuş Gazetesi’nde “MMO’dan geleneksel gece”, 
Gaziantep Referans Gazetesi’nde “TMMOB’de geleneksel gece 
düzenlendi”, Gaziantep Sabah Gazetesi’nde “Meslekte 50 yılı dol-
duranlara ödül verildi”, Gaziantep Telgraf Gazetesi’nde “MMO’da 
geleneksel gece”, Güncel Gaziantep Gazetesi’nde “Mühendislerden 
coşkulu gece” Gaziantep Zafer Gazetesi’nde “MMO’da geleneksel 
gece düzenlendi” ve Adana Güney Haber Gazetesi’nde “Geleneksel 
MMO gecesi” başlıklarıyla haber yapıldı. 
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22.12.2017
Odamız tarafından yayınlanan “MMO: Büyüme, OHAL ikliminde 
ağır emek sömürüsüyle gerçekleşti” başlıklı araştırma raporu, Bir-
Gün Gazetesi’nde “TMMOB: Büyüme sömürüyle arttı”, Evrensel 
Gazetesi’nde “OHAL ikliminde emek sömürüsüyle büyüme”, “Ana-
yurrt Gazetesi’nde “Büyüme yoksullaştırıcı ve tahripkar”, Anka-
ra Başkent Gazetesi’nde “Çakar: Üretime dayalı büyüme olmalı”, 
Ankara Sonsöz Gazetesi’nde “MMO: Yüksek büyüme sıcak para 
ağırlıklı dış borçlanma kaynaklı”, İzmir 9 Eylül Gazetesi’nde “Yük-
sek büyüme sıcak para ağırlıklı dış borçlanma kaynaklı”, Yeni Asya 
Gazetesi’nde “Dış borçla büyüdük”, Yurt Gazetesi’nde “Büyümenin 
maliyeti 2018’e taşındı” ve Zafer Gazetesi’nde “TMMOB Makina 
Mühendisleri Odası Sanayinin sorunları raporunu paylaştı” başlık-
larıyla haber yapıldı. 

23.12.2016
TMMOB adına Odamız tarafından düzenlenen TMMOB Sanayi 
Kongresi 2017’nin sonuç bildirisi, BirGün Gazetesi’nde “Sanayi 

OHAL’le büyümez”, Anayurt Gazetesi’nde “Sanayi için tavsiyeler 
açıklandı” ve Aydınlık Gazetesi’nde “Sanayisizleşiyoruz, üretim 
esas alınmalı” başlıklarıyla haber yapıldı.

25.12.2017
Oda Yönetim Kurulu Üyesi Vedat Irşi’nin de katıldığı MMO Kocaeli 
Şube Geleneksel Gece etkinliği, Büyük Kocaeli Gazetesi’nde “MMO 
63 yaşında”, Çağdaş Kocaeli Gazetesi’nde “MMO’dan 40 yıllık üye-
lere plaket”, Mavi Kocaeli Gazetesi’nde “MMO 63. Yılını coşkuyla 
kutladı” ve Özgür Kocaeli Gazetesi’nde “MMO’dan emektar üyelere 
plaket” başlıklarıyla haber yapıldı. 

26.12.2017
Oda Başkanı Ali Ekber Çakar’ın da katıldığı MMO Bursa Şube Ge-
leneksel Gece etkinliği, A Gazete’de “Makinacılar 63. Yaşında”, 
Bursa Hayat Gazetesi’nde “MMO’da ödül günü” ve Ekohaber 
Gazetesi’nde “MMO 63. kuruluş yıldönümünü kutladı” başlıklarıy-
la haber yapıldı. 

Aralık 2017 Makina Magazin 27 Aralık 2017 A Gazete 19 Aralık 2017 Çağdaş Gazete 19 Aralık 2017 Gaziantep Zafer

19 Aralık 2017 Milliyet Akdeniz

18 Aralık 2017 Ankara Başkent
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Aralık 2017'de MİEM Kurslarına Katılım

Aralık ayı boyunca 18 şubemizde, 15 konu başlığı altında düzenlenen MİEM kurslarına 1231 kişi katıldı.

Eğitimin Adı Tarihi Verildiği Şube Katılımcı Sayısı

Asansör Avan Proje Hazırlama

6-7 Aralık 2017 Mersin Şube 24

7-8 Aralık 2017 Konya Şube 10

12-13 Aralık 2017 Ankara Şube 31

15-16 Aralık 2017 İstanbul Şube 12

25-26 Aralık 2017 İzmir Şube 18

Asansör

8-10 Aralık 2017 Mersin Şube 16

15-17 Aralık 2017 Ankara Şube 32

26-28 Aralık 2017 İstanbul Şube 10

Asansör Yetkili Servis Teknik Sorumlusu

7-10 Aralık 2017 Samsun Şube 25

11-14 Aralık 2017 Eskişehir Şube 12

19-22 Aralık 2017 İzmir Şube 9

25-28 Aralık 2017 Eskişehir Şube 12

27-30 Aralık 2017 Samsun Şube 9

Basınçlı Hava Tesisatı 24-26 Aralık 2017 Ankara Şube 17

Doğalgaz İç Tesisat

7-10 Aralık 2017 Kayseri Şube 13

11-14 Aralık 2017 Mersin Şube 20

18-21 Aralık 2017 Konya Şube 14

18-21 Aralık 2017 Ankara Şube 29

Endüstriyel ve Büyük  Tüketimli Tesislerin Doğalgaza Dönüşümü

7-10 Aralık 2017 İstanbul Şube 21

14-17 Aralık 2017 Eskişehir Şube 11

18-21 Aralık 2017 Mersin Şube 20

20-23 Aralık 2017 Kayseri Şube 15

23-26 Aralık 2017 Ankara Şube 31

Enerji Kimlik Belgesi Uzmanı Eğitimi

4-6 Aralık 2017 Konya Şube 19

5-7 Aralık 2017 Antalya Şube 13

13-15 Aralık 2017 Bursa Şube 9

19-21 Aralık 2017 Bursa Şube 13

20-22 Aralık 2017 Eskişehir Şube 10

Enerji Kimlik Belgesi Uzmanı Oryantasyon Eğitimi

2 Aralık 2017 Diyarbakır Şube 16

6 Aralık 2017 İstanbul Şube 4

12 Aralık 2017 Bursa Şube 15

14 Aralık 2017 Kayseri Şube 0

26 Aralık 2017 Kocaeli Şube 21

Kızgın Sulu, Kızgın Yağlı ve Buharlı Sistemleri 19-23 Aralık 2017 Ankara Şube 10
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LPG Otogaz İstasyonları  Sorumlu Müdür (3 Gün)

1-3 Aralık 2017 İstanbul Şube 28

15-17 Aralık 2017 Mersin Şube 15

15-17 Aralık 2017 Bursa Şube 15

20-22 Aralık 2017 İzmir Şube 18

25-27 Aralık 2017 Konya Şube 13

LPG Otogaz İstasyonları  Sorumlu Müdür (A Sınıfı İSG Uzmanı) 19-20 Aralık 2017 Antalya Şube 13

Mekanik Tesisatı

11-17 Aralık 2017 İzmir Şube 13

11-17 Aralık 2017 Kocaeli Şube 6

18-24 Aralık 2017 Antalya Şube 8

18-24 Aralık 2017 İstanbul Şube 21

Şantiye Şefliği

11-13 Aralık 2017 Konya Şube 8

12-14 Aralık 2017 Bursa Şube 21

21-23 Aralık 2017 Eskişehir Şube 9

22-24 Aralık 2017 İstanbul Şube 18

Temel Bilirkişilik Kursu

1-4 Aralık 2017 Trabzon Şube 18

2-6 Aralık 2017 Kayseri Şube 0

2-4 Aralık 2017 Ankara Şube 22

2-5 Aralık 2017 Antalya Şube 0

2-5 Aralık 2017 Gaziantep Şube 24

4-7 Aralık 2017 İstanbul Şube 24

4-7 Aralık 2017 İstanbul Şube 24

4-7 Aralık 2017 Edirne Şube 16

4-7 Aralık 2017 Denizli Şube 19

4-7 Aralık 2017 Mersin Şube 19

4-7 Aralık 2017 Kocaeli Şube 19

4-7 Aralık 2017 Bursa Şube 15

4-10 Aralık 2017 Kayseri Şube 23

4-7 Aralık 2017 İzmir Şube 17

5-8 Aralık 2017 İstanbul Şube 19

6-9 Aralık 2017 Konya Şube 17

6-10 Aralık 2017 Ankara Şube 22

6-9 Aralık 2017 Gaziantep Şube 15

7-10 Aralık 2017 İstanbul Şube 22

7-10 Aralık 2017 İstanbul Şube 21

7-10 Aralık 2017 Adana Şube 9

7-10 Aralık 2017 Denizli Şube 0

7-10 Aralık 2017 Mersin Şube 24

7-10 Aralık 2017 Adana Şube 10

7-10 Aralık 2017 Diyarbakır Şube 24

8-10 Aralık 2017 Ankara Şube 21

Yangın Tesisatı

22-24 Aralık 2017 Denizli Şube 16

23-25 Aralık 2017 Mersin Şube 16

27-29 Aralık 2017 Zonguldak Şube 8

Toplam 1231
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Ocak 2018 MİEM Kurs Programı

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

Eğitimin Adı Tarihi Verildiği Şube Sınav Tarihi

Asansör Avan Proje Hazırlama 19-20 Ocak 2018 İstanbul Şube 21 Ocak 2018

30-31 Ocak 2018 Bursa Şube 1 Şubat 2018

Asansör Periyodik Kontrol Muayene Elemanı
25-28 Ocak 2018 İstanbul Şube 29 Ocak 2018

29 Ocak - 1 Şubat 2018 Ankara Şube 1 Şubat 2018

Asansör Yetkili Servis Teknik Sorumlusu 15-18 Ocak 2018 Samsun Şube 18 Ocak 2018

Doğalgaz İç Tesisat*
4-7 Ocak 2018 İzmir Şube 8 Ocak 2018

29 Ocak - 1 Şubat 2018 Eskişehir Şube 2 Şubat 2018

Endüstriyel ve Büyük Tüketimli Tesislerin Doğalgaza Dönüşümü* 25-28 Ocak 2018 İzmir Şube 29 Ocak 2018

Enerji Kimlik Belgesi Uzmanı Eğitimi

9-11 Ocak 2018 İzmir Şube 11 Ocak 2018

24-26 Ocak 2018 Bursa Şube 27 Ocak 2018

31 Ocak - 2 Şubat 2018 Kayseri Şube 2 Şubat 2018

Havalandırma Tesisatı 22-23 Ocak 2018 Ankara Şube 24 Ocak 2018

LPG Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür (3 Gün)

9-11 Ocak 2018 Ankara Şube 11 Ocak 2018

18-20 Ocak 2018 Kayseri Şube 20 Ocak 2018

26-28 Ocak 2018 Eskişehir Şube 28 Ocak 2018

LPG Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür (5 Gün) 22-26 Ocak 2018 Ankara Şube 26 Ocak 2018

LPG Dolum Tesisleri ve Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür 12 Ocak 2018 Ankara Şube 12 Ocak 2018

LPG Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür (A Sınıfı İSG Uzmanı) 16-17 Ocak 2018 Antalya Şube 17 Ocak 2018

Mekanik Tesisat

15-21 Ocak 2018 Bursa Şube 22 Ocak 2018

15-21 Ocak 2018 İzmir Şube 22 Ocak 2018

22-28 Ocak 2018 Bursa Şube 29 Ocak 2018

29 Ocak - 4 Şubat 2018 Ankara Şube 5 Şubat 2018

Soğutma Tesisatı
22-23 Ocak 2018 İstanbul Şube 25 Ocak 2018

25-26 Ocak 2018 Ankara Şube 27 Ocak 2018

Şantiye Şefliği

10-12 Ocak 2018 Antalya Şube 12 Ocak 2018

17-19 Ocak 2018 Ankara Şube 19 Ocak 2018

19-21 Ocak 2018 Eskişehir Şube 21 Ocak 2018

19-21 Ocak 2018 İstanbul Şube 21 Ocak 2018

22-24 Ocak 2018 İzmir Şube 24 Ocak 2018

23-25 Ocak 2018 Bursa Şube 25 Ocak 2018

Temel Bilirkişilik 20-28 Ocak 2018 İstanbul Şube

Yangın Tesisatı

5-7 Ocak 2018 Ankara Şube 8 Ocak 2018

25-27 Ocak 2018 İstanbul Şube 29 Ocak 2018

26-28 Ocak 2018 Eskişehir Şube 29 Ocak 2018

* Yapılacak sınavlar sonucunda başarılı olan üyelerimize Akredite Belge düzenlenmektedir.
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EMEK VE DEMOKRASİ GÜÇLERİ OHAL'İ SORGULUYOR!
DİSK, KESK, TMMOB ve TTB’nin yürüttüğü “OHAL Değil Demokrasi İstiyoruz” kampanyası kapsamında 
düzenlenen "Emek ve Demokrasi Güçleri OHAL'i Sorguluyor" Ankara forumu, 2 Aralık 2017 tarihinde İMO 
Teoman Öztürk Salonu'nda gerçekleştirildi.

“Emek ve Demokrasi Güçleri OHAL’i Sorguluyor” sloga-
nıyla İMO Teoman Öztürk Salonu’ndan gerçekleştirilen 
foruma düzenleyici dört örgütün yanı sıra siyasi partiler 
ve diğer emek-meslek örgütleri de katıldı. Forum, DİSK, 
KESK, TMMOB ve TTB Genel Başkanlarının konuşmala-
rıyla başladı. 

DİSK, “Omuz omuza olmalıyız”

DİSK Genel Başkanı Kani Beko, AKP’nin ülkeyi OHAL ile 
yönetmekten vazgeçmeyeceğini, muhalefetin susturul-
duğu, muhalif siyasetçilerin hapse atıldığı, medyanın baskı 
altına alındığı, sokağa çıkıp hakkını savunanın terörist ilan 
edildiği bu OHAL rejimini kalıcı hale getirmek istendiğini 
söyledi. Beko, önemli olanın bu gidişat karşısında emek-
ten yana, barıştan yana, demokrasiden yana güçlerin ne 
yapacağı olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

“Bu karanlık gidişe karşı hep beraber bir çoban ateşi ya-
kacağımızı ilan etmek için toplandık. Mücadele yöntem-
lerimiz farklı olabilir ama geleceği kurmak için tüm bu 
farklılıkları bir zenginlik olarak görmeliyiz. OHAL değil 
demokrasi istiyoruz. Çocuklarımıza kalıcı bir olağanüstü 
hal rejimi değil, aydınlık bir gelecek bırakmak istiyoruz. 
OHAL rejimine son vererek demokrasiyi kazanacak olan 
biziz. Bu ülkenin işçileri, kamu emekçileri, mühendisleri, 
hekimleri; bu ülkenin tehdit altındaki kadınları, geleceği 
çalınan gençleri, hiçbir ayrım gözetmeden, tüm farklılık-

larımızla ve renklerimizle bir araya geliyoruz. Bu ülkenin 
gerçek sahipleri biziz. Darbe girişimi ile ilgisi açık-seçik 
kurulmadan, hiçbir somut delile dayanmadan, adil yar-
gılama süreçleri işletilmeden 130 binin üzerinde kamu 
emekçisi işinden, geleceğinden edildi. 50'nin üzerinde 
emekçi bu süreçte intihar etti. DİSK üyesi 2000'e yakın 
işçi, KESK üyesi 4099 kamu emekçisi, 3315 hekim ve 
3000'in üzerinde TMMOB üyesi mühendis, mimar ve şe-
hir plancısı ihraç edildi. Er ya da geç OHAL gidecek, de-
mokrasi gelecek. Ve elbette bir gün mutlaka bu güzelim 
ülke işçilerin emekçilerin olacak.

KESK, “Yan yana olmalıyız”

KESK Eş Başkanı Aysun Gezen, faşit bütün baskılara kar-
şın yan yana mücadelenin önemine dikkati çekerek şöyle 
konuştu:

“AKP bir lütuf olarak gördüğü OHAL’den istifade ederek 
yaptığı değişiklikler ile terörün tanımını genişletti. Ken-
dine muhalif olan bu politikalara karşı çıkan, yağma, ta-
lan, rant ekonomisine itiraz eden bütün kesimlere karşı 
‘terörist’ yaftası ile bir savaş başlattı. Bunun arkasında 
AKP’nin tekçi, otoriter, anti-demokratik faşist bir rejim 
inşasının amaçlandığını görmek mümkün. Bu durumda 
meslek örgütlerine ve sendikalara yöneltilen saldırıların 
anlamı ne? Sendikaların ve meslek örgütlerinin tüm bu 
yağma, talan politikasına, emekçilerin haklarının hiçe sa-
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yılmasına, kadın düşmanı cinsiyetçi politikalara karşı ses 
çıkarmasını engellemektir. Emek ve meslek örgütlerinin 
iç işleyişine karışacak saldırılar yaşıyoruz. Şunu bilmeliler 
ki, ne emek meslek örgütleri olarak bizler çekiliriz ne de 
bizlerle birlikte mücadele kararlılığında olan yoldaşları-
mızla aramızın bozulmasına izin veririz. Yan yana omuz 
omuza yürümeye devam edeceğiz. Emek ve meslek ör-
gütleri olarak güvencesizliğin ve çıkarılan KHK’lerin ya-
rattığı sonuçları ortadan kaldırmaya yönelik çabalarımızı 
sürdüreceğiz. Bizler emek ve meslek örgütleri olarak 
referandumda kazandık bir daha kazanabiliriz diyoruz.”

TMMOB, “OHAL’siz, KHK’siz, AKP’siz bir 
Türkiye”

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, “AKP 
Hükümetinin ülkeyi yönetme yeteneği ve koşulları kal-
madı. Kendi halkına yalan söyleyen, kendi halkına zulme-
den, kendi halkının taleplerini görmezden gelen bir ikti-
darın hiçbir toplumsal meşruiyeti yok. AKP Hükümeti, 
Gezi Direnişinde ortaya çıkan bu gerçekle yüzleşmek 
yerine, yıllardır yalanla, zulümle, baskıyla, zorla ülke yö-
netmeye çalışıyor. Darbecilerle mücadele etmek için çı-
kartıyoruz dedikleri OHAL’in asıl amacı AKP’nin 15 yıllık 
rant düzenine, rüşvet çarkına, yağma ekonomisine karşı 
çıkan toplumsal muhalefet hareketini, emek ve demok-
rasi güçlerini bastırmak. 16 aydır hüküm süren OHAL 
Rejimi, FETÖ’nün devlet içindeki uzantılarını tasfiye 
etmek için değil, emekçilerin sokağa çıkmasını, hakkını 
aramasını, hesap sormasını engellemek için kullanılıyor” 
diye konuştu.

OHAL koşulları altında inşa edilmeye çalışılan tek adam 
rejimine karşı mücadele eden herkesin, AKP iktidarının 
topyekûn saldırısına maruz kaldığını söyleyen Koramaz, 
“Birliğimize yönelik saldırılar, şaibeli Anayasa Referan-
dumu sonrasında daha da yoğunlaştı. Referandumdan 
bu yana geçen 6 aylık dönemde gerçekleştirilen yasal 
değişikliklerle, Birliğimize bağlı odaların kamu adına yü-
rüttükleri mesleki denetim yetkileri ellerinden alınarak, 
Birliğimiz etkisizleştirilmek istendi. Bu saldırılar, bu teh-
ditler bizleri yıldıramayacak. AKP zulmüne de boyun eğ-
meyeceğiz, hiçbir arkadaşımızın boynunu eğdirmeyece-
ğiz. Emekçi ve yoksulların istikbali, OHAL’siz, KHK’siz, 

AKP’siz bir Türkiye’dedir. Bunu yaratacak olan bizlerin 
mücadelesidir. Bu mücadeleye omuz veren herkese se-
lam olsun.” ifadelerini kaydetti.

TTB, “Mücadeleye devam ediyoruz”

TTB Merkez Konseyi Başkanı Raşit Tükel, “KHK’lerle 
ihraç edilen hekim sayısı, Sağlık Bakanlığı’ndan bin 960, 
Tıp Fakültelerinden bin 382 olmak üzere toplam 3 bin 
342’dir. Bu konuda çarpıcı bir olgu, son 10 yıl içinde Di-
yarbakır Tabip Odası Başkanlığı’nı yapmış ya da yapmak-
ta olan 5 meslektaşımızın OHAL sürecinde ihraç edilmiş 
olmasıdır.” dedi.

“Hekimlerin hukuksuz bir biçimde görevlerinden ihraç 
edilmeleri ne OHAL ne de darbe girişimi ile ilişkilendi-
rilebilir.” diyen Tükel, sözlerini şöyle sürdürdü: “TTB ve 
Tabip odaları yönetici ve üyeleriyle birlikte çok sayıda 
hekimin kamu görevinden ihraç edilmeleri, üniversite-
lerdeki kadrolarından koparılmaları, ülkemizde sağlık 
hizmetlerine ve yükseköğretim sistemine zarar verdi. 3 
bin 342 hekimin ihraç edilmesi halkın sağlık hizmetlerine 
erişimini aksattı ve sağlık hakkının engellenmesine neden 
oldu. İhraçlar, nitelikli sağlık hizmeti verilmesini, hastala-
rının ve öğrencilerin ülkemizin değeri olan bilim insanla-
rından faydalanmasını, iyi ve donanımlı hekim yetişmesini 
engelledi. OHAL kaldırılmalı, KHK’ler iptal edilmelidir. 
Herhangi bir somut suçlama dahi yöneltilmeksizin hu-
kuksuz olarak ihraç edilen kamu çalışanları görevlerine 
iade edilmelidir. Sağlık hakkımız, hekimlik değerlerimiz 
ve toplumsal sağlığımız için; emek, demokrasi, adalet ve 
toplumsal barış için, hukuksuz biçimde ihraç edilen mes-
lektaşlarımızın hastalarına ve öğrencilerine bir an önce 
kavuşabilmeleri için mücadeleye devam ediyoruz.”

Sonrasında ise TMMOB Basın Danışmanı Mutlu Arslan 
OHAL sürecine ilişkin bir sunum gerçekleştirdi. 

Forum siyasi parti ve demokratik kitle örgütü temsilcile-
rinin konuşmaları ile devam etti. Sırasıyla HDP Eş Genel 
Başkan Serpil Kemalbay, CHP Milletvekili Şenal Sarıhan, 
SYKP Eş Başkanı Tülay Hatimoğlu, Emek Partisi Genel 
Başkan Yardımcısı Şükran Doğan, Yeşiller ve Sol Gele-
cek Partisi adına Naci Sönmez, ÖDP adına İdem Erman, 
Sosyalist Emekçiler Partisi Genel Başkanı Güneş Gümüş,  
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Birleşik Haziran Hareketi’nden Soydan Kavraal, Dişhe-
kimleri Birliği Genel Sekreteri Neslihan Sevim, Halkevleri 
Genel Sekreteri Dilşat Aktaş, Mülkiyeliler Birliği Genel 
Başkanı Erdal Eren, İHD Genel Başkanı Öztürk Türk-
doğan, Alevi Bektaşi Dernekleri Başkanı Tuncay Özkan, 
78’liler Federasyonu’ndan Cumhur Yavuz, Toplumsal 
Özgürlük Parti Girişimi’nden Mithatcan Türetken ve 
ADAM-DER Kurucu Başkanı Rahmi Yıldırım birer konuş-
ma yaptılar.

Emin Koramaz tarafından yapılan konuşmanın 
tamamı şöyle:

“Değerli Siyasi Parti Başkanları, Değerli Milletvekilleri, 
Emek ve Meslek Örgütlerinin Saygıdeğer Yöneticileri, 
Sevgili Arkadaşlar

OHAL Değil, Demokrasi İstiyoruz” sloganıyla başlattığı-
mız ortak mücadele programının Ankara Forumu’na he-
piniz hoş geldiniz. Türkiye’deki 520 bini aşkın Mühendis, 
Mimar ve Şehir Plancısının örgütü olan TMMOB adında, 
emeğiyle, onuruyla, vicdanıyla yaşayan milyonlarca yurt-
taşımızın sesi olan sizleri saygıyla selamlıyorum.

Değerli Arkadaşlar,

En baştan net bir biçimde söylüyorum ki, AKP Hüküme-
tinin ülkeyi yönetme yeteneği ve koşulları kalmamıştır. 
Kendi halkına yalan söyleyen, kendi halkına zulmeden, 
kendi halkının taleplerini görmezden gelen bir iktidarın 
hiçbir toplumsal meşruiyeti yoktur.

AKP Hükümeti, Gezi Direnişinde ortaya çıkan bu ger-

çekle yüzleşmek yerine, yıllardır yalanla, 
zulümle, baskıyla, zorla ülke yönetme-
ye çalışıyor. 15 yıllık iktidarları boyunca 
öyle büyük suçlar işlediler ki, öyle çok 
kan döktüler ki, öyle yolsuzluklar yaptılar 
ki, iktidarı kaybettikleri, dokunulmazlık 
zırhını yitirdikleri anda dünyalarının baş-
larına yıkılacağını çok iyi biliyorlar. Bu 
yüzden, iktidarı kaybetmemek için her 
şeyi yapıyorlar. Anayasayı çiğniyorlar, se-
çimlere hile karıştırıyorlar, mahkemeleri 
ayartıyorlar, siyasi parti başkanlarını tu-
tukluyorlar, halk iradesini hiçe sayıyorlar.

Şimdi çok daha iyi anlıyoruz ki, darbeci-
lerle mücadele etmek için çıkartıyoruz dedikleri OHAL’in 
asıl amacı da AKP’nin 15 yıllık rant düzenine, rüşvet çar-
kına, yağma ekonomisine karşı çıkan toplumsal muhalefet 
hareketini, emek ve demokrasi güçlerini bastırmakmış. 
15 aydır hüküm süren OHAL Rejimi, FETÖ’nün devlet 
içindeki uzantılarını tasfiye etmek için değil, emekçilerin 
sokağa çıkmasını, hakkını aramasını, hesap sormasını en-
gellemek için kullanılıyor.

Hayatını darbelere karşı, Gülen Cemaatine karşı mü-
cadeleye adan sosyalistleri, barış için bildiri yayınlayan 
akademisyenleri, sendikal eylemlere katılan emekçileri, 
özgür ve demokratik bir ülke için mücadele eden dev-
rimcileri “FETÖcülükle”, “darbecilikle” suçlayarak işle-
rinden atmanın başka bir açıklaması olamaz.

İşçilerin grevlerini, sendikaların eylemlerini, kitle örgütle-
rinin basın açıklamalarını yasaklamanın başka açıklaması 
olamaz!

Kadın kuruluşlarını, çocuk derneklerini, insan hakları ör-
gütlerini kapatmanın başka açıklaması olamaz!

Stadyumda pankart açan taraftarın, sosyal medyada me-
saj paylaşan gencin, gazetesinde haber yapan gazetecinin 
tutuklanmasının başka açıklaması olamaz!

Darbenin girişiminin 1 numaralı şüphelisi 16 Temmuz’da 
adliye kapısından serbest bırakılırken, gözaltındaki 
damatlar hakim karşısına bile çıkarılmadan salıverilir-
ken, işinden atıldığı için 270 gündür açlık grevinde olan 
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Nuriye’nin cezaevinde tutulmasının başka açıklaması ola-
maz!

Değerli arkadaşlar,

OHAL koşulları altında inşa edilmeye çalışılan tek adam 
rejimine karşı mücadele eden herkes, AKP iktidarının 
topyekûn saldırısına maruz kalmaktadır. Polisiyle, mahke-
meleriyle, yandaş basınıyla, kurumlarıyla dört bir koldan 
yürütülen bu saldırıların hedefinde bu ülkenin onuruyla 
yaşayan mühendis, mimar ve şehir plancıları ve onların 
örgütü olan TMMOB de bulunmaktadır.

OHAL döneminde yayımlanan Kanun Hükmünde Karar-
nameler ile bakanlıklardan, kamu kurumlarından, üni-
versitelerden ve belediyelerden ihraç edilen mühendis, 
mimar ve şehir plancılarının sayısı 3000’e ulaşmaktadır. 
Mahalli idarelerde sözleşmeli olarak çalışan arkadaşları-
mızın sözleşmeleri yenilenmemesi nedeniyle bu sayı her 
geçen gün daha da büyümektedir.

Birliğimize yönelik saldırılar, şaibeli Anayasa Referandu-
mu sonrasında daha da yoğunlaşmıştır. Hayır talebinin 
tüm Türkiye çapında örgütlenmesi için mücadele eden 
Birliğimiz, o günden beri soruşturmalarla, davalarla, ida-
ri yaptırımlarla, yandaş medya saldırılarıyla karşı karşıya 
gelmekte, bizatihi Cumhurbaşkanı tarafından hedef gös-
terilmektedir.

Referandumdan bu yana geçen 6 aylık dönemde gerçek-
leştirilen yasal değişikliklerle, Birliğimize bağlı odaların 
kamu adına yürüttükleri mesleki denetim yetkileri elle-
rinden alınarak, Birliğimiz etkisizleştirilmek istenmiştir.

Sosyal Güvenlik Kurumu ile Birliğimiz arasında 2012 yı-
lında imzalanan “asgari ücret belirleme protokolü” tek 
taraflı olarak feshedilerek, meslektaşlarımızın insanca bir 
ücretle yaşama hakları gasp edilmiştir.

İdari ve mali denetim bahanesiyle, Odalarımız Bakanlıkla-
rın vesayeti altına alınmak istenmiştir. Odalarımızın buna 
direnmesi üzerine Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın 
Birliğimize bağlı Kimya Mühendisleri Odası’na karşı açmış 
olduğu davada mahkeme, Kimya Mühendisleri Odamızın 
Yönetim Kurulu üyelerinin görevden alınmasına karar 
vermiştir.

Birliğimize, odamıza ve üyelerimize yönelik bu saldırılar, 
bu tehditler bizleri yıldıramayacak! 63 yıllık bir mücadele 
geleneğinin üzerine kurulu olan TMMOB, nice baskılar, 
nice zorbalıklar, nice saldırılarla karşılaşmış, hiçbirisine 
boyun eğmemiştir. AKP zulmüne de boyun eğmeyeceğiz, 
hiçbir arkadaşımızın boynunu eğdirmeyeceğiz!

Değerli arkadaşlar,

Cumhurbaşkanı son zamanlarda sıklıkla, “Türkiye’nin 
kaderiyle AKP’nin kaderinin bütünleştiğini” söylüyor. 
Kendi yanlış kararlarının sorumluluğunu bütün ülkeye 
yüklemeye, kendi içinde bulundukları kaosu bütün ülke-
ye yaymaya çalışıyorlar. Bütün ülkeyi, içinde bulunduk-
ları bataklığın içine çekmelerine izin vermeyeceğiz. Bu 
ülkenin emekçi ve yoksul halklarının kaderi hiçbir zaman 
onların istikbaliyle bir olmadı, bundan sonra da olmaya-
cak. Emekçi ve yoksulların istikbali, OHAL’siz, KHK’siz, 
AKP’siz bir Türkiye’dedir.

Bunu yaratacak olan bizlerin mücadelesidir. Bu mücade-
leye omuz veren herkese selam olsun, hepimize kolay 
gelsin!

 Emin Koramaz
 TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı 
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MÜHENDİS, MİMAR VE ŞEHİR PLANCILARI İÇİN 2018 YILI ASGARİ 
ÜCRETİ BELİRLENDİ

TMMOB Yönetim Kurulu tarafından alınan karar uyarınca Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları Asgari 
Ücreti 2018 yılı için brüt 3750 TL olarak tespit edildi.

6235 Sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği 

(TMMOB) Kanunu hükümlerine dayanarak, TMMOB 

Ana Yönetmeliğinde yer alan "Birliğin ve Bağlı Odaların 

Amaçları" madesi uyarınca her yıl TMMOB Yönetim 

Kurulu tarafından açıklanan Mühendis, Mimar ve Şehir 

Plancıları Asgari Ücreti 2018 yılı için brüt 3750 TL ola-

rak tespit edildi.

TMMOB Yönetim Kurulu'nun 9 Aralık 2017 tarihli top-

lantısında "Ücretli çalışan mühendis, mimar ve şehir 

plancıları için 2018 yılı ilk işe giriş bildirgesinde baz alı-

nacak asgari brüt ücretin 3750 TL olarak belirlenmesi-

ne; Odalarınca belgeli çalışmanın koşul olduğu uzman-

lık alanlarında, mesleki deneyimin arandığı alanlarda, 

şantiye şefliği, sorumlu müdürlük, iş güvenliği uzmanlı-

ğı, yapı denetim elemanı, daimi nezaretçi, uzak yol kap-

tanlığı vb. hizmetlerde asgari ücret uygulanmayacağını, 

bu durumda olan mühendis, mimar, şehir plancılarının 

ücretlerinin alınan sorumluluk gereği belirlenen asgari 

ücretinin üzerinde olmasına" karar verildi.

TMMOB ÜYELERİNİN YARGILANDIĞI DAVA’DA BERAAT KARARI
Mimarlar Odası’na tahsis edilmiş olan Yıldız Sarayı Dış Karakol Binası’nın, Cumhurbaşkanlığı’na devredilerek 
hukuksuz bir şekilde boşaltılmasına direnen TMMOB üyelerinin yargılandığı dava 4 Aralık 2017 tarihinde 
beraatle sonuçlandı.

TMMOB Onur Kurulu Üyesi Zeki Arslan, Mimarlar Oda-

sı Başkanı Eyüp Muhcu, Mimarlar Odası İstanbul Büyük-

kent Şube Başkanı Sami Yılmaztürk, İstanbul Büyükkent 

Şube Sekreteri Ali Hacıalioğlu, İstanbul Büyükkent Şube 

Yönetim Kurulu Üyesi Sinan Omacan, İstanbul Büyük-

kent Şube Yönetim Kurulu Üyesi Yasemin Dura, İstanbul 

Büyükkent Şube Avukatı Can Atalay, Mücella Yapıcı, Cem 

Tüzün, Hasan Fener, Metin Karadağ, Ekrem Çakıroğlu, 

Nihat Uçukoğlu, Hilmi Etikan ve Ersin Kiriş’in yargılandığı 

davada, mahkeme beraat kararı verdi.

Dava sonucuna ilişkin görüşlerini ifade eden TMMOB İs-

tanbul İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Cevahir Efe Ak-

çelik, “Dava sonucu göstermektedir ki, arkadaşlarımız, 

hukuksuzluğa açıkça direndikleri için yargılanmışlardır. 

En başından beri ifade ettiğimiz gibi burada yargılanma-

sı gerekenlerin arkadaşlarımız değil bu hukuksuz kararı 

alanlar ve uygulayanlar olduğunun altını bir kez daha çi-

ziyoruz.” dedi.
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ŞEHİR HASTANELERİ SEMPOZYUMU 
TMMOB Ankara İl Koordinasyon Kurulu’nun düzenlediği “Şehir Hastaneleri Sempozyumu” 16 Aralık 2017 
tarihinde İnşaat Mühendisleri Odası Teoman Öztürk Salonu`nda gerçekleştirildi.

Sempozyum “Sağlıkta Dönüşüm ve Sağlık Politikaları”, 
“Şehir Hastanelerinin Ekonomi Politiği” ve “Kentsel Plan-
lama ve Mühendislik” başlıklı üç ayrı oturumdan oluştu.

Şehir hastaneleri projesi ile kamu arazilerinin hastane 
yapımı için özel şirketlere devredilmesi, devletin inşaatı 
üstlenen işletmeci şirkete 25 yıl kira ödemesi, bu süre 
boyunca vergi muafiyeti sağlaması ve hastane için hasta 
garantisi vermesi eleştirildi.

Sempozyumun açılış konuşmasını yapan TMMOB Yöne-
tim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, “Sermaye için hiçbir 
riski olmayan bir ticaret ve para kazanma yöntemi yara-
tıldı. Sağlığın piyasalaşma süreci Sosyal Sigortalar ve Ge-
nel Sağlık Sigortası Yasası ile ivmelendi. Bu süreç şehir 
hastaneleri ile yeni bir boyut kazanıyor. Şehir hastanele-
rinin tek problemi finansman modeli değildir. Şehir plan-
lamasından acil durum yönetimine, trafik sorunundan 
altyapı hizmetlerine ve en önemlisi sağlık hizmetlerine 
ulaşım meselesine kadar pek çok alanda büyük sorunlar 
yaratacaktır.” diye konuştu.

TMMOB Ankara İKK Sekreteri Özgür Topçu ise 
“Ankara’da Bilkent ve Etlik’te yapılmakta olan şehir has-
tanelerinin hizmete girmesiyle birlikte on yıllardır hizmet 
vermekte olan 13 kamu hastanesi kapatılacak. Şehir has-
tanelerine halkın erişim probleminin nasıl çözüleceği, or-
taya çıkacak ulaşım yükünün kent trafiğine etkisinin nasıl 
çözümleneceği ve şehir hastanelerinin halkımıza fatura 
edilecek olan ekonomik maliyetinin ne olacağı soruları 
AKP tarafından cevaplanmamaktadır.” dedi.

TMMOB eski Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı 
başkanlığında gerçekleşen ilk oturumda TTB eski Merkez 
Konseyi Başkanları Eriş Bilaloğlu ve Bayazıt İlhan söz aldı. 
1980 sonrasında bilinçli olarak kamusal sağlık hizmetinin 
çökertildiğine dikkat çeken Eriş Bilaloğlu, “30 yıla yayılan 
bir çöküş sonrası vatandaş her türlü sistem değişikliğinin 
iyi olacağı noktasına getirildi.” dedi. 2013 sonrası Sağlıkta 
Dönüşüm atağının başladığını ve sağlık alanının tamamen 
piyasalaştığına vurgu yapan Bilaloğlu, bu sistemin sürdü-
rülemez olduğunu kaydetti.

Bayazıt İlhan da hazine garantisi ile kamuoyunu ciddi za-
rara uğratan şehir hastanelerinde bütün riskin Türkiye’de 
yaşayan yurttaşların sırtına yüklendiğini aktardı. İlhan, 
tıbbi destek hizmetinden güvenlik hizmetine, yemekten 
güvenliğe kadar birçok hizmetin şirkete devredildiği şe-
hir hastanelerinin açılmasıyla Ankara’da 13 kamu hasta-
nesinin kapanacağına değinen İlhan, “Ankara’daki sağlık 
kampüslerinin yapımı tamamlanınca 4 bin 807 sözleşmeli 
işçinin işsiz kalması bekleniyor.” dedi.

İlhan, Türkiye’de açılan dört şehir hastanesinde yaşanan 
sorunlara ilişkin de şunları anlattı:

“Mersin Şehir Hastanesi’nde hastalar elektrikli araç 
ile ulaşım sağlıyor. Duvarlarda kaybolduğunuzda 
arayabileceğiniz numaralar kayıtlı, kaybolduğunuzda 
arıyorsunuz, sizi gitmek istediğiniz polikliniğe 
götürüyorlar. Adana’da şehir hastanesi için beş yıl önce 
yapılan modern bir hastane kapandı. Yerine yapılan 
Adana Şehir Hastanesi’nin içerisinde açılan mağazalar 
hastaneden çok bir AVM’de olduğunuz hissi uyandırıyor. 
Hekimler acil uyarısı aldıkları hastaya ulaşmak için ya 
elektrikli araç bekliyor ya da 10-15 dakika asansör... 
Yaşanan sorunlar saymakla bitmeyecek kadar çok... 
Bizler torunlarımızın bile borçlandırıldığı yollarla değil de 
kamu zararı oluşturulmadan açılacak kamu hastanelerinin 
mücadelesini vermeye devam edeceğiz.”
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TMMOB VE MMO YÖNETİCİLERİNE 'ERDOĞAN'A HAKARET' DAVASINDA 
BERAAT

İzmir'de 12 Şubat 2015 tarihinde Torba Yasa'ya karşı yapılan protesto gösterisinde ‘Cumhurbaşkanı aleyhine 
slogan attıkları, hakaret ettikleri’ iddiasıyla İzmir 2'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Türk Mühendis 
ve Mimar Odaları Birliği ve Makina Mühendisleri Odası'nın iki yöneticisi 19 Aralık 2017 tarihinde gerçekleşti-
rilen 9. duruşmada beraat etti.

TMMOB tarafından İzmir'de AKP hükümetinin Torba 
Yasa hazırlığına yönelik tepki göstermek amacıyla 12 
Şubat 2015 tarihinde Alsancak Kıbrıs Şehitleri Caddesi 
üzerinde gerçekleştirdiği basın açıklamasında Cumhur-
başkanı Recep Tayyip Erdoğan aleyhine slogan attıkları 
ve hakaret ettikleri iddiasıyla TMMOB İzmir İl Koordi-
nasyon Kurulu Dönem Sekreteri Melih Yalçın ile Odamız 
İzmir Şubesi Üyesi Devrim Cem Erturan hakkında 2'nci 
Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

Davanın 9'uncu duruşması 19 Aralık 2017 tarihinde ya-
pıldı. Yalçın ve Erturan savunmalarında, davaya konu 
olan basın açıklamasının, MMO ve TMMOB'un örgüt-
sel yapısına saldırı anlamı taşıyan Torba Yasa hazırlığına 
karşı yapıldığını hatırlatarak, "Basın açıklaması sırasında 
bu sloganı hakaret kastı ile atmadık. Cumhurbaşkanı’nın 

söylem ve icraatlarına karşı politik eleştiri amacıyla attık. 
Bu eylemimiz Anayasa, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi 
(AİHS) ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) içti-
hatlarında özel bir önem atfedilen ifade özgürlüğü bağla-
mında değerlendirilmelidir." dedi.

Sanık avukatları da kolluk kuvvetlerinin dava açılmasına 
dayanak yapılan görüntü kayıtlarının usule uygun olma-
dığını belirterek, bunların delil olarak kabul edilmemesi 
gerektiğini, siyasetçilere yönelik eleştirilere izin verilen 
sınırların özel kişilere nazaran daha geniş olduğunun 
gerek iç hukukumuzda, gerekse uluslararası mahkeme 
kararlarında yerleşmiş bir ilke olduğunu hatırlattılar ve 
müvekkillerinin beraatlarını talep ettiler.

Savunmaların ardından duruşmaya ara veren hakim, iki 
sanığın beraatine karar verdi.
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TMMOB MÜHENDİSLİK, MİMARLIK, ŞEHİR PLANCILIĞI EĞİTİMİ 
SEMPOZYUMU

TMMOB Mühendislik Mimarlık ve Şehir Plancılığı Eğitimi Sempozyumu 22-23 Aralık 2017 tarihlerinde 
Ankara'da İMO Teoman Öztürk Salonu'nda gerçekleştirildi.

Sempozyumun açılışına Sempozyum Düzenleme Kurulu 
adına Nadir Avşaroğlu, TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı 
Emin Koramaz ve TMMOB'nin üyeliğinin onaylandığı çatı 
kurum olan Avrupa Ulusal Mühendislik Birlikleri Federas-
yonu (FEANI) temsilcisi Lars Funk birer konuşma gerçek-
leştirdi.

Sempozyumda öncelikle TMMOB Sunumu, ZMO Yö-
netim Kurulu Başkanı Özden Güngör başkanlığında Baki 
Remzi Suiçmez tarafından katılımcılarla paylaşıldı.

Birinci oturumda Prof. Dr. Müfit Gülgeç başkanlığında MÜ-
DEK - Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve 
Akreditasyon Derneği adına Filiz Dilek, MİAK – Mimarlık 
Akreditasyon Kurulu adına Neriman Güçhan Şahin ve Zİ-
DEK - Ziraat Fakülteleri Eğitim Programları Akreditasyon 
Kurulu adına Hamdi Arpa birer sunum gerçekleştirdiler.

İki gün süren sempozyumda toplam 6 oturum ve 1 panel 
gerçekleştirildi.

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz'ın açılış 
konuşması şöyle:

“Saygıdeğer Hocalarımız, Değerli Misafirler ve Değerli 
Meslektaşlarım,

Mühendislik, Mimarlık ve Şehir Plancılığı Eğitimi Sempoz-
yumumuza hoş geldiniz. Hepinizi TMMOB Yönetim Kuru-
lu adına dostlukla selamlıyorum.

İki gün sürecek sempozyumumuz 44. Dönem Çalışma 

Programı takvimimizde yer alan son etkinliğimiz. Bu dö-
nem boyunca Odalarımızın ve İl Koordinasyon Kurulla-
rımızın düzenlediği yüzlerce etkinliğin yanı sıra merkezi 
olarak Bilirkişilik Çalıştayı, Coğrafi Bilgi Sistemleri Kong-
resi, Kadın Sempozyumu, Kadın Kurultayı, Sanayi Kong-
resi ve Enerji Sempozyumu etkinliklerimiz gerçekleşti-
rildi. TMMOB’nin 63 yıllık birikimini yansıtan, bilimin ve 
tekniğin toplumsallaşmasına hizmet eden bu etkinliklere 
katkı veren tüm arkadaşlarımıza, tüm hocalarımıza ve tüm 
çalışanlarımıza huzurlarınızda bir kez daha teşekkür edi-
yorum.

Değerli Arkadaşlar,

Hepinizin bildiği gibi eğitim konusu ülkemizin en temel 
problemleri arasında yer alıyor. Diğer tüm alanlardan 
farklı olarak, eğitim alanında yaşanan sorunların yarattığı 
toplumsal sonuçlar daha ağır oluyor. Bugün ekonomiden 
siyasete kadar pek çok konuda yüz yüze geldiğimiz so-
runların kaynağında eğitimin her aşamasındaki problemler 
yatmaktadır.

En başından vurgulamak gerekiyor ki, bizim için eğitim, 
sadece bir bilgi aktarma ve meslek edindirme faaliyeti de-
ğil, bilginin yanı sıra kültürel birikimin, insani duyarlılığın ve 
sosyal sorumluluğun da nesilden nesile paylaşıldığı karşılıklı 
bir öğrenme sürecidir. Bu süreç, ekonomik ve sosyal ya-
pıyla, siyasal ve sınıfsal tercihlerle bütünlüklü olarak değer-
lendirilmelidir.

Ülkemizde eğitim konusunu bu denli tartışmalı ve sorunlu 
hale getiren şey de, siyasal iktidarların bu alanı kendi ih-
tiyaçları doğrultusunda yapılandırma çabalarıdır. Bu nok-
tada en sonda söylemem gerekeni en başta söyleyecek 
olursam, eğitim alanında toplumsal çıkarı gözeten kamusal 
bir bakış açısı geliştirmek, sorunların çözümü yolunda en 
önemli adım olacaktır. Bu sempozyumun amaçlarından bi-
risi de zaten, bu doğrultuda çözüm önerileri geliştirmektir.

Birliğimiz bu doğrultudaki çabaları ve mücadelesi yarım 
asırlık bir geçmişe sahip. Aramızda o dönemi yaşayanlar 
hatırlayacaktır, 1965 yılında çıkarılan bir Kanun ile apart-
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man katlarında, iş hanlarında Özel Mühendislik ve Mimar-
lık Okulları kurulmaya başlanmıştı. Hiçbir laboratuvarı, 
hiçbir teknik imkanı, yeterli eğitim kadrosu olmayan bu 
okullarda adeta para karşılığı mühendis-mimar diploması 
veriliyordu. O dönemde TMMOB’ye bağlı odalar bu okul-
lar karşısında radikal bir tutum geliştirerek, yetersiz-nite-
liksiz eğitim koşullarında özel mühendislik-mimarlık okul-
larından mezun olanları odalara üye olarak kabul etmeme 
kararı almıştır.

Özel Yüksek Okullar sorunu o döneme sadece 
TMMOB’ye bağlı odaların değil, tüm üniversite gençliğinin 
ortak sorunu olmuştur. Hatta geçtiğimiz yaza damgasını 
vuran Adalet Yürüyüşü’nün bir benzeri o dönemde ger-
çekleştirilerek, “Özel Yüksek Okulların Kapatılması” tale-
biyle 13 gün süreyle İstanbul’dan Ankara’ya yürünmüştür. 
Özel Okullar Kanunu, Mimarlar Odamızın açtığı dava so-
nucunda 1971 yılında Anayasa Mahkemesi tarafından iptal 
edilmiştir. TMMOB’ye bağlı odaların bu dönemde Özel 
Mühendislik-Mimarlık Okullarına karşı verdiği mücadele 
ve üniversite öğrencileriyle geliştirdiği ilişki, TMMOB’nin 
1970’li yıllarda gelişen toplumcu çizgisinin oluşmasında 
önemli bir paya sahiptir.

TMMOB, bu toplumcu çizgisi gereği, 12 Eylül Darbesi 
sonrasında kurulan YÖK’ün baskıcı düzenine karşı “üni-
versitelerin özerkliğini ve akademinin demokratik işleyişi-
ni” savunmuştur.

TMMOB, bu toplumcu çizgisi gereği, neoliberal politika-
larla eğitimin ticarileştirilmesi politikalarına karşı, harçlara 
karşı “herkes için eşit, parasız, nitelikli eğitim hakkını” sa-
vunmuştur.

TMMOB, bu toplumcu çizgisi gereği, eğitimin her aşama-
sındaki gericileştirme politikalarına karşı, “bilimsel ve laik 
bir eğitim anlayışını” savunmuştur.

Değerli Arkadaşlar,

Ülkemizde son 15 yıldır devam eden AKP iktidarı boyunca 
neoliberal uygulamalar ve muhafazakâr politikalar derin-
leştikçe, eğitim alanındaki sorunlar da derinleşmektedir. 
AKP’nin iktidar dönemi boyunca okul öncesinden yükse-
köğretime kadar her aşamada yaşanan bu dönüşüm, eği-
tim alanındaki geleneksel sorunların tümüyle çözümsüzlü-
ğe sürüklenmesine neden olmuştur.

Plansız biçimde, seçim yatırımı olarak hayata geçirilen 

“Her İle bir Üniversite” projesi ile yükseköğretimin en 
önemli problemlerinden biri olan eğitim kalitesi ve stan-
dardı sorunu yaygınlaştırılmış, üniversiteler arası uçurum-
lar derinleşmiştir.

Üniversitelerin ve öğrencilerin sayısı arttıkça, özellikle 
mühendislik, mimarlık, şehir plancılığı gibi teknik bölüm-
ler için gerekli alt yapı, laboratuvar ve uygulama sistemleri 
açığı daha da büyümüştür.

Devlet tarafından desteklenen Özel Üniversiteler nede-
niyle yükseköğretim ticari bir faaliyet alanına dönüşmüş-
tür. Ülkemizdeki yükseköğretim kurumlarının % 40’ı özel 
üniversitelerden oluşmaktadır.

Cemaat ve tarikatların yükseköğretim sistemindeki kad-
rolaşması, çalınan-servis edilen sorular, yandaşlar için özel 
tahsis edilen kadrolar gibi nedenlerle akademik kadro-
ların niteliği düşmüştür. ODTÜ bünyesinde oluşturulan 
URAP’ın dünya çapındaki üniversitelerinin akademik per-
formanslarına göre yaptığı sıralamada ilk 500 arasında hiç-
bir Türk Üniversitesi yer almamaktadır.

Ülke ihtiyaçlarıyla, sanayi politikalarıyla bağdaşmayan yük-
seköğretim planlaması nedeniyle üniversite mezunları iş-
sizliğe mahkum edilmiştir. Yüzbinlerce mühendis, mimar 
ve şehir plancısı, mezun olduğu alan dışında çalışmak zo-
runda kalmakta, yüzbinlerce mezun ise hiç iş bulamamak-
tadır.

Bugün ülkemizde mühendislik, mimarlık ve şehir planlama 
eğitimi 180’den fazla üniversitede, 100’ün üzerinde prog-
ram ile verilmektedir. 2017 yılında mühendislik, mimarlık 
ve şehir planlama bölümlerinde açılan toplam kontenjan 
57.494 kişidir. Bunun anlamı yaklaşık 60.000 yeni mezu-
nun iş hayatına başlaması demektir.

Mühendislik, Mimarlık ve Şehir Plancılığı eğitiminin yeter-
sizliği odalarımızın yıllardır büyük bir gayretle ve kamusal 
bir sorumlulukla sürdürdüğü meslek içi eğitim faaliyetleri-
nin önemini daha da artırmaktadır.

Odalarımızda sürdürdüğümüz meslek içi faaliyetleri, son 
yıllarda eğitim alanında önemi giderek artan “yaşam boyu 
öğrenme” kavramının en yaygın ve uzun süreli örnekleri 
olduğu kadar, mesleğimizin uluslararası standartlara yük-
seltilmesi için üyelerimize sunduğumuz büyük bir fırsattır. 
Önümüzdeki dönemde bu doğrultudaki çabalarımızı artı-
rarak, hizmetlerin serbest dolaşımı kapsamında mühendis, 
mimar ve şehir plancısı arkadaşlarımızın başta Avrupa Bir-
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liği olmak üzere dünyanın her yerinde mesleklerini rahat-
ça uygulayabilecekleri denklik ve geçerlilik standartlarını 
hayata geçirmek gibi bir görev bizi bekliyor. Bu doğrultuda 
Avrupa Ulusal Mühendislik Birlikleri Federasyonu FEANI 
ile EUR ING (Avrupa Mühendisi) unvanı konusunda ortak 
bir çalışma yürütüyoruz. Şu anda aramızda bulunan FEA-
NI temsilcisi Lars FUNK birazdan yapacağı sunumunda bu 
konudan da bahsedecektir.

Değerli Arkadaşlar,

Yükseköğretim alanında yaşanan bu temel sorunların ya-
nında, AKP’nin bu alandaki en büyük tahribatı, bilimsel 
üretim için gerekli olan akademik özgürlüklerin tümüyle 
yok edilmesidir. Yıllarca YÖK sultasıyla, yandaş rektörler-
le, siyasi baskılarla adım adım ilerleyen bu süreç sonunda 
üniversiteler tam anlamıyla zapturapt altına alınmıştır.

Bu sürecin en sembolik adımlarından birisi geçtiğimiz yıl 
yayınlanan OHAL KHK’si ile rektörlük seçimlerinin kaldı-
rılarak, Rektörlerin Cumhurbaşkanı tarafından seçilir hale 
gelmesidir. Akademik yıl açılışlarının Saray’a alınmasıyla 
tamamlanan bu adım, AKP’nin demokrasiye ve yükseköğ-
retime bakışını özetliyor.

AKP her alanda olduğu gibi, üniversitelerde de kendisi-
ne muhalif bir ses çıkmasını istememektedir. Bu yüzden 
eşitlikten, özgürlükten, demokrasiden ve barıştan yana 
akademisyenler çeşitli gerekçelerle üniversitelerden 
uzaklaştırılıyor, haklarında davalar açılıyor, yeri geldiğinde 
KHK’lerle üniversitelerden atılıyor.

Barış için akademisyenler bildirisine imza verdikleri 
için aralarında 64 mühendis, mimar ve şehir plancısı-
nın da olduğu yüzlerce akademisyen günlerdir Çağlayan 
Adliyesi’nde yargılanıyor.

Yüzlerce akademisyen barış istedikleri, özgürlükleri sa-
vundukları, sendikal eylemlere katıldıkları için akademiden 
ihraç edildiler.

Ne yazık ki, akademisyen cübbelerinin polis postalları al-
tında çiğnendiği, kampüslerin karakollara dönüştürüldüğü, 
öğrencilerin potansiyel birer suçlu gibi görüldüğü karanlık 
bir dönemden geçiyoruz. Bu karanlıkla yüzleşmeden, tek 
adam rejiminin hayatlarımızın her alanına yayılan kötülü-
ğüyle hesaplaşmadan yükseköğretimin sorunlarını çözme-
miz mümkün değildir.

Bu karanlığın hedeflerinden birisi de mesleğimiz ve örgü-
tümüz. Kuruluş yasamızı değiştirerek, mesleki denetim 

yetkilerimizi kısıtlayarak, denetim adı altında vesayet uy-
gulamak isteyerek,  hakkımızda mesnetsiz suçlamalarla 
davalar açarak, üyelerimizin haklarını gasp ederek, oda 
yönetim kurullarımızı görevden almaya çalışarak bizleri 
susturmak, yıldırmak istiyorlar.

Cumhurbaşkanı adımızı dilinden düşürmüyor. Buna rağ-
men bizler bugüne kadar susmadık ve bundan sonra da 
susmayacağız.

Karanlık demişken, biliyorsunuz bizlerin dile getirdiği 
bu görüşlerden, bilimin aydınlığından rahatsız olan bazı 
odaklar hakkımızda sürekli olarak karalama kampanyası 
yürütüyorlar. İktidar gücüne yaslanarak gazete sayfala-
rında TMMOB örgütlülüğüyle ilgili iftira dolu haberler 
yayınlıyorlar. Geçtiğimiz hafta içinde hakkımızda yalan ha-
ber yapan Yeni Akit Gazetesi’ne açtığımız davalardan biri 
sonuçlandı ve bir miktar tazminat kazandık. Kazandığımız 
bu tazminatı, gericiliğin karanlığına karşı, bilimsel değerler 
ışığında öğrenim görmek isteyen üniversite öğrencilerinin 
barınması için kurduğumuz TMMOB Teoman Öztürk Öğ-
renci Evi’ne aktaracağımızı huzurlarınızda açıklıyorum.

Değerli Arkadaşlar,

TMMOB olarak bizler yıllardır yaptığımız tüm kongre ve 
sempozyumlarda, yayınladığımız tüm raporlarda üretimin, 
sanayileşmenin ve kalkınmanın öneminden bahsediyoruz. 
Bunun için yükseköğretimin de bilimsel doğrular ve top-
lumsal ihtiyaçlar doğrultusunda yapılandırılması gerekiyor.

YÖK’ün kaldırılmasından başlayarak, eğitim programların-
dan üniversite giriş sistemine, açılacak bölümlerden staj 
programlarına, üniversitelerin mali yapısından idari işleyi-
şine kadar her alanda bütünlüklü bir yükseköğretim politi-
kası geliştirilmelidir.

Bu sempozyum boyunca yürütülecek tartışmaların özel-
likle mühendislik, mimarlık ve şehir plancılığı alanındaki 
sorunların çözümü noktasında önemli bir fikri birikim ya-
ratacağına inanıyorum.

Bu inançla, sempozyumun ortaya çıkmasında büyük 
emekleri bulunan Mühendislik, Mimarlık ve Şehir Plancı-
lığı Eğitimi Çalışma Grubu Üyelerimize, Sempozyum Yü-
rütme ve Düzenleme Kurulu Üyelerimize ve desteklerini 
esirgemeyen Bilimsel Danışma Kurulu üyelerimize teşek-
kür ediyorum.

Hepinize TMMOB Yönetim Kurulu adına saygılar sunuyo-
rum.
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OHAL VE KHK DÜZENİ TÜRKİYE’Yİ KARANLIĞA SÜRÜKLÜYOR
24 Aralık 2017 tarihinde yayımlanan 695 ve 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameler hakkında TMMOB 
Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz tarafından 25 Aralık 2017 tarihinde basın açıklaması gerçekleştirildi.

15 Temmuz Darbe Girişimine karışanları bertaraf etme 
gerekçesiyle 3 ay süreyle ilan edilen Olağanüstü Hal Reji-
mi, on yedinci ayını doldurdu.

On yedi aydır devam eden Olağanüstü Hal Rejimi bo-
yunca parlamentonun yetkileri gasp edilerek çıkartılan 
toplam 30 Kanun Hükmünde Kararname ile yapılan dü-
zenlemeler, Türkiye’yi hızla karanlığa doğru sürüklüyor. 
24 Aralık sabahı yayımlanan 695 ve 696 sayılı KHK’lerde 
yapılan düzenlemeler, içine sürüklendiğimiz bu karanlığın 
en açık göstergesidir.

2756 kamu emekçisinin daha hukuksuz biçimde ihraç 
edildiği bu KHK’lerle, tutuklu sanıklara tek tip elbise uy-
gulamasından Yargıtay’a yeni üyeler atanmasına, taşeron 
işçilerden Varlık Fonu’na dış borç yetkisine kadar çok sa-
yıda yeni düzenleme yapılmıştır.

Bu düzenlemelerin en korkutucu olanlarından birisi, 696 
sayılı KHK’nin 121. maddesi ile herhangi bir kamu görevi 
taşımayan sivillerin “terör eylemleri ile bunların devamı 
niteliğindeki eylemlerin bastırılması kapsamında hareket 
eden kişiler hakkında” hukuki sorumsuzluk getirilmesidir. 

Şiddeti özendiren, toplumsal çatışmayı körükleyen, hu-
kukun üstünlüğü ilkesini yok sayan bu cezasızlık sistemi 
asla kabul edilemez!

AKP Hükümetini bir kez daha uyarıyoruz! Hükümet, 
kendi siyasal istikbali için ülkenin geleceğini karanlığa sü-
rüklemeyi bırakmalıdır. Ülke olarak ihtiyacımız olan şey, 
toplumsal çatışmaların körüklenmesi değil, barış ve hu-
zur dolu bir Türkiye’dir.

Artık herkes biliyor ki, AKP Hükümeti OHAL’i, darbe 
girişiminde bulunanlarla hesaplaşmak için değil, kendi si-
yasal ihtiyaçlarını karşılamak için kullanmaktadır. Hukuk 
düzenini ve toplumsal barışı tehdit eden bu gidişata artık 
bir son verilmelidir.

Daha da geç olmadan, halk iradesini görmezden gelen, 
güçler ayrılığı ilkesini tanımayan, parlamentonun yasama 
yetkisini gasp eden bu düzenlemeler geri alınmalı, OHAL 
Rejimine derhal son verilmelidir.

 Emin Koramaz
 TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı 

YENİ AKİT GAZETESİ TAZMİNAT ÖDEMEYE MAHKUM EDİLDİ
Yeni Akit Gazetesi’nin 7 Temmuz 2015 tarihli sayısında Mücahit Gündoğdu, Ekrem Şahan, Ömer Akkaya im-
zasıyla “TMMOB 60 Yıldır Denetlenmiyor” manşetiyle verilen habere(!) ilişkin açtığımız davada, Yeni Akit 
Gazetesi tazminat ödemeye mahkûm edildi.

TMMOB’ye bağlı odaları baskı altına alabilmek için 2014 yı-
lında “denetim” adı altında başlatılan saldırı sürecinde, yan-
daş medya tarafından TMMOB hakkında çok sayıda yalan 
haber yapılmıştı. Bu sürecin en üretken(!) gazetelerinden 
biri olan Yeni Akit Gazetesi’nde 7 Temmuz 2015 tarihinde 
“TMMOB 60 Yıldır Denetlenmiyor” başlığıyla sürmanşetten 
yayımlanan haberde, Birliğimizle ilgili asılsız ve saldırgan id-
dialar yer alıyordu.

Habere ilişkin gazeteye gönderdiğimiz tekzip metninin ya-
yımlanmaması üzerine gazete ve haberi yapanlar hakkında 
tazminat talebiyle açtığımız dava, 19 Aralık 2017 tarihinde 
sonuçlandı.

İki yıldır devam eden davanın karar duruşmasında mahke-

me, haberin hukuka aykırı 
olduğuna hükmederek, 
Yeni Akit Gazetesi ve ha-
ber sahiplerinin tazminat 
ödemesine karar verdi.

Mahkemenin verdiği bu ka-
rar, Yeni Akit Gazetesi’nin 
yalan ve iftiraya dayalı habercilik anlayışını ortaya koyması 
açısından olduğu kadar, hükümet ve yandaş medyanın dil-
lendirdiği “TMMOB’nin denetlenmediği” propagandasının 
asılsız olduğunu göstermesi açısından da önemli.

Birliğimize, değerlerimize ve mesleğimize yönelik saldırılara 
karşı her zeminde mücadele etmeye devam edeceğiz.
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G ü n c e

Aralık 
2017

Günce

1 Aralık 2017 Cuma
 Oda Başkanı Ali Ekber Çakar, OYK Sekreter Üyesi Yunus Yener, 
OYK Sayman Üyesi Tahsin Akbaba, OYK Üyeleri Bedri Tekin, Elif Öz-
türk ve İsmail Odabaşı, Oda Onur Kurulu Üyeleri Mustafa Yazıcı ve 
Sadettin Özkalender Odamız Adana Şubesi yürütücülüğünde Çu-
kurova Üniversitesi'nde gerçekleştirilen IX. Ulusal İşçi Sağlığı ve İş 
Güvenliği Kongresi’ne katıldı.

2 Aralık 2017 Cumartesi
 DİSK, KESK, TMMOB ve TTB’nin yürüttüğü “OHAL Değil Demokrasi 
İstiyoruz” kampanyası kapsamında İMO Teoman Öztürk Konferans 
Salonu’nda düzenlenen "Emek ve Demokrasi Güçleri OHAL'i Sorgu-
luyor" Ankara Forumu’na Oda yönetici ve çalışanları katıldı.

5 Aralık 2017 Salı
 TMMOB Makina Mühendisleri Odası VII. Güneş Enerjisi Sempoz-
yumu sonuç bildirisi yayınlandı.

 TMMOB Makina Mühendisleri Odası VIII. Ulusal Hidrolik Pnöma-
tik Kongresi sonuç bildirisi yayınlandı.

 Oda Merkezi’nde gerçekleştirilen Mesleki Yeterlilik (İş Makinala-
rı) Çalışma Grubu XI. Toplantısı’na OYK Sayman Üyesi Tahsin Akba-
ba, Oda Denetleme Kurulu Üyesi Hüseyin Kaya ve Oda Onur Kurulu 
Üyesi Mustafa Yazıcı katıldı.

6 Aralık 2017 Çarşamba
 TMMOB Makina Mühendisleri Odası VIII. Bakım Teknolojileri 
Kongresi ve Sergisi sonuç bildirisi yayınlandı.

 TMMOB Bilirkişilik Çalışma Grubu Toplantısına Oda Teknik Görev-
lisi Derya Baran katıldı.

8 Aralık 2017 Cuma
 Oda yönetici ve çalışanları Ankara’da, İMO Teoman Öztürk Kon-
ferans Salonu’nda Odamız yürütücülüğünde düzenlenen ve iki gün 
süren TMMOB Sanayi Kongresi 2017’ye katıldı.

12 Aralık 2017 Salı
 OYK Sekreter Üyesi Yunus Yener, bacaların periyodik kontrolüne 
ilişkin GAZMER'de yapılan teknik toplantıya katıldı. 

 Makina İmalat Sanayi Sektör Araştırması Oda Raporu açıklandı.

13 Aralık 2017 Çarşamba
 Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi İşletmeleri (KOBİ’ler) Oda Raporu 
açıklandı.

 Oda Yönetim Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

15 Aralık 2017 Cuma
 Odamız Mersin Şube Geleneksel Gecesi yapıldı.
 Antalya'da İklimlendirme Sempozyumu-İKLİM 2017 gerçekleş-
tirildi.
 OYK Başkanı Ali Ekber Çakar, OYK Sekreter Üyesi Yunus Yener, 
OYK Üyeleri Bedri Tekin, Ercüment Şahin Çervatoğlu, Elif Öztürk, 
Vedat İrşi, Oda Denetleme Kurulu Üyeleri Haydar Şahin, Hüseyin 
Kaya, Satılmış Göktaş, Oda Onur Kurulu Üyeleri Sadettin Özkalan-
der, Mustafa Yazıcı, Oda Müdürü Arife Kurtoğlu, Odamız Ankara 
Şube Geleneksel Gecesi'ne katıldı.
 Oda Merkezi'nde gerçekleştirilen Asansör Yönetmelik ve Teb-
liğ Değişikliklerine Yönelik yapılan toplantıya OYK Başkanı Ali Ekber 
Çakar, OYK Sekreter Üyesi Yunus Yener, Oda Teknik Görevlisi Bülent 
Göksülük katıldı.

16 Aralık 2017 Cumartesi
 OYK Üyesi İsmail Odabaşı, Odamız Antalya Şubesi Geleneksel 
Gecesi’ne katıldı.
 OYK Sekreter Üyesi Yunus Yener, Gaziantep Şubesi Geleneksel 
Gecesi’ne katıldı.
 OYK Üyesi A. Selçuk Soylu, Odamız Zonguldak Şubesi Gelenek-
sel Gecesi’ne katıldı.
 Oda yönetici ve çalışanları, Ankara İl Koordinasyon Kurulu’nun 
düzenlediği Şehir Hastaneleri Sempozyumu'na katıldı.
 OYK Üyesi Şayende Yılmaz, Adana'da düzenlenen TMMOB 11. 
Enerji Sempozyumu'nda Enerjide Çukurova Bölgesi’nde Olmayan 
Bölgesel Planlama sunumunu yaptı.
18 Aralık 2017 Pazartesi
 Oda Merkezi’nde gerçekleştirilen Periyodik Kontrol Programına 
Yönelik Değerlendirme Toplantısı’na Odamız Bilgi İşlem Birimi So-
rumlusu Abdullah Güney ve Oda Teknik Görevlisi Bülent Göksülük 
katıldı.

19 Aralık 2017 Salı
 Organize Sanayi Siteleri, Küçük Sanayi Siteleri ve Teknoparklar 
Oda Raporu açıklandı.

22 Aralık 2017 Cuma
 Oda yönetici ve çalışanları Ankara’da, İMO Teoman Öztürk Kon-
ferans Salonu’nda gerçekleştirilen ve iki gün süren TMMOB Mühen-
dislik, Mimarlık ve Şehir Plancılığı Eğitimi Sempozyumu’na katıldı.
 Odamız Adana Şubesi Geleneksel Gecesi yapıldı.

23 Aralık 2017 Cumartesi
 Oda Başkanı Ali Ekber Çakar, Odamız Bursa Şubesi Geleneksel 
Gecesi’ne katıldı.
 OYK Üyesi Vedat İrşi, Odamız Kocaeli Şubesi Geleneksel 
Gecesi’ne katıldı.
 Odamız Konya Şubesi Geleneksel Gecesi yapıldı.

27 Aralık 2017 Cumartesi
 Oda Yönetim Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

29 Aralık 2017 Cuma
 Oda Başkanı Ali Ekber Çakar, yeni yıl dolayısıyla tüm üyelerimizin 
yeni yılını kutlayan yazılı bir açıklama yaptı.


