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Sunuş

16 Nisan’da yapılacak olan Anayasa değişikliği halk 
oylamasına sayılı günler kaldı. 

Bu halk oylaması, Cumhuriyet tarihinin belki de en 
kritik halk oylaması olacaktır. Çünkü yapılmak is-
tenen Anayasa değişikliği; Cumhuriyet, demokrasi, 
laiklik bütünlüğünü kurma yolundaki ülkemizin ta-
rihsel gelişmesini, diktatörlük aracılığıyla kesintiye 
uğratmayı ve geriletmeyi amaçlamaktadır. 

Bu halk oylaması, gerçekte; “90 yıllık parantezi 
kapatma, 90 yıllık enkazı kaldırma; demokrasi bir 
tramvaydır, gittiğimiz yere kadar gider, orada ine-
riz; parlamenter sistem bekleme odasına alındı; ne-
dir bu laiklik Allah aşkına?.. bu ne menem şey?” vb. 
sözlerde sergilenen gerici niyet ile Cumhuriyeti, de-
mokrasiyi, laikliği, temel insan hak ve özgürlüklerini, 
kadın özgürlüklerini savunan çağdaş, demokratik 
yaklaşım arasında yapılacak kritik tercihlere sahne 
olacaktır. 

16 Nisan halk oylaması, bir bütün olarak ülke yöne-
timinin, siyasetinin, bütçesinin, vergilerimizin, kamu 
kaynak ve varlıklarının; tek bir kişinin sultası altına 
sokulması mı; yoksa Anayasal, demokratik, kurum, 
kurul ve organlar tarafından mı belirlenerek yöne-
tilmesi gerektiği arasındaki kritik tercihleri açığa çı-
karacaktır. 

Bu halk oylaması, aynı zamanda, ilgili TMMOB me-
tinlerinde belirtildiği üzere; meslek alanlarımızın, biz 
ve bizim gibi kamu kurumu niteliğindeki özerk mes-
lek kuruluşlarının, sendikaların, kamu yararlı dernek 
ve vakıfların da geleceğini ilgilendirmektedir. 

Konunun öneminden dolayı, TMMOB’nin Anayasa 
değişikliklerini etraflıca aydınlatan metinler hazır-
ladığını, bu metinlerin Şubelerimizden basılı olarak 
temin edilebildiğini; ayrıca Odamız ve TMMOB’nin 
internet siteleri ile https://hayir.tmmob.org.tr/ si-
tesinden ulaşılabildiğini tekrar belirtmek istiyoruz. 

16 Nisan’a yaklaştığımız şu son günlerde konunun 

ÜLKEMİZİN GELECEĞİ, CUMHURİYET, DEMOKRASİ, LAİKLİK İÇİN HAYIR!
MESLEK ALANLARIMIZ VE MESLEK ÖRGÜTLERİMİZİN 

KORUNMASI VE GELECEĞİ İÇİN HAYIR!

meslektaşlarımız ve halkımıza objektif bir şekilde 
aktarılmasına daha fazla katkıda bulunmak; hayır’la-
rı daha görünür kılmak için İKK etkinliklerinde yer 
almak ve üzerimize düşen bütün sorumlulukları ye-
rine getirmemiz gerekiyor.

16 Nisan günü de yurttaş sorumluluklarımızı oy kul-
lanarak, oylarımıza ve sandıklara sahip çıkarak yeri-
ne getirmeliyiz. 

Memleketimizi, halkımızı, mesleklerimizi dikta dü-
zenine teslim etmemek için HAYIR!

İktidarın rant projeleri önünde engel olarak gördü-
ğü örgütlerimizi tasfiye projesini boşa çıkarmak için 
HAYIR!

Cumhuriyet, demokrasi, laiklik için; umutlarımız için, 
çocuklarımız ve ülkemizin geleceği için HAYIR!

  * * *

Bilindiği üzere Odamızın bütün çabası mühendislik 
hizmetlerinin ülke, sanayi ve toplum çıkarları doğ-
rultusunda verilmesine yöneliktir. Bu çerçevede 
yedinci ve sekizinci Uygulamalı Eğitim Merkezle-
rimizi Adana ve İstanbul’da hizmete açtığımız için 
mutluyuz. Bu vesileyle, Adana Uygulamalı Eğitim 
Merkezinin arazisini tahsis eden Seyhan Belediyesi 
Başkanı Sayın Zeydan Karalar ile Adana Şube Yöne-
tim Kurulumuza; Suat Sezai Gürü Uygulamalı Eğitim 
Merkezini açan İstanbul Şube Yönetim Kurulumuza, 
bütün örgütlü üyelerimiz ve çalışanlarımıza teşek-
kür ediyor, kendilerini kutluyoruz.

46. Dönem Çalışma Programında belirlenen mer-
kezi etkinliklerimizden 13. Ulusal Tesisat Mühen-
disliği Kongresi 19-22 Nisan tarihlerinde İzmir’de 
ardından da 5-6 Mayıs tarihlerinde Ankara’da 9. 
Uçak Havacılık ve Uzay Mühendisliği Kurultayı ger-
çekleştirilecektir. Etkinliklerimizde buluşmak üzere 
esenlik dileklerimizi iletiyoruz.  

             TMMOB Makina Mühendisleri Odası
 Yönetim Kurulu
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ÖĞRENCİ ÜYE KURULTAYI 2017 ANKARA’DA GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Odamızın bu yıl onuncusunu düzenlediği Öğrenci Üye Kurultayı, 11 Mart 2017 tarihinde Ankara’da, 
TMMOB Teoman Öztürk Öğrenci Evi ve Sosyal Tesisi’nde gerçekleştirildi.

“Eğitim ve Örgütlenme” ana teması ile toplanan 
Kurultay’ın alt başlıkları “Bilimsel Demokratik Laik Eği-
tim” ve “Daha İyi Bir Gelecek İçin Örgütlenme” olarak 
belirlendi. Kurultaya; makina, endüstri, işletme, sanayi, 
uçak, havacılık, uzay, sistem, teknik metod, üretim mü-
hendisliği bölümlerinde  öğrenim yapan 45 üniversite-
den, MMO Öğrenci Üye Yönetmeliği’ne göre Oda’ya 
üye olan yaklaşık 25 bin öğrenci üyeyi temsilen 400 de-
lege katıldı.

MMO, mühendislik öğrencilerinin, mühendislik eğitimi-
nin, üniversitelerin ve ülkemizin yaşadığı sorunları tartış-
mak ve çözüm önerileri sunmak amacıyla 1999 yılından 
beri her iki yılda bir Öğrenci Üye Kurultayları düzenliyor.

Kurultay öncesinde, Odamıza bağlı Şubelerde yapılan ve 
binlerce öğrencinin katıldığı Yerel Kurultaylar düzenlen-
di. Yerel Kurultaylardan süzülen görüşler ışığında Mer-
kezi Kurultay’da, “öğrenci üye örgütlülüğü, ülkemizdeki 
mühendislik eğitimi, üniversitelerde yaşanan sorunlara 
yönelik çözüm önerileri ve meslek alanlarına ilişkin ge-
lişmeler” tartışıldı.

Kurultayın açış konuşmaları, öğrenci üyeleri temsilen De-
niz Alp Yılmaz, Oda Yönetim Kurulu Sekreter Üyesi Yu-
nus Yener ve TMMOB Başkanı Emin Koramaz tarafın-
dan yapıldı.  Açış konuşmalarının ardından MMO Kocaeli 
Şube’den öğrenci üye Ekin Tazegül “eğitim”,  MMO An-
kara Şube’den öğrenci üye Sami Gökoğlu ise “örgütlen-
me” konularında birer sunum yaptılar. 

Oda Yönetim Kurulu Sekreter Üyesi Yunus 
Yener açış konuşmasında şunları söyledi:

“Makina Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu ve şahsım 
adına sizleri sevgiyle, dostlukla selamlıyorum. Öğrenci 
Üye Kurultayı 2017’ye hoş geldiniz.

Bu yıl “Eğitim ve Örgütlenme” ana temasıyla düzenledi-
ğimiz kurultayımız, Nisan ayında yapılacak olan ve Ana-
yasal düzenin değiştirilmesini amaçlayan halk oylamasına 
yakın bir zamanda yapılmaktadır. Dolayısıyla kurultayı-
mızın ana teması olan eğitim ve örgütlenme, ülkemizin 
içinden geçtiği süreçle yakından ilgilidir. İnanıyorum ki, 

böylesi önemli bir tema, en azından sizin gündeminiz-
de hak ettiği yeri bulacaktır. Bu vesileyle etkinliğimizin 
örgütleyicilerine ve emeği geçen bütün arkadaşlarımıza 
teşekkür ediyorum.

Kurultay öncesi şubelerimizde yerel kurultaylar düzen-
lendi. Dolayısıyla buraya gelirken, zengin fikir ve tartış-
maları da yanınızda getirdiğinizi biliyorum.

Öğrenci Üye Kurultaylarının katılım sürecini bütün öğ-
renci üyelerimize yayma ve kurultayın ana konuları üze-
rinde düşünce üretimini teşvik etme, öğrencilerle organik 
bağlar kurma, öğrenciler arasında düşünsel ve örgütsel 
bir alan oluşturma çalışmalarımız, sizlerin sayesinde her 
geçen yıl güçlenmektedir. Bütün bu olumluluklara rağ-
men daha çok öğrenciye ulaşmanın, daha fazla meslektaş 
adayımızla temas kurmanın eksikliğini ve ihtiyacını sanı-
rım hepimiz hissediyoruzdur. Burada, gerek Şube yöne-
timlerinin öğrenci üye komisyonlarına daha yakından ilgi 
göstermesi, destek sunması; gerekse komisyonlarımızın 
daha aktif ve kapsayıcı çalışma biçimlerine yönelmesi ge-
rekliliğini sizlerle paylaşmak isterim.

Meslektaş adaylarımız ile güçlü bağların oluşturulması-
na oldukça önem veren Odamız, 1996 yılından bu yana 
öğrenci üyelik uygulamasını önemli bir görev olarak 
görmektedir. Bugün öğrenci üyelik faaliyetinden gelen 
birçok yönetici arkadaşımız Odanın aktif öznesi olmuş, 
önemli bir kısım arkadaşımız da yönetici olarak görev al-
mıştır. Bu bağların güçlenerek sürmesi, Odamızın önemli 
bir zenginliği ve güç kaynağıdır.

Bildiğiniz gibi öğrenci kurultaylarımız iki yılda bir düzen-
lenmektedir. Bunu yanında 2012 yılından itibaren ger-
çekleştirdiğimiz Öğrenci Üye Yaz Kamplarımızla da; eği-
tim, tartışma, eğlenme, bir araya gelme platformlarımızı 
çeşitlendirme çabası içindeyiz. Sizler bütün etkinlikleri 
sahiplendikçe, daha başarılı etkinlikler ortaya çıkacak ve 
daha fazla öğrenci ile temas mümkün olacaktır.

Bütünüyle sizlerin emeğine dayanan kurultayların amacı-
nın çok yönlü olması, Odamız açısından oldukça besleyici 
tartışmaların ve fikirlerin açığa çıkmasını da sağlamak-
tadır. Her şeyden önce özgür bir düşünce platformunu 
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oluşturan kurultaylarımız, Odamız ve TMMOB’de oldu-
ğu gibi, belirlenen gündeme dair fikirlerin birlikte tartı-
şabileceği ortak bir üretim ortamını; aranızdaki ilişkileri, 
dayanışmayı, birlikte mücadeleyi güçlendirmektedir.

Elbette bu özgür platformda gerektiğinde Odamızı da 
sorgulamanızı, varsa eksikliklerimizi, yanlışlarımızı açık 
yüreklilikle dile getirmenizi bekliyoruz. Burada söylene-
cek her düşünce, Odamızın pratiğine katkıda bulunacak-
tır.

Odamızın ve birliğimiz olan TMMOB’nin çatısı altında 
hepimize rehberlik eden ve bugünkü tartışmalara da kat-
kı sunacağına inandığım birkaç ilkemizi burada sizlerle 
paylaşmak isterim.

Odamız ve TMMOB, mesleki demokratik bir kitle örgü-
tüdür; dar meslekçiliği reddeder.

Odamız; ülkemizi, sanayi ve tarımımızı, kentlerimizi, do-
layısıyla mühendislik gerek ve uygulamalarını, sömürü ve 
rant politikalarıyla zayıflatan yeni liberal ve diktacı yak-
laşımlara karşı mücadeleyi aynı potada buluşturan, geniş 
yorumlu bir meslek ve siyaset yaklaşımına sahiptir.

Meslek ve uzmanlık alanlarımızı düzenleme, koruma, 
genişletmenin yanı sıra bu alanlara yönelik müdahalelere 
karşı mücadele eder.

Odamız bu ilkeler doğrultusunda, hem mesleki hizmet 
sunumunda hem de sınıfsal, toplumsal duyarlılıkları ve 
üretkenliği ile kamuoyunda saygın bir konuma sahiptir.

Odamız, TMMOB’nin en büyük Odalarından biri olarak 
emekten, halktan, sanayileşmeden, planlı kalkınma, tam 
istihdam ve hakça bölüşümden yanadır. Demokrat, an-
tiemperyalist, kamucu, toplumcu bir karaktere sahiptir.

Meslek alanı ve mühendislerin sorunlarını, ülkenin ve hal-
kın sorunlarından bağımsız görmez.

Irkçılığın, milliyetçiliğin, faşizmin, her türlü gericiliğin ve 
bütün sömürü biçimlerinin karşısındadır. Barıştan, bir 
arada yaşamdan, insan haklarından, temel haklardan, si-
yasal, toplumsal, akademik, demokratik özgürlüklerden 
ve halk iradesini yansıtan kapsamlı bir demokratikleşme 
ve bağımsızlıktan yanadır.

Odamız gücünü yalnızca örgütlü üyelerinden, demok-
ratik merkeziyetçi katılımcılıktan alır. “Birlikte üretme, 
birlikte karar alma, birlikte yönetme”, temel ilkemizdir.

İçinde yer aldığınız Oda örgütlülüğü, genel olarak böylesi 

bir yapıya sahiptir. Bu nitelikler sizler tarafından sürdü-
rülmek durumundadır.

Mühendisliği; bilim, tecrübe ve yaratıcılığı kullanarak do-
ğal kaynaklardan insana, topluma faydalı üretimler sağ-
lamak, toplumsal refaha katkı sunma faaliyeti olarak da 
tanımlayabiliriz. Bir mühendis, teknolojiyi insanlık yara-
rına uygulayandır, aklı ve bilimsel yöntemleri, toplumsal 
faydaya dönüştürendir.

Bu nedenle, bir ülkenin mühendislere verdiği değer, top-
lumsal faydaya, refaha, kalkınma ve gelişmişliğe verdiği 
önemi de temsil eder. İktidarların eğitim politikaları, sa-
nayi politikaları, büyüme tercihleri, mühendislerin üretim 
süreçlerindeki rolleriyle doğrudan bağlantılıdır.

Ülkemizde de, mühendislik mesleğine bakış açısı bu say-
dığım üç unsur, yani siyasal iktidarın eğitim, sanayi ve bü-
yüme politikalarıyla açığa çıkmaktadır.

Ülkeler nasıl bir üretim ilişkisi ve biçimine sahip olacağına 
karar vererek eğitim seviyesini belirler. Bu üretim tercihi 
de aynı zamanda ülkenin sahip olduğu eğitim, bilim, tek-
noloji seviyesine bağlıdır.

Yani doğru eğitim ve sanayi politikası, toplumsal faydayı 
maksimize edecek bir büyüme modelini de ortaya koyar. 
Büyümenin yani artan gelirin toplumsal kesimler tarafın-
dan doğru paylaşılmasını da yine eğitim ve üretim ilişkile-
rinin niteliği belirler.

Bugün eğitimdeki sorunların en ağır biçimlerinin yaşandı-
ğı alanlardan bir tanesi kuşkusuz üniversitelerdir. Üniver-
sitelerde eğitimin niteliği, üniversitelerin kimliği ve top-
lumsal yaşamdaki konumları, siyasal iktidarca arzu edilen 
şekilde değişmiş, büyük farklılıklar oluşmuştur. 

Bu siyasi iktidar döneminde, 2003–2017 arasında üniver-
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site sayısı 78’den 181’e, Odamıza bağlı meslek disiplinle-
riyle ilgili bölümü bulunan üniversite sayısı 54’ten 143’a, 
bölüm sayısı (burslu öğrenim ve ikinci öğretim veren 
bölümler de bağımsız değerlendirilmek şartıyla) 138’den 
418’e çıkmıştır. İlgili mühendislik bölümlerinde öğrenim 
gören öğrenci sayısında da benzer artışlar söz konusu-
dur. Ancak eğitime ayrılan ödenekler, öğretim görevlisi 
sayısı ve üniversite koşulları gibi göstergelerde eşdeğer 
bir artış bulunmamaktadır.

Üniversitelerimiz bugün eğitime ayrılan kaynağın yeter-
sizliği,  yeterli öğretim görevlisi ve öğrenim koşulları gibi 
ciddi ve yerleşik hale gelmiş sorunlarının yanında son 15 
yıldır ciddi bir dönüşüm içindedir. Bu dönüşüm, siyasi ik-
tidarın ülkeye dayattığı rejime paralel biçimde, üniversi-
teleri de dizayn etmiştir.

Özerk ve demokratik, bilimsel ve akademik özgürlük 
temelinde hizmet vermesi gereken üniversiteler;  siyasi 
iktidarın kendi suretini yerleştirdiği, gericiliğin kadrolaştı-
ğı, siyasal, kültürel ve ideolojik baskılarla yönetilen alan-
lara dönüştürülmektedir. Tüm ilerici değerleri kendisine 
düşman olarak gören iktidarın özellikle OHAL’i bahane 
ederek bu dönem yüzlerce akademisyeni ihraç etmesi, 
bu politikanın bir örneğidir.

İktidarın ihtiyaçları doğrultusundaki bu dönüşümün kuş-
kusuz en kullanışlı aracı YÖK’tür. Üniversitelerdeki bu 
dönüşüme karşı çıkan, iktidarın baskılarına direnen dev-
rimci-demokrat öğrencilere karşı iktidarın güdümünde 
dinci gerici-faşist çeteler polis desteğinde saldırılar dü-
zenlemekte, can güvenliği ve öğrenim özgürlüğü ortadan 
kaldırılmaktadır.

Bu iktidar döneminde binlerce öğrenci disiplin soruştur-

masına uğramış ve çeşitli cezalar almıştır. Yine yüzlerce 
öğrenci polis operasyonları sonucunda tutuklanmıştır. 
Bu baskı politikalarından akademisyenler ve üniversite 
çalışanları da yoğun bir biçimde etkilenmektedir. Siyasi 
iktidarın üniversitelerdeki kadrolaşma politikasının da et-
kisiyle, bilim insanları, üzerlerinde gerici kadrolaşmanın 
baskısını yaşamaktadır.

Yetişmiş insan gücü, ulusların uygarlık düzeyinin bir gös-
tergesidir. Ancak yetişmiş nüfusun niceliği tek başına bir 
anlam ifade etmez. Aldığı eğitim sayesinde kazandığı ni-
telik ve becerilerini ülkeye katma değer olarak yansıta-
bileceği koşulların da oluşması zorunludur. Bu koşullar, 
hepinizin bildiği gibi aktif olarak çalışabilme koşullarıdır.

Bugün ülkemizin gençlerinin en yakıcı sorunu, şüphesiz 
ki geleceksizliktir. Gençler eğitim sorunları başta olmak 
üzere, olumsuz istihdam ve çalışma koşullarından dolayı 
geleceğe umutla bakamaz hale gelmişlerdir.

Bugün her dört gençten biri işsizdir. Çalışanlar, kendi-
si yerine başka bir çalışanın kolayca ikame edilebileceği 
tehdidi ile daha uzun mesai saatlerine ve düşük ücretlerle 
çalıştırılmaktadır.

Özellikle mühendislik mesleğine burada ayrı bir paran-
tez açmak gerekiyor. Eğitimini tamamlayan bir mühen-
disin kendi becerilerine uygun iş bulabilme olanaklarının 
giderek güçleştiği bir süreçten geçiyoruz. Sanayi alanın-
da daralma, üretim süreçlerinde ortaya çıkan değişim, 
mühendisleri yeniden biçimlendirmekte; mesleki for-
masyonlarını değiştirmekte, istihdamı daraltmaktadır. 
İşsizliğin artması ücret politikalarını olumsuz yönde et-
kilemekte, işsizlik tehdidi mühendisler üzerinde de ağır-
laşmaktadır.
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Siyasi iktidar bugün, kentsel-kırsal-çevre yağmalarına 
göz yuman, ülkemizin doğal zenginliklerini betona çevi-
ren  uygulamalara boyun eğen, denetimsizliğe ortak olan 
mühendisler istemektedir. Bu isteği karşılanmadığı için, 
sömürü ve rant talanına karşı çıktığımız için, siyasal ik-
tidarın özellikle Odalarımız ve TMMOB’ye karşı izlediği 
saldırgan tavır hiç şaşırtıcı değildir.

AKP’nin “tek kişi yönetimindeki yeni Türkiye” vizyonu, 
üniversitede mesleki eğitimimizi doğrudan etkilemekte-
dir.

AKP döneminde “değişim” adı altında meslek alanlarımı-
zı etkileyen birçok düzenleme yapılmıştır. Teknik öğret-
menlere “mühendis” unvanı verilmesi, teknoloji fakülte-
leri ve uzaktan eğitim gibi mühendislik eğitiminin temelini 
aşındıran düzenlemeler söz konusudur.

Eğitim-öğretimdeki teori-pratik uyuşmazlığı, öğretim 
elemanı eksikliği, laboratuarların olmayışı, deneysel mal-
zeme eksikliği, bilimsel bilginin geri plana atılması vb. bir 
dizi olgu, mühendislik öğretimini kemirmektedir.

Kadın mühendisler, üniversite yıllarından çalışma yaşamı-
na dek eşitlikten uzakta, baskıyı, sömürüyü ve toplumsal 
cinsiyet eşitsizliklerini bir bütün olarak yaşamaktadır.

Mevcut eğitim-öğretim sistemi, değişik kültürleri kapsa-
yacak demokratik öğeleri dışlamaktadır. Anadilde eğitim 
engellenmekte, zorunlu din dersleri, imam hatip okulla-
rının yaygınlaştırılması ve birçok yeni uygulama ile dinci 
eğitim modellerine geçiş yapılmakta, farklı inançlar ve 
dini inancı olmayanlar baskı altında tutulmaktadır. Dev-
let, siyaset, eğitim ve toplumsal yaşamda laikliğin bitiril-
mesi yönünde önemli adımlar atılmıştır. Din, sömürüyü 
gizleyen bir zırh olarak ve mezhepçi bir tarzda kullanıl-
maktadır.

İşte önümüzdeki 16 Nisan halk oylaması, bütün bu olum-
suzluklara, öğrenciler olarak, halk olarak güçlü bir şekilde 
“dur” demenin, “hayır” demenin günü olacaktır.

Ülkemizin içersinde bulunduğu olumsuz tablonun değiş-
tirilmesi mümkündür. İnsanlarımızın özgürce ve eşitlik 
içinde yaşayabileceği bir Türkiye mümkündür.

İçinden geçtiğimiz dönem, hepimizin önüne iki önemli 
görev ve sorumluluğu çıkarmaktadır. Yani kurultayımı-
zın ana teması ve alt başlıklarını: Bilimsel demokratik laik 
eğitim için mücadele ve bu mücadele için örgütlenme 
ihtiyacını.

Öğrenci üye örgütlülüğünün geliştirilmesi; antiemperya-
list, demokrat, toplumcu, kamucu toplumsal hizmet an-
layışımıza; mühendisliğin ve Oda örgütlülüğünün gelece-
ğine etki edecek faktörlerin başında gelmektedir.

Eğitim-öğretim ve meslek alanlarımıza yönelen gerici li-
beral kuşatmaya karşı bilimi rehber alan örgütlü bilincin, 
üniversitelerde ve her alanda yaygınlaştırılması, ülkemi-
zin aydınlık geleceği için önem taşımaktadır.

Odamızın karanlığa karşı aydınlığı, baskıcı ve otoriter yö-
netim anlayışlarına karşı demokrasi ve özgürlükleri, ırkçı-
lık ve milliyetçiliğe karşı barış içinde bir arada yaşama kül-
türünü, tek değerin daha fazla kâr etmek olduğu piyasa 
toplumuna karşı eşitliği ve adaleti temel alan, demokrat, 
toplumcu yurtsever değerlerine sahip çıkacağınıza yü-
rekten inanıyorum.

Son olarak, 1996 yılından beri öğrenci üye çalışmaları-
mıza yön veren, önceki ve yeni TMMOB Başkanlarımız 
Mehmet Soğancı, Emin Koramaz ve Elif Öztürk başta 
olmak üzere bu çalışmalarda emekleri bulunan bütün 
arkadaşlarımıza; bu etkinliğin düzenleme, yürütme ku-
rullarına; etkinlik sekreterleri Evren Sağ ve Cem Şavur’a 
ve hepinize teşekkür ediyorum. Kurultayımıza başarılar 
diliyor, hepinizi sevgi ve dostlukla selamlıyorum. ”

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin 
Koramaz ise Kurultay açış konuşmasında 
şunları söyledi:

“1999 yılından beri her iki yılda bir düzenlediğimiz Öğ-
renci Üye Kurultayı’nın, bu yıl onuncusunda sizlerle bera-
ber olmaktan ve hep birlikte “Gelecek Bizim” demekten 
onur duyuyorum.

Sevgili öğrenciler,  ülkemizin dört bir yanındaki üniversi-
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telerden Ankara’ya geldiniz.TMMOB’nin toplumcu, yurt-
sever çizgisinin oluşmasında ve bugünlere taşınmasında 
büyük bir emek ve özverisi olan Teoman Öztürk’ün 
adını verdiğimiz Öğrenci Evimizin konferans salonunda 
bir aradayız.   Bize ümit getirdiniz, bize coşku getirdiniz. 
Birlikte kazanacağımız güzel günlere duyduğum umut ve 
inançla,  hepinize hoş geldiniz diyorum.

Öğrenci üyelik çalışması TMMOB’ye bağlı Odalar içe-
risinde ilk olarak 1996 yılında Odamızda başlatıldı ve 
ardından diğer Odalarımızda da uygulamaya geçildi. Bu 
çalışmalarda, gerek Oda yöneticileri, gerek Oda teknik 
görevlileri gerekse de aranızda kuracağınız ilişkiler, ge-
lecekte hem mesleğinizi icra ederken hem de Odaları-
mızda ve şubelerimizde çeşitli görevlerinizi sürdürürken, 
olumlu yanlarıyla, dayanışmayla ve sevgiyle hep karşınıza 
çıkacak.Sizler yalnızca mesleğimizin değil Odamızın da 
TMMOB’nin de geleceğisiniz.Ülkemizin geleceğinin ay-
dınlık yüzlerisiniz.

Konuşmamın başında, geleceğin Oda kadrolarının yetiş-
mesini sağlayan bu çalışmalar için, burada harcanan emek 
için, 1996 yılından beri öğrenci üye çalışmalarımıza yön 
veren, önceki dönem TMMOB Başkanımız Mehmet So-
ğancı ve Öğrenci Komisyonlarımızdan sorumlu Yönetim 
Kurulu üyemiz Elif Öztürk başta olmak üzere bu çalış-
malarda emekleri bulunan bütün arkadaşlarımıza; bu et-
kinliğin düzenleme, yürütme kurullarına; etkinlik sekre-
terleri Evren Sağ ve Cem Şavur’a, rahatsızlığı nedeniyle 
şu an aramızda bulunamayan Oda Başkanımız Ali Ekber 
Çakar’ın şahsında Oda Yönetim Kurulumuza ve hepinize 
yürekten teşekkür ediyorum. Oda Başkanımıza acil şifa-
lar diliyorum.

Kurultayımızı, gelecekte birlikte üreteceğimiz, birlikte 
yöneteceğimiz bir Oda hayatı, birlikte kuracağımız öz-
gür ve aydınlık bir ülke umuduyla, bir kere daha sevgi ile 
selamlıyorum.

Kurultayın üst başlığı Eğitim ve Örgütlenme olarak be-
lirlenmiş. Oda Sekreterimiz bu iki temel konu hakkında-
ki TMMOB görüşlerini, yürütülen çalışmaları, sorunlara 
yaklaşımda temel aldığımız ilkeleri oldukça kapsamlı bir 
şekilde sizlerle paylaştı. Ben sadece şu kadar söyleyeyim. 
Daha iyi bir gelecek için, laik ve bilimsel eğitim için, eşit 
ve özgür bir yaşam için ve hepsinin ilerisinde demokratik 
ve bağımsız bir Türkiye için örgütlenmek ve bu uğurda 
birlikte mücadele etmek bizlerin, Odalarımızın ve Birliği-
mizin en önemli görevidir. 

Bildiğiniz üzere ülkemiz oldukça çetin bir dönemden 
geçiyor. 15 yıllık AKP iktidarının getirdiği gerici dalga ve 
15 Temmuz’dan sonra yaşadığımız OHAL ve OHAL Ka-
rarnameleri dönemiyle, her zamankinden daha derin bir 
karanlık içine çekildik. Biliyorum, ülkemizde yaşananlar, 
uygulanan gerici politikalar en az bizler kadar sizlerin de 
canını sıkıyor. Toplumsal kutuplaşmadan, ayrışmadan, 
maruz kaldığımız şiddet ve baskıdan sizler de yoruldu-
nuz. Gündelik yaşantılarınız baskı altına alınmış durumda, 
sosyal medya paylaşımlarınız, laiklik isteğiniz bile suç sa-
yılabiliyor. Üniversitelerinizin önce özerkliği ve kamusal-
lığı, ardından da bütün kimliği, bilimselliği elinden alındı. 
Ülkemizin yüz akı akademisyenler sorgusuz, sualsiz ve 
hukuksuz bir şekilde görevlerinden ihraç ediliyor. Bir-
çok fakülte ve bölümde ders verecek nitelikli öğretim 
üyesi kalmadı. Temel hak ve özgürlüklerin rafa kaldırıl-
dığı, cezaevlerinin muhaliflerle tıka basa doldurulduğu, 
milletvekillerinin, parti başkanlarının tutuklandığı, seçil-
miş belediye başkanlarının görevden alınarak yerlerine 
kayyımlar atandığı basın yayının hükümet propagandası 
dışında aykırı tüm seslere kapatıldığı, ülke tarihimizin en 
kanlı, en karanlık ve en belirsiz günlerinden geçiyoruz. 
OHAL ve OHAL Kararnameleri ile sorgusuz, sualsiz ve 
hukuksuz bir şekilde yüz bini aşkın insan işlerinden ihraç 
edildi, on binlerce kamu çalışanı açığa alındı veya görevin-
den uzaklaştırıldı. İhraç edilen kamu çalışanlarının 2.500 
kadarı mühendis, mimar veya şehir plancısıdır ve arala-
rında demokrat kimliğinden kuşku duymadığımız, yaşa-
mını demokrasi mücadelesine adamış yöneticilerimiz, 
dostlarımız var. Adeta bir Ortadoğu ülkesi gibi her yeni 
güne yeni bir acıyla uyanır olduk. Can güvenliği endişe-
si; ekonomik istikrarsızlığın, yoksulluğun işsizliğin önüne 
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geçti. Sokaklarımız boşaldı. Gelecek güzel günlere olan 
inancımız azaldı.

İşte böylesi bir ortamda,  ülkemizi bir referandum süre-
cine zorla soktular. Referandumda oylatacakları Anayasa 
değişikliği tasarısının hazırlık aşamasında emek ve meslek 
örgütleri, sendikalar, sivil toplum örgütleri, üniversiteler, 
siyasi partiler gibi kurum ve kuruluşlardan hiçbir görüş 
almadılar. Toplumun büyük bir kesimini dışladılar. Her-
kes bilsin ki, bu anayasa değişikliği ile AKP’nin 15 yıldır 
adım adım inşa ettiği, gerici, baskıcı, cumhuriyet ve la-
iklik düşmanı, insanı, doğayı ve toplumsal gereksinimleri 
dışlayan piyasacı rejimine yasal statü kazandırılmaya çalı-
şılmaktadır. Bunun en somut örneğine geçtiğimiz günler-
de tanıklık ettik. OHAL koşullarının sunduğu olağandışı 
yetkilerden yararlanan siyasal iktidar, yeni bir KHK ile 
TÜRKSAT, PTT, TELEKOM, BOTAŞ, TPAO, ETİ Ma-
den, ÇAYKUR, Borsa İstanbul, THY, Ziraat Bankası ve 
Halk Bankası gibi ülkemizin 11 büyük kamu kurum ve 
kuruluşunun hisseleri ile Antalya, Aydın, İstanbul, İzmir, 
Muğla ve Isparta başta olmak üzere birçok ildeki devlet 
arazilerini Varlık Fonu’na aktardı. Yani daha başkanlık sis-
temi gelmeden icraata başladılar.

16 Nisan’da halk oylamasına sunulacak olan bu Anaya-
sa değişikliği paketinde toplumun ve ülkenin temel ihti-
yaçları ve sorunlarına yönelik hiçbir öneri, hiçbir çözüm 
bulunmamaktadır. Aksine, zaten iyice güdümlü hale 
gelmiş olan yargının bağımsızlığı ile yasama, yürütme ve 
yargı kuvvetlerinin ayrılığı ilkesi ortadan kaldırılmaktadır. 
Bu değişiklikle, iktidar sözcülerinin ifadesi ile “Hükümet 
sistemi Meclisten kovulmaktadır”. Meclisin yasama ve 
denetim yetkisi elinden alınmaktadır. Yürütme yetkisi, 
tek başına Cumhurbaşkanında toplanmakta, denetimsiz 
ve sınırsız yetkilerle donatılmaktadır. Cumhurbaşkanı 
herhangi bir partiye üye, hatta parti başkanı bile olabile-
cektir. Partili cumhurbaşkanı tarafından belirlenen kişiler 
milletvekili, bakan, Cumhurbaşkanı yardımcısı olacaktır. 
Cumhurbaşkanına Meclisi feshetme, bütçe hazırlama, 
kararname çıkarma, HSK ve AYM üyelerini, büyükelçi-
leri, üst düzey kamu yöneticilerini atama, milli güvenlik 
politikalarını belirleme, TSK’yı kullanma ve daha birçok 
yetki verilmektedir. Böylesi geniş yetkilerle donatılan 
Cumhurbaşkanının yargılanması ise neredeyse imkânsız 
hale getirilmektedir. Görüldüğü üzere, yapılmak istenen 
değişiklik, iktidarın iktidarını daha sert bir şekilde koru-
yabilmesi, ömrünü uzatabilmesi içindir. Anayasa deği-
şikliğinin kabulü halinde ülkemiz hukuk devleti olmaktan 

çıkacak, bir dikta rejimi gelecektir. Yapılmak istenen 
değişiklik, ülke yönetimini tek bir kişiye bırakmaktadır. 
Yapılmak istenen değişiklik, sömürü ve rant düzenlerinin 
otoriter bir tarzda sürmesi,  yolsuzluklarının dokunul-
mazlık sağlanarak devam etmesi, halkımızın alın terinin 
ürünü olan kamu kaynak ve varlıklarının talanı içindir. Ya-
pılmak istenen, daimi olağanüstü hal rejimidir, faşizmin 
kurumsallaşmış halidir.

Açık ki, bu değişiklikte biz yokuz. Yalnızca nasıl yöne-
tileceğimiz var. Bu değişiklikte Cumhurbaşkanı/Devlet 
Başkanı/Parti Başkanı var, halk yok. Bu değişiklikte halkın 
dertleri, sorunları, istekleri, dermanları yok. Bu değişik-
likte emekliye, emekçiye, işçiye destek yok. İşsize iş yok. 
Bu değişiklikte halkın günlük yaşamında sağlayacağı hiçbir 
fayda yok. Bu değişiklikte demokrasi yok. Bu değişiklikte 
memleket yok. Bu nedenlerle, biz mühendis, mimar ve 
şehir plancıları HAYIR oyu kullanacağız! Eşit, özgür, de-
mokratik, laik, barış, huzur, refah içinde bir Türkiye için 
HAYIR oyu kullanacağız! Oylarımızı mutlaka kullanacak, 
sandıklara sahip çıkacağız! Siz öğrenci üyelerimizi de bu 
değişikliğe “Hayır” demeye, reddetmeye, ülkemizin sa-
hipsiz olmadığını göstermeye, demokrasiyi kazanmaya, 
Cumhuriyet, demokrasi, laiklik mücadelesini sahiplen-
meye davet ediyoruz!

Ülkemizin karanlığa gidişini; ancak örgütlenerek, direne-
rek, mücadele ederek durdurabiliriz! İşimiz kolay değil. 
Biliyorum. Ancak sistemli bir çalışmayla bu Referandum-
dan HAYIR oyu çıkacağına, faşizm ve dikta yönelimine 
hak ettiği yanıtın verileceğine  yürekten inanıyorum. 21. 
yüzyılda Nazi Diktatörlüğü yaşadığımız bu günlerde, söz-
lerimi Nazım’ın hürriyet kavgası adlı şiirinin şu iki dörtlü-
ğüyle bitirmenin anlamlı olacağını düşünüyorum.

Yine kitapları, türküleri, bayraklarıyla geldiler,

Dalga dalga aydınlık oldular,

Yürüdüler karanlığın üstüne.

Meydanları zaptettiler yine.

Daha gün o gün değil, derlenip dürülmesin bayraklar.

Dinleyin, duyduğunuz çakalların ulumasıdır.

Safları sıklaştırın çocuklar,

Bu kavga faşizme karşı, bu kavga hürriyet kavgasıdır.

Hepinizi sevgi, umut ve gelecek güzel günlere olan inan-
cımla bir kez daha selamlıyor, gözlerinden öpüyorum…”
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Odamız adına yürütücülüğü MMO Ankara Şubesi tarafından gerçekleştirilecek olan, “Kaynak Teknolojisi 
X. Ulusal Kongre ve Sergisi” Yürütme Kurulu 5. Toplantısı, 18 Mart 2017 tarihinde Ankara Şube Toplantı 
Salonu’nda gerçekleştirildi.

Oda Yönetim Kurulu Üyesi S. Melih Şahin ve Oda Denetleme Kurulu Üyesi Fikret Çaral’ın Yürütme Kurulu üyesi 
olarak katıldığı toplantıda; ilk broşür taslağı oluştu-
rularak, duyurulara çıkılmaya başlanmasına karar 
verilirken, ‘Danışma Kurulu’ için önerilen isimler ile 
‘Destekleyen Kuruluşlar’ için önerilen firmalara yazı 
gönderilmesi, Kongre yerinin kesinleştirilerek gün-
cel tarihlerin broşürde yer almasına karar verildi.

Toplantıya Katılanlar:
S. Melih Şahin
Fikret Çaral
Seyit Ali Korkmaz 
Arif Selamoğlu 

TMMOB Sanayi Kongresi 2017 hazırlıkları kapsamında bir araya gelen Yürütme Kurulu Üyeleri; Dünya ve Türkiye’deki 
ekonomik ve siyasi gelişmeleri değerlendirerek, Kongre’nin başlıklarına ilişkin önerilerde bulundular. 

Toplantıya Katılanlar:
Yunus Yener
Selçuk Soylu
Oğuz Türkyılmaz
Aylin Sıla Aytemiz
Aslı Aydın
Korkut Boratav

TMMOB SANAYİ KONGRESİ 2017 YÜRÜTME KURULU 
III. TOPLANTISI YAPILDI

TMMOB Sanayi Kongresi 2017 Yürütme Kurulu III. Toplantısı 4 Mart 2017 tarihinde Oda Merkezi’nde 
gerçekleştirildi.

Gamze Yücesan Özdemir
Hayri Kozanoğlu
Mustafa Sönmez
Yavuz Bayülken
Serkan Öngel
Petek Ataman

KAYNAK TEKNOLOJİSİ X. ULUSAL KONGRE VE SERGİSİ 
YÜRÜTME KURULU 5. TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Kenan Kuvvet
Murat Gürleyik
Murat Arslan
Özgür Akçam
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Adana Seyhan Belediyesi ve Odamız Adana Şubesi iş-
birliğiyle yaptırılan Uygulamalı Eğitim Merkezi’nin açılış 
konuşmalarını Oda Başkanımız Ali Ekber Çakar, Adana 
Şube Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Emir Kavi ve Sey-
han Belediye Başkanı Zeydan Karalar tarafından gerçek-
leştirildi. Açılış törenine Oda Başkanı  Ali Ekber Çakar’ın 
yanı sıra, Odamız Adana, İstanbul ve Mersin Şubelerimi-
zin Yönetim Kurulu Üyeleri, Adana  Şube çalışanları, ye-
rel yöneticiler ve çok sayıda davetli katıldı.

İş makinası ve vinç operatörü, kaynakçı, hidrolik-pnö-
matik ustası, makina montajcısı ve bakımcısı, asansör 
bakımcısı, klima montaj ve bakımcısı, doğalgaz altyapı 
yapım kontrol personeli, ısıtma ve doğal gaz iç tesisat 
yapımcısı ve bacacı eğitimleri verilecek olan Uygulamalı 
Eğitim Merkezi’nin açılışında konuşan Oda Başkanı Ali 
Ekber Çakar; ‘Odamız bugün büyük bir yapı haline gel-
miştir. 1954 yılında 902 olan üye sayımız bugün 100 bini 
aşmıştır. Türkiye genelinde 18 Şube, 98 il-ilçe temsilciliği, 
5 mesleki denetim bürosu, 6 uygulamalı eğitim merkezi; 
116 noktada aynı anda 3 bin üyemize hizmet veren Mes-
lek İçi Eğitim Merkezleri; onaylanmış akredite kuruluşlar; 
iki yılda bir ülkemizin dört bir yanında düzenlediğimiz on-
larca merkezi kongre, kurultay, sempozyum etkinliği ve 
binlerce kurs, seminer, söyleşi, panel etkinlikleri ile Oda-
mız, TMMOB’nin en büyük Odası haline gelmiştir. Bugün 
bu dev yapıya, Adana Uygulamalı Eğitim Merkezi’ni de 
eklediğimiz için mutluyuz. Belirtmek isterim ki, Odamı-
zın bütün çabası, mesleklerimiz ve meslektaşlarımızın 
korunmasına, geliştirilmesine; mühendislik hizmetlerinin 
ülke, sanayi ve toplum çıkarları doğrultusunda verilmesi-
ne yöneliktir. Bu çerçevede hizmet verecek olan Adana 
Uygulamalı Eğitim Merkezinin arazisini tahsis eden Sey-
han Belediyesi Başkanlığına, Sayın Başkan Zeydan Karalar 
ile Adana Şube Yönetim Kurulumuza, örgütlü üyelerimiz 
ve çalışanlarımıza teşekkür ediyor, kendilerini kutluyo-
rum’ dedi.

Osmaniye İl Temsilciliği Hizmet Binası’nın açılış törenine; 
Oda Başkanı Ali Ekber Çakar ve Odamız Adana Şubesi 
Yöneticileri’nin yanı sıra, Osmaniye Valisi Kerem Al  ve 

ADANA, OSMANİYE VE İSKENDERUN’DA YENİ HİZMET 
BİNALARIMIZIN AÇILIŞLARINI GERÇEKLEŞTİRDİK

Odamız uygulamalı eğitim merkezlerine 30 Mart 2017 tarihinde açılışını yaptığımız Adana Uygulamalı 
Eğitim Merkezi ile devam edildi. Yine aynı tarihte, Adana Şubemiz Osmaniye İl ve İskenderun İlçe 
Temsilciliklerimizin yeni hizmet binalarının da açılışı gerçekleştirildi.

yerel yönetici ve idareciler de katıldı. Hizmet Binası’nın 
açılışında bir konuşma gerçekleştiren Oda Başkanı Ali 
Ekber Çakar; ‘Odamızın bütün çabası, mesleklerimiz 
ve meslektaşlarımızın korunmasına, geliştirilmesine; 
mühendislik hizmetlerinin ülke, sanayi ve toplum çıkar-
ları doğrultusunda verilmesine yöneliktir. Bu çerçevede 
hizmet verecek olan Osmaniye Temsilciliğimize, katkıla-
rından ötürü Adana Şube Yönetim Kurulumuza, örgütlü 
üyelerimiz ve çalışanlarımıza teşekkür ediyor, kendilerini 
kutluyorum’ dedi.

Odamız İskenderun İlçe Temsilciliği Yeni Hizmet 
Binası’nın açılışına ise, Oda Başkanı Ali Ekber Çakar ve 
Odamız Adana Şubesi Yönetim Kurulu Üyeleri’nin yanı 
sıra, yerel yöneticiler de katılım sağladı. Düzenlenen 
açılış töreninde konuşan Oda Başkanı Ali Ekber Çakar; 
‘İskenderun Temsilciliği Yeni Hizmet Binası’nda başarılı 
çalışmalar yapılmasını diliyor, emeği, katkısı bulunan her-
kese tekrar teşekkür ediyor, açılışı onurlandıran konuk-
larımıza, meslektaşlarımıza, dostlarımıza saygılar sunuyo-
rum’ dedi.

Oda Başkanımız Ali Ekber Çakar açılış konuşmalarında 
ülkemizin içinden geçtiği süreçle ilgili de özetle; ‘Bugün 
ülkemiz, halkımız ve mühendislik birçok güçlük ve so-
runla karşı karşıyadır. Cumhuriyet, laiklik, demokrasi, sa-
nayinin ve emekçilerin durumu, genel toplumsal durum 
ve ülkemizin uluslararası siyasetteki yeri, bildiğimiz üze-
re oldukça sorunludur. Bu olumsuzluklara 16 Nisan’da 
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oylayacağımız Anayasa değişiklikleri de eklenmiştir. 
Anayasa değişiklik paketinin neleri getirip neleri götür-
düğünü etraflıca aydınlatan metinler Odamızdan temin 
edilebilmekte; ayrıca, bu metinlere Odalarımız veya 
TMMOB’nin internet sitesinden ulaşılabilmektedir. 

Yapılmak istenen değişikliğin TMMOB’nin ve meslek 
örgütlerinin bütününe de yansımaları olacaktır. Zira 
2007-2009 tarihleri arasında TMMOB’den Barolar Bir-
liği ve TOBB’a kadar bütün kamu kurumu niteliğindeki 
meslek kuruluşlarının, Anayasa’nın 135. maddesinde 
tanımlanan özerk kamu tüzel kişiliği hüviyetini ve kamu 
yararını tasfiye etmeyi amaçlı bir rapor düzenleyen Dev-
let Denetleme Kurulu’nun, bu kuruluşlar hakkında her 
türlü inceleme, araştırma ve denetleme yapma yetkisi-

ne, idari soruşturma da eklenmektedir. DDK’nin görev 
ve yetkilerinin kanun ile düzenlenmesi hükmü kaldırılıp, 
yerine Cumhurbaşkanı kararnamesi getirilmektedir. Ya-
pılmak istenen değişikliğin kabulü halinde, yıllardan beri 
TMMOB Yasası’nda değişiklik yapmak için çabalayan ikti-
darın bu kez Anayasa’da hızla başka değişiklikler yapma-
ya yönelerek meslek kuruluşlarıyla ilgili 135. maddesini 
değiştireceği, meslek alanlarımız ve örgütlerimizin gele-
ceğine el atacağı kesindir. Özetle bu Anayasa değişikliği-
ne HAYIR demek için esaslı nedenlerimiz var. Ülkemiz, 
halkımız, mesleklerimiz, meslek alanlarımız ve meslek 
örgütlerimizin birleşik çıkarları için HAYIR diyeceğimizi 
burada bir kez daha belirtmek istiyorum’ şeklinde konuş-
tu.

Odamız Ankara Şubesi ‘Genel Üye Toplantısı’, 24 Mart 2017 tarihinde Suat Sezai Gürü Toplantı Salonu’nda 
gerçekleştirildi.

Ankara Şube Yönetim Kurulu Başkanı Varlık Özerciyes’in açış konuşmasını yaptığı toplantıda; Oda Yönetim Kurulu 
Sekreter Üyesi Yunus Yener, referandum süreci ve Oda çalışmaları hakkında Ankara Şube üyelerine yönelik bilgilen-
dirme yaptı. 

ANKARA ŞUBE GENEL ÜYE TOPLANTISINA KATILDIK

ODAMIZ ANKARA ŞUBESİ DANIŞMA KURULU TOPLANTISI YAPILDI  
MMO Ankara Şube 25. Dönem Şube Danışma Kurulu III. Toplantısı, 9 Mart 2017 tarihinde MMO Suat 
Sezai Gürü Toplantı Salonu‘nda gerçekleştirildi.

Açış konuşmasını Ankara Şube Yönetim Kurulu Başkanı Ö. Varlık Özerciyes’in yaptığı toplantıya Oda Yönetim Kurulu 
Başkanı Ali Ekber Çakar ve TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz katıldı.

Toplantıda, 25. Dönem’de Odamız Ankara Şubesi’nde gerçekleştirilen etkinlikler, çalışma dönemindeki hedefler ve 
ülke gündemi hakkında Danışma Kurulu Üyeleri’ne yönelik yapılan sunumun ardından; Oda Yönetim Kurulu Başkanı 
Ali Ekber Çakar ve TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, 16 Nisan Referandumuna yönelik yürütülen 
‘’HAYIR’’ çalışmalarıyla ilgili görüşlerini Danışma Kurulu Üyeleri’yle paylaşarak, yeni dönemin de mücadele içinde 
olacağını vurguladılar. 
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ODA DENETLEME KURULU TOPLANTISI YAPILDI
Oda Denetleme Kurulu Toplantısı, 18 Mart 2017 tarihinde Oda Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Toplantıda; Oda ve Odamız Şubeleri’nin denetlemelerinin değerlendirilmesi, TMMOB ve Oda’ların Denetleme Kurul-
ları ortak toplantısı hakkında bilgilendirme konuları görüşüldü. 

Toplantıya Katılanlar:
  Haydar Şahin
  Osman Çakıl
  Fikret Çaral
  Tarık Akmanlar
  Orhan Tevfik Okuducu
  Kahraman Dağdeviren
  Osman Serter
  Mehmet Simavi Bakır
  Selda Ünver
  Hasan Yitim
  Mustafa Varel
  Remzi Çakmaklı
  Gürsel Yayla

  Hüseyin Kaya
  Hüseyin Dinçer
  Satılmış Göktaş
  Semiha Öztan
  Güner Mutlu
  Haluk Altay
  Oğuz Kepez
  Erdal Taş
  Muharrem Tanju Sarıca
  Ali Doğan Coşgun
  Şehriban Özdemir
  Aydın Güçkıran
  Levent Tanrısever

ODA ONUR KURULU TOPLANTISI YAPILDI
Oda Onur Kurulu Toplantısı, 11 Mart 2017 tarihinde Oda Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Toplantıda Kurul’a iletilen 111 dosya üzerinde görüşüldü.
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Denetleme esnasında Oda Yönetim Kurulu Sekre-
ter Üyesi Yunus Yener, Oda Yönetim Kurulu Say-
man Üyesi Tahsin Akbaba, Odamız Merkez Muha-
sebe Birimi çalışanları Burçin Çorbacı, Ayşe Argun 
Acar, Pınar Gürkan Şahiner, Asım Tokgöz ve Ülkü 
Bahtiyar hazır bulundu.

Katılan Oda Denetleme Kurulu Üyeleri:
Fikret Çaral
Osman Çakıl
Osman Serter
Selda Ünver
Remzi Çakmaklı

ODA DENETLEMESİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ
2016 yılı IV. Dönem Ekim-Kasım-Aralık ayları Oda denetlemesi, 18 Mart 2017 tarihinde Oda 
Merkezi’nde yapıldı.

Havalandırma Tesisatı, Klima Tesisatı ve Soğutma Tesisatı Mühendis Yetkilendirme kurslarında değerlendirme yapan 
teknik görevlilerimize yönelik gerçekleştirilen eğitimde, Mustafa Kemal Sevindir eğitmenlik yaptı.

Eğitime Katılanlar
Serpil Taburoğlu   Ankara Şube
Ali Sinan Göktaş     Ankara Şube
Nezih Kayahan                            Antalya Şube
Kaan Özten                                  Bursa Şube
Gündoğdu Mutlu                        Bursa Şube
İlyas Batbay                                 Diyarbakır Şube
Enver Işık                                      Diyarbakır Şube
Kemal Levent Güler                    Eskişehir Şube 

SINAV DEĞERLENDİRİCİLERİ EĞİTİMİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Sınav değerlendiricileri eğitimi, 22 Mart 2017 tarihinde Oda Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Serhat Erdoğan                           İstanbul Şube
Ergun Şengör                              İzmir Şube
Özcan Avcı                                   İzmir Şube
Dursun Ayyıldız                           Kayseri Şube
Mehmet Sabri Baysal                Konya Şube
Fevziye Didem Özdoğan           Mersin Şube
Volkan Zorlu Yılmaz                   Mersin Şube
Tunç Türkoğlu                             Samsun Şube
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ODA VE ŞUBE SEKRETERLERİ TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Odamız Şube Yönetim Kurulu Sekreter Üyeleriyle, 11 Mart 2017 tarihinde TMMOB Teoman Öztürk 
Öğrenci Evi ve Sosyal Tesisi’nde bir toplantı gerçekleştirildi.

Oda Yönetim Kurulu Sekreter Üyesi Yunus Yener, Oda Yönetim Kurulu Üyesi Bedri Tekin, Oda Müdürü Arife Kur-
toğlu ve Oda Teknik Görevlisi Bülent Göksülük’ün katıldığı toplantı; asansör kontrolleri esnasında yaşanan ve yaşanma 
olasılığı yüksek olan kazalar ve ayrıca bunlar hakkında alınacak önlemler gündemiyle gerçekleştirildi.

Toplantıya Katılanlar:
Yunus Yener  Oda Merkezi
Bedri Tekin  Oda Merkezi
Arife Kurtoğlu  Oda Merkezi
Bülent Göksülük  Oda Merkezi
Hüseyin Kalantar  Adana Şube
A.Serhat Bahşi  Antalya Şube
Fikri Düşünceli     Bursa Şube
Haydar Sancar      Diyarbakır Şube
Sıdık Akman        Diyarbakır Şube  
Mehmet Ruhan Timur  Edirne Şube
Atila Tomsuk    Eskişehir Şube

Esra Elitaş  Gaziantep Şube
Necmi Varlık       İzmir Şube 
Berkay Eriş            İzmir Şube  
Zafer Güneş              İzmir Şube
Ece Gültekin          İzmir Şube
Akif Aksoy               Kayseri Şube
Emrah Aydemir         Kocaeli Şube
Aziz Hakan Altun      Konya Şube
Önder Ova             Mersin Şube
Fulya Bankoğlu          Trabzon Şube
Melih Başören           Zonguldak Şube
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Ankara Latanya Hotel’de gerçekleştirilen TTMD Olağan 
Genel Kurulu’na katılan Oda Yönetim Kurulu Sekreter 
Üyesi Yunus Yener bir konuşma yaptı. Konuşmasında; 
“Odamız, makina mühendislerinin uzmanlık dallarından 
biri olan tesisat mühendisliği alanında faaliyet yürüten 
TTMD’yi organik bir parçası olarak görmekte ve başarılı 
çalışmalarından ötürü kıvanç duymaktadır. Tesisat mü-
hendisliğinin ve sektörünün korunması ve geliştirilmesi-
nin; meslektaşlarımız, Odamız ve TTMD için özel önem 
taşımasından hareketle, bilindiği üzere birçok çalışmayı 
birlikte yürütüyoruz. Odamızın ve TTMD’nin mesleki ve 
örgütsel konumlarının birbirini bütünlüyor olmasının bize 
yüklediği sorumluluk ve görevlerin kolektif bilincine sahip 
olduğumuza inanıyoruz. Bu vesileyle, TTMD Yönetim 
Kurulu Başkanlığı görevini devredecek olan Sayın Sarven 
Çilingiroğlu ile birlikte çalışmaktan dolayı mutlu olduğu-
muzu belirmek istiyorum. Kendisine ve Yönetim Kuru-
luna, MMO Yönetim Kurulu olarak içtenlikle teşekkür 
ediyor, yeni Yönetim Kuruluna daimi başarılar diliyoruz. 

Bilindiği üzere Odamız, tesisat mühendisliği ve sektörüne 
yönelik birçok konuyu meslek ve kamuoyu gündemine 
taşıyan etkinlikler düzenlemektedir. Uzman mühendislik, 
enerji verimliliği, imar mevzuatı, yapı denetimi, disiplinler 
arası işbirliği, mesleki akreditasyon, tesisat mühendisli-
ğinde personel belgelendirmesi, enerji yöneticisi belge-
lendirmesi, AB teknik mevzuatı, Ar-Ge, binalarda enerji 
performansı yönetmeliği, hastanelerde klima–havalan-
dırma sistemlerinin uluslararası standartlara ulaştırılma-
sı ve denetimi gibi birçok konu, Teskon/Ulusal Tesisat 
Mühendisliği Kongreleri aracılığıyla meslektaş, sektör, ve 
toplum yararına uygun olarak ele alınmıştır. 13. Ulusal 
Tesisat Mühendisliği Kongresi’nin ana teması, Tesisat 
Mühendisliğinde Bütünleşik Performans olarak belir-
lenmiştir. Teskon+Sodex Fuarı, önümüzdeki ay, 19-22 
Nisan tarihlerinde yine İzmir’de düzenlenecektir.  Doğal 
davetlileri olan sizlere bu vesileyle duyurmak istedim.

2007-2009 arasında TMMOB’den Barolar Birliği’ne ve 
TOBB’a kadar bütün kamu kurumu niteliğindeki meslek 
kuruluşları hakkında, Anayasa’nın 135. maddesinde ta-
nımlanan kamu yararını ve kamu tüzel kişiliği konumla-
rını sorgulayan bir rapor düzenleyen Devlet Denetleme 
Kurulu’nun görev ve yetki kapsamı, antidemokratik bir 

TÜRK TESİSAT MÜHENDİSLERİ DERNEĞİ (TTMD) 
OLAĞAN GENEL KURULU’NA KATILDIK

TTMD Olağan Genel Kurulu, 25 Mart 2017 tarihinde Ankara gerçekleştirildi. Genel Kurula Odamız 
adına Oda Yönetim Kurulu Sekreter Üyesi Yunus Yener katıldı.

şekilde genişletilmektedir. Anayasa’nın 108. maddesin-
de yapılmak istenen değişiklikle, Cumhurbaşkanına bağlı 
olan Devlet Denetleme Kurulu’nun, aynen okuyorum, 
tüm kamu kurum ve kuruluşları,  sermayesinin yarısından 
fazlasına bu kurum ve kuruluşların katıldığı her türlü ku-
ruluş, kamu kurumu niteliğinde olan meslek kuruluşların-
da, her düzeydeki işçi ve işveren meslek kuruluşlarında, 
kamuya yararlı derneklerle vakıflarda, her türlü incele-
me, araştırma ve denetlemeleri yapma yetkisine, idari 
soruşturma da ekleniyor. DDK’nin görev ve yetkilerinin 
kanun ile düzenlenmesi hükmünün yerine de Cumhur-
başkanı kararnamesi hükmü getirilmektedir. 

Kısaca, DDK ve güdümlü yargı üzerinden, demokratik 
seçimlere dayalı özerk meslek örgütlerimizin tamamına, 
idari/adli soruşturmalar yoluyla müdahale edilmesinin 
yolu açılacak; ayrıca Anayasa’da hızla başka değişiklikler 
yapmaya yönelik adımlar da atılacak ve 135. maddesi de 
değiştirilecektir. 

Görüleceği üzere, son derece toplumsal bir içeriğe sahip 
olan kamu yararı ile birlikte TMMOB’nin ve diğer meslek 
örgütlerinin bekası da söz konusudur.  

2014 sonrasında iki kez gündeme getirilen, TMMOB 
Yasası’nı değiştirme girişimleri sırasında yanımızda bu-
lunan TTMD’ye bu vesileyle bir kez daha gönülden te-
şekkür ediyor ve önümüzdeki kaotik süreçte mesleki 
demokratik dayanışmamızı geliştirmemiz gerektiğine 
önemle işaret etmek istiyorum. 

Ülkemiz için, mesleklerimiz, meslek örgütlerimiz, Cum-
huriyet, demokrasi ve laiklik için dayanışma duygularıyla 
Genel Kurulunuzu selamlıyor, saygılar sunuyorum,  dedi.
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Oda Yönetim Kurulu Üyesi Bedri Tekin, Oda Onur Ku-
rulu Üyesi Mustafa Yazıcı ve Oda Teknik Görevlisi Bülent 
Göksülük’ün katıldığı ve Şubelerin İSİG Komisyonlarının 
çalışma programlarına ilişkin bilgilendirmelerin yapıldı-
ğı toplantıda; Şube çalışanlarının karşı karşıya kaldıkları 
riskler konusunda yapılan çalışmalar, çalışma programına 
ilişkin Şubelerin önerilerinin alınması, TMMOB Makina 
Mühendisleri Odası IX. Ulusal İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği 
Kongresi çalışmaları konuları görüşüldü.

Toplantıya Katılanlar:
Bedri Tekin                Oda Merkezi
Mustafa Yazıcı          Oda Merkezi
Bülent Göksülük       Oda Merkezi
Mahmut Teberik       Adana Şube
M. Serdar Ulu            Ankara Şube
E. Sabri Atlıoğlu        Bursa Şube
Osman Öztürk           Denizli Şube
M. Özgür Dalgıç        Diyarbakır Şube
Kaan Özel                  Edirne Şube
Nezihe Hanecioğlu     Eskişehir Şube 
Ertuğrul Bilir                 İstanbul Şube 
Haluk Altay                  İzmir Şube 
H. Cemal Hüseyin        Kocaeli Şube 
M. Levent Şam             Konya Şube 
İbrahim Yücesoy           Mersin Şube 

İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ KOMİSYONU II. TOPLANTISI YAPILDI
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Komisyonu II. Toplantısı 4 Mart 2017 tarihinde Oda Merkezi’nde 
gerçekleştirdi.

Alınan Kararlar

1. Şube İSİG Komisyonlarının çalışma programları-
na ilişkin kısa bilgilendirme

Bu gündem maddesinde Şube Komisyonlarının çalışma-
ları hakkında bilgilendirme yapıldı, planladıkları çalışmalar 
dile getirildi. Bu doğrultuda;

- Şube İSİG Komisyonlarının çalışma programlarının ve 
planlanan etkinlik tarihlerinin yazılı olarak Oda Merkezi-
ne iletilmesine, bu etkinliklerin Merkez tarafından diğer 
Şubelere de gönderilerek Şubelerin konu zenginliklerinin 
arttırılmasına katkıda bulunulmasına, 

- Şube faaliyet alanı içerisindeki Kamu, Özel sektör ayrı-
mı olmaksızın bu gibi yerlerde meydana gelebilecek her 
iş kazasının Şube komisyonlarınca mümkünse mutlaka 
yerinde de incelenerek, kaza analizi yapılması, iş kazası-
nın teknik nedenlerini değerlendiren ve alınması gereken 
önlemleri de içeren bir rapor hazırlanarak Oda Merke-
zine iletilmesine,

- Komisyon üyeleri arasında iletişimi kolaylaştırmak için 
mail ya da whatsapp grubu oluşturulmasına,

- Deneyimleri paylaşmak için birkaç ayda bir, farklı şube-
lerde çalıştay yapılmasına,

- İSİG konusunda Bursa Şube tarafından iç yönerge hazır-
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lanarak Oda Merkezine iletilmesine,

2. Çalışma programına ilişkin Şube önerilerinin 
alınması

- 18 Haziran 2016 tarihli toplantıda görev alan Şubeleri-
mizce aşağıda belirtilen çalışmalarının tamamlanarak 27 
Mart 2017 tarihine kadar Oda Merkezine iletilmesine, 

- Kocaeli Şube tarafından hava tankı, forklift, caraskal, 
mobil vinç, portal vinç ve tavan vinci periyodik kontrolle-
rine yönelik faaliyet odaklı risk analizlerinin yapılmasına, 

- Edirne Şube tarafından Etiketleme-Kilitleme, Levhalan-
dırma, Yüksekte çalışma ve Elektriksel iş güvenliğine dair 
çalışmalar yapılmasına, 

- Antalya-Denizli Şubeler tarafından Kaza İnceleme ra-
porlarının standardizasyonuna yönelik çalışma yapılması-
na, 

- Oda Merkezine iletilen çalışma taslaklarının diğer Şube-
lere gönderilerek, görüş ve önerilerinin alınmasına, aka-
binde Oda Merkezi tarafından son şekli verilerek tekrar 
Şubelere gönderilmesine,

Şube çalışanlarının karşı karşıya kaldıkları riskler 
konusunda yapılan çalışmalar

Bu gündem maddesinde Şubelerimizde yaşanan iş kaza-
ları ve ramak kalalar hakkında bilgilendirme yapıldı. 

- İSİG konusunda Şubelerde bulunan tüm talimatların ön-
celikle Şubeler tarafından gözden geçirilerek revize edil-
mesine ve Oda Merkezine iletilmesine,

- Oda Merkezi tarafından iş kazaları ve ramak kalaların 
tüm Şubelerimizle paylaşılması amacıyla taslak bir format 
oluşturulması için, Şubeler tarafından kullanılan formların 

Oda Merkezine iletilmesine,

- Toplantıya katılanların tamamına yakını tarafından, 
OSGB’lerden hizmet alınmasının sıkıntılarının olduğu be-
lirtilmiştir. Bu durum da göz önünde bulundurularak, Şu-
belerde çalışmakta olan personelden iş güvenliği uzmanı 
belgesi olanların sertifika sınıfını da belirtir şekilde Oda 
Merkezine iletilmesine,

- Asansör kontrolü başta olmak üzere, tüm periyodik 
kontrollere ilişkin risk değerlendirmesinin yenilenmesi 
için çalışma yapılmasına, asansör için çalışmanın Ankara 
ve İzmir Şubeleri tarafından yerine getirilmesine

- Teknik görevlilerin işe başlatılmadan önce yapılan eği-
timleri ile mesleki gelişim eğitimlerinin Oda Merkezince 
planlanmasına, 

- Yüksekte çalışma eğitimine katılmış Şube personel liste-
sinin Oda Merkezine iletilmesine,

- Her bir ekipman için ( Asansör, Kazan, Vinç vd.) Eti-
ketleme/Kilitleme uygulamalarının dökümante edilmesi 
amacıyla Şubeler tarafından çalışma yapılmasına ve son 
şekli verilmek üzere Oda Merkezine iletilmesine (Bu 
maddede Şubeler tarafından yapılacağı belirtilen çalışma-
lar 3 Nisan 2017 tarihine kadar tamamlanacaktır) 

3. TMMOB Makina Mühendisleri Odası IX. Ulusal 
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kongresi çalışmaları

Şube İSİG Komisyonlarınca Adana’da düzenlenecek olan 
IX. Ulusal İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kongresine yüksek 
katılım olması yönünde çalışma yapılmasına,

Alınan kararların Oda Yönetim Kuruluna sunulmasına,

Karar verildi.
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MMO Denizli Şubesi Danışma Kurulu Toplantısı ve Personel Toplantısı, 25 Mart 2017 tarihinde Odamız Denizli 
Şubesi’nde gerçekleştirildi. Toplantılara, Oda Başkanı Ali Ekber Çakar katıldı. 

Oda Başkanı Ali Ekber Çakar; 16 Nisan Referandumuna yönelik yürütülen ‘’HAYIR’’ çalışmalarıyla ilgili görüşlerini 
Danışma Kurulu Üyeleri’yle ve Şube personeliyle paylaşarak, yeni dönemin de mücadele içinde olacağını vurguladı.

DENİZLİ ŞUBE DANIŞMA KURULU VE PERSONEL 
TOPLANTISINA KATILDIK

Açış konuşmasını Ankara Şube Yönetim Kurulu Başka-
nı Varlık Özerciyes’in yaptığı ve Ankara Şube çalışmaları 
hakkında kısa bir bilgilendirme gerçekleştirdiği toplantı-
da; Oda Yönetim Kurulu Sekreter Üyesi Yunus Yener, 
referanduma yönelik yürütülen “HAYIR” çalışmalarıyla 
ilgili, İşyeri Temsilcileri ve Komisyon Üyeleri’ne yönelik 
bilgilendirme yaptı.

Daha sonra söz alan işyeri temsilcileri ve komisyon üye-
leri ise, gündem ile ilgili görüşlerini dile getirdiler.

ANKARA ŞUBE İŞYERİ TEMSİLCİLERİ VE KOMİSYON ÜYELERİ 
TOPLANTISI’NA KATILDIK

MMO Ankara Şubesi İşyeri Temsilcileri ve Komisyon Üyeleri Toplantısı, 22 Mart 2017 tarihinde Suat 
Sezai Gürü Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi.
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8 MART ULUSLARARASI EMEKÇİ KADINLAR GÜNÜ KUTLU OLSUN! 
MMO, KADINLARIN HAKLI “HAYIR”LARININ YANINDADIR

Oda Başkanı Ali Ekber Çakar, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle bir basın açıklaması 
yaptı.

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

Türkiye’de aile, eğitim, çalışma yaşamı, istihdam başta 
olmak üzere toplumsal yaşamın her alanında kadınlara 
yönelmiş eşitsiz uygulama ve politikalar, özellikle içinden 
geçmekte olduğumuz bu dönemde hızla artmış, yaşamı 
tehdit eder boyutlara ulaşmıştır. Siyasal iktidarın kurma-
ya çalıştığı gerici rejimin inşasında kadın eşitsizliği ve sö-
mürüsüne önemli bir rol verilmiş,  kadına yönelik şiddet 
giderek tırmanmıştır. Bu dönemde kadın cinayetlerinin 
sayısındaki korkutucu artış, bilinmelidir ki iktidarın açık-
lamalarında ve uygulamalarındaki kadını ifade etme biçi-
minden bağımsız değildir.

Siyasal iktidar, yukarıdan aşağıya yaşam alanlarına müda-
halelerle tüm toplumu dinsel gericilikle kuşatırken, be-
denlerinden emeklerine kadar kadınları denetlemeye, 
kaç çocuk doğuracağından kiminle evleneceğine, hangi 
okullarda okuyup, ne tür meslekler edineceğine, giyi-
mine, kuşamına yönelik kararları siyasal gücüyle kendisi 
vermeye kalkmış, kadınların kendi yaşamlarını belirleme 
özgürlüğünü ellerinden almıştır. Aynı anda devlet, kamu 
hizmet üretiminden vazgeçtikçe, sosyal harcamaların 
yükü, ev işleri, hasta ve çocuk bakımı vb. işler kadınların 
üzerine yıkılmıştır.

Kadınların her alanda eşitçe var olabilme mücadelesi, 
aynı zamanda ülkenin de özgürleşme mücadelesidir. Ka-
dınların toplumsal yaşamda, ekonomik ve siyasi alanda 
daha şiddetli bir sömürü ve eşitsizliğe tabi kalması, sade-
ce kadınların değil, ülkenin geleceğini düşünen herkesin 
sorunudur. Unutulmamalıdır ki, eşit, özgür, demokratik 
bir Türkiye mücadelesi, kadınların örgütlü mücadelesi ile 
birlikte başarıya ulaşabilecektir.

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

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

Baskı ve şiddet sonucu yaşamlarını kaybeden kadınları ve 
bütün Özgecan’larımızı sevgiyle, saygıyla anıyoruz.

   Ali Ekber Çakar

           TMMOB Makina Mühendisleri Odası

   Oda Başkanı
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Mart 2017
Odamız tarafından yayınlanan “MMO: Krizdeki imalat sana-
yisi yüksek döviz-yüksek faiz kıskacında” başlıklı araştırma 
raporu, Metal Dünyası Dergisinde “Krizdeki imalat sanayisi 
yüksek döviz, yüksek faiz kıskacında” ve Demir Çelik Store 
Dergisinde “İmalat sanayi yüksek döviz, yüksek faiz kıska-
cında” başlıklarıyla haber yapıldı. 
Odamız tarafından İzmir Şube yürütücülüğünde 19-22 Nisan 
2017 tarihlerinde İzmir’de gerçekleştirilecek olan 13. Ulusal 
Tesisat Mühendisliği Kongresi ve Teskon+Sodeks Fuarı, 
Doğalgaz Tesisat Klima Dergisinde “Teskon 2017’nin prog-
ramı son aşamaya geldi,” Termoklima Dergisinde “Teskon 
2017 kurslarına kayıt için geç kalmayın” ve “Sektör, 13. Tes-
kon için İzmir’de buluşuyor” başlıklarıyla haber yapıldı.
06/07.03.2017
3 Mart İş Cinayetleriyle Mücadele Günü ve referandum çalış-
maları kapsamında TMMOB’un Adana’da düzenlediği ve Oda 
Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ekber Çakar’ında katıldığı basın 
toplantısı, Adana Egemen Gazetesinde “TMMOB, iş cina-
yetlerine ve tek adam rejimine hayır dedi,” Adana Çukurova 
Press Gazetesinde “15 yılda 20 bin işçi hayatını kaybetti,” 
Adana Güney Haber Gazetesinde “2016 yılında 2 bine yakın 
emekçiyi iş cinayetinde kaybettik,” Adana Kent Gazetesinde 
“Bankamatikçi milletvekilliğine de hayır,” Adana Toros Gaze-
tesinde “TMMOB tek adam rejimine hayır dedi,” Bizim Ada-
na Gazetesinde “TMMOB, iş cinayetlerine ve tek adam reji-
mine hayır dedi,” Yeni Adana Gazetesinde “2016’da 2000’e 
yakın emekçi iş cinayetin kurbanı oldu,” Adana Beş Ocak 
ve Adana Çukurova Barış Gazetesinde “TMMOB, 510 bin 
159 üyesine hayır için ulaşacak,” Adana Zirve Gazetesinde 

“TMMOB’dan, iş cinayetlerine ve tek adam rejimine hayır” 
ve  (07.03.2017) Burdur Gazetesinde “TMMOB; iş cinayet-
lerine ve tek adam rejimine hayır” başlıklarıyla haber yapıldı.
12/14.03.2017
TMMOB Teoman Öztürk Öğrenci Evi ve Sosyal Tesisleri’nde 
onuncusu gerçekleştirilen MMO Öğrenci Üye Kurultayı 2017,  
BirGün Gazetesinde “Değişiklik kabul edilirse dikta rejimi ge-
lecek,” Evrensel Gazetesinde “Öğrenci üye kurultayı başladı” 
ve (14.03.2017) Zafer Gazetesinde “Öğrenci Üye Kurultayı 
2017 Ankara’da yapılıyor” başlıklarıyla haber yapıldı.
19.03.2017
TMMOB’un referandum çalışmaları kapsamında Eskişehir’de 
düzenlediği ve Oda Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ekber Ça-
kar’ında katıldığı basın toplantısı, 2 Eylül Gazetesinde 
“TMMOB referandum için toplandı” ve Eskişehir Sakarya 
Gazetesinde “Evet demek için gerekçe yok” başlıklarıyla ha-
ber yapıldı. 
22.03.2017
Oda Başkanı Ali Ekber Çakar’ın LPG’li araçlarla ilgili verdiği 
demeç, Habertürk Ankara Gazetesinde “Merdiven altı LPG 
uyarısı” başlığıyla haber yapıldı. 
23/29.03.2017
Odamız tarafından yayınlanan “MMO: Krizdeki imalat sana-
yisi yüksek döviz-yüksek faiz kıskacında” başlıklı araştırma 
raporu, Evrensel Gazetesinde “Dövizdeki tırmanma enflas-
yonu tırmandırıyor,” Aydınlık Gazetesi’nde “Enflasyon daha 
da tırmanacak,” (29.03.2017) Susma Gazetesi’nde “Döviz-
deki tırmanma enflasyonu artırıyor,” Yeni Bakış Gazetesinde 
“Dövizde yaşanan artış, enflasyonu da tırmandırıyor” ve Yeni 
Bakış Gazetesinde “Dövizde yaşanan yükseliş enflasyonu tır-
mandırıyor” başlıklarıyla haber yapıldı.

22 Mart 2017 Habertürk

Mart 2017 Termodinamik

Mart 2017  Metal Dünyası

23 Mart 2017 Evrensel

12 Mart 2017 BirGün
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Eğitimin Adı Tarihi Verildiği Şube Katılımcı Sayısı

Asansör Avan Proje Hazırlama

4-5 Mart 2017 Zonguldak Şube 11

7-8 Mart 2017 Ankara Şube 30

28-29 Mart 2017 İstanbul Şube 24

Araçların LPG ye Dönüşümü 27-29 Mart 2017 Kocaeli Şube 15

Asansör

3-5 Mart 2017 İstanbul Şube 13

10-12 Mart 2017 Ankara Şube 19

24-26 Mart 2017 Zonguldak Şube 7

Araç Projelendirme 
20-23 Mart 2017 Antalya Şube 11

23-26 Mart 2017 İstanbul Şube 25

Asansör Periyodik Kontrol Muayene Elemanı 23-26 Mart 2017 İstanbul Şube 17

Doğalgaz İç Tesisat

2-5 Mart 2017 Trabzon Şube 17

9-12 Mart 2017 Kayseri Şube 12

9-12 Mart 2017 İstanbul Şube 27

16-19 Mart 2017 Antalya Şube 17

23-26 Mart 2017 Ankara Şube 18

Mekanik Tesisatı

6-12 Mart 2017 Denizli Şube 11

6-12 Mart 2017 Kocaeli Şube 14

13-19 Mart 2017 İzmir Şube 16

13-19 Mart 2017 İstanbul Şube 23

13-19 Mart 2017 Ankara Şube 29

15-21 Mart 2017 Zonguldak Şube 11

Endüstriyel ve Büyük  Tüketimli Tesislerin Doğalgaza Dönüşümü

17-20 Mart 2017 Eskişehir Şube 10

27-30 Mart 2017 Antalya Şube 14

27-30 Mart 2017 Konya Şube 20

27-30 Mart 2017 Ankara Şube 24

28-30 Mart 2017 Bursa Şube 26

Klima Tesisatı 10-14 Mart 2017 Zonguldak Şube 7

Yangın Tesisatı

2-4 Mart 2017 İstanbul Şube 25

7-9 Mart 2017 Bursa Şube 16

10-12 Mart 2017 Denizli Şube 8

LPG Otogaz İstasyonları  Sorumlu Müdür (A Sınıfı İSG Uzmanı) 8-9 Mart 2017 İzmir Şube 13

Şantiye Şefliği

3-5 Mart 2017 İstanbul Şube 21

14-16 Mart 2017 Bursa Şube 29

23-25 Mart 2017 Kocaeli Şube 8

24-26 Mart 2017 Adana Şube 34

29-31 Mart 2017 Samsun Şube 21

29-31 Mart 2017 İzmir Şube 17

LPG Otogaz İstasyonları  Sorumlu Müdür( 3 Gün)

2-4 Mart 2017 Kayseri Şube 18

21-23 Mart 2017 İzmir Şube 20

24-26 Mart 2017 İstanbul Şube 16

LPG Dolum Tesisleri ve Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür 8 Mart 2017 Kayseri Şube 3

Enerji Kimlik Belgesi Uzmanı (Yeni Tasarlanan Bina) 15-17 Mart 2017 Diyarbakır Şube 13

Toplam 730

Mart 2017'de MİEM Kurslarına Katılım

Mart ayı boyunca 15 şubemizde, 15 konu başlığı altında düzenlenen MİEM kurslarına 730 kişi katıldı.
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* Yapılacak sınavlar sonucunda başarılı olan üyelerimize Akredite Belge düzenlenmektedir.

Eğitimin Adı Tarihi Verildiği Şube Sınav Tarihi

Asansör Avan Proje Hazırlama

12-13 Nisan 2017 İzmir Şube 14 Nisan 2017

18-19 Nisan 2017 Gaziantep Şube 20 Nisan 2017

19-20 Nisan 2017 Mersin Şube 20 Nisan 2017

25-26 Nisan 2017 İstanbul Şube 27 Nisan 2017

Asansör

20-22 Nisan 2017 Gaziantep Şube 23 Nisan 2017

21-23 Nisan 2017 Mersin Şube 24 Nisan 2017

26-28 Nisan 2017 İzmir Şube 29 Nisan 2017

28-30 Nisan 2017 İstanbul Şube 2 Mayıs 2017

Asansör Periyodik Kontrol Muayene Elemanı
20-23 Nisan 2017 İstanbul Şube 24 Nisan 2017

27-30 Nisan 2017 Ankara Şube 30 Nisan 2017

Araç Projelendirme Mühendis Yetkilendirme
10-13 Nisan 2017 Diyarbakır Şube 13 Nisan 2017

24-27 Nisan 2017 Eskişehir Şube 28 Nisan 2017

Araçların LPG’ye Dönüşümü

7-9 Nisan 2017 İstanbul Şube 9 Nisan 2017

13-15 Nisan 2017 Diyarbakır Şube 15 Nisan 2017

28-30 Nisan 2017 Eskişehir Şube 30 Nisan 2017

Araçların CNG’ye Dönüşümü 17-19 Nisan 2017 Diyarbakır Şube 19 Nisan 2017

Doğalgaz İç Tesisat*

1-4 Nisan 2017 Trabzon Şube 5 Nisan 2017

6-9 Nisan 2017 İstanbul Şube 10 Nisan 2017

11-14 Nisan 2017 Bursa Şube 15 Nisan 2017

Endüstriyel ve Büyük Tüketimli Tesislerin Doğalgaza Dönüşümü* 6-9 Nisan 2017 Trabzon Şube 10 Nisan 2017

Yangın Tesisatı
7-9 Nisan 2017 Ankara Şube 10 Nisan 2017

13-15 Nisan 2017 İstanbul Şube 17 Nisan 2017

Mekanik Tesisat

3-9 Nisan 2017 Trabzon Şube 11 Nisan 2017

3-9 Nisan 2017 Mersin Şube 10 Nisan 2017

3-9 Nisan 2017 Bursa Şube 10 Nisan 2017

10-16 Nisan 2017 İstanbul Şube 17 Nisan 2017

Soğutma Tesisatı
20-21 Nisan 2017 Ankara Şube 22 Nisan 2017

24-25 Nisan 2017 Bursa Şube 25 Nisan 2017

Havuz Tesisatı 10-12 Nisan 2017 Mersin Şube 13 Nisan 2017

Havalandırma Tesisatı

17-18 Nisan 2017 Ankara Şube 19 Nisan 2017

26-27 Nisan 2017 Konya Şube 27 Nisan 2017

26-27 Nisan 2017 Bursa Şube 27 Nisan 2017

LPG Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür (3 Gün)

4-6 Nisan 2017 Ankara Şube 6 Nisan 2017

12-14 Nisan 2017 Antalya Şube 14 Nisan 2017

12-14 Nisan 2017 Konya Şube 14 Nisan 2017

21-23 Nisan 2017 Bursa Şube 23 Nisan 2017

28-30 Nisan 2017 İstanbul Şube 30 Nisan 2017

LPG Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür (5 Gün) 17-21 Nisan 2017 Ankara Şube 21 Nisan 2017

Şantiye Şefliği

5-7 Nisan 2017 Samsun Şube 7 Nisan 2017

12-14 Nisan 2017 Ankara Şube 14 Nisan 2017

21-23 Nisan 2017 İstanbul Şube 23 Nisan 2017

Nisan 2017 MİEM Kurs Programı
Nisan ayında düzenlenecek olan MİEM eğitim programı aşağıda yer almaktadır. Programın güncel hali 

http://www.mmo.org.tr/miem/ adresinden takip edilebilir.
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ANKARA:

Ankara`da Olgunlar Sokak Madenci Anıtı`nda düzenle-
nen basın açıklamasını TMMOB Ankara İl Koordinasyon 
Kurulu sekreteri Özgür Topçu okudu.

ANTALYA: 

İnşaat Mühendisleri Odası Antalya şubesinde gerçekle-
şen basın açıklamasını Antalya İl Koordinasyon Kurulu 
sekreteri Vahap Tuncer okudu.

BURSA: 

DİSK-KESK-TMMOB-TTB TÜMTİS Bursa Bileşenle-
rinin MMO Bursa Şubesi Remzi Erişler konferans salo-
nunda gerçekleştirdiği ortak basın açıklamasını TMMOB 
Bursa İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Fikri Düşünceli 
okudu.       

DİYARBAKIR: 

İnşaat Mühendisleri Odasında düzenlenen basın açıkla-
masını Diyarbakır İl Koordinasyon Kurulu sekreteri Meh-
met Orak okudu.

DENİZLİ:

Basın açıklaması Denizli İl Koordinasyon Kurulu sekreteri 
Cüneyt Zeytinci tarafından okundu.

EDİRNE:

DİSK, KESK, TMMOB ve TTB temsilcileri ile birlikte ger-
çekleştirilen basın açıklamasını Jeoloji Mühendisleri Oda-
sı Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Alan okudu.

ESKİŞEHİR:

Makina Mühendisleri Odası Eskişehir Şubesi’nde yapılan 
basın açıklamasını Eskişehir İl Koordinasyon Kurulu Sek-
reteri Neşet Aykanat okudu.

GAZİANTEP: 

İnşaat Mühendisleri Odası şubesinde gerçekleşen basın 
toplantısında, açıklamayı Gaziantep İl Koordinasyon Ku-
rulu Sekreteri Burkay Güçyetmez okudu.

HER 3 MART’TA; İŞ CİNAYETLERİNE VE İŞÇİ KATLİAMLARINA 
“HAYIR” DİYORUZ

İş cinayetlerine dikkat çekmek için ilki 2013 yılında düzenlenen “TMMOB 3 Mart İş Cinayetlerine Karşı 
Mücadele Günü”nde İKK`ların bulunduğu kentlerde gerçekleştirilen kitlesel basın açıklamalarıyla “İş 
Cinayetlerine ve İşçi Katliamlarına HAYIR” denildi. 

KIRKLARELİ:

Kırklareli İl Koordinasyon Kurulu Mühendis ve Mimarlar 
Lokali’nde bir basın toplanısı gerçekleştirdi, basın metnini 
Kırklareli İKK Sekreteri Erol Özkan okudu.

MALATYA: 

Makina Mühendisleri Odası şubesinde gerçekleşen açık-
lamayı Malatya İl Koordinasyon Kurulu sekreteri Erdal 
Yavaş okudu.

MERSİN:

Basın açıklaması Mersin İl Koordinasyon Kurulu sekreteri 
Seyfettin Atar tarafından okundu.

Ortak açıklama metni şöyle:

İŞ CİNAYETLERİNE ve İŞÇİ KATLİAMLARINA 
HAYIR DİYORUZ!

Bugün, 3 Mart 1992 tarihinde Zonguldak Kozlu’da ya-
şanan ve 263 madencinin yaşamını yitirdiği toplu iş cina-
yetinin yıldönümü. 2013 yılından bu yana her 3 Mart’ta 
“İş Cinayetlerine Karşı Mücadele Günü” etkinliğiyle ül-
kemizin kanayan yarası haline gelen iş cinayetlerine bir 
kez daha dikkat çekmeye, iş cinayetlerinin önlenmesi için 
mücadeleyi bir adım daha büyütmeye çalışıyoruz.  

Ülkemizde iş cinayetlerinin ve iş kazaların sayısı artık tu-
tulamaz hale geldi. Cinayetlerin ve kazaların önlenmesi, 
meslek hastalıklarını ortaya çıkaran etkenlerin ortadan 
kaldırılması için gerekli çalışmalar yapılmıyor. Yapılması 
gereken çalışmalar, maliyet ve işgücü mazeret gösteri-
lerekgeçiştiriliyor ve emekçilerin can güvenliği hiçe sa-
yılıyor.

İşçi sağlığı ve iş güvenliği açısından gidişat olumsuz yön-
de ilerliyor. Yasalar ile koruma altına alınacağı söylenen 
işçi sağlığı ve iş güvenliği konusunda geçtiğimiz her gün 
ülkemiz daha da geriye gidiyor. Hafızalarımızda henüz 
tazeliğini koruyan Soma, Ermenek, Torunlar ve en son 
Şirvan’da yaşananişçi katliamları 6331 sayılı İş Sağlığı ve 
Güvenliği Kanunu yürürlükteyken meydana gelmiştir.
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6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve kanun çer-
çevesinde bu güne kadar yapılan düzenlemeler problem-
lidir. Bununla birlikte, 4857 Sayılı İş Kanunu’nda yer alan 
“telafi çalışması”, “denkleştirme”, “çağrı üzerine çalış-
ma”, “kısmi süreli çalışma”, “asıl işveren-alt işveren iliş-
kisi” başta olmak üzere kuralsız çalışma koşulları olduğu 
sürece işçi sağlığı ve iş güvenliği alanındaki düzenlemeler 
bir anlam ifade etmeyecektir.

İş cinayetlerinin, iş kazalarının ve meslek hastalıklarının 
önü alınamazken, emekçilerinsendikal hakları ve grev 
hakları OHAL veya milli güvenlik gerekçe gösterilerek-
bir bir ellerinden alınmaktadır. Sendikal örgütlenmenin 
önündeki engeller kaldırılmadıkça işçi sağlığı ve iş güven-
liği konusunda yol almak mümkün olmayacaktır.

Ülke gündemi ve çalışma yaşamındaki antidemokratik 
ortam ortadan kaldırılmadan, iş cinayetlerinin önüne 
geçmek imkansızdır. Emekçiler, uygulamaya konan özel 
istihdam büroları ile kiralık işçi haline dönüştürülmüş, 
zorunlu bireysel emeklilik sistemi kesintileri ile de sosyal 
hakları daha geriye çekilmiştir.Güvencesizliğin neden ol-
duğu esnek çalışma, işsiz kalma korkusu, işçilerin sadece 
fiziksel sağlığını değil, ruhsal sağlığını da olumsuz etkile-
mektedir.

Tüm bunların yanında en önemli konulardan birisi de 
kamu kurumları ve 50 kişiden az işçi çalıştırılan, az tehli-
keli iş yerlerinde uzman ve hekim çalıştırma zorunluluğu-
nun 1 Temmuz 2017 tarihine ertelenmesidir. İş cinayet-
lerinin önlenmesi, iş güvenliğinin sağlanması ve meslek 
hastalıklarının tespit edilebilmesi için bu iki unsurun tüm 
işyerlerinde görev yapması gerekmektedir.

Bu alandaki sorunların köklü çözümü için önerilerimiz 
basit, uygulanabilir ve hayatidir:

İşçi sağlığı ve iş güvenliğinin sağlanmasının öncelikle dev-
letin ve işverenin görevi olduğu unutulmamalıdır. İşyer-
lerinde işçi sağlığı ve iş güvenliği alanında görev verilen 
mühendis, mimarların işçi sağlığı ve iş güvenliğinin sağ-
lanması konusundaki görevlerinin bir danışmanlık hizmeti 
olduğu kabullenilmelidir.

İşçi sağlığı ve iş güvenliği alanına ilişkin düzenlemelerin 
ve denetimin yalnızca Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan-
lığı tarafından yürütülmesi, doğru kararların alınmasının 
önünde bir engeldir. Bu nedenle düzenleme ve denet-
leme; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın yanın-
da, Sağlık Bakanlığı, üniversiteler, sendikalar, TTB ve 
TMMOB’den oluşan idari ve mali yönden bağımsız bir 

enstitü tarafından yerine getirilmelidir. Çalışma yaşamına 
ilişkin tüm düzenlemeler bu enstitü tarafından yeniden 
ele alınmalı ve kararlaştırılmalıdır.

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

Dün Soma’da, Ermenek’te Torunlar’da, Şirvan’da yaşa-
nan iş cinayetlerinde 350 işçi hayatını kaybetti. AKP’nin 
iktidara geldiği 2002 yılından 2017 yılının başına kadar iş 
cinayetlerinde hayatını kaybeden emekçilerin sayısının 
20.000’e ulaştığını üzüntüyle görüyoruz.

Bunun için bizler;

İş cinayetlerinde büyük bir artışa neden olan OHAL uy-
gulamasına HAYIR diyoruz!

İş cinayetlerinin, meslek hastalıklarının, denetimsizliğin 
önünü açacak tüm düzenlemelere HAYIR diyoruz!

İş cinayetlerinde devletin ve işverenlerin suçunun, uzman 
olarak görev yapan teknik elemanların sorumlu tutulma-
sına HAYIR diyoruz!

Özel istihdam bürolarına ve zorunlu bireysel emeklilik 
sigortasına HAYIR diyoruz!

Güvencesiz çalışmaya HAYIR diyoruz!

İş cinayeti davalarındaki hukuksuzluğa HAYIR diyoruz!

İş cinayetlerinin kader, fıtrat olarak nitelendirilmesine 
HAYIR diyoruz!

                   Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği
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“NEYİ OYLAYACAĞIZ?” BİLDİRİ DAĞITIMI GERÇEKLEŞTİRİLDİ
TMMOB’nin HAYIR çalışmaları kapsamında hazırladığı “Neyi Oylayacağız?” başlıklı bildiriler, 13 Mart 
2017 tarihinde başta Ankara, İstanbul ve İzmir olmak üzere birçok ilde dağıtıldı. Bildiri dağıtımına; Oda 
yöneticileri, teknik görevlileri ve çalışanlar katıldı.

Referandumla yapılması istenen değişiklikleri içeren bil-
diri; TMMOB’ne bağlı Odalar, İl ve İlçe Koordinasyon 
Kurulları tarafından hem üyeler hem de kamuoyu ile 
paylaşıldı.

NEYİ OYLAYACAĞIZ?

16 Nisan’da sandığa gidiyoruz.

EVET ya da HAYIR diyerek oylayacağımız Anayasa deği-
şikliklerinde neler var?

Cumhurbaşkanı tek başına yürütme/icra gücü olacak ve 
istisnasız her şeyi belirleyecek

Meclisin yasama/kanun yapma yetkisi Cumhurbaşkanının 
yeni yetkileri ve kararnamelerinin gölgesinde kalacak

Meclisin yürütmeyi dengeleme, frenleme ve denetleme 
yetkisi kalmayacak

Cumhurbaşkanı kamu idari yapısı, devlet, milli güvenlik 
politikaları, kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu 
niteliğindeki meslek kuruluşları, sendikalar, dernekler, 
vakıflar ve toplum örgütlenmelerinin üzerinde tek başına 
hâkimiyet kuracak

Bekleme odasına alınan parlamenter sistemden sonra, 
Meclisin içinden çıkan Bakanlar Kurulu da tasfiye edile-
cek,

Hükümet tek kişiden ibaret olacak

Cumhurbaşkanı’nın partili olması/parti başkanı olması 
sağlanacak, tarafsızlığı kalmayacak

Cumhurbaşkanı, yardımcıları ve bakanlarının yargılana-
bilmesi neredeyse imkansız hale gelecek, görevleriyle 
ilgili olmayan suçlar için de dokunulmazlıkları olacak

Anayasa Mahkemesi’nin 15 üyesinin 12’si doğrudan 
Cumhurbaşkanı tarafından, 3’ü ise Cumhurbaşkanı’nın 
kontrolündeki Meclis tarafından seçilecek

Hakimler Savcılar Kurulu’nun 13 üyesinin 6’sı Cumhur-
başkanı tarafından, 7’si ise Cumhurbaşkanı’nın Mecliste-

ki çoğunluk partisi tarafından belirlenecek

Yargı tamamen Cumhurbaşkanı’na bağımlı olacak

Cumhurbaşkanı dilediği kadar Cumhurbaşkanı Yardım-
cısı atayabilecek

Cumhurbaşkanı, yardımcıları ve bakanlarının Meclise 
karşı siyasi sorumlulukları olmayacak

Cumhurbaşkanı’na Meclis Başkanı değil Cumhurbaşkanı 
Yardımcısı vekalet edecek ve tüm yetkileri kullanabilecek

Seçimleri yenileme/Meclisi feshetme yoluyla, “bir kimse 
en fazla iki defa Cumhurbaşkanı seçilebilir” hükmü ihlal 
edilecek

Seçimlerin yenilenmesi için Meclis üye tamsayısının beş-
te üç çoğunluğu olan 360 milletvekilinin oyu gerekecek 
ancak Cumhurbaşkanı tek başına bu kararı verebilecek

Cumhurbaşkanı ülkenin merkezi yönetim bütçesini tek 
başına belirleyecek ve yönetecek

Olağanüstü hal kararını yalnızca Cumhurbaşkanı alacak 

TMMOB olarak, üyelerimizi ve bütün yurttaşlarımızı bu 
değişikliğe, karanlık gidişe HAYIR demeye, ülkemizin sa-
hipsiz olmadığını göstermeye, Cumhuriyet, demokrasi 
ve laiklik mücadelesini sahiplenmeye ve Hayır oyu ver-
meye çağırıyoruz.
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Toplantıya TMMOB Yürütme Kurulu, Adana İl Koor-
dinasyon Kurulu, Oda Şube Yönetim Kurulları, Makina 
Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ekber 
Çakar ve Mimarlar Odası Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp 
Muhçu katıldı.

Toplantı ardından saat 18.00’de İnşaat Mühendisleri 
Odasında 3 Mart İş Cinayetlerine Karşı Mücadele Günü 
ve 16 Nisan referandumu konusunda basın toplantısı ya-
pıldı, basın açıklamasını TMMOB Yönetim Kurulu Başka-
nı Emin Koramaz okudu.

İŞ CİNAYETLERİNE, İŞÇİ KATLİAMLARINA

VE TEK ADAM REJİMİNE HAYIR DİYORUZ!

Bugün 3 Mart 1992 tarihinde Zonguldak Kozlu’da yaşa-
nan ve 263 madencinin yaşamını yitirdiği facianın yıldö-
nümü.

2012 yılında TMMOB 42. Genel Kurulu‘nda önemli bir 
karar aldık. Bu karar ile birlikte işçi sağlığı ve iş güvenliği 
konusunda toplumsal duyarlılığı arttırmak, siyasi otoriteyi 
uyarmak amacıyla her yıl 3 Mart İş Cinayetlerine Karşı 
Mücadele Gününde bir dizi etkinlik gerçekleştiriyoruz.

Çünkü ülkemizde iş cinayetleri, iş kazaları ve meslek has-
talıkları her geçen gün artıyor. 2016 yılında 2000’e yakın 
emekçiyi iş cinayetlerinde kaybettik. Soma, Ermenek, 
Torunlar ve Şirvan’da yaşanan işçi katliamları hala hafıza-
mızda tazeliğini koruyor. Sadece bu dört büyük faciada 
hayatını kaybeden işçilerin sayısı 350’yi aşıyor.

AKP’nin iktidara geldiği 2002 yılından 2017 yılının başına 
kadar iş cinayetlerinde 20.000 işçi hayatını kaybetti. İş ka-
zaları ve meslek hastalıkları nedeniyle iş göremez duru-
ma gelenlerin, hayatını kaybedenlerin ise sayısı tutulamaz 
durumda.

İş cinayetlerinde ve meslek hastalıkları nedeniyle hayatını 
kaybeden tüm emekçileri saygıyla anıyoruz.

Bilinmelidir ki, işçi sağlığı ve iş güvenliği açısından gidişat 

TMMOB, ADANA’DA İŞ CİNAYETLERİNE VE TEK ADAM REJİMİNE 
“HAYIR” DEDİ!

TMMOB Yürütme Kurulu 3 Mart 2017 tarihinde Adana birimleri ile 3 Mart İş Cinayetleri İle Mücaldele ve 
referandum çalışmaları gündemi ile toplantı yaptı.

olumsuz yönde ilerliyor. Yasalar ile koruma altına alına-
cağı söylenen işçi sağlığı ve iş güvenliği konusunda geçtiği-
miz her gün ülkemiz daha da geriye gidiyor. Yaşadığımız 
büyük işçi katliamlarının tamamı 6331 sayılı kanun yürür-
lükteyken meydana gelmiştir.  

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu bir göz boyama 
kanunu olarak ortaya çıkarılmıştır. Bu kanun ve çerçeve-
sinde bu güne kadar yapılan düzenlemeler problemlidir. 
Bununla birlikte, 4857 Sayılı İş Kanunu’nda yer alan “telafi 
çalışması”, “denkleştirme”, “çağrı üzerine çalışma”, “kıs-
mi süreli çalışma”, “asıl işveren-alt işveren ilişkisi” başta 
olmak üzere kuralsız çalışma koşulları olduğu sürece işçi 
sağlığı ve iş güvenliği alanındaki düzenlemeler bir anlam 
ifade etmeyecektir.

OHAL süresinde iş cinayetlerinde ve iş kazalarında büyük 
bir artış meydana gelmiştir. Ülkemizin içinde bulunduğu 
bu koşullarda iş cinayetlerinin, iş kazalarının ve meslek 
hastalıklarının önü alınamazken, emekçilerin kazanılmış 
hakları ellerinden alınmaktadır.

İşçilerin temel sendikal hakları ve grev hakları OHAL 
veya milli güvenlik gerekçe gösterilerek engellenmekte-
dir. Sendikal örgütlenmenin önündeki engeller kaldırıl-
madıkça işçi sağlığı ve iş güvenliği konusunda yol almak 
mümkün olmayacaktır.

Denetimsizliğin, kontrolsüzlüğün bu kadar yaygın olduğu 
bu dönemde, OHAL ve KHK’ların gölgesinde bir refe-
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randum sürecine sokulduk. İşçilerin grev haklarının milli 
güvenliği tehdit ettiğinin söylendiği bu dönemde, ülke-
mizde rejimi değiştirmeyi amaçlayan bir anayasa paketi 
halkoyuna sunulacak.

16 Nisan’da halk oylamasına sunulacak olan Anayasa de-
ğişikliğinde toplumun ve ülkenin temel ihtiyaçları ve so-
runlarına yönelik hiçbir öneri, iş cinayetleri ile mücadele, 
meslek hastalıklarının engellenmesi gibi konulara dönük 
hiçbir çözüm bulunmamaktadır.

Aksine parlamenter temsili demokrasi, Meclisin içinden 
çıkan ve Meclis denetimine tabi Hükümet sistemi, Ba-
kanlar Kurulu, yargı bağımsızlığı, yasama, yürütme ve 
yargı kuvvetlerinin ayrılığı ortadan kaldırmaktadır.

Bu değişiklikle, iktidar sözcülerinin ifadesi ile “Hükümet 
sistemi meclisten kovulmaktadır”. Meclisin yasama ve 
denetim yetkisi elinden alınmaktadır. Yürütme yetkisi, 
tek başına Cumhurbaşkanında toplanmakta, denetimsiz 
ve sınırsız yetkilerle donatılmaktadır. Cumhurbaşkanının 
yargılanması neredeyse imkânsız hale getirilmektedir.

Partili Cumhurbaşkanlığını öngören bu rejim/sistem deği-
şikliği, tek kişi diktasını getirecek, cumhurbaşkanı tarafın-
dan belirlenen kişiler milletvekili, bakan, Cumhurbaşkanı 
yardımcısı olacaktır. Cumhurbaşkanına Meclisi feshetme, 
bütçe hazırlama, kararname çıkarma, HSK ve AYM üye-
lerini, büyükelçileri, üst düzey kamu yöneticilerini atama, 

milli güvenlik politikalarını belirleme, TSK’yı kullanma ve 
daha birçok yetki verilmektedir. Tüm bu değişiklikler, 
dikta rejiminden başka bir şey getirmeyecektir.

TMMOB, ülkemizin içine sürüklendiği bu girdaptan çıkış 
için üzerine düşen sorumluluğu yerine getirecektir.

16 Nisan’da anayasa değişikliği referandumu değişikliği 
için kurulan sandıklarda, Türk Mühendis ve Mimar Oda-
ları Birliği tüm örgütlü gücü ile HAYIR diyecektir.

510.159 üyemizin tamamına ulaşarak, gerçekleri anlata-
cak ve meslektaşlarımızın HAYIR oyu vermesini sağlaya-
caktır. Aynı zamanda yurttaşlara gerçekleri anlatacak ve 
Hayır oyu vermeye davet edecektir. 

Bizleri, bu ülkenin teknik elemanlarını, yani mühendisleri, 
mimarları ve şehir plancılarını ülkemizin aydınlık gelece-
ğini düşünmekten ve bu ortak geleceğimiz için sorumlu-
luklarımızı yerine getirmekten kimse alıkoyamayacaktır.

TMMOB olarak, 3 Mart İş Cinayetlerine Karşı Mücadele 
Günü’nde, üyelerimizi ve bütün yurttaşlarımızı; iş cina-
yetlerine ve işçi katliamlarına HAYIR demeye, ülkemizin 
sahipsiz olmadığını göstermeye, Cumhuriyet, demokrasi 
ve laiklik için Hayır oyu vermeye çağırıyoruz.

       Emin Koramaz

               TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

MÜHENDİSLİK, MİMARLIK VE ŞEHİR PLANCILIĞI EĞİTİMİ SEMPOZYUMU 
II. DÜZENLEME KURULU TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

22-23 Aralık 2017 tarihinde Ankara’da düzenlenecek olan, TMMOB Mühendislik, Mimarlık ve Şehir 
Plancılığı Eğitimi Sempozyumu II. Düzenleme Kurulu Toplantısı, 15.03.2017 tarihinde TMMOB’nde 
gerçekleştirildi.

Toplantıya Düzenleme Kurulu Üyeleri; Kemal Zeki Taydaş 
(TMMOB), Eren Şahiner (TMMOB), Ertan Öztürk (ÇMO), 
Leyla Tatar Yıldırım (FMO), Halit Cenan Mertol (İMO), Gü-
rol Seyitoğlu (JMO), Enis Tolga Eroğlu (KMO), Ali Uğurlu 
(KMO), Nadir Avşaroğlu (Maden MO), İsmail Küçük (Mete-
oroloji MO), Müfit Gülgeç (MMO), Mehmet Soğancı (MMO), 
Sibel Baş (MO), Sevgi Vefa Taçyıldız (Peyzaj MO), İnanç Hıdı-
roğlu (PMO), Baki Remzi Suiçmez (ZMO) katıldı.
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TMMOB İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ RAPORU KAMUOYU İLE 
PAYLAŞILDI

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, 10 Mart 2017 tarihinde, 43. ve 44. dönemlerde, komisyon 
çalışmaları ile oluşturulan İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Raporunu bir basın toplantısı ile kamuoyu ile paylaştı. 

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, 43. ve 44. dö-
nemlerde, komisyon çalışmaları ile oluşturulan İşçi Sağlığı 
ve İş Güvenliği Raporunu bir basın toplantısı ile kamuoyu 
ile paylaştı. 

Basın toplantısında TMMOB’nin işçi sağlığı ve iş güvenliği 
alanına bakışını TMMOB Yönetim Kurulu üyesi Mehmet 
Besleme sunarken, raporun özetinin ve Türkiye’de işçi 
sağlığı ve iş güvenliğinin genel durumunun bulunduğu 
sunumu, aynı zamanda Komisyon Başkanlığı’nı da yapan 
Oda Yönetim Kurulu Üyesi Bedri Tekin yaptı.

Türkiye’de işçi sağlığı ve iş güvenliği alanında siyasal ik-
tidarın tutumunun etkilerinin ve son 15 yılda bu alanda 
yaşanan değişimin, iş kazalarının nasıl iş cinayeti ve toplu 
katliamlara dönüştüğü sunumun ana başlıkları arasında 
tartışıldı. Raporda yapılan tespit ile bu alanın özelleştir-
me ile sermayeye teslim edilmesinin ardından yaşananla-
rın, 4875 Sayılı iş yasasının getirdiği esnek ve güvencesiz 
çalışmanın işçi sağlığı ve iş güvenliği üzerindeki olumsuz 
etkilerinin giderek artmasını bir iktidar politikası olduğu 
tartışmaya açıldı.

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği raporunda bulunan, bu alanda 
çalışan teknik elemanların sorunları ve bu sorunlara su-
nulan çözümler de basın toplantısında gündem olarak yer 
aldı. Basın toplantısı TMMOB’nin işçi sağlığı ve iş güven-
liği alanına yönelik yaptığı tespitler ve sorunlara getirdiği 
çözüm önerileri de basın ile paylaşıldı.

TMMOB İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ 
RAPORU: İŞ CİNAYETLERİNE, MESLEK 
HASTALIKLARINA, GÜVENCESİZ VE ESNEK 
ÇALIŞMAYA HAYIR

İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin 23. maddesinde 
“Herkesin kendi özgür seçimiyle belirlediği işyerinde, 
adil ve elverişli çalışma koşullarında çalışma hakkı vardır” 
denilmektedir.

Dünyanın çeşitli yerlerinde işçi sınıfının verdiği onlarca 

yıllık mücadelesi, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği ilkesinin kabul 
edilmesini, daha sonraki zamanlarda Dünya Çalışma Ör-
gütü tarafından kısmen kabul edilmesini ve işyerlerinde 
bu amaca yönelik standartlar ve sözleşmelerin oluşmasını 
sağlamıştır.

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, işçilerin bede-
lini canlarıyla ödediği onlarca yıllık mücadelenin sonucu 
olan İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği ilkelerinin ülkemizde de 
yaygınlaşması, ikirciksiz olarak uygulanması için mücade-
le etmektedir.

Emekçilerin işyerlerinde geçirdikleri kazalar sonucu veya 
meslek hastalıklarına yakalanarak hayatlarını kaybetme-
leri, yine aynı nedenler yüzünden bedensel ve zihinsel 
sağlıklarından olmaları, insan onuruna yakışmamaktadır.

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği alanındaki çalışmalar ülkemiz-
de de oldukça eskidir. Bu çalışmalar TMMOB açısından 
teknik önceliklerin ötesinde toplumsal huzur ve çalışma 
yaşamındaki barışın olmazsa olmazı olarak kabul edil-
mektedir.

AKP iktidarı ile büyük artış gösteren, özellikle 2010-2012 
yılları arasında yaşanan iş kazalarındaki toplu ölümler ne-
deniyle çıkarılan 6331 Sayılı iş Güvenliği Yasası, başlangıç-
ta bizim teknik ve yapısal önermelerimizi kısmen de olsa 
içermesine karşın, bugüne kadar yapılan değişikliklerle 
amacından sapmış; konu kapsamındaki eğitim ve sınav ve 
uygulamalar piyasacı bir anlayışla özel sektöre açılmıştır.

Bu rapor, içinde köklü ve temel yapısal sorunlar barın-
dıran İSG yasasıyla ortaya çıkan paradoksu gözler önüne 
sermektedir. Ülkemizde ölümlü iş kazaları ve henüz top-
lumsal hafızanın unutmadığı Soma, Ermenek, Torunlar 
ve Şirvan gibi katliamlar; iş kazaları sonucu iş göremezlik 
oranları bu yasa ile birlikte büyük bir artış göstermiştir.

İşçi sağlığı ve iş güvenliğindeki temel ve yasada hedefle-
nen ancak bir türlü gerçekleştirilmeyen amaç, çalışanların 
sağlığına zarar verecek hususların önceden belirlenerek 
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önlenmesi, rahat ve güvenli bir çalışma ortamı sağlan-
ması, kazalara ve meslek hastalıklarına karşı çalışanların 
ruhsal ve bedensel sağlığının korunmasıdır.

Bu alanda birçok meslek disiplinin bilimsel ve teknik ve-
rinin yanı sıra toplumsal normları da kullanarak hizmet 
üretmek zorundadır. Üretilen, işin karakteri ve uygulama 
alanları gereği kamusal hizmet olmak zorundadır. Ancak 
ülkemizde, işçi sağlığı ve iş güvenliği alanı tam aksi isti-
kamette üretim yapmakta; önleyici, tedavi edici uygula-
malar işveren eliyle uzmanlara ve hekimlere yüklenmiş 
durumdadır. Yasa yayınlandığından beri uzmanların, he-
kimlerin ve sağlık personelinin işyerlerine vereceği hiz-
met süresi giderek azaltılmıştır. Bu yapılanın amacı işçi 
sağlığı ve iş güvenliğini korumak değil; hekim, sağlık per-
soneli ve uzmanların işverene olan maliyetini azaltmaktır.

Özetle söylersek; uzmanın, hekimin ve diğer sağlık per-
sonelinin ayda 8 dakika, 12 dakika, 16 dakika görev yap-
tığı işyerlerinde iş kazaları ve meslek hastalıklarının azal-
masını beklemek mümkün değildir.

Yine bu raporda, ticari bir danışmanlık haline dönüştü-
rülen ve teknik olarak içinin günden güne boşaltıldığı, 
eğitimin özel kurumlar tarafından verildiği “iş güvenliği 
uzmanlığı”, TMMOB’nin bu alana bakışı, dünyada ve ül-
kemizde işçi sağlığı ve iş güvenliğinin durumu, kavram-

ların ortaya çıkışı, 4875 sayılı iş kanunu ve sonuçları, 
özelleştirme ve sendikasızlaştırmanın bu alana etkileri, 
inşaat ve maden sektörünün iş kazalarının yoğun olarak 
yaşanması nedeniyle özel olarak incelenmesi, AKP iktida-
rının işçi sağlığı ve iş güvenliğine yaklaşımı ve Birliğimizin, 
bu ülkenin teknik elemanlarının işçi sağlığı ve iş güvenliği 
alanına dair tespit ve önerilerini bulacaksınız.

Biz bu raporu, iş cinayetlerinde katledilen on binlerce 
işçiye ve geride bıraktıklarına ithaf ettik. Yetmeyeceğini 
biliyoruz, ama gözden kaçmasın; AKP’nin iktidara geldiği 
2002 yılından 2017 yılının başına kadar iş cinayetlerinde 
hayatını kaybeden emekçilerin sayısı 20.000’i aştı. Sadece 
2017 yılı başında yüzlerce işçi hayatını kaybetti ve meslek 
hastalıklarına yakalandı, iş göremez hale geldi. 

TMMOB tüm bunlardan hareketle, bu raporla bir kez 
daha; iktidarın “Yeni Türkiye’sine”, emekçilerin alın teri-
nin değerinin azaltılırken ölümlerin artmasına, İSG yasa-
larının işçiden değil işverenden yana olmasına, güvencesiz 
ve esnek çalışmaya, işçi sağlığı ve iş güvenliğinin teknik 
ve kamusal unsur olmaktan çıkarılmasına, yargı kararları-
nın işveren ve iktidar tarafından görmezden gelinmesine 
HAYIR demektedir.

 Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği
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TMMOB II. KADIN SEMPOZYUMU GERÇEKLEŞTİRİLDİ
TMMOB Kadın Çalışma Grubu tarafından ilki 2015 yılında düzenlenen TMMOB Kadın Sempozyumu’nun 
ikincisi “Mesele Kadın Olmak” başlığıyla İnşaat Mühendisleri Odası Teoman Öztürk Toplantı Salonu’nda 18 
Mart 2017 tarihinde gerçekleştirildi. 

Sempozyumun açılışında Kadın Çalışma Grubu Başkanı 
M. Hanze Gürkaş ve TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı 
Emin Koramaz birer konuşma yaptılar.

Hanze Gürkaş, gün geçtikçe kadınların temel hak ve öz-
gürlüklerine yapılan müdahaleler ile uygulanmaya çalışı-
lan baskı ve şiddet artsa da, bu ülkenin cesur ve yürekli 
kadınları olarak dün olduğu gibi, bugün de barbarlığa kar-
şı duracaklarını vurgulayarak şöyle konuştu: “Dil, din, ırk 
ve cinsiyet rolleriyle şekillenen ve zenginleşen toplumsal 
yapı, siyasal iktidar tarafından yapılan gerici müdahaleler-
le eğitimsizlik, güvencesizlik, yoksulluk, işsizlik, sömürü 
ve ayrımcılık ile her geçen gün geriye itiliyor,

Kadınlar olarak, ceplerimizdeki kırmızı kartları çıkarmak 
zorundayız. Evde, okulda, işte, tarlada, arazide, fabrika-
da, şantiyede, ofiste kadınlara yönelik tüm ikincil, cinsi-
yetçi ve zorba uygulamaya HAYIR diyoruz. 15 yıldır bir 
fiil sürdürülen kadın karşıtı politikaların, toplumsal var 
olma mücadelesine döndüğü bu günlerde, mühendis mi-
mar ve şehir plancısı kadınların sesi ile Sempozyum’umu-
zu gerçekleştireceğiz.

Bu sebeple; Şiddet, Taciz ve Tecavüze; Kadın Cinayet-
lerine;

Her Türlü Ayrımcılığa;

Kadın Emeğinin Sömürülmesine;

Kadının Yok Sayılmasına,

Özgürlüklerimizin Elimizden Alınmasına;

Hayatımıza ve Kararlarımıza Müdahale Edilmesine;

Ve Tüm Baskılara HAYIR! Diyoruz.

Emekten, eşitlikten, özgürlükten, demokrasiden, cum-
huriyetten, laiklikten, insanca yaşamdan yana verdiğimiz 
mücadelemizde; TMMOB’ li kadınların örgütlü sesinin 
de, bir kez daha hayırlara vesile olacağı inancındayız.”

Sempozyumda yedi ayrı konuşmacı “Mesele Kadın Ol-
mak” konusunda bildiri sundu. A. Ülkü Karaalioğlu ve Aslı 

Gördebak’ın moderatörlüğünü yaptığı Sempozyum’da;

Son 15 Yılda Hukukun Kadına Getirdikleri Ve Götürdük-
leri / Av. Candan Dumrul, Kadın Emeği Ve Güvencesiz-
leştirme / Doç. Dr. Melda Yaman, Savaştan Etkilenen 
Kentlere Kadın Gözüyle Bakmak / Yıldız Tahtacı Ve Ke-
ziban Arukan, Akp Dönemi Kadın İstihdam Politikaları: 
Esnek Ve Güvencesiz Çalışma / Prof. Dr. Gülay Toksöz, 
Kadınların Sınıfı Ve Kadınlar Arası Güç Birliği Olanakları 
/ Doç. Dr. Dilek Hattatoğlu, Mesele Kadın Olmak / Doç 
Dr. Süreyya Karacabey başlıklı sunumlar gerçekleştirdi.

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin 
Koramaz’ın açış konuşmasıysa şöyle:

TMMOB’nin aydınlık yüzleri,

Sevgili Kadın Meslektaşlarım,

Hepinizi TMMOB Yönetim Kurulu adına saygıyla selamlı-
yorum. Hepiniz hoş geldiniz.

Yaklaşık 4 dönemdir yapmakta olduğumuz Kadın Ku-
rultaylarına geçen dönemden itibaren Kadın Sempozyu-
munu da ekledik. “Kadınlar örgütlü TMMOB daha güçlü 
şiarıyla” sürdürdüğümüz kadın çalışmalarının giderek bü-
yüdüğünü, örgütle bütünleştiğini görüyor ve bu başarı-
nızdan dolayı hepinizi kutluyorum.
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Kadınlarla ilgili tüm söylemlerinde cinsiyetçi bir dil kulla-
nan, kadınlara saldıran siyasi iktidar,gerici düzenlemele-
rinin büyük çoğunluğunu kadınlar üzerinden yürütüyor. 
Sempozyum programının bu gerçekliğin altını bir kez 
daha çizecek şekilde kurgulanmış olmasını anlamlı bulu-
yorum.

Böylesine önemli bir etkinliği TMMOB adına şekillendi-
ren Kadın Çalışma Grubumuza, etkinliğimize emeği ve 
katkısı bulunan tüm dostlara, etkinlik konuşmacılarına, 
siz katılımcılara yürekten teşekkür ediyorum.

II. Kadın Sempozyumu’nu olağanüstü hal koşulları fırsat 
bilinerek; soruşturmalar, görevden uzaklaştırmalar, gö-
zaltı ve tutuklamalarla muhalif tüm seslerin susturulmaya 
çalışıldığı, ülkemizin yüz akı akademisyenler sorgusuz, su-
alsiz ve hukuksuz bir şekilde görevlerinden ihraç edildiği, 
basın-yayın organlarının, derneklerin kapatıldığı, 8 Mart 
kadın yürüyüşü gibi tüm dünyada coşkuyla kutlanan bir 
etkinliğin dahi yasaklandığı bir süreçte gerçekleştiriyoruz.

Bizler, iktidarın rant hesaplarına çomak sokan, ülke kay-
naklarının talan edilmesine karşı çıkan, bu ülkenin yü-

zünü emekten, adaletten, demokrasiden yana çevirmiş 
mühendis, mimar ve şehir plancıları bu baskılara çok da 
yabancı değiliz. Ancak baskının sistematik hale geldiğinin 
ve bir korku iklimi yaratılarak toplumun sindirilmeye ça-
lışıldığının da bilinmesini isteriz.

Aramızda KHK’larla işten atılan meslektaşlarımız olduğu-
nu biliyorum. Baskı ve yıldırma operasyonları karşısında 
dimdik duran sevgili kadınlar… Bu onurlu mücadeleniz-
de her zaman yanınızda duracak ve görevlerinize bir an 
önce geri dönebilmeniz için gereken her türlü desteği 
vereceğiz. Mücadeleniz mücadelemizdir.

Hukuk tanımaz diktacı zihniyetin Nazi dönemini çağrış-
tıran bu faşizan uygulamalarıyla amaçlanan açıktır. Bir 
rejim dönüşümü ve fiilen yürütülmekte olan başkanlık 
sisteminin kurumsallaştırılması söz konusudur.

Ülkemiz gündemine karabasan gibi çöken Anayasa deği-
şikliği referandumuna yaklaşık bir ay kaldı. 16 Nisan’da 
halk oylamasına sunulacak olan bu Anayasa değişikliği pa-
ketinde toplumun ve ülkenin temel ihtiyaçları ve sorunla-
rına yönelik hiçbir öneri, hiçbir çözüm bulunmamaktadır.
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Aksine, zaten iyice güdümlü hale gelmiş olan yargının ba-
ğımsızlığı ile yasama, yürütme ve yargı kuvvetlerinin ayrı-
lığı ilkesi ortadan kaldırılmaktadır.

Meclisin yasama ve denetim yetkisi elinden alınmaktadır. 
Yürütme yetkisi, tek başına Cumhurbaşkanı’nda toplan-
makta, Cumhurbaşkanı denetimsiz ve sınırsız yetkilerle 
donatılmaktadır.

Cumhurbaşkanı herhangi bir partiye üye, hatta parti baş-
kanı bile olabilecektir. Partili cumhurbaşkanı tarafından 
belirlenen kişiler milletvekili, bakan, Cumhurbaşkanı yar-
dımcısı olacaktır.

Cumhurbaşkanına Meclisi feshetme, bütçe hazırlama, 
kararname çıkarma, HSK ve AYM üyelerini, büyükelçile-
ri, üst düzey kamu yöneticilerini atama, milli güvenlik po-
litikalarını belirleme, TSK’yı kullanma, OHAL ilan etme 
ve daha birçok yetki verilmektedir.

Cumhurbaşkanı’na bağlı olarak çalışacak ve tüm üyeleri 
Cumhurbaşkanı tarafından atanacak Devlet Denetleme 
Kurulu’na Meslek Kuruluşları ve sendikalar hakkında İdari 
Soruşturma açma yetkisi de verilerek bu kurumlar işlev-
sizleştirilmeye sürekli baskı altında tutulmaya çalışılmak-
tadır.

Böylesi geniş yetkilerle donatılan Cumhurbaşkanı’nın 
yargılanması ise neredeyse imkânsız hale getirilmektedir.

Görüldüğü üzere, yapılmak istenen değişiklik, iktidarın 
iktidarını daha sert bir şekilde koruyabilmesi, ömrünü 
uzatabilmesi içindir.

Yapılmak istenen değişiklik, sömürü ve rant düzenlerinin 
otoriter bir tarzda sürmesi,  yolsuzluklarının dokunul-
mazlık sağlanarak devam etmesi, halkımızın alın terinin 
ürünü olan kamu kaynak ve varlıklarının talanı içindir.

Bunun en somut örneğine geçtiğimiz günlerde tanıklık 
ettik. OHAL koşullarının sunduğu olağandışı yetkilerden 
yararlanan siyasal iktidar, yeni bir KHK ile ülkemizin 11 
büyük kamu kurum ve kuruluşunun hisseleri ile birçok 
ildeki devlet arazilerini Varlık Fonu’na aktardı. Yani daha 
başkanlık sistemi gelmeden icraata başladılar.

Bu değişiklik paketi, iktidarda olduğu 15 yılda kadınların 
tüm kazanımlarını birer birer ellerinden alan, kadın cina-
yetlerine ve kadının insan hakları ihlallerine göz yuman, 

kadını toplumsal yaşamdan uzaklaştırıp eve hapsetmeye 
çalışan AKP zihniyetinin Cumhuriyet değerleriyle kavga-
sının son raundundaki vurucu darbesidir.

Görünen odur ki, demokrasi ve laikliğin tasfiye edilmesi, 
yoğun dinselleştirme gibi toplumun yeniden biçimlendi-
rilmesine hizmet eden düzenlemeler iktidara yetmemiş 
ve Anayasa değişikliği ile siyasal rejim dönüşümünü ta-
mamlayacak yeni bir dönemece girilmiştir.

Kuru gürültüye pabuç bırakmadığını, toplumsal cinsiyet 
rolleri ezberinde erkek mesleği olarak bilinen mühendis-
lik alanlarını seçerek ispat eden siz kadın meslektaşları-
mın, bu Anayasa değişikliği ile dayatılan “tek adam” re-
jimine “HAYIR”larını en güçlü sesleriyle haykıracaklarına 
inancım tamdır.

Ülkenin dört bir yanından gelen, “Söyleyecek sözümüz, 
değiştirecek gücümüz var” diyen kadın yoldaşlar…

Hepinizi sevgi, umut ve gelecek güzel günlere olan inan-
cımla bir kez daha selamlıyor, etkinliğimizin başarılı geç-
mesini diliyorum.
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Toplantıya TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Ko-
ramaz, Yürütme Kurulu Üyeleri Züber Akgöl, Bahattin 
Şahin, Ali Fahri Özten, Turhan Tuncer ve TMMOB Ge-
nel Sekreteri Dersim Gül ile birlikte Makina Mühendisle-
ri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ekber Çakar katıldı.

Toplantının ardından yapılan basın açıklamasını ise 
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz okudu.

ÜLKEMİZİN GELECEĞİ İÇİN

HAYIR’I BÜYÜTELİM

16 Nisan 2017 tarihinde gerçekleşecek Anayasa değişik-
liği referandumuna doğru hızla yol alıyoruz.

Gündeme getirilişinden Meclis’teki görüşme-oylama sü-
recine ve içeriğine değin tam bir sorun yumağı olan Ana-
yasa değişiklik teklifinin toplumda kabul görmediği apaçık 
ortada durmaktadır. Ülkemizin ve halkımızın temel so-
runlarına yönelik hiçbir çözüm içermeyen Anayasa de-
ğişikliği sadece tek adam sistemine geçişi önermektedir. 
Halkımız, Anayasa değişikliği ile ülkemizin bir felakete 
sürüklenmek istendiğini çok açık şekilde anlamıştır.

Referandum çalışmaları iktidarın baskısı altında, antide-
mokratik koşullarda yürütülmektedir. Devlet olanakları 
ile Evet mitingleri düzenlenirken Hayır çalışmaları Vali-
liklerce keyfi olarak yasaklanmakta ve engellenmektedir. 
Hayır çalışması yapanlar terörist, vatan haini gibi suçla-
malarla karalanmakta, bizzat iktidar temsilcileri tara-
fından hedef gösterilmektedir. Hayır seçeneği iktidarın 
baskısı altında olmasına rağmen giderek büyümektedir. 
Korku rüzgarı bu defa tersine esmektedir. Yıllarca baskı 
ve korku ile halkı terbiye etmeye çalışanlara yanıt Hayır 
ile verilmektedir. Sanal düşmanlar, gerçek dışı hikayeler 
ve manipülasyonlar tutmamaktadır. Edirne’den Kars’a 
ülken her karışı Hayır sesi ile yankılanmaktadır.

TMMOB, Anayasa değişikliği referandumu konusunda 
üzerine düşen sorumluluk gereği üyelerimiz başta olmak 

TMMOB, ESKİŞEHİR’DEN “ÜLKEMİZİN GELECEĞİ İÇİN HAYIR’I 
BÜYÜTELİM!” ÇAĞRISI YAPTI

TMMOB Yürütme Kurulu, Eskişehir İl Koordinasyon Kurulu, Şube Yönetim Kurulları ve Şube başkanları ile 
birlikte Anayasa Değişikliği Referandumu gündemi ile 18 Mart 2017 tarihinde, Eskişehir Yunus Emre Kültür 
Merkezi Salonu’nda bir bilgilendirme toplantısı gerçekleştirdi. 

üzere halkımıza gerçekleri anlatmakta ve aydınlık gele-
ceğimiz için tüm gücü ile çalışmaktadır. Referandumda 
oylayacağımız Anayasa değişiklik teklifinde Evet diyecek 
tek bir gerekçe dahi yoktur.

Cumhurbaşkanına tek başına yürütme ve yönetme gücü-
nün verilmesine; meclisin yasama/kanun yapma yetkisi-
nin Cumhurbaşkanının yeni yetkileri ve kararnamelerinin 
gölgesinde kalmasına Evet mi diyeceğiz?

Meclisin yürütmeyi dengeleme, frenleme ve denetleme 
yetkisinin yok olmasına Evet mi diyeceğiz?

Parlamenter sistem ve bakanlar kurulunun ortadan kalk-
masına, hükümetin tek kişiden oluşmasına Evet mi diye-
ceğiz?

Cumhurbaşkanı’nın partili olması/parti başkanı olmasına 
ve tarafsızlığının kalmamasına Evet mi diyeceğiz?

Cumhurbaşkanı, yardımcıları ve bakanlarının yargılanabil-
mesinin neredeyse imkânsız hale gelmesine, görevleriyle 
ilgili olmayan suçlar için de dokunulmazlık kazanmalarına 
Evet mi diyeceğiz?
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Yargının tamamen Cumhurbaşkanı’na bağımlı olmasına 
Evet mi diyeceğiz?

Cumhurbaşkanının dilediği kadar Cumhurbaşkanı Yar-
dımcısı atayabilmesine Evet mi diyeceğiz?

Cumhurbaşkanı, yardımcıları ve bakanlarının Meclise 
karşı siyasi sorumluluklarının olmamasına Evet mi diye-
ceğiz?

Cumhurbaşkanı’na seçilmiş Meclis Başkanının değil atan-
mış Cumhurbaşkanı Yardımcısının vekâlet etmesine ve 
tüm yetkileri kullanabilmesine Evet mi diyeceğiz?

Seçimleri yenileme/Meclisi feshetme yoluyla, “bir kimse 
en fazla iki defa Cumhurbaşkanı seçilebilir” hükmünün 
ihlal edilmesine Evet mi diyeceğiz?

Cumhurbaşkanının ülkenin merkezi yönetim bütçesini 
tek başına belirlemesine ve yönetmesine Evet mi diye-
ceğiz?

Olağanüstü hal kararının yalnızca Cumhurbaşkanının al-
masına Evet mi diyeceğiz?

TMMOB tüm bunlara ve Referandum sandığında önümü-
ze getirilecek olan Anayasa değişikliğine Hayır diyecektir.

Üzerinde asgari mutabakat dahi bulunmayan bu anayasa 
değişikliği dayatmasının, demokrasiyi ve istikrarı sağlama-
yacağı şimdiden görülmektedir.

TMMOB, 16 Nisan Anayasa Referandumunda HAYIR 
diyecek ve ülkemizin karanlığa doğru gidişatına HAYIR 
demeyi dalga dalga büyütecektir. Bu ülkenin teknik ele-
manları, bilimi ve tekniği halk yararına kullanmaktan, ger-
çekleri halkımızla paylaşmaktan asla geri durmayacaktır.

Sofradaki yemekten yaşadığımız konutlara, bindimiz oto-
mobilden kullandığımız iş makinalarına kadar yaşamın 
her alanında izi olan biz mühendis, mimar ve şehir plancı-
larının, özlemini duyduğumuz aydınlık günlerin gelişinde 
de izi ve katkısı olacaktır.

TMMOB olarak, üyelerimizi ve bütün yurttaşlarımızı bu 
değişikliğe, karanlık gidişe HAYIR demeye, reddetmeye, 
ülkemizin sahipsiz olmadığını göstermeye, Cumhuriyet, 
demokrasi, laiklik mücadelesini sahiplenmeye ve HAYIR’ı 
büyütmeye çağırıyoruz.

            Emin KORAMAZ

              TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
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PROVOKASYONLAR TMMOB’Yİ YILDIRAMAZ 
HAYIR DEMEYE VE HALKA GERÇEKLERİ 
ANLATMAYA DEVAM EDECEĞİZ

22 Mart 2017 Çarşamba günü, TMMOB’ye yönelik pro-
vokatif bir eylem gerçekleştirilmiştir.

TMMOB’nin, Anayasa değişikliği referandumu konusun-
da aldığı Hayır kararını protesto etmek bahanesiyle bazı 
Bakanlıklar ve TEDAŞ gibi müdürlüklerde idareciler ta-
rafından organize edilen provokasyona bazı meslektaş-
larımız zorla getirilmiştir. Çalışanlara, “TMMOB önünde 
yoklama alınacağı” söylenerek “herkesin katılması gerek-
tiği” zorlaması yapılmıştır. Devletin olanakları ve araçları 
bazı müdürlerin siyasal amaçları için kullanılmıştır. Birlik 
binamız önüne gelenleri taşıyan TEDAŞ, TEİAŞ gibi ku-
rumların resmi plakalı araçları basın tarafından fotoğraf-
lanmıştır.

Mühendis ve mimarların TMMOB’nin aldığı Hayır kara-
rını protesto ettiği görüntüsü ile organize edilen eyleme 
bazı AKP milletvekilleri de eşlik etmiş, fotoğraf çekip 
sosyal medyada paylaşmıştır. 

TMMOB ANKARA İKK: 
HALKA GERÇEKLERİ ANLATMAYA DEVAM EDECEĞİZ!

TMMOB Ankara İl Koordinasyon Kurulu, 22 Mart 2017 tarihinde TMMOB’ne yönelik gerçekleştirilen 
provokatif eylem nedeniyle, 23 Mart 2017 tarihinde MMO Suat Sezai Gürü Toplantı Salonu’nda bir basın 
açıklaması gerçekleştirdi.

Organizasyon ilk olarak, 21 Mart Salı günü AKP Keçiören 
sosyal medya hesaplarından birisi tarafından duyurulmuş 
ve TMMOB önünde yapılacak eyleme çağrı yapılmıştır. 
Aynı gün akşamı bu hesaptan yapılan paylaşımlar silinmiş-
tir. TMMOB önünde yapılmak istenen provokasyonun 
sahipleri ortadadır.

Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan meslektaşlarımız 
bazı müdürlerin tehditler ile yaptığı çağrılara prim ver-
memiştir. Ayrıca, TMMOB tarafından bir çağrı yapılma-
masına rağmen provokasyon haberini alan meslektaş-
larımız Birlik binamız önüne gelerek gerçekleştirilmek 
istenen provokasyona izin vermemiştir.

Birliğimize karşı girişilen bu provokatif eylemin yukarıdan 
talimatla yapıldığı, daire başkanları ve idarecilerin mes-
lektaşlarımıza katılmaları yönünde baskı yaptığı açıktır. 
“TMMOB’nin önünde yoklama alınacağının”, “katılma-
yanın defterinin dürüleceğinin” söylenmesinin nedeni 
de budur. Ancak tüm bunlara rağmen, bu ülkenin teknik 
elemanları yani mühendis, mimar ve şehir plancıları bu 
baskılara boyun eğmemiştir. 
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Birlik binamız önünde önünde gerçekleştirilmek istenen 
provokasyonu şiddetle kınıyoruz.

TMMOB önünde gerçekleşen olay ülke genelinde Hayır 
diyeceğini açıklayan ve Hayır çalışması yapan tüm kurum, 
kuruluş ve kişilere yönelik baskıdan bağımsız düşünüle-
mez. Yapılmak istenen şey çok açıktır; Hayır diyenlerin 
sesi kısılmak, susturulmak istenmektedir. 

Ancak bilinmelidir ki aklın ve bilimin yolunda ilerleyen 
TMMOB diz çökmeyecek, teslim olmayacak, gerçekleri 
halka anlatmaya devam edecek ve asli vazifesinden asla 
vazgeçmeyecektir.

TMMOB’nin aldığı Hayır kararına gelirsek; 

Cumhurbaşkanına tek başına yürütme ve yönetme gücü-
nün verilmesine; meclisin yasama/kanun yapma yetkisi-
nin Cumhurbaşkanının yeni yetkileri ve kararnamelerinin 
gölgesinde kalmasına Evet mi diyeceğiz?

Meclisin yürütmeyi dengeleme, frenleme ve denetleme 
yetkisinin yok olmasına Evet mi diyeceğiz?

Parlamenter sistem ve bakanlar kurulunun ortadan kalk-
masına, hükümetin tek kişiden oluşmasına Evet mi diye-
ceğiz?

Cumhurbaşkanı’nın partili olması/parti başkanı olmasına 
ve tarafsızlığının kalmamasına Evet mi diyeceğiz?

Cumhurbaşkanı, yardımcıları ve bakanlarının yargılanabil-
mesinin neredeyse imkânsız hale gelmesine, görevleriyle 
ilgili olmayan suçlar için de dokunulmazlık kazanmalarına 
Evet mi diyeceğiz?

Yargının tamamen Cumhurbaşkanı’na bağımlı olmasına 
Evet mi diyeceğiz?

Cumhurbaşkanının dilediği kadar Cumhurbaşkanı Yar-
dımcısı atayabilmesine Evet mi diyeceğiz?

Cumhurbaşkanı, yardımcıları ve bakanlarının Meclise 
karşı siyasi sorumluluklarının olmamasına Evet mi diye-
ceğiz?

Cumhurbaşkanı’na seçilmiş Meclis Başkanının değil atan-
mış Cumhurbaşkanı Yardımcısının vekâlet etmesine ve 
tüm yetkileri kullanabilmesine Evet mi diyeceğiz?

Seçimleri yenileme/Meclisi feshetme yoluyla, “bir kimse 
en fazla iki defa Cumhurbaşkanı seçilebilir” hükmünün 

ihlal edilmesine Evet mi diyeceğiz?

Cumhurbaşkanının ülkenin merkezi yönetim bütçesini 
tek başına belirlemesine ve yönetmesine Evet mi diye-
ceğiz?

Olağanüstü hal kararının yalnızca Cumhurbaşkanının al-
masına Evet mi diyeceğiz?

Bizler, bu ülkenin aydınlık geleceği için ülkemize, halkı-
mıza, laikliğe, cumhuriyete, yaşam alanlarımıza, yeraltı ve 
yerüstü kaynaklarımıza, mesleğimize, meslektaşlarımıza, 
meslek alanlarımıza ve meslek örgütlerimize sahip çıka-
cak, tüm bu baskı rejimine HAYIR diyeceğiz.

Yargının bir kişiye bağımlı hale getirilmesine, yeraltı ve 
yerüstü zenginliklerimizin talan edilmesine, yaşam alan-
larımızın peşkeş çekilmesine, limanlarımızın, fabrikala-
rımızın, tesislerimizin yok edilmesine karışı çıkacağız, 
HAYIR’ı dalga dalga büyüteceğiz!

Türkiye’nin dört bir tarafında, yüreği halkı ve ülke sevgi-
si ile dolu olan meslektaşlarımız ile başlattığımız HAYIR 
kampanyasına devam edeceğiz; HAYIR’ı dalga dalga bü-
yüteceğiz!

TMMOB tüm bunlara ve Referandum sandığında önümü-
ze getirilecek olan Anayasa değişikliğine Hayır diyecektir.

TMMOB, 16 Nisan Anayasa Referandumunda HAYIR 
diyecek ve ülkemizin karanlığa doğru gidişatına HAYIR 
demeyi dalga dalga büyütecektir. Bu ülkenin teknik ele-
manları, bilimi ve tekniği halk yararına kullanmaktan, ger-
çekleri halkımızla paylaşmaktan asla geri durmayacaktır.

Sofradaki yemekten yaşadığımız konutlara, bindimiz oto-
mobilden kullandığımız iş makinalarına kadar yaşamın 
her alanında izi olan biz mühendis, mimar ve şehir plancı-
larının, özlemini duyduğumuz aydınlık günlerin gelişinde 
de izi ve katkısı olacaktır.

TMMOB olarak, üyelerimizi ve bütün yurttaşlarımızı bu 
değişikliğe, karanlık gidişe HAYIR demeye, reddetmeye, 
ülkemizin sahipsiz olmadığını göstermeye, Cumhuriyet, 
demokrasi, laiklik mücadelesini sahiplenmeye ve HAYIR’ı 
büyütmeye çağırıyoruz.

 TMMOB

                    ANKARA İL KOORDİNASYON KURULU
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TMMOB’nin Anayasa değişikliği referandumu konusunda 
almış olduğu HAYIR kararını protesto bahanesi ile dü-
zenlenen organizasyona meslektaşlarımızın demokratik 
tepkisi ile yanıt verildi. TMMOB tarafından herhangi bir 
çağrı yapılmamış olmasına rağmen provokasyon yapıla-
cağı duyumu üzerine örgütüne sahip çıkmaya gelen mü-
hendis, mimar ve şehir plancıları, Birlik binamız önünde 
toplandı. TMMOB üyesi yüzlerce mühendis, mimar ve 
şehir plancısı, yukarıdan aldıkları talimatla hareket eden 
grubun gerçekleştirmek istediği provokasyona izin ver-
medi.

TEDAŞ, TEİAŞ gibi kurumlar ve bazı Bakanlıklarda bir 
kısım idareci tarafından TMMOB önünde yoklama yapı-
lacağı ve herkesin organizasyona katılması zorlaması ile 
duyurular yapıldı. Bizzat TEİAŞ’ın resmi plakalı araçları 
tarafından kurum çalışanları Birlik binamız önüne getiril-
di. Aralarında mühendis, mimar ve şehir plancısı olmayan 
kişilere bazı AKP milletvekilleri de eşlik etti. TMMOB 
önünde toplanma olacağının duyulması üzerine Birlik bi-
namızın olduğu sokak öğle saatlerinde polisler tarafından 
kuşatıldı.

Devletin olanakları ve kamu kurumlarımızın araçları ile 
organize edilen ve 30-40 kişinin katılımı ile gerçekleşen 
organizasyon meslektaşlarımız tarafından kınandı. Pro-
vokatif organizasyona pirim vermeyen meslektaşlarımız 
“mühendisler, mimarlar halkın yanında, TMMOB susma-
dı susmayacak” sloganları attı.

Daire başkanları ve genel müdürlerin talimatı ile gelenler 
mesai saatinin başlamasıyla birlikte resmi plakalı araçlarla 
sokaktan ayrıldılar.

Grubun ayrılmasının ardından TMMOB Yönetim Kurulu 
Başkanı Emin Koramaz bir basın açıklaması yaptı. 

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz’ın 
konuşması şu şekilde,

“Bir AKP klasiğine daha şahitlik ettiniz; buraya genel 
müdürleri, daire başkanları ile geldiler… Dün, Keçiören 
AKP ilçe teşkilatlarından birisinin aracılığı ile “TMMOB’yi 
protesto ediyoruz” diye bir tweet atıldı. Ardından TEİAŞ 
ve TEDAŞ Genel Müdürleri ve daire başkanları; “mü-
hendisler ve mimarlar yarın 12,30’da TMMOB önünde 
olacak, gelmeyenin defterini düreriz, tek tek TMMOB 

TMMOB ÜYELERİ PROVOKASYONA GEÇİT VERMEDİ
22 Mart 2017 tarihinde Birlik binamız önünde provokatif  bir organizasyon gerçekleştirildi.

önünde isim alacağım”, dedi. Ancak bu ülkenin onurlu 
mühendis ve mimarları onlara boyun eğmedi, işte geldi-
ler, getirebildikleri ancak bu kadar.

Bizler yüreği insan ve halk sevgisi ile dolu olan bu ülke-
nin mühendis ve mimarları, bilimi rehber alarak, bu ülke 
kaynaklarının sömürülmesine, bu ülke kaynaklarının eşe 
dosta akrabaya peşkeş çekilmesine evet mi diyecektik?

Ülkemizi tek adamın yönetmesine, çocuklarımızın gele-
ceğine yaptıkları yapacaklarının teminatı olan bir kişinin 
karar vermesine evet mi diyecektik?

Bizler bu ülkenin geleceği için çalışan 515 bin mühendis 
mimarız! Laikliği karşısına alan, cumhuriyeti karşına alan; 
üretimi, yatırımı karşısına alan, gerici, baskıcı, faşist düze-
ne evet mi diyecektik?

Türkiye’nin dört bir tarafında, yüreği halkı ve ülke sevgi-
si ile dolu olan meslektaşlarımız ile başlattığımız HAYIR 
kampanyasına devam edeceğiz; HAYIR’ı dalga dalga bü-
yüteceğiz!

Yargının baskı altına alınmasına, yeraltı ve yerüstü zen-
ginliklerimizin talan edilmesine, yaşam alanlarımızın peş-
keş çekilmesine, limanlarımızın, fabrikalarımızın enerji 
üretim tesislerimizin yok edilmesine karışı çıkacağız, 
HAYIR’ı dalga dalga büyüteceğiz!

Bugün yanıtlarını TMMOB’ye sahip çıkan üyelerimizden 
aldılar. Yüzbinlerce mühendis, mimar ve şehir plancısı 
HAYIR’ı dalga dalga büyütecek, bizler demokrasiye, la-
ikliğe, cumhuriyete sahip çıkmaya devam edeceğiz! Yo-
lumuz açık olsun!”
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DİSK, KESK, TMMOB ve TTB’nin çağrısı ile 10 Ekim 
2015 tarihinde Emek, Barış ve Demokrasi Mitingi or-
ganize edilmiş ve toplanma alanı olan Ankara Tren Garı 
önünde Cumhuriyet tarihinin en büyük katliamı gerçek-
leşmişti.

Ankara Garı Katliamı’nı organize edenler ve canlı bom-
bacılar teknik takipte olmalarına karşın, 12 saatlik yolda 
hiçbir engele takılmaksızın Ankara’ya gelmişler, katliamın 
yapılacağı gün yol kontrolleri  bir el tarafından kaldırılmış, 
Valiliğe bildirilen miting saati değiştirilmiş, miting top-
lanma yerinde güvenlik önlemleri alınmamış, canlı bom-
bacılardan Alagöz’ün annesinin kamu 
kurumları nezdindeki ihbar içerikli tüm 
başvurularına karşın işlem yapılmamış ve 
akabinde Ankara’nın tarihi meydanında 
101 kişi can vermiş, 500’ü aşkın insan 
yaralanıp engelli kalmıştır. 15 Temmuz 
öncesi patlayan her canlı bombacının 
teknik takipte olduğu bilgileri, katliamlar 
gerçekleştikten sonra ortaya saçılmış-
tır. Göz göre göre gelen bu ve benzeri 
katliamlarda bir tek kamu görevlisi dahi 
yargılanmamıştır.   

Ankara katliamını soruşturan Mülkiye Müfettişlerinin 
hazırladıkları Rapor’da kamu görevlilerinin en azından 
ihmalleri olduğu açıkça beyan edilmiş olmasına karşın, 
Ankara Valiliği bugüne kadar emrindeki hiçbir kamu gö-
revlisi hakkında soruşturma açmamıştır. Mülkiye Müfet-
tişlerinin somut olarak tespit ettikleri bilgilerin neden ve 
kim tarafından gizlendiği; Ankara Emniyet Müdürlüğünün 
defalarca bombalı saldırı ihbarı almasına rağmen bunu ni-
çin Miting Tertip Komitesi ile paylaşılmadığı sorularının 
yanıtı ortada yok iken, Ankara Cumhuriyet Savcılığı ve 
Ankara Valiliği kamu görevlileri hakkında yapılan suç du-
yuruları ve şikayetleri görmezden gelmiştir. Hem Ankara 
Cumhuriyet Savcılığı hem de Ankara Valiliği, genel, soyut 
ve somut bir delile dayanmadığı gerekçesi ile suç duyuru-
larının “işleme konulmaması” kararını vermiştir.

10 EKİM KATLİAMINDA SORUMLULUĞU OLANLARA YARGI YOLUNU 
AÇMAK KAMU ERKİNİ KULLANAN KURUMLARIN ASLİ GÖREVİDİR

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, 23.03.2017 tarihinde 10 Ekim Katliamı ile ilgili TMMOB 
lehine verilen mahkeme kararı üzerine bir basın açıklaması yaptı.

TMMOB, Ankara Emniyet Müdürü başta olmak üzere, 
şube müdürleri ve sorumluluğu olan diğer kamu görev-
lileri hakkında adli-idari soruşturma açılması için Ankara 
Valiliği nezdinde şikayette bulunmuştur. Ankara Valiliği, 
TMMOB’ye yanıt vermemiştir. Valiliğin 60 gün içinde 
yanıt vermemesi üzerine TMMOB Bölge İdare Mahke-
mesine ‘zımni ret’ işlemi hakkında itirazda bulunmuş-
tur. Ankara Valiliği “işleme konulmaması kararı”nı ancak 
mahkemenin dava dilekçesini Valiliğe göndermesi üzeri-
ne TMMOB’ye tebliğ etmiştir.

Sonrasında ise Mahkeme, Valiliğin şikayette bulunulan kişi 
ve merciler hakkında hiç bir inceleme yap-
maksızın “işleme konulmama” kararı ver-
mesini hukuka aykırı bularak TMMOB’nin 
itirazını kabul etmiştir.

Bu aşamadan sonra Valiliğin, hakkında şi-
kayette bulunulan ve sorumluluğu olan 
diğer kamu görevlileri hakkında objektif 
bir soruşturma açarak; kusur ve ihmalleri 
bulunanları tespit edip, hem adli hem de 
idari kovuşturmaların önünü açması ge-
rekmektedir.

Bu katliamın üzerindeki örtünün kaldırılması, -anaların 
acısını dindirmeyecek olsa da- olası katliamların önünü 
keserek yeni acıların yaşanmasını önleyeceği gibi ülke-
mizi kaotik bir sürece teslim edenleri ve bu katliamdan 
kimlerin beslendiğini teşhir edecektir. Hukuk devleti il-
kesinin yaşamda karşılığını bulması ve toplumun adalet 
duygusunu kaybetmemesi için ucu nereye varırsa varsın 
etkili bir soruşturma ve kovuşturma yapılması Devlet ku-
rumlarının asli görevidir.

TMMOB, 10 Ekim Ankara Katliamı’nın sorumlularının 
ve bu katliamda ihmali bulunanların açığa çıkartılması ve 
adalet önünde hesap vermesi için mücadelesini sürdüre-
cektir.

   Emin KORAMAZ

 TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
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DİSK: MEMLEKETİN GELECEĞİNİ KARANLIK 
ELLERE BIRAKMAYIZ

16 Nisan’da yapılacak olan Anayasa Referandumunda 
tavrını “Hayır”dan yana açıklayan Türk Mimar Mühendis 
Odaları Birliği (TMMOB) dün bir provokasyonun hedefi 
haline getirildi.

Öncelikle, TEDAŞ ve TEİAŞ gibi kamu kurumlarına ait 
servisleri kullanarak ve kamu kurumlarında çalışan emek-
çileri zorlayarak yaratılmak istenen bu çirkin provokas-
yona karşı TMMOB’un yanında olduğumuzu belirtmek 
isteriz.

Referandum sürecine girildiğinden beri “Hayır” çalışması 
yapmak isteyenlere karşı yürütülen çirkin kampanyalar, 
hedef göstermeler, tacizler ve hatta saldırılar göstermek-
tedir ki, bu topraklarda ifade özgürlüğünün en ufak bir 
kırıntısına dahi izin verilmemektedir.

Yaratılmak istenen bu çirkin provokasyona karşı TMMOB 
ile yan yana duracağımızı, her ne olursa olsun doğru bil-
diğimiz yolda omuz omuza ilerleyeceğimizi, işçilerin ve 
memleketin geleceği için yollarda olmaya, bir mum yak-
maya devam edeceğimizi dosta düşmana duyurur, mem-
leketin geleceğini karanlık ellere bırakmayacağımızı ilan 
ederiz.

DİSK VE KESK TMMOB’NİN YANINDA
Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) ve Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu 

(KESK) 23.03.2017 tarihinde, Birliğimize yönelik provokatif eylemlere karşı, TMMOB’nin yanında olduklarını 
basına ve kamuoyuna duyurdular.

KESK: TMMOB’NİN YANINDAYIZ

OHAL koşullarında referanduma gidilmesi yetmezmiş  
gibi, siyasi iktidar OHAL’i de aşan her türlü baskı araç-
larını kullanarak “HAYIR” diyenleri sindirmeye, sustur-
maya, korkutmaya, sokaklara çıkamaz hale getirmeye 
çalışmaktadır.

En son, 22 Mart 2017 Çarşamba günü TMMOB önünde 
örgütlendirilmiş ve yönlendirilmiş bir grubun gerçekleş-
tirdiği provokasyonun tamamen bu politikaların ürünü 
olarak geliştirildiğini düşünmekteyiz.

Bu tür provokasyonların artık kurumlarımızın kapısına 
kadar dayandırılmış olması 16 Nisan’a yaklaştıkça daha 
tehlikeli girişimlerin de habercisidir. Bu benzer prova-
kasyonların bizzat kurum idare amirleri tarafından teşvik 
edildiği bilgisi ve duyumları vahimdir.

Devletin olanaklarının referandumda AKP lehine sonuna 
kadar kullanılması açıkça anayasal bir suçtur. Bu suçu iş-
leyenler hakkında derhal gerekli işlemler başlatılmalıdır.

TMMOB’a yönelik provokasyonu kınıyor,  dayanışma 
içerisinde olduğumuzu belirtiyoruz.
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Anayasa değişikliğinin bu ülkenin tüm yurttaşları gibi mü-
hendis, mimar ve şehir plancılarını da etkileyeceğine dik-
kat çekilen açıklamada, TMMOB`nin susturulamayacağı 
vurgulandı.

PROVOKASYONLARA GEÇİT YOK: 

TMMOB SUSMAYACAK!

Ülkemizin içinde bulunduğu zor şartlar her geçen gün 
daha da ağırlaştırılmakta; özgür iradeye yönelik baskılar, 
tehditler, provokasyonlar giderek artmaktadır. OHAL 
sopası altında Anayasa değişikliği için halkoylamasına gi-
dilmektedir. Anayasa değişikliğini irdeleyen; yaratacağı 
sorunları ortaya koyan; bu ülkenin kaynaklarına, varlık-
larına sahip çıkan; bunun için demokratik, laik, sosyal hu-
kuk devletinin vazgeçilemez olduğunu söyleyen TMMOB 
hedef alınmıştır. TMMOB örgütlülüğünden aldığı güç ile 
ayaktadır; ne zorbalıklarla ne de provokasyonlara geçit 
verecektir.

Anayasa değişikliğine yönelik yürütülmeye çalışılan “Ha-
yır” kampanyalarına izin verilmezken, “Hayır” broşürü 
dağıtanlar gözaltına alınırken, siyasetçilerin bile konuş-

ODALARDAN ORTAK AÇIKLAMA: 
“PROVOKASYONLARA GEÇİT YOK! TMMOB SUSMAYACAK!”

TMMOB`ne yönelik provokatif eyleme TMMOB`ne bağlı Odalar, 24.03.2017 tarihinde ortak açıklama 
yaparak tepki gösterdi.

maları engellenirken, TMMOB`un “Hayır” kampanyası-
na karşı iktidar eliyle bir protesto organize edilmek isten-
miştir. İktidarın ikiyüzlü demokrasi oyunu bir kez daha 
sahnelenmiştir. Kendisine ve yandaşlarına demokrat, 
ama en ufak eleştiriye karşı zorbalık içeren bu anlayışı 
kınıyoruz.

Anayasa değişikliğine “Evet” dedirtebilmek için her türlü 
zorbalık yapılmaktadır. Tekrar tekrar düşman yaratma 
ve mağduriyet edebiyatı ile halkın gözü kör edilmeye ça-
lışılmakta; bunlar da yeterli gelmemiş olsa gerek provo-
kasyonlara başvurulmaktadır.

İktidarın güdümü altında taşınan, Enerji Bakanlığı`nın da 
aralarında olduğu kamu kurumlarında “zorunlu görev-
lendirmelerle” TMMOB önüne getirilmeye çalışılan bir 
grubun tek elden çıkma sözde protestosu; bu ülkenin 
üreten, düşünen ellerini temsil eden mühendis, mimar 
ve şehir plancılarının sesini susturamaz. Aralarında eski 
AKP milletvekilinin, kamu kurumlarının müdür ve daire 
başkanlarının yer aldığı; 12 Eylül Anayasası ile üye olma 
zorunlulukları bile ortadan kaldırılan ve çoğu da TMMOB 
ve odalarına üye olmayan kamuda çalışanların yığılma-
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sıyla oluşturulan bu kesimin yaptığı protesto; “TMMOB 
üyeleri TMMOB`yi protesto ediyor” gibi yansıtılmak is-
tenmiştir. TMMOB örgütlülüğünden aldığı güçle sesini 
yükseltmeye devam edecektir. Meclis`te seçimlerle milli 
irade sopasını kullananlar, şimdi bunu bile çok görüp tek 
adam dayatmasına geçiş yapanlar; üniversiteler ve mes-
lek örgütleri söz konusu olunca seçimleri yok sayma an-
layışı içerisindedirler. Bu ikiyüzlü demokrasi anlayışı; bu 
ülkenin yüz akı olan TMMOB ve odalarından “demokra-
si” hesabı mı sormaya kalkmaktadır?

 Bu noktada kamuoyu ile paylaşmayı zorunlu gördüğü-
müz tespitlerimiz şunlardır:

- Toplumdan ve ülkemizin içinde bulunduğu koşullardan 
ayrılamayacak bir parçayı oluşturan mühendis, mimar ve 
şehir plancılarının bu Anayasa değişikliğinden doğrudan 
etkilenecekleri açıktır. Bu etki yalnızca siyasal alanı kap-
samayacaktır. Zaten siyasal alanda, hele Anayasada yapı-
lacak değişiklikler; toplumun tüm yaşam alanları üzerinde 
belirleyici etkiye sahiptir.

- Mühendis, mimar ve şehir plancıları bu ülkede yaşa-
makta; bu ülkede alın teri dökmektedir. Her yurttaş gibi 
bu ülkede özgürce düşüncelerini ifade etme hakkına sa-
hiptirler. Bu hakkı kimse elimizden alamaz.

- TMMOB`ye yönelik siyaset yapmama çağrısı hayatın 
gerçekliğine aykırıdır. 12 Eylül`ün kendilerine sağladığı 
inanç sömürüsüne dayalı bir politik kimliği yüceltirken, 
geriye kalan insanları “siyasetten uzak durma” adı altında 
kendi hak ve yaşamlarından bihaber hale getirmeye çalı-
şan bu anlayışın hiçbir hükmü yoktur. Mühendis, mimar 
ve şehir plancılarının; iş ve yaşam alanlarıyla ilgili alınan 
her karar siyasidir. Elbette mühendis, mimar ve şehir 
plancıları da siyasal bir duruş sergileyecektir. Demokra-
sinin en temel özelliği olan özgür irade, düşünceyi ifade 
özgürlüğümüze sonuna kadar sahip çıkacağız!

- Zorlu sınavlarda yüksek başarılar göstererek, bu ülke-
nin kaynaklarıyla eğitim görmüş; bu ülkenin değerlerini 
yüceltmek üzere görev üstlenmiş mühendis, mimar ve 
şehir plancıları siyaset yapmayacak da karanlık ilişkiler 
içindeki örgüt yapıları mı siyaset yapacaktır? Bu karanlık 
yapıların nasıl siyaset ilişkileriyle nerelere geldikleri, ül-
keyi 15 Temmuz Darbe Girişimi`yle nasıl bir uçuruma 
getirdikleri ortadadır.

- Bir kurumun üyeleri, çalışanları arasında elbette farklı 

görüşler olabilir. Bu o kurum adına kurumsal bir yaklaşım 
ortaya konulmasını engellemez. Mutlaka farklı düşünen 
olacaktır. Mahkemelerde bile farklı görüşler olsa da bir 
karar açıklanmaktadır. Farklı fikirler var diye hiçbir iş ya-
pılmaması, hiçbir fikrin dile getirilmemesi; hangi mantıkla 
açıklanabilir? Bu pasifize edici dayatmanın kabul edilmesi 
de mümkün değildir.

Bu ülkenin mühendis, mimar ve şehir plancıları olarak 
susmayacağız; meslek örgütlerimiz olan odalarımız ve 
TMMOB susmayacaktır! Tüm üyelerimizi ve halkımızı 
ülkemizin aydınlık geleceği için demokratik kuruluşlara 
sahip çıkmaya, bu kuruluşların sesini kısacak Anayasa de-
ğişikliğine geçit vermemeye çağırıyoruz!

Bilgisayar Mühendisleri Odası

Çevre Mühendisleri Odası

Elektrik Mühendisleri Odası

Fizik Mühendisleri Odası

Gemi Makinaları İşletme Mühendisleri Odası

Gıda Mühendisleri Odası

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası

İçmimarlar Odası

İnşaat Mühendisleri Odası

Jeofizik Mühendisleri Odası

Jeoloji Mühendisleri Odası

Kimya Mühendisleri Odası

Maden Mühendisleri Odası

Makina Mühendisleri Odası

Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası

Mimarlar Odası

Orman Mühendisleri Odası

Petrol Mühendisleri Odası

Peyzaj Mimarları Odası

Şehir Plancıları Odası

Tekstil Mühendisleri Odası

Ziraat Mühendisleri Odası
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Toplantıya TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Ko-
ramaz, Yürütme Kurulu Üyeleri Züber Akgöl, Bahattin 
Şahin, Cengiz Göltaş, Mehmet Besleme, Kemal Zeki 
Taydaş, Turhan Tuncer; Kocaeli İl Koordinasyon Kurulu 
bileşenleri, Oda Şube Yönetim Kurulları ve Temsilcileri 
katıldı. Yapılan basın açıklamasını TMMOB Yönetim Ku-
rulu Başkanı Emin Koramaz okudu.

REFERANDUMDA HAYIR DİYORUZ!

Ülkemizin yönelimini, halkımızın ve mesleğimizin gelece-
ğini belirleyecek Anayasa değişikliği referandumuna gün 
geçtikçe yaklaşmaktayız.

Meclisteki görüşmelerin başlamasından günümüze kadar 
birçok gerilim yaşanmış, bu süreçte bizim de içinde oldu-
ğumuz ayrı ayrı Emek ve Meslek Örgütleri, Demokratik 
Kuruluşlar ve Barolar görüşlerini dile getirmiştir. Halkı-
mız, Anayasa değişikliği ile ülkemizin bir felakete sürük-
lenmek istendiğini çok açık şekilde anlamıştır.

Referandum çalışmaları iktidarın baskısı altında, antide-
mokratik koşullarda yürütülmektedir. Devlet olanakları 
ile Evet mitingleri düzenlenirken HAYIR çalışmaları Vali-
liklerce keyfi olarak yasaklanmakta ve engellenmektedir. 
HAYIR çalışması yapanlar terörist, vatan haini gibi suçla-
malarla karalanmakta, bizzat iktidar temsilcileri tarafın-
dan hedef gösterilmektedir.

Anayasa değişikliğini irdeleyen; yaratacağı sorunları or-
taya koyan; bu ülkenin kaynaklarına, varlıklarına sahip 
çıkan; bunun için demokratik, laik, sosyal hukuk devleti-
nin vazgeçilemez olduğunu söyleyen TMMOB geçtiğimiz 
günlerde hedef alınmıştır. İktidarın ikiyüzlü demokrasi 
oyunu bir kez daha sahnelenmiştir. TMMOB`nin “HA-
YIR” kampanyasına karşı iktidar eliyle bir protesto orga-
nize edilmek istenmiştir. Bilinmelidir ki, iktidarın güdümü 
altında taşınan, Enerji Bakanlığı`nın da aralarında oldu-
ğu kamu kurumlarında “zorunlu görevlendirmelerle” 
TMMOB önüne getirilmeye çalışılan bir grubun tek elden 
çıkma sözde protestosu; bu ülkenin üreten, düşünen el-
lerini temsil eden mühendis, mimar ve şehir plancılarının 
sesini susturamaz.

TMMOB tarafından herhangi bir çağrı yapılmamış olma-

KOCAELİ İKK: TMMOB REFERANDUMDA HAYIR DİYOR!
TMMOB Yürütme Kurulu, Kocaeli İl Koordinasyon Kurulu, Şube Yönetim Kurulları ve Şube Başkanları ile 
birlikte Anayasa Değişikliği Referandumu gündemi ile 25.03.2017 tarihinde bir bilgilendirme toplantısı ve 
basın açıklaması gerçekleştirdi.

sına rağmen provokasyon yapılacağı duyumu üzerine ör-
gütüne sahip çıkmaya gelen mühendis, mimar ve şehir 
plancıları Birlik binamız önünde toplanarak bu anlayışa 
gereken cevabı vermiştir. Bu ülkenin mühendis, mimar 
ve şehir plancıları olarak susmayacağız; meslek örgütleri-
miz olan Odalarımız ve TMMOB susmayacaktır!

Toplumdan ve ülkemizin içinde bulunduğu koşullardan 
ayrılamayacak bir parçayı oluşturan mühendis, mimar ve 
şehir plancılarının bu Anayasa değişikliğinden doğrudan 
etkilenecekleri açıktır. Bu etki yalnızca siyasal alanı kap-
samayacaktır. Zaten siyasal alanda, hele Anayasada yapı-
lacak değişiklikler; toplumun tüm yaşam alanları üzerinde 
belirleyici etkiye sahiptir. Mühendis, mimar ve şehir plan-
cıları bu ülkede yaşamakta; bu ülkede alın teri dökmek-
tedir. Mühendis, mimar ve şehir plancılarının; iş ve yaşam 
alanlarıyla ilgili alınan her karar siyasidir ve elbette bizler 
de bu duruma karşı siyasal bir duruş sergileyeceğiz. De-
mokrasinin en temel özelliği olan özgür irade, düşünceyi 
ifade özgürlüğümüze sonuna kadar sahip çıkacağız. Bu 
hakkı kimse elimizden alamaz.

HAYIR seçeneği iktidarın baskısı altında olmasına rağmen 
giderek büyümekte, korku rüzgarı bu defa tersine es-
mektedir. Yıllarca baskı ve korku ile halkı terbiye etmeye 
çalışanlara yanıt HAYIR ile verilmektedir. Sanal düşman-
lar, gerçek dışı hikayeler, manipülasyonlar ve provokas-
yonlar tutmamaktadır. Edirne’den Kars’a ülkenin her ka-
rışı HAYIR sesi ile yankılanmaktadır.
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TMMOB, Anayasa değişikliği referandumu konusunda 
üzerine düşen sorumluluk gereği üyelerimiz başta olmak 
üzere halkımıza gerçekleri anlatmakta ve aydınlık gele-
ceğimiz için tüm gücü ile çalışmaktadır. Referandumda 
oylayacağımız Anayasa değişiklik teklifinde Evet diyecek 
tek bir gerekçe dahi yoktur.

Cumhurbaşkanına tek başına yürütme ve yönetme gücü-
nün verilmesine; meclisin yasama/kanun yapma yetkisi-
nin Cumhurbaşkanının yeni yetkileri ve kararnamelerinin 
gölgesinde kalmasına Evet mi diyeceğiz?

Meclisin yürütmeyi dengeleme, frenleme ve denetleme 
yetkisinin yok olmasına Evet mi diyeceğiz?

Parlamenter sistem ve bakanlar kurulunun ortadan kalk-
masına, hükümetin tek kişiden oluşmasına Evet mi diye-
ceğiz?

Cumhurbaşkanı’nın partili olması/parti başkanı olmasına 
ve tarafsızlığının kalmamasına Evet mi diyeceğiz?

Cumhurbaşkanı, yardımcıları ve bakanlarının yargılanabil-
mesinin neredeyse imkânsız hale gelmesine, görevleriyle 
ilgili olmayan suçlar için de dokunulmazlık kazanmalarına 
Evet mi diyeceğiz?

Yargının tamamen Cumhurbaşkanı’na bağımlı olmasına 
Evet mi diyeceğiz?

Cumhurbaşkanının dilediği kadar Cumhurbaşkanı Yar-

dımcısı atayabilmesine Evet mi diyeceğiz?

Cumhurbaşkanı, yardımcıları ve bakanlarının Meclise 
karşı siyasi sorumluluklarının olmamasına Evet mi diye-
ceğiz?

Cumhurbaşkanı’na seçilmiş Meclis Başkanının değil atan-
mış Cumhurbaşkanı Yardımcısının vekâlet etmesine ve 
tüm yetkileri kullanabilmesine Evet mi diyeceğiz?

Seçimleri yenileme/Meclisi feshetme yoluyla, “bir kimse 
en fazla iki defa Cumhurbaşkanı seçilebilir” hükmünün 
ihlal edilmesine Evet mi diyeceğiz?

Cumhurbaşkanının ülkenin merkezi yönetim bütçesini 
tek başına belirlemesine ve yönetmesine Evet mi diye-
ceğiz?

Olağanüstü hal kararının yalnızca Cumhurbaşkanının al-
masına Evet mi diyeceğiz?

TMMOB tüm bunlara ve Referandum sandığında önü-
müze getirilecek olan Anayasa değişikliğine HAYIR diye-
cektir.

Üzerinde asgari mutabakat dahi bulunmayan bu anayasa 
değişikliği dayatmasının, demokrasiyi ve istikrarı sağlama-
yacağı şimdiden görülmektedir.

TMMOB, 16 Nisan Anayasa Referandumunda HAYIR 
diyecek ve ülkemizin karanlığa doğru gidişatına HAYIR 
demeyi dalga dalga büyütecektir. Bu ülkenin teknik ele-
manları, bilimi ve tekniği halk yararına kullanmaktan, ger-
çekleri halkımızla paylaşmaktan asla geri durmayacaktır.

Sofradaki yemekten yaşadığımız konutlara, bindimiz oto-
mobilden kullandığımız iş makinalarına kadar yaşamın 
her alanında izi olan biz mühendis, mimar ve şehir plancı-
larının, özlemini duyduğumuz aydınlık günlerin gelişinde 
de izi ve katkısı olacaktır.

Tüm üyelerimizi ve halkımızı ülkemizin aydınlık geleceği 
için demokratik kuruluşlara sahip çıkmaya, provokasyon-
lara karşı bir arada durmaya ve bu kuruluşların sesini kısa-
cak Anayasa değişikliğine geçit vermemeye çağırıyoruz.

TMMOB olarak, üyelerimizi ve bütün yurttaşlarımızı bu 
değişikliğe, karanlık gidişe HAYIR demeye, reddetmeye, 
ülkemizin sahipsiz olmadığını göstermeye, Cumhuriyet, 
demokrasi, laiklik mücadelesini sahiplenmeye ve HAYIR’ı 
büyütmeye çağırıyoruz.

            Emin KORAMAZ

                              TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
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TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, 
Çalıştay’ın açılışında yaptığı konuşmada; “Ziraattan sana-
yiye, inşaat sektöründen gıda sektörüne, enerjiden ma-
denciliğe  çok geniş bir yelpazede bulunan çalışma alan-
ları ve 515.000’i aşkın üyesiyle TMMOB ve bağlı Odaları 
Bilirkişilik alanında da önemli bir hizmet vermektedir.” 
dedi.

Çalıştay, TMMOB Bilirkişilik Çalışma Grubu adına Leman 
Ardoğan  (Mimarlar Odası), Timur Bilinç Batur (HKMO) 
ve Şenay Güneş (JFMO) tarafından yapılan “6754 Sayılı 
Bilirkişilik Yasası Üzerine Bilirkişilik Çalışma Grubu Sunu-
mu” başlıklı tematik sunumla devam etti.

Daha sonra, birinci oturum Ali Fahri Özten yönetiminde, 
Atölye 1’in sunumu “6754 Sayılı Bilirkişilik Yasası Kap-
samında Bilirkişilik Eğitimleri’ başlığıyla gerçekleştirildi. 
Medar Kalkan (ZMO), Ayşen Yılmaz Öğüt (MO), Ferda 
Bitlisoğlu (GıdaMO), Doç. Dr. Aysun Balseven Odabaşı 
(TTB); “Bilirkişilik Eğitimi Verecek Kurumların Nitelik-
leri, Bilirkişilik Temel Eğitimine İlişkin Usul ve Esaslar, 
Temel ve Alt Uzmanlık Alanlarına Göre Bilirkişilerin 
Uyacağı Rehber İlkeler, Bilirkişilerin Hazırlayacağı Rapor 
Standartları” alt konu başlıklarıyla sunumlarını tamamladı.

İkinci oturumda Erkin Etike yönetiminde Atölye 2 çalış-
maları sunumu “6754 Sayılı Bilirkişilik Yasası Kapsamında 
Bilirkişilik Uzmanlık Alanları ve Bilirkişilik Ücretleri” ana 
başlığında yapıldı. Bilirkişilik Hizmetlerine İlişkin Temel 
ve Alt Uzmanlık Alanları, Temel ve Alt Uzmanlık Alanla-
rına Göre Bilirkişilerin Sahip Olması Gereken Nitelikler, 
Bilirkişilik Asgari Ücret Tarifesi, Temel ve Alt Uzman-
lık Alanlarına Göre Bilirkişilerin Aylık Olarak Bakacağı İş 

TMMOB 2. BİLİRKİŞİLİK ÇALIŞTAYI DÜZENLENDİ
İlki 19 Aralık 2015 tarihinde gerçekleştirilen TMMOB Bilirkişilik Çalıştayı’nın ikincisi, 25 Mart 2017 
tarihinde “6754 Sayılı Yasanın Gölgesinde” başlığıyla İnşaat Mühendisleri Odası Teoman Öztürk Salonu’nda 
düzenlendi.

Sayısı alt konu başlıklarıyla; Huriye Nacar Savat (KMO), 
Mustafa Yağmur (MO), Emin Demir (JMO) ve Avukat 
Uğur Tunca Turgay (TESK - Türkiye Esnaf ve Sanatkarla-
rı Konfederasyonu) sözcülüğünde sunumlar yapıldı.

Üçüncü oturum Petek Ataman (GIDAMO) başkanlığında 
Atölye 3 çalışmaları sunumu çerçevesinde 6754 Sayılı Bi-
lirkişilik Yasası Kapsamında Bilirkişilik Etiği ve Bilirkişile-
rin Denetimi ana başlığıyla gerçekleştirildi. Oturumun alt 
başlıkları, “Bilirkişilerin Görevlerini Yürütürken Uymaları 
Gereken Etik İlkeler, Bilirkişilik Listelerinin Oluşturul-
ması, Çıkarılma ve Bilirkişilik Yapmaktan Yasaklanma, 
Bilirkişiliğe Kabule İlişkin Usul ve Esaslar, Bilirkişilerin 
Denetimine ve Performansına İlişkin Usul Ve Esaslar, Bi-
lirkişilik Sicili” konularında Bülend Ceylan (MO), Macit 
Öncel (İMO) ve Demet Kaya Ayanoğlu (BMO) tarafından 
sunumlar yapıldı.

Son oturumun başkanlığını Nurten Çağlar Yakış üstlendi. 
6754 sayılı Bilirkişilik Yasasının Mevcut Yasa ve Yönetme-
liklere Uyumu başlıklı Atölye 4 çalışmaları sunumlarında, 
6754 Sayılı Bilirkişilik Yasası ve Meslek Örgütlerinin Mev-
zuatı, 6754 Sayılı Yasanın Bilirkişilik Yönetmeliği Nasıl 
Olmalı konuları işlendi. Dördüncü oturumun sözcüle-
ri; Namık Gazioğlu (HKMO) Mustafa Sözer (İMO Esen 
Özbayramoğlu (BMO) Sema Güleç Uçakhan (Türkiye 
Barolar B.) idi.

Çalıştay, Mimarlar Odası Yönetim Kurulu Başkan Yar-
dımcısı Ali Ekinci’nin kolaylaştırıcılığında düzenlenen Fo-
rum ve Çalıştay Sonuç Bildirisi Komisyonu seçimiyle sona 
erdi.
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EVET’E SERBEST TMMOB’YE YASAK!

Ülkemizin geleceğini şekillendirecek olan 16 Nisan 2017 
Anayasa Değişikliği Referandumu, tüm yurttaşlarımızın 
olduğu gibi Birliğimizin de en önemli gündem maddesi-
dir.

Ülkemizin dört bir yanında, üyelerimize ve halkımıza 
gerçekleri anlatarak aydınlık geleceğimiz için referandum 
çalışmalarını sürdürmekteyiz.

Ancak çalışmalarımız Ankara Valiliği tarafından engellen-
mektedir.

Tüm toplumu ilgilendiren Anayasa değişikliği konusun-
da, görüşlerin özgürce ortaya konulup tartışılması ge-
rekirken OHAL ortamı buna izin vermemektedir. Açık 
havada yapılacak bütün faaliyetlerin Valiliğe bildirilme-
si zorunluluğu Valiliklerce yetkilerini aşacak bir şekilde 
toplumun aleyhine kullanılmaktadır. TMMOB Ankara İl 
Koordinasyon Kurulu tarafından 27 Mart-8 Nisan 2017 
tarihleri arasında Kuğulu Park ve Sakarya Caddesinde 
Birliğimizce üretilen görüşlerin toplumla paylaşılması için 
stant kurma talebimize olumsuz yanıt verilerek yasakla-
ma kararı alınmıştır.

‘EVET’E SERBEST TMMOB’YE YASAK!
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, 30 Mart 2017 tarihinde Ankara Valiliği’nin TMMOB’nin 
referandum çalışmalarını yasaklamasına ve Birliğimizi hedef gösteren açıklamasına ilişkin bir basın açıklaması 
gerçekleştirdi.

Ankara Valiliği’nin yasaklama yazısında;

Yüksek Seçim Kurulu’nun ilgisiz 92 ve 75 No’lu kararları 
gösterilerek referandum konusunda çalışma yapacak ku-
rumlar siyasi partilere indirgenmiş,

Samsun’da yapılan itiraz  üzerine Yüksek Seçim Kurulu-
nun propaganda yasağını kaldırmasına rağmen, Yüksek 
Seçim Kurulu’nun 109 sayılı kararı ile siyasal partiler dı-
şında propaganda çalışmasını yasakladığı belirtilmiş,

OHAL kanunun 11. Maddesine dayanarak da stant kurul-
ması yasaklanmıştır.

Halkoylaması, yurttaşlara sunulan seçeneklerin saydam 
ve korkusuz bir biçimde tartışabildiği ve serbest tercih-
lerin ortaya çıktığı bir ortamda mümkün olabilir. Ancak 
Ankara Valiliğin yasaklama kararı buna engeldir.

Devletin imkan ve olanakları ile Anayasa değişikliği lehine 
faaliyetler yapılırken Hayır içerikli çalışmalar baskı altına 
alınmakta ve engellenmektedir.

Özgürlüklerin yasaklandığı ve fiilen kullandırılmadığı, 
medyanın Anayasa değişikliği lehine olan görüşlerin hiz-
metinde seferber edildiği bir ortamda Anayasal kamuoyu 
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oluşamaz. Bu ortamda Anayasa yoluyla rejim değişikliği 
meşru ve demokratik olmadığı gibi toplumun bugünü ve 
gelecek kuşaklar açısında da tehlikelidir.

Referandumun içeriğinin tartışılması, kamuoyuna yönelik 
bilgilendirme çalışmalarının yapılması en temel demok-
ratik haktır.

Ayrıca, TMMOB Ankara İl Koordinasyon Kurulunun re-
ferandum içerikli çalışması yasaklanırken, Güvenpark’ta 
ve Ankara’nın birçok noktasında  “Türkiye Hukuk 
Platformu”nun “Hukukçular Referandumu Anlatıyor” 
içerikli Anayasa değişikliği lehine olan çalışmasına ve 
stand kurmasına izin verilmiştir.

Tüm bu gelişmeler 16 Nisan’da yapılacak olan Anayasa 
değişikliği referandumu için “Evet” diyenlerin çalışmala-
rına serbestlik, “HAYIR” diyenlerin çalışmalarına yasakla-
ma olarak yansımaktadır.

TMMOB, Ankara Valiliğinin yasaklamasına karşı Yüksek 
Seçim Kurulu’na başvurmuş ve yasaklama işleminin iptali 
için hukuksal işlem başlatmıştır.

Başka bir husus da Ankara Valiliği tarafından 29 Mart 2017 
tarihinde yapılan basın açıklaması ve sonrasından yaşanan 
gelişmelerdir. Söz konusu açıklamanın Ulus meydanında 
bir grubun bildiri dağıtımı sırasında çekilen bir görün-
tünün basında farklı şekilde yer alması üzerine yapıldığı 
ifade edilmektedir. Ancak hiç ilgimiz olmadığı halde açık-
lamada  TMMOB muhatap alınmıştır. Bahsi geçen bildiri 

dağıtımı TMMOB’nin bir organizasyonu olmamasına rağ-
men “..grupla birlikte hareket eden, TMMOB üyesi ol-
duğu tespit edilen…” ifadesinin açıklamaya konulmasının 
Birliğimizi hedef göstermek dışında bir amacının olma-
dığı açıktır. Ankara Valiliği şunu çok iyi bilir ki, Anayasa-
nın 135. Maddesi ve 6235 sayılı TMMOB yasası gereği 
Türkiye sınırları içerisinde mühendislik, mimarlık, şehir 
plancılığı mesleklerini icra edebilmek için TMMOB’ye 
üye olunması yasal bir zorunluluktur. TMMOB’nin bugün 
itibarıyla 515 bini aşkın üyesi bulunmaktadır.

Ankara Valiliğinin hedef göstermesi ardından yandaş 
medya ve kişiler tarafından TMMOB’ye yönelik linç 
kampanyası başlatılmıştır. Ankara Valiliği eğer yaşanan 
her olayda TMMOB üyelerinin bulunup bulunmadığına 
bakacaksa hatırlatmak isteriz ki tüm mühendis, mimar, 
şehir plancılar gibi, Başbakan Binali Yıldırım da TMMOB 
üyesidir. Ankara Valiliğini, yaptığı sorumsuz açıklamadan 
dolayı kınıyor ve Birliğimizi hedef gösteren açıklamasını 
düzeltmeye davet ediyoruz.

TMMOB, ülkemizin geleceği için referandum çalışmaları-
na yönelik gelişen antidemokratik uygulamaların son bul-
ması için tüm ilgili ve yetkililere çağrıda bulunmaktadır.

Ülkemizin geleceği için referandum sürecinin demokra-
tik koşullar altında yürütülmesi sağlanmalıdır.

 Emin KORAMAZ

 TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

REFERANDUM VE TÜRKİYE’NİN GELECEĞİ PANELİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ
DİSK Ankara Bölge Temsilciliği, KESK Ankara Şubeler 
Platformu, TMMOB Ankara İKK, Ankara Tabip Odası ve 
ASMMO’nun düzenlediği “Referandum ve Türkiye’nin Ge-
leceği Paneli” 6 Mart 2017 tarihinde İMO Teoman Öztürk 
Toplantı salonunda geniş katılımla gerçekleştirildi.

TMMOB Ankara İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Özgür 
Topçu’nun yaptığı açış konuşmasıyla başlayan panelin mo-
deratörlüğünü Ankara Üniversitesinden ihraç edilen akade-
misyen Aysun Gezen üstlendi. 

Panelde sırasıyla Prof. Dr. Korkut Boratav ve Prof. Dr. 
İbrahim Ö. Kaboğlu birer sunum yaptılar. Katılımın yoğun 
olduğu panelde sunumların ardından Soru-Cevap bölümüne geçildi. Katılımcıların görüşlerinin dinlenmesi sonrası panel 
sona erdi.
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Mart
2017

Günce

1 Mart 2017 Çarşamba
 Oda Yönetim Kurulu Toplantısı yapıldı.
 TMMOB Bilirkişilik Çalışma Grubu Toplantısı’na, Ça-
lışma Grubu Odamız Temsilcisi Harun Erpolat katıldı.

3 Mart 2017 Cuma
 TMMOB Yürütme Kurulu’nun İş Cinayetleri İle Mü-
cadele ve referandum çalışmaları gündemi ile Adana 
birimleri ile gerçekleştirdiği toplantıya, Oda Başkanı Ali 
Ekber Çakar katıldı.

4 Mart 2017 Cumartesi
 Oda Merkezi’nde gerçekleştirilen TMMOB Sanayi 
Kongresi 2017 Yürütme Kurulu III. Toplantısı’na; OYK 
Sekreter Üyesi Yunus Yener, OYK Üyesi A. Selçuk Soylu, 
Oda Enerji Çalışma Grubu Üyesi Oğuz Türkyılmaz, Oda 
Teknik Görevlisi A. Sıla Aytemiz ve Oda Basın Danışma-
nı Aslı Aydın katıldı.
 OYK Üyesi Bedri Tekin, Oda Onur Kurulu Üyesi Mus-
tafa Yazıcı ve Oda Teknik Görevlisi Bülent Göksülük; 
Oda Merkezinde gerçekleştirilen İşçi Sağlığı ve İş Gü-
venliği Komisyonu II. Toplantısı’na katıldı.
 TMMOB Bilirkişilik Çalışma Grubu ve Çalıştay Atöl-
yeleri ortak toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya, Oda 
Denetleme Kurulu Üyesi Hüseyin Kaya katıldı.

8 Mart 2017 Çarşamba
 Oda Başkanı Ali Ekber Çakar, 8 Mart Dünya Emekçi 
Kadınlar Günü nedeniyle bir basın açıklaması yaptı.
 Dünya Emekçi Kadınlar günü etkinliklerine Odamız 
kadın çalışanları katıldı.
 Oda Yönetim Kurulu Toplantısı yapıldı.

9 Mart 2017 Perşembe
 Odamız Ankara Şubesi 25. Dönem Danışma Kurulu 
III. Toplantısı’na, Oda Başkanı Ali Ekber Çakar katıldı.

 TMMOB İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Çalışma Grubu 
Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya, OYK Üyesi Bedri 
Tekin katıldı.
 MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunluluğu hakkında, 
Mesleki Yeterlilik Kurumu’nda gerçekleştirilen değer-
lendirme toplantısına Oda Teknik Görevlisi Can Öztürk 
katıldı.

10 Mart 2017 Cuma
 OYK Üyesi Bedri Tekin, TMMOB İşçi Sağlığı ve İş Gü-
venliği Raporu’nun kamuoyu ile paylaşıldığı basın top-
lantısına katılarak Rapor’un sunumunu gerçekleştirdi.

11 Mart 2017 Cumartesi
 TMMOB Teoman Öztürk Öğrenci Evi ve Sosyal 
Tesisi’nde gerçekleştirilen ‘Öğrenci Üye Kurultayı 
2017’ye; Oda Yöneticileri, Oda teknik görevlileri ve 
Oda çalışanları katıldı.

15 Mart 2017 Çarşamba
 Oda Yönetim Kurulu Toplantısı yapıldı.
 Odamız Ankara Şubesi Türk Halk Müziği Korosu’nun, 
Bünyamin Aydın anısına TMMOB Teoman Öztürk Öğ-
renci Evi ve Sosyal Tesisi’nde gerçekleştirdiği konsere; 
OYK Sekreter Üyesi Yunus Yener, OYK Üyeleri Bedri Te-
kin ve Elif Öztürk katıldı.
 TMMOB Mühendislik, Mimarlık ve Şehir Plancılığı 
Eğitimi Sempozyumu II. Düzenleme Kurulu Toplantısı’na 
Odamız adına Mehmet Soğancı ve Müfit Gülgeç katıldı.

18 Mart 2017 Cumartesi
 Oda Başkanı Ali Ekber Çakar; TMMOB Yönetim Ku-
rulu, Eskişehir İKK, Odaların Şube Yönetim Kurulları ile 
birlikte Yunus Emre Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen, 
Anayasa Değişikliği Referandumu gündemiyle ilgili top-
lantıya katıldı.
 Oda Denetleme Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.
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 Odamız 2016 yılı IV. Dönem denetlemesine; OYK 
Sekreter Üyesi Yunus Yener, OYK Sayman Üyesi Tahsin 
Akbaba, Oda Denetleme Kurulu Üyeleri Fikret Çaral, 
Osman Çakıl, Osman Serter, Selda Ünver, Remzi Çak-
maklı, Oda Muhasebe Birimi çalışanları Burçin Çorbacı, 
Ayşe Argun Acar, Pınar Gürkan Şahiner, Asım Tokgöz 
ve Ülkü Bahtiyar katıldı.
 İMO Teoman Öztürk Toplantı Salonu’nda ger-
çekleştirilen TMMOB II. Kadın Sempozyumu’na; Oda 
Müdürü Arife Kurtoğlu, Oda Teknik Görevlileri A. Sıla 
Aytemiz, Sinem Büyükbenli, Fatma Kahraman ve Derya 
Baran katıldı.
 OYK Üyesi S. Melih Şahin ve Oda Denetleme Kuru-
lu Üyesi Fikret Çaral; Odamız Ankara Şubesi tarafından 
yürütücülüğü gerçekleştirilen ‘Kaynak Teknolojisi X. Ulu-
sal Kongre ve Sergisi’ Yürütme Kurulu 5. Toplantısı’na 
katıldı.

22 Mart 2017 Çarşamba
 TMMOB’nin Anayasa değişikliği referandumu konu-
sunda almış olduğu Hayır kararını protesto bahanesi ile 
Birlik binamız önünde provokatif bir organizasyon ger-
çekleştirildi. Düzenlenen organizasyona meslektaşları-
mızın demokratik tepkisi ile yanıt verildi. TMMOB tara-
fından herhangi bir çağrı yapılmamış olmasına rağmen 
TMMOB üyesi yüzlerce mühendis, mimar ve şehir plan-
cısı, yukarıdan aldıkları talimatla hareket eden grubun 
gerçekleştirmek istediği provokasyona izin vermedi.
 OYK Sekreter Üyesi Yunus Yener, Odamız An-
kara Şubesi İşyeri Temsilcileri ve Komisyon Üyeleri 
Toplantısı’na katıldı.

23 Mart 2017 Perşembe
 TMMOB Ankara İKK’nun, 22 Mart 2017 tarihinde 

TMMOB’ne yönelik düzenlenen provokasyon girişimi 
nedeniyle, MMO Suat Sezai Gürü Toplantı Salonu’nda 
gerçekleştirdiği basın açıklamasına Oda Yöneticileri ve 
çalışanları katıldı.

24 Mart 2017 Cuma
 OYK Sekreter Üyesi Yunus Yener, Odamız Ankara 
Şubesi ‘Genel Üye Toplantısı’na katıldı.

25 Mart 2017 Cumartesi
 OYK Sekreter Üyesi Yunus Yener, Türk Tesisat Mü-
hendisleri Derneği Olağan Genel Kurulu’na katıldı.

27 Mart 2017 Pazartesi
 TMMOB Bilirkişilik Çalışma Grubu Toplantısı gerçek-
leştirildi. Toplantıya Oda teknik Görevlisi Derya Baran 
katıldı.

29 Mart 2017 Çarşamba
 Oda Yönetim Kurulu Toplantısı yapıldı.
 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nda gerçekleş-
tirilen Enerji Verimliliği Koordinasyon Kurulu(EVKK) 
Toplantısı’na; TMMOB adına, Oda Başkanı Ali Ekber 
Çakar katıldı.
 Odamız ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Yeni-
lenebilir Enerji Genel Müdürlüğü arasında; Oda Başkanı 
Ali Ekber Çakar ve OYK Sekreter Üyesi Yunus Yener’in 
katılımıyla Yetki Sözleşmesi imzalandı.

31 Mart 2017 Cuma
 Oda Başkanı Ali Ekber Çakar; Odamız Adana Şubesi 
Uygulamalı Eğitim Merkezi, Osmaniye İl Temsilciliği Yeni 
Hizmet Binası ve İskenderun Temsilciliği Yeni Hizmet Bi-
nası açılışlarına katıldı.

Mart
2017

Günce
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46. Dönemde düzenlenecek olan etkinlik programına www.mmo.org.tr/etkinlikler adresinden ulaşabilirsiniz.

* Gerçekleştirilen etkinlerimiz.

ETKİNLİĞİN ADI TARİH SEKRETERYA ETKİNLİK YERİ

Asansör Sempozyumu ve Sergisi* 13-15 Ekim 2016 İzmir Şube İzmir

Öğrenci Üye Kurultayı 2017* 11 Mart 2017 Oda Merkezi Ankara

13. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi 19-22 Nisan 2017 İzmir Şube İzmir

9. Uçak Havacılık ve Uzay Mühendisliği Kurultayı 5-6 Mayıs 2017 Ankara Şube Ankara

7. Güneş Enerjisi Sistemleri Sempozyumu ve Sergisi 22-23 Eylül 2017 Mersin Şube Mersin

8. Bakım Teknolojileri Kongresi ve Sergisi 28-30 Eylül 2017 Denizli Şube Denizli

4. Enerji Verimliliği Kongresi 13-14 Ekim 2017 Kocaeli Şube Kocaeli

5. Ulusal Tıbbi Cihazlar İmalat Sanayi Kongre ve Sergisi 21-22 Ekim 2017 Samsun Şube Samsun

8. Ulusal Hidrolik Pnömatik Kongresi ve Sergisi 25-28 Ekim 2017
İstanbul Şube

İzmir Şube
İzmir

Kaynak Teknolojisi ve Tahribatsız Muayene 
10. Ulusal Kongresi ve Sergisi

17-18 Kasım 2017 Ankara Şube Ankara

11. Endüstri İşletme Mühendisliği Kurultayı 17-18 Kasım 2017 İstanbul Şube İstanbul

9. Ulusal İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kongresi
30 Kasım -

2 Aralık 2017
Adana Şube Adana

TMMOB Sanayi Kongresi 2017 8-9 Aralık 2017 Oda Merkezi Ankara




