
S a y ı  2 3 7   M a r t  2 0 1 8

Sunuş	 2	

Haber	 3

Oda	Danışma	Kurulu	 8

Basın	Açıklaması	 25

Basında	Odamız	 26

MİEM	Kurslarımız	 27

TMMOB’den	 31

Günce	 40

i ç i n d e k i l e r



2 bülten 237
mart 2018

Sunuş

47. ODA OLAĞAN GENEL KURULU: 
DEMOKRATİK MEVZİLERİMİZİ 
BİRLİK İÇİNDE KORUYACAĞIZ

Bilindiği üzere Şube Genel Kurullarımızı, Odamızın ve 
mesleğimizin saygınlığına yakışır bir biçimde tamamladık.

Şube Genel Kurullarımız, ülkemizin içinde bulunduğu 
güç koşullarda, yıllarca emek vererek büyüttüğümüz 
demokratik mevzilerimizin korunması gerektiğini bir kez 
daha ortaya koymuştur. 

Şube Genel Kurullarımızın ardından, 46. Dönemin son 
Danışma Kurulu toplantısı 3 Şubat’ta yapıldı. Şube Genel 
Kurullarımızın teyit ettiği, Odamızın yurtsever demokrat 
mesleki çizgisi etrafında görüş ve öneriler dile getirildi 
ve Oda Genel Kuruluna birlik içinde gidilmesi gerektiği 
üzerine fikir birliğine varıldı. 

Bu vesileyle, görevden ayrılan Şube yöneticilerimize, il-
ilçe temsilcilerimize, Oda Onur ve Denetleme Kurulları 
üyelerimize çalışmalarından dolayı tekrar teşekkür 
ediyor, yeni seçilen Şube yöneticilerimizi kutluyor, 
çalışmalarında daimi başarılar diliyoruz. 

24-25 Mart 2018 tarihlerinde Ankara’da toplanacak olan 
47. Olağan Genel Kurulumuzda, Odamızda son iki yılda 
yapılan çalışmaları, dünya ve ülkemizdeki gelişmeleri; bu 
gelişmelerin mesleğimiz, ülkemiz, halkımız üzerindeki 
etkilerini değerlendireceğiz. Şube Genel Kurullarından 
süzülerek gelen önerileri ele alacak, Odamızın yeni 
çalışma döneminde izleyeceği politikaların ana hatlarını 
hep birlikte oluşturacağız. 

Ayrıca yeni Oda Yönetim Kurulunu, TMMOB Yönetim 
Kurulu, Yüksek Onur Kurulu ve Denetleme Kurulu 
adaylarımız ile TMMOB Genel Kurul delegelerimizi 
seçeceğiz. 

Oda Genel Kuruluna giderken, ülkemizin içinde bulunduğu 
durumu, kamu kurumu niteliğindeki meslek birliklerine 
yönelik yasa değişikliği girişimini ve önümüzdeki her 
açıdan zorlu dönemi gözettiğimizde, azami ölçüde birlik 
içinde olma sorumluluğumuz bulunuyor. 

Oda Genel Kurulunun, özerk, demokratik yapımızı 
tasfiye etmeye çalışan iktidara, birlik içinde en güçlü 
yanıtı vereceğine inanıyoruz. 

Bu vesileyle, bütün delegelerimizi Oda Genel Kurulumuza 
katılmaya, sözlerini söylemeye, mevcut antidemokratik 
koşullara karşı direniş ve demokrasi şölenine çevirmeye 
çağırıyoruz.  

  * * *

Bilindiği üzere ülkemizde kurumsal düzeyde kurulmaya 
çalışılan gerici rejimin inşasında kadın eşitsizliği ve 
sömürüsü önemli bir yer tutmakta ve kadınlara yönelik 
şiddet, taciz, tecavüz olayları önemli oranda artış 
göstermektedir. Bu üzücü artışın, iktidar temsilcilerinin 
ve yandaşlarının açıklamalarındaki kadını ifade etme 
biçiminden bağımsız olmadığı bilinmektedir. Ancak 
kadınların her alanda eşit yurttaş olabilme mücadelesi 
dinmeksizin sürmektedir. Kadınların mücadelesinin 
aynı zamanda ülkemizin laiklik, demokratikleşme ve 
özgürleşme mücadelesi olduğunun bilinciyle, başta kadın 
meslektaşlarımız olmak üzere bütün kadınların 8 Mart 
Uluslararası Emekçi Kadınlar Günü’nü kutluyoruz. 

Esenlik dileklerimizle. 
TMMOB Makina Mühendisleri Odası

Yönetim Kurulu
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MİEM SORUMLULARI TOPLANTISI
Odamız Meslek İçi Eğitim Merkezi Sorumluları Toplantısı, 12 Şubat 2018 tarihinde Oda Merkezi’nde 
gerçekleştirildi. 

Şube MİEM sorumlularının katılımı ile gerçekleştirilen toplantıda MİEM çalışmaları sunumu, 47. Dönem MİEM çalışma 
esasları, eğitim notları ve kitapları, sınav süreleri, sınav soruları ve sınav değerlendirme kriterleri vb. konular ile eğitim 
ve sınavlarda karşılaşılan sorunlara yönelik çözüm önerileri görüşüldü.

Toplantıya Katılanlar:  

Ali Ekber Çakar   Oda Merkezi

Yunus Yener   Oda Merkezi

Mehmet Soğancı   Oda Merkezi

Arife Kurtoğlu   Oda Merkezi

Evren Sağ   Oda Merkezi

Meltem Özdemir  Oda Merkezi

A. Sıla Aytemiz   Oda Merkezi

Sinem Büyükbenli  Oda Merkezi

Fatma Kahraman   Oda Merkezi

Arzu Özdal İdem   Adana Şube

Arif Selamoğlu   Ankara Şube

İ. Yiğit Çiçek   Ankara Şube

Kaan Özten   Bursa Şube

M. Cemal Özkan   Denizli Şube

Duygu Bayram   Diyarbakır Şube

Gülru Topçu   Edirne Şube

M. Elçin Yontunç   Eskişehir Şube

Serdar Gültutan   Gaziantep Şube

Emre Kıral   İstanbul Şube

Volkan Kazanç   İzmir Şube

Nilgün Tohumoğlu  Kayseri Şube

Özge Deniz Aydemir  Kocaeli Şube

Mustafa Duran   Konya Şube

F. Didem Özdoğan  Mersin Şube

Faik Yılmaz   Samsun Şube

İlknur Mengüç   Trabzon Şube

Ayhan Hilalci    Zonguldak Şube

ODA ONUR KURULU TOPLANTISI
Oda Onur Kurulu Toplantısı, 10 Şubat 2018 tarihinde Oda Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Toplantıda Kurul’a iletilen 83 dosya üzerinde görüşüldü.



4 bülten 237
mart 2018

H a b e r

DİJİTAL DÖNÜŞÜM UYGULAMASI “MAKİNA MOBİL” EĞİTİMİ
Üyelerimizin şube faaliyetlerinden haberdar olabilecekleri ve daha hızlı iletişim kurabilecekleri “Makina 
Mobil” uygulamasının kullanımına yönelik eğitim 5 Şubat 2018 tarihinde Oda Merkezi’nde gerçekleştirildi.

İstanbul Şube Teknik Görevlisi Alican Özalp tarafından gerçekleştirilen eğitime aşağıda ismi yer alan teknik görevlilerimiz 
katıldı.

Evren Sağ   Oda Merkezi
H. Cem Şavur   Oda Merkezi
Meltem Özdemir  Oda Merkezi
Ali Göktaş   Ankara Şube
Egemen Ceylan   Ankara Şube

MÜHENDİS VE MAKİNA GÜNCEL DERGİSİ 
YAYIN KURULU TOPLANTISI YAPILDI

MMO 46. Dönem Mühendis ve Makina Güncel Dergisi Yayın Kurulu III. Toplantısı, 15 Şubat 2018 tarihinde 
Oda Merkezi’nde “Aylık Dergi Konularının Belirlenmesi” gündemiyle gerçekleştirildi.

Toplantıya Katılanlar:   
Yunus Yener   Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
Selçuk Soylu     Yayın Kurulu Üyesi
Yılmaz Yıldırım     Yayın Kurulu Üyesi

Fuat Tiniş     Yayın Kurulu Üyesi
İbrahim Söğüt    Yayın Kurulu Üyesi
Ümit Keskin    Yayın Kurulu Üyesi
Aylin Sıla Aytemiz  Yayın Sekreteri

Evrin Özgür   Ankara Şube
Mualla Özgür   Ankara Şube
Mehmet Şimşek   Ankara Şube
Egegün Ünveren   Ankara Şube
Bilge Kağan Kızılsu  Ankara Şube
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SANAYİNİN SORUNLARI BÜLTENİ-36: YATIRIMCI DIŞARIYA KAÇIYOR
TMMOB Makina Mühendisleri Odası, her ay iktisatçı-yazar Mustafa Sönmez’in katkısıyla hazırladığı sanayinin 
sorunları bülteninin 36’ncısını “Türkiye’nin Dış Yatırımları” konusuna ayırdı.

Ekonomi Bakanlığı, Merkez Bankası, IMF, Hazine ve 
çeşitli bakanlık verileri kullanılarak yapılan analizde, 
Türkiye’nin dışarıya yaptığı doğrudan yatırımlar analize 
tabi tutuldu.

Türkiye’nin hem dış yatırım çekmede hem de dışa ya-
tırım yapmada, birçok çevre ülkenin gerisinde olduğu 
tespitinin yapıldığı araştırmada, özellikle son dönemlerde 
dışarıya kaçma eğilimi ağır basan yatırım kararlarına, bas-
kıcı yönetimin yatırımları da kaçırdığına, bunun özellikle 
yatırım bekleyen işsizler açısından önemli olduğuna dik-
kat çekildi. 

Analizde şu noktalar öne çıktı:

- Doğrudan yatırım biçimindeki sermaye ihracı, küresel 
kapitalizmin bir gerçeği olarak tüm dünyada artmaktadır. 
Türkiye, doğrudan yabancı yatırım çekmeye çalışırken 
farklı saiklerle dışarıya yatırım da yapmaktadır. Ancak, 
benzer çevre ülkelerle kıyaslandığında Türkiye’nin hem 
dış sermaye çekmede hem de dışarıya yatırımda, küre-
sel kapitalizm ile bütünleşmenin arka sıralarında olduğu 
görülmektedir.

- Türkiye’nin dışa yatırım stokunun 2008 sonrası hızlandı-
ğı, dış yatırımların düzenli artışlarla 2016’da 31 milyar do-
ları bulduğu görülmüştür. Türkiye’nin dışa yatırımlarının 
dörtte üçünden fazlası Avrupa’da yer almaktadır. Dışa 
yapılan yatırımların yüzde 68’i finansla ilgilidir. Sanayinin 
payı, dış yatırım toplamında yüzde 15’te kalmaktadır. 
Bunlar arasında Arçelik, Şişecam, Anadolu Efes, Ülker, 
TPAO, Tosyalı Demir Çelik yatırımları ve bazı giyim fir-
ması yatırımları öne çıkmaktadır.

- Türkiye’nin dış yatırımlarında finans sektörü üçte ikinin 
üstünde bir payla ön sıralardadır. Bankalar, çoğunlukla 
Avrupa’da şube açarak kredi bulma, dış ticaret işlemle-
rine aracılık etmek için dış yatırımlarda öncü olmuşlar-
dır. İmalat sanayisi dahil olmak üzere sanayinin toplam 
dış yatırımlarda payı yüzde 15’te kalmaktadır. Dışa ya-
tırım yapan sanayi firmalarının, sektörlerinde öne çıkan 
ve iç pazarı artık yeterli görmeyen firmalar olması dikkat 
çekicidir. Ayrıca yatırım yapılan ülkelerin bakir pazarları, 

ucuz işgücü, ucuz hammadde, ucuz enerji fiyatlarının da 
yatırımları cezbettiği söylenmelidir.

- Sanayi dışında başta dış taahhüt, havaalanı işletmeciliği 
(TAV) ve iletişim (Turkcell) alanlarında da Türkiye kö-
kenli firmaların dış yatırımları kendilerinden söz ettir-
mektedir.

- Dışa yatırım, küresel kapitalizmin bir gerçeği olmakla 
birlikte, Türkiye’deki realite cılız, sistemsiz ve çok farklı 
saiklerle yapılmaktadır. Son yıllarda dışa yatırım kararla-
rında, ülkedeki kayırmacı, hukuksuz rejim icraatları da 
etkili olmaya başlamıştır. AKP rejiminin toplumu kutup-
laştırıcı icraatı firmalar dünyasına da yansımış, kamu iha-
lelerinde korunan, kayırılan kesimlerle iktidarın ilişkileri 
netleştikçe birçok firma rejim tarafından biata zorlandık-
ça, firmalar için yatırım yeri seçmede muhtelif coğrafya-
lar da alternatifler arasına girmiştir.

- Yoğun işsizlik yaşayan Türkiye’nin yatırıma ihtiyacı var-
ken firmaların yatırım yeri olarak yurt dışını seçmeleri, 
firmalar açısından anlaşılır bulunsa da ülkedeki iş bekle-
yen kitleler açısından olumsuzdur. Ayrıca, yatırımlardan 
yararlanan yan sanayiden ileri-geri bağlantılı alt sektör-
lere, tedarikçilere kadar bir dizi kesim açısından da ya-
tırımların dışa akmasının negatif etkileri hatırlanmalıdır.

- Özellikle ülkedeki politik iticiliğin, artan risklerin etki-
siyle verilmiş yurt dışı yatırım kararlarından cayılması için, 
ülkede OHAL uygulamasının hızla kaldırılması, demok-
ratik normların hakim kılındığı bir parlamenter düzene, 
hukuk devletine yeniden dönülmesi şarttır.
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46. DÖNEM IV. SEKRETERLER SAYMANLAR TOPLANTISI
Odamız 46. Dönem IV. Sekreterler Saymanlar Toplantısı, 17 Şubat 2018 tarihinde MMO Suat Sezai Gürü 
Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi.

“Tanışma, Oda Kurumsal İşleyişi, Oda Çalışmaları ve Mali Durumu Üzerine Görüşme ve Genel Kurul Hazırlık Çalış-
maları” gündemleriyle gerçekleştirilen toplantıya Oda ve Şube Sekreter, Sayman üyeleri ve Müdürleri ile Oda ve Şu-
belerden yönetim kurulu üyeleri ile Oda teknik görevlileri katıldı. Toplantıda ayrıca Oda Mali Müşavirleri ve Muhasebe 
personeli tarafından Oda Muhasebe ve Mali İşleyişi üzerine bilgilendirmede bulunuldu.

Toplantıya Katılanlar:  
Ali Ekber Çakar   Oda Başkanı
Yunus Yener   OYK Sekreter Üyesi
Tahsin Akbaba   OYK Sayman Üyesi 
Bedri Tekin   OYK Üyesi
Elif Öztürk   OYK Üyesi
Fikret Çaral   Oda Denetleme Kurulu Üyesi
Arife Kurtoğlu   Oda Müdürü
A. Sıla Aytemiz   Oda Teknik Görevlisi
Derya Baran   Oda Teknik Görevlisi
Meltem Özdemir  Oda Teknik Görevlisi
Bülent Göksülük   Oda Teknik Görevlisi
H. Cem Şavur   Oda Teknik Görevlisi
Fatma Kahraman   Oda Teknik Görevlisi
Can Öztürk   Oda Teknik Görevlisi
Seyit Ali Korkmaz  Ankara ŞYK Sekreter Üyesi
Selim Ulukan   Ankara ŞYK Sayman Üyesi
Cenk Lişesivdin   Ankara Şube Müdürü
Mustafa Demiryürek  Adana ŞYK Sekreter Üyesi
Kerem Şahin   Adana ŞYK Sayman Üyesi
Hikmet Pekdur   Adana Şube Müdürü
Şenay Demiralay   Antalya ŞYK Sekreter Üyesi
Hakkı Çoşgun   Antalya ŞYK Sayman Üyesi
Hüseyin Öğünlü   Antalya Şube Müdürü
Ferudun Tetik   Bursa ŞYK Sekreter Üyesi
A. İhsan Taşkınsel  Bursa ŞYK Sayman Üyesi
C. Serdar Sönmez  Bursa Şube Müdürü
Mehmet Sarıca   Denizli ŞYK Sekreter Üyesi
Cihan Deligöz   Denizli ŞYK Sayman Üyesi
Behice Çetinkaya Dilbaz  Denizli Şube Müdürü
Mehmet Emin Tümür  Diyarbakır ŞYK Sekreter Üyesi
Sinan Öztemel   Diyarbakır ŞYK Sayman Üyesi
Sıddık Akman   Diyarbakır Şube Müdürü
İ. Erhan Yönel   Edirne ŞYK Başkanı
Kerim Burak Tünay  Edirne ŞYK Sekreter Üyesi

Emrah Gürdal   Edirne ŞYK Sayman Üyesi
Gülru Topçu   Edirne Şube Müdürü
Neşet Aykanat   Eskişehir ŞYK Sekreter Üyesi
Esra Turan   Eskişehir ŞYK Sayman Üyesi
K. Levent Güler   Eskişehir Şube Müdürü
İbrahim M. Tataroğlu  İstanbul ŞYK Sekreter Üyesi
C. Ahmet Akçakaya  İstanbul ŞYK Sayman Üyesi
Hasan Özger   İstanbul Şube Müdürü
Selda Ünver   İzmir ŞYK Sekreter Üyesi
D. Ferda Yamanlar  İzmir ŞYK Sayman Üyesi
Necmi Varlık   İzmir Şube Müdürü
Akif Aksoy   Kayseri ŞYK Sekreter Üyesi
H. İbrahim Cıngıllıoğlu  Kayseri ŞYK Sayman Üyesi
İsmail Hatipoğlu   Kayseri ŞYK Üyesi
Dursun Ayyıldız   Kayseri Şube Müdürü
Mehmet Ali Elma   Kocaeli ŞYK Sekreter Üyesi
A. Fahri Aloğlu   Kocaeli ŞYK Sayman Üyesi
Alparslan Güven   Kocaeli Şube Müdürü
Adnan Kuntoğlu   Konya ŞYK Sekreter Üyesi
Erdal Tozoğlu   Konya ŞYK Sayman Üyesi
Önder Ova   Mersin ŞYK Sekreter Üyesi
Akın Kılınç   Mersin ŞYK Sayman Üyesi
Fulya Benkoğlu   Trabzon ŞYK Başkan Vekili
Melih Başören   Zonguldak ŞYK Sekreter Üyesi
Soner Sinoplu   Zonguldak ŞYK Sayman Üyesi
Ayhan Hilalci   Zonguldak Şube Müdürü
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PERİYODİK KONTROL PROGRAMINA YÖNELİK 
DEĞERLENDİRME TOPLANTISI

Periyodik Kontrol Programına Yönelik Değerlendirme Toplantısı, Periyodik Kontrol Programına yönelik 
yapılan çalışmaları değerlendirmek ve uygulamada karşılaşılan sorunlara çözüm üretmek üzere  

23 Şubat 2018 tarihinde Oda Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Toplantıda Periyodik Kontrol Programında yeni ilaveler 
ve bazı  değişikliklerin yapılması  kararları alındı.

Toplantıya Katılanlar:
Yunus Yener     Oda Merkezi
Arife Kurtoğlu    Oda Merkezi
Abdullah Güney    Oda Merkezi
Bülent Göksülük    Oda Merkezi
Emrah Aral    Oda Merkezi
Hikmet Pekdur                                 Adana Şube
A. Cenk Lişesivdin                            Ankara Şube
Tuna Gönüllü                                    Ankara Şube
C. Serdar Sönmez                         Bursa Şube
Kaan Özten                             Bursa Şube
Z. Göksel Parlar                                Denizli Şube
Tahsin Bozkurt                         Denizli Şube
Kerem Yelekçi                   Gaziantep Şube
Ercan Sarıyıldız                                  Gaziantep Şube

N. Egemen Yılmaz                            İstanbul Şube
Necmi Varlık                                     İzmir Şube
Berkay Eriş              İzmir Şube
Mustafa Akışın                İzmir Şube
Alpaslan Güven                 Kocaeli Şube
Çetin Sözal                     Kocaeli Şube

HİDROLİK PNÖMATİK ÇALIŞMA GRUBU TOPLANTISI
Hidrolik Pnömatik Çalışma Grubu Toplantısı, 26 Şubat 2018 tarihinde Oda Merkezi’nde gerçekleştirildi. 

Toplantıda, Akışkan Gücü Mühendis Yetkilendirme eği-
timlerine yönelik çalışmalar yapıldı.

Toplantıya Katılanlar:     
Yunus Yener   Oda Merkezi
Mehmet Soğancı   Oda Merkezi
Evren Sağ   Oda Merkezi
Fatma Kahraman   Oda Merkezi
Meltem Özdemir  Oda Merkezi
Sungu Köksalözkan  İzmir Şube
A. Haydar Karaçam  Sektör Temsilcisi
Emre Semiz   Sektör Temsilcisi
M. Ertan Soydan   Sektör Temsilcisi
H. Fehmi Civan   Sektör Temsilcisi
Mustafa İleri   Sektör Temsilcisi

Necip Çayan   Sektör Temsilcisi
Suat Demirer   Sektör Temsilcisi
Şemsettin Işıl   Sektör Temsilcisi
Semih Kumbasar   Sektör Temsilcisi
Turgay Şirvan   Sektör Temsilcisi
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46. DÖNEM ODA DANIŞMA KURULU V.TOPLANTISI
46. Dönem Oda Danışma Kurulu V. Toplantısı, 3 Şubat 2018 tarihinde Ankara’da “Tanışma, Ülke Gündemi 
ve Oda Çalışmalarının Değerlendirilmesi ile Dilek ve Temenniler” gündemiyle gerçekleştirildi. Toplantıya 
TMMOB Başkanı, Oda ve Şube Yönetim, Onur ve Denetleme Kurulu üyeleri ve Teknik Görevlilerinden oluşan 
100 Danışma Kurulu üyesi katıldı. 

Danışma Kurulu Toplantısı, katılım gösteren üyelerin 
kendilerini tanıtmasının ardından, açılış konuşmaları ile 
başladı. İlk konuşmayı Oda Yönetim Kurulu Başkanı Ali 
Ekber Çakar yaptı. 

Çakar salonu selamladıktan sonra, Şube genel kurulla-
rının Odamızın ve mesleğimizin saygınlığına yakışır bir 
biçimde tamamlandığını söyledi. Çakar daha sonra Oda 
Yönetim Kurulu adına, görevden ayrılan Şube yöneticile-
rine çalışmalarından dolayı tekrar teşekkür ederek, yeni 
seçilen Şube yöneticilerini kutladı ve çalışmalarında başa-
rılar diledi. Ardından Şube Genel Kurullarımızın ülkemi-
zi, halkımızı, kamuyu, meslek ve meslektaş yararını ana 
eksen olarak kabul eden; mesleki ve demokratik müca-
deleyi, birini diğerinin önüne koymadan yürüten çalışma 
anlayışımızın örgüt genelinde benimsendiğini gösterdiği-
ne vurgu yaparak şöyle konuştu: 

Oda Başkanı Ali Ekber Çakar:  
“Emek vererek büyüttüğümüz demokratik 
mevzinin korunması gerekiyor”

“Genel Kurullarımız, ülkemizin içinde bulunduğu güç ko-
şullarda, yıllarca emek vererek büyüttüğümüz demokra-
tik mevzinin korunması gerektiğini bir kez daha ortaya 
koymuştur. Bugün, 24-25 Mart tarihlerinde yapılacak 
olan Oda Genel Kurulu öncesi son Danışma Kurulu top-
lantımızı, yeni seçilen yöneticilerimizle birlikte yapıyoruz. 

Genel kurulda, Odamızda son iki yılda yürütülen çalış-
maları, dünya ve ülkemizdeki gelişmeleri; bu gelişmele-
rin mesleğimiz, ülkemiz, halkımız üzerindeki etkilerini 
değerlendireceğiz. Odamızın gelecek iki yılda izleyeceği 
politikaların kenar çizgilerini hep birlikte oluşturacağız. 

Bugünkü toplantımızda, Oda çalışmaları ve ülke günde-
minin Odamıza yüklediği görevlere dair yapılacak değer-
lendirme ve öneriler; Oda Genel Kurulunda yapılacak 
tartışmalara ve alınacak kararlara zemin oluşturacaktır. 

Görüşmelere geçmeden önce, dünya ve Türkiye’deki 
genel durum ile Oda çalışmaları üzerine görüşlerimizi kı-
saca paylaşmak istiyorum. 

“İşsizlik oranları büyümüş, istihdam hacmi 
küçülmüştür” 

Dünya ekonomisi yıllardır büyük bir bunalım ve durgun-
luk içindedir. Bu bunalım az gelişmiş ve gelişmekte olan 
ülkeler başta olmak üzere özellikle sanayi sektörlerini 
etkilemiş, işsizlik oranları büyümüş, istihdam hacmi kü-
çülmüştür. 

Dünya genelinde “büyüme”nin düşmesi, işsizliğin ve yok-
sullaşmanın artması, borçların tırmanması ve durgunluk, 
temel göstergeler arasında yer almaktadır. 

Başını ABD’nin çektiği emperyalist sistem; hegemonyası-
nı sürdürmek için Afganistan, Irak, Libya, Suriye, Yemen 
örneklerinde görüldüğü üzere işgallere ve işbirlikçileri 
aracılığıyla iç savaşlar yaratmaya yönelmiştir. ABD ve 
diğer emperyalist ülkeler, uluslararası anlaşmaları ve en 
temel insan haklarını çiğneyerek ülkeleri işgal etmekte, 
işbirlikçi ülkeler ve yönlendirdikleri şeriatçı vb. örgütlerle 
birlikte milyonlarca insanı katletmekte; büyük göç hare-
ketlerine yol açmaktadırlar. 

Bugün birçok olaydan da gözlenebildiği gibi, hem ABD 
ile yeni küresel aktörler olan Çin ve Rusya arasında hem 
de başını ABD’nin çektiği emperyalist güçler arasındaki 
çelişkiler göstermektedir ki dünya siyaseti yeniden şekil-
lenmektedir. 

Bugün, çok kutuplu, bölgesel çatışmalar üzerinden şekil-
lenen bir dünya siyasi iklimine girilmiştir. 
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Bu gelişmeler, önümüzdeki dönemde ekonomik, siyasi, 
etnik, dinsel-mezhepsel, çok boyutlu sorunların daha da 
büyüyeceğini göstermektedir. 

Bu dünya tablosunun içinde yer alan ülkemizin yüz yüze 
olduğu iç ve dış sorunlar oldukça fazladır ve ne yazık ki iç 
açıcı bir görünüm sunmamaktadır. 

“Planlama-sanayileşme-kalkınma hamleleri 
durdurulmuştur” 

24 Ocak 1980 ekonomi kararları ve 12 Eylül faşizmi ile 
içine girilen ve sonraki bütün iktidarlar tarafından sürdü-
rülen uygulamalar sonucu; 1920’ler ve 1930’larda yabancı 
sermaye egemenliğine son verilerek yapılan devletleştir-
meler ve sanayileşme yönündeki atılımlar ile 1960’larda 
gerçekleştirilen planlama-sanayileşme-kalkınma hamlele-
ri durdurulmuş durumdadır.   

Son on beş yılda sanayi ve tarımdaki tahribat,  enerji, 
ulaşım, sağlık, eğitim, yerel yönetim hizmetleri, su vb. 
kamusal hizmetlerin serbestleştirme, özelleştirme, tica-
rileştirme operasyonlarına tabi kılınması ile ülkemiz rant 
talanına açık hale getirilmiştir. 

Binlerce yasa değişikliği ve kanun hükmünde kararna-
meler aracılığıyla bütün ülkenin imarı, kültür ve koruma 
alanları, meralar, yaylalar ve kışlaklar ranta açılmıştır. 

Sağlık, eğitim, sosyal güvenlik, doğal çevre, yeraltı-ye-
rüstü zenginlikleri ile tüm kamusal-toplumsal alan ve 
hizmetler, küresel ve yerli sermaye güçlerine yeni ticari 
alanlar olarak sunulmaktadır. 

Bugün Türkiye ekonomisi; üretim, yatırım, tasarruf, istih-
dam, ihracat ve ithalatın yapısı ve teknoloji düzeyi itiba-
rıyla oldukça sorunludur. 

Dış talep bağımlılığı, cari açık, sermaye hareketlerinin 
serbest giriş-çıkışı, aşırı borçlanma ve rant yağması ile 
örselenmiş, hayli kırılgan bir ekonomik durum söz ko-
nusudur. 

Ülkemizin bütün kaynak ve varlıkları, denetim dışı Varlık 
Fonu AŞ’de toplanmakta; aşırı dış borç yükü ve “büyük/
çılgın projeler”in kaynak ihtiyacı için Varlık Fonu’nda top-
lanan kaynak ve varlıkların gizlice ipotek edilmesi bile 
söz konusudur. Toplumsal yararı bulunmayan projelere 
ve yandaş sermayeye kaynak aktarımı için, İşsizlik Fonu 
dâhil birçok kaynak bu fona aktarılarak ülkemiz ve halkı-
mız, “ticari sır” adı altında yoksullaştırılmaktadır. 

Kısaca, rantçı, usulsüzlüklere, yolsuzluklara fazlasıyla açık 
bir ekonomik yapı söz konusudur. 

Bu çerçevede sendikal alanın zayıflatılması, güvencesiz 
çalışma biçimlerinin yaygınlaştırılması, kıdem tazminatla-
rına el atılması, geçici-kiralık işçilik vb. birçok emek düş-
manı uygulama da el ele gitmektedir. 

Daha genelde ise demokrasi, sosyal hukuk devleti, laik-
lik, temel insan hakları ve siyasal özgürlükler rafa kaldırıl-
makta, toplumsal muhalefetin bütün kanatlarına saldırıl-
maktadır. 

İktidar, sosyal hukuk devleti gereklerine; toplumcu, de-
mokratik, cumhuriyetçi, laik yaklaşımlara karşı açık bir 
siyasi mücadele yürütmektedir. Toplumumuz sürek-
li gelişen bilimin ve tekniğin gereklerinden, aydınlanma 
süreçleri ve laiklikten uzaklaştırılarak hücrelerine gericili-
ğin, etnik önyargıların şırınga edildiği, demokrasi düşmanı 
bir düzleme itilmekte, geleceği karartılmaktadır. 

Bütün bu değişim-dönüşüm sürecine muhalefet edenler 
ile Birliğimiz ve Odamız; yasa/mevzuat düzenlemeleri ve 
her türlü antidemokratik uygulama ile güçten düşürül-
meye çalışılmaktadır. 

Burada görülmesi gereken; kamu yönetimini, ülke imarı-
nı, yapı, kent, ulaşım, eğitim, sağlık, tarım, enerji, maden, 
su, çevre ve koruma alanları ile TMMOB mevzuatını ye-
niden düzenlemeye yönelik adımların iç içe geçmiş ol-
masıdır. 

Ancak belirtmek isterim ki; TMMOB’nin en örgütlü ya-
pısı olan Odamızın demokrasi mücadelesinde üzerine 
düşeni yapmasını sağlamak, bu demokratik mevziyi göz-
bebeğimiz gibi korumak, Oda-TMMOB çizgisini sürdü-
rerek geleceğe taşımak ve mesleki sorumluluklarımızı 
daha fazla uzmanlaşarak yerine getirmek, yeni dönem 
yönetim kurullarının öncelikli sorumluluğu olmalıdır. 

“Her şey iktidarın sürekliliğini sağlamaya ve 
seçim hesaplarına bağlanmaktadır” 

Ülkemiz dış politika alanında özellikle 2011 yılından bu 
yana, Suriye’ye yönelik emperyalist müdahalelerin de kış-
kırttığı yanlış politikalar nedeniyle savaş bataklığına her 
geçen gün daha fazla saplanmaktadır. TMMOB Yürütme 
Kurulu’nun Afrin konusundan hareketle yaptığı açıklama-
da belirtildiği üzere, Türkiye, ABD ile Rusya arasındaki 
etkinlik mücadelesinin tehlikeli tuzaklarına çok açık du-
rumdadır.
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Diğer yandan barış içinde birlikte yaşaması gereken in-
sanlar arasına milliyetçilik ve düşmanlık tohumları ekil-
mekte; iç ve dış politika toplumsal muhalefete kapatılma-
ya çalışılmakta; her şey ama her şey iktidarın sürekliliğini 
sağlamaya ve seçim hesaplarına bağlanmaktadır. 

Dış politika, giderek daha fazla, iç politikayı düzenlemek 
ve içerideki muhalefet güçlerini susturmak için kullanıl-
maktadır. Ama bunun çok tehlikeli bir yol olduğu açıktır. 

Bu noktada bazı Şube ve temsilcilerimizin TMMOB’nin 
yaptığı açıklamayı kınayıp iktidarın yanında saf tutmaları, 
her açıdan yakışıksızdır; insanlarımızı ve ülkemizi kutup-
laştırıcı mahiyettedir. 

Bizim durduğumuz ve duracağımız yer bellidir: İnsa-
nı, yaşamı, halklar arasında kardeşliği, ülkede, bölgede, 
dünyada barışı; demokrasiyi, laikliği, ülke-halk yararını ve 
toplumsal kalkınmayı kararlılıkla savunmaktır. 

Meslek alanlarımız ve mesleki çıkarlarımızın korunması 
ve geliştirilmesi için böylesi bir genel ortam gerekmek-
tedir. 

“Önümüzdeki sürecin oldukça zorlu geçeceği 
görülmektedir”

Bu gerçeklik içinde, mevcut durumun, Türkiye’nin bütü-
nü ile birlikte ülkemizin yüz akı demokratik mevzilerimizi 
doğrudan ilgilendirdiğini bilince çıkarmalıyız. Ülkemiz ve 

Odamız açısından önümüzdeki sürecin oldukça zorlu ge-
çeceği görülen bir gerçekliktir. 

Yeni döneme ilişkin Yönetim Kurullarının görev ve so-
rumlulukları açısından büyük önem taşıyan; uyum yasa-
ları, bağlı mevzuat çalışmaları, genel ve yerel seçimler ile 
TMMOB Yasası değişikliği hazırlıkları başta olmak üzere 
birçok önemli konu bulunmaktadır.

Bildiğimiz üzere siyasi iktidar, gücünü, toplumu kuralsızca 
şekillendirmek için kullanmaktadır. Mühendislik sanayile-
ri, mühendislik hizmetleri ve mesleki denetim hizmetleri 
gerilemektedir. Meslek alanlarımıza yönelik birçok saldırı 
ve mevzuat düzenlemesi yapılmaktadır. 

Geçen yılın Mayıs ayı sonunda yine gündeme gelen 
TMMOB Yasası değişikliği hazırlıkları; Kimya Mühendis-
leri Odamızın Yönetim Kurulu’nun görevden alınmasına 
yönelik hukuk dışı yargı kararı ile Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı’nın 11 Odamızın idari ve mali denetimi için baş-
lattığı süreç, bu açıdan yeni ipuçları vermektedir.

Bu girişim ve düzenlemeler; TMMOB, bağlı Odaları, 
mesleki denetim uygulamaları, meslek alanlarımız ile 
kamu kaynak ve varlıklarının iktidarın hedefinde oldu-
ğunu; TMMOB’nin, Yasası ve mesleki toplumsal sorum-
lulukları gereğince birinci dereceden sorumlu olduğu 
kamusal mesleki sürecin dışına itilmeye çalışıldığını gös-
termektedir. 
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Bu güç dönemin mücadelelerini göğüsleyecek, kurum-
sal yapıyı ve üyelerle ilişkilerimizi geliştirecek; Şube-Oda 
çalışmalarında kesinti yaratmayacak, Oda ve TMMOB 
kültürünü sahiplenerek geleceğe taşıyacak bir yaklaşıma 
sahip olmamız gerekmektedir. 

“Görevimiz saldırılara karşı birlik içinde 
olmaktır”

Dolayısıyla önümüzdeki görev, Odamızı geleceğe taşıya-
cak olan örgütlü üyelik ile Oda-TMMOB örgütlülüğünü 
güçlendirmek, meslek alanlarımızı koruyup genişletmek 
ve saldırılara karşı birlik içinde olmaktır. 

Unutmayalım ki bizler, geçmişten bu yana; on yıllardır 
emek vererek büyüttüğümüz demokratik mevziimizi; 
Odamız ve TMMOB’nin geleneksel cumhuriyetçi, de-
mokratik, laik, yurtsever, barışçı, eşitlikçi, özgürlükçü, 
kamu-toplum, meslek-meslektaş yararı eksenli çizgisini 
hassasiyetle koruyacak bir şekilde yola devam ettik. 

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

Bizler her zaman barıştan, demokrasiden, eşitlikten, öz-
gürlükten, bilimden, çevreden yana tutum aldık. Bu uğur-
daki mücadelemizden vazgeçmedik. 

Koşullar ne olursa olsun, bu temel değerlerden asla vaz-
geçmeyeceğiz!

Ülkemizde yaratılmak istenen karanlık atmosfere, OHAL 
uygulamalarına karşı inadına demokrasi, inadına yaşam 
demeye devam edeceğiz.

Gelecek kuşaklara yaşanabilecek bir ülke ve dünya bırak-
ma mücadelemizde ısrarcı olacağız.

“Hassas olmamız gereken yeni durumlar söz 
konusudur” 

24-25 Mart’ta yapılacak Genel Kurula, iki yıllık çalışmala-
rımız üzerine kapsamlı bir çalışma raporu sunacağız. An-
cak ben şimdiden bazı önemli pratik konulara değinmek 
istiyorum.  

Son derece hassas olmamız gereken yeni durumlar söz 
konusudur. 

- İş güvenliği kapsamındaki periyodik denetimlerin piya-
saya açılması, 

- İş makinaları eğitimlerinin serbestleştirilmesi, 

- Araçların imal tadilat montajı yönetmeliğinde yapılan 
değişiklikler, 

- Asansör denetimlerinin piyasaya açılması, 

- Mesleki denetimlerin engellenmek istenmesi, 

- Akredite kuruluşların sayısının her geçen gün artması, 

- Meslek odalarının kamu adına yapmakla yükümlü ol-
dukları mesleki denetimlerin kaldırılması, 

- Meslek odalarının üyeleriyle bugüne kadar kurduğu iliş-
kinin zayıflatılması, 

- Üye ile üyenin, üyeler ile şubelerin ve şubelerin birbir-
leri ile çıkar temelinde ayrışması ve 

- Rekabeti teşvik edici altyapının hazırlanması 

söz konusudur. Bu durum ve bu süreç, TMMOB 
Yasası’nda yapılmak istenen değişikliklerle uyuşmaktadır. 

“İçinde bulunduğumuz süreci yönetmeyi 
başarabilmeliyiz”

Bu müdahalelere karşı; panik ortamı oluşturmadan Oda-
mızın aktif işlerliğinin sürdürülerek süreci yönetme bece-
risinin geliştirilmesi ve personel planlaması ile iş/faaliyet 
durumunun gerçekçi öngörülere göre yapılması önem 
taşımaktadır. 

Yine bildiğimiz üzere, serbestleştirme, özelleştirme, ka-
musal hizmet kapsamındaki mühendislik hizmetlerinin 
piyasaya açılması çerçevesinde, Oda faaliyetleriyle ilgili 
meslek alanlarımızın bazıları elden gitmekte, diğer yan-
dan çabalarımız sonucu yeni bazı alanlar açılabilmektedir. 

Bu noktada, 1996 sonrasında Odamızın mühendislik-uz-
manlık faaliyetlerini çeşitlendirerek aştığı bir eşiği, biz bu-
gün, mevcut gelişkin altyapımız ve edindiğimiz birikim ile 
aşabilmeyi, yani içinde bulunduğumuz süreci yönetmeyi 
başarabilmeliyiz.

Panik ve kolaycılıkla alınacak karar ve eğilimlerden uzak 
durmalıyız. 

Odamız, önümüzdeki güç dönemi, daralarak-küçülerek 
değil, altyapısının sağladığı avantajlarla göğüslemelidir.

Bu çerçevede; 

- Temel kuruluş ve pratik gelişme felsefemize uygun ola-
rak, eğitim faaliyetlerimize çok özel bir önem vermeliyiz.
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- Uygulamalı eğitim merkezleri kurma konusunda Oda-
mız bir mesafe kat etmiştir. Ancak, araştırma, etüt, 
planlama öğelerinden yoksun bir şekilde “uygulamalı 
eğitim merkezi açma” furyasından uzak durmalıyız. Bu 
merkezlerin açılışının Odamızı zorlayacak büyük maliyeti 
de gözetilmelidir. Bu konu, Şubeler özgülünde, öncelikli 
konuların saptanması, araştırma-etüt-planlama boyutları 
eşliğinde gündeme alınmalıdır.

- Periyodik kontrol faaliyetlerimizde organizasyon eksik-
liklerimiz bulunmaktadır; organizasyon yeteneklerimizi 
geliştirmeliyiz. 

- SMM üyelerimizin denetimlerinde, Şubelerimiz arasın-
da ve Oda genelinde uygulama birliği sağlamamız elzem-
dir. Bu konudaki farklılıklar Odamıza yakışmamakta, Oda 
içinde uygulama tekliğinin sağlanmasını zorunlu kılmak-
tadır. 

- SMM üyelerimiz ve bütün üyelerimizde aidiyet normu-
nun yerleşmesi için özel çabalar sarf etmeliyiz. 

- Aidiyet konusu hem örgütlü üyelik hem de üyelik so-
rumlulukları arasında olan aidat toplanabilmesi açısından 
da önem taşımaktadır. 

- Hangi Şubemize alınmış olursa olsun, cihaz ve araç ge-
reçlerin, Oda kurumsal yapısı içinde ortak kullanımı ve 
bakımı konularında, Oda kültürüne uygun davranış ve 
planlama eksikliklerimizin giderilmesi gerekmektedir. 

- Kısaca, bundan sonraki işleyişimizi daha sıkı bir birlik 
içinde ve Oda çalışma programları-ilkeleri doğrultusunda 
gerçekleştirmek durumundayız. Bizim için temel ölçüt, 
yaptığımız-yapacağımız hizmetlerin kalitesini artırmak, 
hizmetlerin kamusal-toplumsal-mesleki yarar doğrultu-
sunda sürmesini sağlamak, gelir-gider dengelerini çok 
doğru bir şekilde kurmak, örgütsel yapımızın sürekliliğini 
sağlamak vb. olmalıdır. 

- Bu açıdan, geçen çalışma dönemimiz içinde, bildiğimiz 
bütün olumsuzluklara karşın teknik hizmetlerimizin sü-
rekliliği sağlanmış, asli teknik hizmetlerde yoğunlaşılmış-
tır. Odamızın sağladığı başarı, önümüzdeki dönem için de 
bize bir yol haritası çizmektedir. 

- Yeni meslek uygulama alanları oluşturma yöneliminin 
sürekli kılınması, eski rahatlıklarımızdan uzaklaşmamıza 
ve yeni bir işleyişe geçişte bizlere önemli hareket olanak-
ları sunacaktır. 

Bütün bu vb. konular önümüzdeki dönemin çalışma 
programlarında mutlaka yer almalıdır.

“Bu mevziyi koruyacağımız ve geleceğe 
taşıyacağımız kesindir”

 Görüleceği üzere hemen her alanda konu gelip, TMMOB 
ve Odamızın kuruluş yasalarındaki temel manzumeye, 
çalışma program ve ilkelerimizin her koşulda sürekliliğini 
sağlamaya dayanmaktadır. 

Bu nedenle direnç ve mücadelemizin tarihsel ve güncel 
dayanaklarına karşı özgüvenle yaklaşmalıyız. Yeter ki 
mücadele edelim, bu mevziyi koruyacağımız ve geleceğe 
taşıyacağımız kesindir. 

Yarının umudu olan bizler; yaşamı filizlendirmenin, yer altı 
ve yerüstü zenginliklerimize yani ülkemize hayat verme-
nin onurunu ve kıvancını taşımanın mutluluğunu hiçbir 
zaman kaybetmeyeceğiz. 

Bilimi ve tekniği kâr hırsına terk eden, demokratik yaşam 
gereklerini baskı ve şiddetle alt etmeye çalışan anlayışa 
karşı umudun kurulacağı yer kendimizi örgütlemek ola-
caktır. 

Birliğimize, Odamıza, mesleğimize, meslektaşlarımı-
za yönelik saldırıların giderek yoğunlaştığı şu günlerde, 
keyfi, kariyerist, bireyci, benmerkezci davranışlara Şube 
Genel Kurullarında izin vermeden, Oda Çalışma İlkele-
ri temelinde mücadele ettiniz. Birbirimize omuz atmak 
yerine omuzdaşlıklarımızı çoğalttınız. Birbirimizin elini 
tutmaktan vazgeçmediniz. Bu bilinçle, sevgiyle, umutla, 
güneşli güzel günlere olan sonsuz inancımla hepinizi se-
lamlıyorum. 

Daha güçlü bir Oda ve üreten, sanayileşen, hakça bölü-
şen bir Türkiye yürüyüşümüzde başarılar diliyor, Oda 
Yönetim Kurulu adına burada bulunan herkesi saygı, sev-
gi ve dostlukla kucaklıyorum.”

"Geçtiğimiz iki yıl oldukça zorlu bir dönemdi”

Ali Ekber Çakar’ın ardından söz alan TMMOB Yöne-
tim Kurulu Başkanı Emin Koramaz ise şubelerde iki 
yıllık çalışma dönemlerinin tamamlandığını ve yeni bir ça-
lışma dönemine girildiğini söyleyerek, geçmiş dönemde 
yönetimlerde yer alanlara teşekkür etti ve özetle şöyle 
konuştu: 

“Bizim genel kurul süreçlerimiz, sadece yönetimlerin 
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belirlendiği seçimler süreci değildir. Bizler bu süreçlerde 
ülkemizin iki yıllık süreci içerisinde yaşanan gelişmele-
ri, değerlendiririz, bu değerlendirmelerin mesleğimize, 
meslek alanlarımıza yansımalarını hep birlikte saptar ve 
yeni dönemin mesleki, politik çizgisini ve programlarımızı 
da hep bu genel kurulda oluştururuz. Bugünkü toplantı 
da bir anlamda danışma toplantısı olduğu kadar, diğer yö-
nüyle de önümüzdeki genel kurul sürecine de bir hazırlık 
toplantısıdır. Oldukça önemlidir. 

Ali Ekber Çakar, hem dünya hem ülke hem meslek hem 
örgütlülük açısından oldukça kapsamlı değerlendirmeler-
de bulundu. Bana da özetin özetini yapmak düşer diye 
düşünüyorum. Gerçekten, geçtiğimiz iki yıl oldukça zorlu 
bir dönemdi. Bir kaosun içerisinden geçtik geçmiş iki yıl 
boyunca. Darbelerin, sivil darbenin, OHAL’in, Anayasa 
değişikliğinin, KHK’lerin, ekonomik durumların birbirini 
izlediği bir kaos dönemiydi bu. Hepimiz biliyoruz, bu ka-
osun sorumlusu, ülkeyi 14 yıldır yöneten AKP iktidarıdır. 
AKP, Anayasayı tanımayarak, yasaları hiçe sayarak, tüm 
toplumu birbirini düşman etmeye çalışarak, AKP karşıtı 
kim varsa ve ülkede 14 yıldır izlenen bilimden uzak, sana-
yileşmeden, akıldan uzak, ülkenin ne dününü ne gelece-
ğini, yerli yabancı rant çevrelerine peşkeş çeken uygula-
malara karşı çıkan tüm muhalefet unsurlarını susturmakla 
geçirdi. Ve gerçekten 14 yıllık iktidarı boyunca AKP’nin 
suçu büyük. Önce Anayasayı değiştirdi, sonra yasaları de-
ğiştirdi yine olmadı. Suçu o kadar büyük ki iktidarını illa 
ki yürütmek zorunda. Bu nedenle ülkeyi birbirine düşür-
meye, OHAL rejimini savaş rejimine çevirmeye çalışıyor. 
Savaştan medet umar oldu artık. Ülkemiz Ortadoğu’da 
oynanan oyunların bir parçası olmamalıdır. 

“Bizlerin halk sevgisi, almış olduğumuz 
eğitimden gelir”

Ülkemiz, emperyalistler arasındaki paylaşım savaşından 
değil, barıştan yana olmalıdır. Son 15 gündür de bir sa-
vaş hali yaşıyoruz. Mühendisler, mimarlar, şehir plancıları 
geleceğin kurucularıdır. Doktorlar, yaşamın savunucula-
rıdır. Bunlar tabii ki savaşa karşı olacaklar. Bunlar tabii ki 
eşitlikten yana olacaktır. Bunlar tabii ki bu ülkede ve dün-
yada yaşayan herkesin barış içerisinde, huzur içerisinde, 
bu dünyada yaratılan zenginlikleri hakça bölüşerek insan-
ca yaşamasından yana olacaktır. Bu yaklaşımımızdan do-
layı linçe uğratılmaya çalışılıyoruz. Söyleyenler de ilginçtir 
arkadaşlar! Bekir Bozdağ, TMMOB’yi “savaş seviciliği” ile 
suçluyor. TMMOB’yi terörizme destekle suçluyor, “Bu 

yöneticiler TMMOB’den uzaklaştırılmak zorundadır” di-
yor. “Bunlar bu ülkedeki mühendisleri, mimarları temsil 
etmiyorlar. Ya onlar istifa etsinler ya da mühendisler, mi-
marlar TMMOB yönetimine yurdunu seven, halkını se-
ven mühendisler getirsinler.” Söyleyene bakın siz. Daha 
düne kadar cemaatten bahseden, Meclis kürsüsünde 
Fethullah’a övgüler düzen eski Adalet Bakanı’dır bunu 
söyleyen. Bizler, emekten yana, barıştan yana duruşumu-
zu 63 yıllık onurlu tarihimizden alıyoruz. Bizler, bilimden, 
özgürlükçü düşüncelerden besleniyoruz. Kendine “kıb-
le” dediği ABD önünde secdede duranlardan vatansever-
lik öğrenecek değiliz! Bu böyle bilinsin arkadaşlar. Bizler 
yurtseverliği, vatanseverliği BOP’un Eş Başkanları’ndan 
öğrenemeyiz. Faşist çetelerden öğrenemeyiz. Bizlerin 
halk sevgisi, almış olduğumuz eğitimden gelir. Almış ol-
duğumuz eğitimin topluma karşı olan sorumluluğundan 
gelir. Ve TMMOB onun için böylesine onurlu bir örgüt-
tür. Ne kimseyi kandırmış ne kimse tarafından kandırıl-
mıştır. Bizler, 1970’de olduğu gibi bundan sonra da eşit-
likten, barıştan yana, halkların kardeşliğinden yana, barış 
içerisinde bir arada olmaktan yana olan tutumumuzdan 
asla ve asla vazgeçmeyeceğiz. Bu böyle bilinsin.

“63 yıllık birikimimize sahip çıkarak, 
diktatörlere geçit vermeyeceğiz”

Bu süreçte örgütümüzün ve örgütümüze bağlı Makina 
Mühendisleri Odası’nın tüm birimlerini, sosyal medya 
yetkililerine, hükümet yetkililerine, esir alınmış medyaya 
prim vermedikleri için TMMOB’ye ve TTB’nin arkasında 
durdukları için yürekten teşekkür ediyor, iyi ki varsınız 
diyorum. Sevgili arkadaşlar tabipler bir açıklama yapıyor. 
Diyor ki “savaş bir halk sağlığı sorunudur. Savaşa son ve-
rilmelidir. İnsanlar barış içerisinde yaşamalıdır.” TMMOB 
nasıl mesleki bilgiyi kalkınmak, sanayileşmek için bu ül-
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kenin yeraltı, yerüstü zenginliklerini bu ülkenin geleceği 
için seferber edilmesi noktasında politikalar üretmek ve 
uygulamalar yapmak görevini bize verdiyse, TTB’nin gö-
revi de halk sağlığını, çevre sağlığını korumaktır. Bunlara 
hiçbir ülkesinde, hiçbir tabip odası savaşa, şiddete evet 
diyemez. Bu tabipler için evrensel bir kuraldır. Ne yazık 
ki bundan dolayı bile savaş olmasın dedikleri için baskıya 
tabi tutuluyorlar. TTB’nin 15 yöneticisi apar topar gözaltı-
na alınıyor. Sanki karşılarında bir terör örgütü varmış gibi.  
Beş gündür de gözaltındalar. Dün üçü bırakıldı, sekiz kişi 
hala emniyette. Pazartesi günü savcılığa çıkartılacaklar ve 
muhtemelen serbest bırakılacaklar. Bu süreçteki tutum 
da önemlidir. TTB’nin yaptığı, Anayasası’nın kendisine 
verdiği görevi yerine getirmektir. Hadi bu böyle olmasa 
bile bir fikir beyanıdır. Bir fikir beyanının bile kriminalize 
edilmesi, fikir özgürlüğüne karşı durulması bu ülkede de-
mokrasinin geldiği yeri göstermesi açısından önemlidir. 
Yapmak istedikleri, ülkede adım adım diktatöryal rejimin 
hakim kılınmasıdır. Bizler, bu ülkenin mühendisleri, mi-
marları, şehir plancıları olarak 63 yıllık birikimimize sahip 
çıkarak, diktatörlere geçit vermeyeceğiz. Diktatörlük 
karşısında barışı ve özgürlüğü savunmaya devam edece-
ğiz. Bunun da böyle bilinmesini istiyoruz.

“Anayasa değişikliğine hayır dedik ve 
TMMOB’ye saldırılar şiddetlenerek arttı”

Bütün bu yaşananlar saldırıların geldiği son noktadır. 
Geçtiğimiz iki yıl boyunca TMMOB örgütümüz, mesle-
ğimiz ve meslektaşlarımız AKP’nin topyekûn saldırısıyla 
karşı karşıya kaldılar. Yeni dönemde de ivmelenerek bü-
yüyeceğini bilmek ve buna göre davranmak zorundayız. 
Biliyorsunuz, yargıyı devre dışında bırakan, parlamento-
yu devre dışında bırakan, ülkenin geleceğini tek parti tek 
adam tahakkümü altına sokacak olan Anayasa değişikliği-
ne hayır dedik ve ondan sonra TMMOB’ye saldırılar şid-
detlenerek arttı. Maliye ve idari denetim adı altında ku-
rumsal özerkliğimiz ortadan kaldırılmaya çalışılıyor. Buna 
karşı direndik ama hükümet ve yürütme önünde cübbe-
lerinde iğneleyecek düğme bulamayan yargı kararıyla, 
Kimya Mühendisleri Odası yönetimimiz görevden alındı. 
Dava henüz sonuçlanmadı, üst mahkemelere başvur-
duk. Ama yeni dönemde bu tarz saldırıların ivmelenerek 
geleceğini bilmemiz ve buna göre örgütümüzü tahkim 
etmemiz gerekir. Bir meslek örgütü olmanın bilinciyle, 
bilimden beslendiğimiz için üretimden beslendiğimiz için 
bu ülkede fabrikalarımızın satılmasını, tarlalarımızın, me-

ralarımızın yandaş sermaye kesimlerine açılmasına, tarı-
mın bitirilmesine, kültürel mirasın yok edilmesine karşı 
çıktık. Mega projeler dediğimiz, geçmediğimiz köprü-
lerden kullanmadığımız tünellerden yüksek ciro garanti-
leri vererek geleceğimizden pay alınmasına karşı çıktık, 
raporlar hazırladık, sempozyumlar düzenledik ve yine 
hedefteydik. Bu tür hedef göstermeler, bu dönemde de 
devam edecek. Bunu bilerek, bundan sonra yolumuzu 
buna göre tahkim etmemiz gerekir. 2 yıllık çalışma dö-
neminde TMMOB mesleki alanda, demokratik alanda, 
hukuki alanda oldukça kapsamlı bir mücadele gerçek-
leştirdi. Odalarımızın iki yıllık çalışma döneminde, kendi 
meslek alanlarında gerçekleştirdiği etkinliklerin sayısı iki 
yüzün üzerindedir. TMMOB merkezi olarak eğitim sem-
pozyumu, sanayi kongresi, enerji kongresi, kadın kurul-
tayı, coğrafi bilgi sistemleri sempozyumu gerçekleştirdik. 
Bizlerin istediği, mühendislik bilgi birikiminin, temsil et-
tiğimiz tekniğin, ülkemizin gelişmesi ve kalkınması, hal-
kımızın çağdaş ve mutlu bir yaşam sürmesi için seferber 
edilmesidir. Bu noktada hazırladığımız raporlar yüzlerce, 
binlerce sayfadır. Kamuoyunu bu konuda bilgilendirmek, 
bu ülkeyi yönetme iddiasında olan tüm kesimlere kaynak 
sunma çabasıdır bu. Bu yöndeki duyarlılığımızdan, mes-
leki çalışmalarımızda toplumsal görevlerimizi birbirinin 
önüne koymadan, bütünlüklü bir mücadeleyi bundan 
sonra da hep birlikte yürütmek hepimizin görevidir. Böy-
lesi bir mücadelede hepinize kolaylıklar diliyorum. Yeni 
seçilen bütün arkadaşlarımıza başarılar diliyorum. Yolu-
nuz açık olsun.”

MMO 46. Dönem Danışma Kurulu V. Toplantısı’nda 
açılış konuşmalarının ardından sırasıyla; Oda Onur 
Kurulu Üyesi Selçuk Göndermez, Oda Denetleme Kuru-
lu Üyesi Haydar Şahin, İstanbul Şube Başkanı Battal Kılıç, 
Konya Şube Yönetim Kurulu Başkanı Aziz Hakan Altun, 
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Edirne Şube Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Erhan Yö-
nel, Gaziantep Şube Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin 
Ovayolu, Kocaeli Şube Yönetim Kurulu Başkanı Murat 
Külekçi, İzmir Şube Yönetim Kurulu Başkanı Yüksel Ya-
şartekin, Ankara Şube Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin 
Özkalender, Diyarbakır Şube Yönetim Kurulu Başkanı 
Sait Bahçe, Denizli Şube Yönetim Kurulu Sekreter Üyesi 
Mehmet Sarıca, Zonguldak Şube Yönetim Kurulu Baş-
kanı Birhan Şahin, Adana Şube Yönetim Kurulu Başkanı 
Hasan Emir Kavi, Bursa Şube Yönetim Kurulu Başkanı 
Fikri Düşünceli, Mersin Şube Yönetim Kurulu Başkanı 
Akar Tülücü, Eskişehir Şube Yönetim Kurulu Başkanı Ati-
la Tomsuk, Samsun Şube Yönetim Kurulu Sayman Üyesi 
Bekir Akarsu, İstanbul Şube Yönetim Kurulu Sekreter 
Üyesi İbrahim Tataroğlu, Oda Onur Kurulu üyesi Semih 
Oktay, Ankara Şube Yönetim Kurulu Sekreter Üyesi Se-
yit Ali Korkmaz, Edirne Şube Yönetim Kurulu Sekreter 
Üyesi Kerim Burak Tünay, İstanbul Şube Başkan Vekili 
Ali Haydar Karaçam söz alarak görüşlerini ifade ettiler.

“Üye-Oda ilişkilerini zedeleyen iki hususa 
dikkat çekmek istiyorum”

Emin Koramaz’ın ardından söz alan Oda Onur Kuru-
lu Üyesi Selçuk Göndermez, onur kurulu çalışmaları 
hakkında kısa bir bilgi verdikten sonra özellikle iki konu 
hakkında bilgilendirme yapmak istediğini belirterek özet-
le şunları söyledi: 

“Gerek oda çalışmalarımızı gerekse meslektaşlar arasın-
da haksız rekabete sebep olan ve daha da öte üyesiy-
le Oda yöneticileri arasına mesafeler koyan ve titizlikle 
üzerinde durduğumuz üye-Oda ilişkilerini zedeleyen iki 
hususa dikkatinizi çekmek istiyorum. Birincisi, yapı dene-
timde çalışan meslektaşlarımızla ilgili zaman zaman dile 
getiriyoruz ama henüz bir çözüm bulunamadı. Çok daha 
vahim sonuçlara ulaşacağı endişesiyle bir kez daha dile 
getirmek isterim. Serbest mühendislik müşavirlik hizmeti 
yapan-yapmak isteyen makina mühendisleri meslektaşla-
rımız, mezun oldukları okuldan aldıkları diplomayla bu işi 
yapamıyorlar. Ayrıca, Odamızın çeşitli zamanlarda açtığı 
mesleki eğitimlerden, kurslardan geçerek belli sınavlar-
dan geçerek başarılı olmaları halinde akreditasyon bel-
geleriyle ancak bu işleri yapabilirler. Ne yazık ki, yapı de-
netim sektöründe çalışan meslektaşlarımızın yüzde 70’e 
yakın bir kısmının, serbest mühendislik müşavirlik yetki-
sine sahip olmadığı gibi, mekanik tesisat bilgisinden de 
uzak olduğunu görüyoruz. Bunu bakanlık yetkililerine de 

zaman zaman bildiriyoruz. Bu tamamen Odamızın irade-
si dışında gerçekleşen bir olay. İlgili bakanlık yapı-dene-
tim sektöründe çalışan meslektaşlarımızda, proje kontrol 
denetçiliği görevini yapacak olan arkadaşlarımızda, böyle 
bir kıstas aramıyor. Böyle bir kıstası aramayan bakanlık, o 
arkadaşımızın yaptığı hatadan dolayı dönüyor Odamıza, o 
meslektaşımızın cezalandırılmasını ve kendisine de rapor 
verilmesini talep ediyor. Bu hususu detaylı bir şekilde ra-
por haline getirerek, ilgililere iletilmek üzere Oda Yöne-
tim Kurulumuza sunduk. 

Diğer husus serbest mühendislik müşavirlik hizmeti ve-
ren meslektaşlarımızla ilgili. Serbest mühendislik mü-
şavirlik hizmeti yapan arkadaşlarımızın, Odadan aldığı 
yetkilerin dışında, yönetmelik gereği yaptığı projelerin 
Oda Yönetim Kurulundan getirilmesi bir zorunluluktur. 
Bununla ilgili uzun zamandır tartışmalar devam etmekte. 
Bazı Şubelerde ve Şubelere bağlı birimlerde, bu kurala 
uymayan meslektaşlarımıza göz yumulması sebebiyle 
Oda Onur Kurulunun yükünün artması bir yana meslek-
taşlarımız arasında haksız rekabete sebep olunmaktadır. 
Dolayısıyla da Odamızın merkez yönetiminden tutun 
Şube ve bağlı olan birimlerinde yöneticilerle serbest mü-
hendislik müşavirlik hizmeti veren arkadaşlarımız arasın-
da ihtilaflara sebep olunmaktadır. Bu durum mesleğimi-
zi ve Odamızı, belediyeler ve ilgili bakanlıklar nezdinde 
de küçük düşürmektedir. Bununla ilgili emsal mahkeme 
kararları elimizdedir. Yeni idareciler olarak sizden hem 
Onur Kurulu hem Yönetim Kurulumuz adına rica ediyo-
rum bu çifte standardı kaldırmak için, üzerinde titizlikle 
durulması gerekiyor. Serbest mühendislik müşavirlik hiz-
meti veren arkadaşlarımız odadan belirlediği asgari ücret 
kuralına uymak, yasal faturaları kesmek ve ürettiği proje-
leri odasından onaylatmak zorundadır. Bu bir yönetmelik 
gereğidir.”
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“Kurumsal yapımız gelişiyor”

Oda Denetleme Kurulu Üyesi Haydar Şahin ise ka-
tılımcıları selamladıktan sonra özetle şöyle konuştu: “Bu 
dönemde denetleme kurulu olarak 114 tane denetleme 
gerçekleştirdik. Bu ay gerçekleşecek denetlemelerle, 
dönem denetimlerini tamamlamış olacağız. Yeni seçilen 
arkadaşlara da ışık olması açısından denetlemenin, Şube 
müdürü, saymanı ve sekreterinden başladığını belirtmek 
istiyorum, normal rutin işlerimizi zamanında yaptığımız 
zaman, denetleme işleri de daha kolay oluyor. Önceki 
dönemlerde başlayan ve bu dönemde de devam eden 
kurumsal yapımızın gelişmesinin, bu dönemde de artarak 
sürdüğünü görüyoruz. Başarılı çalışmaların devam edece-
ğine inanıyoruz.”

“Eğitimi çok iyi sahiplenmemiz gerekiyor”

İstanbul Şube Başkanı Battal Kılıç, İstanbul Şube Ge-
nel Kurulu ve yapılan çalışmalara dair kısa bir değerlen-
dirme yaptıktan sonra özetle şöyle konuştu: 

“Bütün Şubelerde yeni yöneticiler göreve geldi. Ben bu-
ralarda görev almanın çok önemli ve çok değerli olduğu-
nu düşünüyorum. Yaşadığımız süreci göz önüne alırsak 
gelecek dönemin daha da ağır baskıcı bir sürece girece-
ğini görüyoruz ve arkadaşlarımı bu cesaretlerinden dola-
yı kutluyorum. Biz iktidarı 4 kez yendik. Gezi de yendik 
ama bunun devamını başaramadık. 7 Haziran’da yendik 
bunu hazmedemediler. Referandum da biz kazandık ama 
bir sürü dalavereyle bunu da kendi yönlerine çevirdiler. 
Adalet yürüyüşünde de kazandık ve bu ülke topyekûn bir 
yumruk oldu. Her yenilgilerinden bir çatlak açıldı ve artık 
bizi yönetemez hale geldiler. Faşizmde böyle bir şeydir 
zaten. Bizi tamamen Ortadoğu bataklığının içine çektiler, 
sırf bu çatlakları yamamak için. Ama başaramayacaklar, 

biz örgütlü ve kararlı olursak gerçekten başaramayacak-
lar, biz kazanacağız onlar kaybedecekler. Biz bu Oda ça-
lışmalarımızı da bu inançla, bu kararlılıkla yürüteceğimize 
inanıyorum. Yeter ki örgütlü ve kamucu anlayışı sağlıklı 
bir şekilde yürütelim. Oda çalışmaları açısından eğitimler 
çok önemli. Devletin yapamadığı eğittim çalışmalarını da 
bizim üstleniyor oluşumuz tartışılması gereken bir konu. 
Eğer bu eğitimi biz yapıyorsak layıkıyla yapmalı ve hataya 
yer vermemeliyiz. Hata yapanın da gereğini yapacağız ve 
göz yummayacağız. Bu önemli bir nokta, çünkü elimizde 
bir tek eğitim kaldı. Bütün kamu hizmetleri birer birer 
elimizden alındı. Eğitimi çok iyi sahiplenmemiz gerekiyor. 
Önümüzde gerçekten zor işler ve zor görevler var. He-
pimize kolay gelsin.”

“Oda akademi oluşturmayı hedefliyoruz”

Konya Şube Yönetim Kurulu Başkanı Aziz Hakan 
Altun ise salonu selamladıktan sonra önümüzdeki süre-
cin zor geçeceğine vurgu yaptı ve özetle şöyle konuştu:

“Önümüzdeki süreç hem mühendislik açısından hem 
ülke gündemi açısından zor geçecek gibi görünüyor. 
Geçtiğimiz dönemde gelirimizin en iyi olduğu LPG de-
netimi elimizden alındı. Gelir açısından ziyade denetim 
açısından hiç uygun bir durum değildi. Seçimimizi yap-
tık. İyi bir katılım oldu. Üyelerimizi ziyaret ettik. Bir Oda 
akademi oluşturup, en azından yeni başlayan ve sanayide 
çalışan arkadaşlarımızın meslek alanındaki eksikliklerini 
burada gidermek istiyoruz. Kaynak alanında çalışanları bir 
haftalık bir kaynak programına tabi tutup cüzi bir ücretle 
en azından onlara, sanayideki mühendis arkadaşlarımıza 
bir faydamız olsun istiyoruz. Yapı denetimlerinde bizim 
sıkıntılarımız var. Sayın bakanın bu konuda bir açıklaması 
oldu. Yapı denetimleri artık bir standarda sokacağız diye. 
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İnşallah bu dönemde de bunun üzerine gidilip yapı de-
netimlerde gerekli değişikliklerin yapılarak bizim mühen-
dislik onurunun artmasını istiyoruz. Belediyelerin yangın 
arabaları iki çeşit oluyor. Biri tanklı olan, diğeri merdi-
venli olanlar. Bu merdiveni olanların kontrolleri yapılmı-
yor. Ama yapılması gerekiyor, zorunluluk var. Bu konuda 
akredite olursak sadece Konya’daki merdivenli araçların 
sayısı 55. Buradan da bir gelir geleceğini düşünüyoruz.” 

“Mühendisliğin ne kadar zor olduğunu hepimiz 
biliyoruz”

Edirne Şube Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Er-
han Yönel, yeni dönemde seçilen şube yöneticilerine 
başarılar dileyerek sözlerine başladı ve özetle şunları 
söyledi: 

“Günümüzde, yaşadığımız bu ortamda gelişen şartlar 
doğrultusunda, mühendisliğin ne kadar zor olduğunu 
hepimiz biliyoruz. Bu zorluklar içerisinde, üyelerimizle 
meslektaşlarımızla beraber yapacağımız çalışmalar doğ-
rultusunda, Odamızı en iyi yerlere getirmek, en iyi şe-
kilde yardımlaşmak ve beraber en iyi durumlarda bulun-

mak için burada toplanmış bulunuyoruz. Bulunduğumuz 
bu ortam dolayısıyla, kürsüye çıkan bütün meslektaşlarım 
gerekli olan şeyleri hemen hemen söyledi. Ben kısaca gü-
nümüz şartlarının her gün zorlaşmasından dolayı, bir de 
bu durum çalışmalarımızdaki beraberlik ve her türlü in-
celeme olsun, çalışmalar olsun bunun yapılacağı inancıyla 
saygılar ve sevgiler sunuyorum.”

“Kentin sorunlarında çözüm odaklı bir yönetim 
anlayışıyla çalışacağız”

Gaziantep Şube Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin 
Ovayolu ise hep birlikte başarılı bir dönem geçirme te-
mennisi ile başladığı sözlerini özetle şöyle sürdürdü:

“Tüm Şubelerde olduğu gibi bizde Genel Kurulumuzu 
ve seçimlerimizi yaptık. 18 Şube arasından ikinci katılı-
mı en yüksek şube olarak gözüküyoruz, yüzde 32.2 ile. 
Bu oranı biraz daha arttırmak için üyelerin aidiyet oranını 
arttırmak için her şeyi yapacağız. Aramızdan çeşitli ne-
denlerle ayrılan 6 arkadaşımız oldu. Bu 6 arkadaşımızın 
yerine yeni 6 tane arkadaşı ekledik. Genel olarak hetero-
jen meslek alt dallarından oluşturmaya çalıştık. Önümüz-
deki dönemde her üyemizi bir noktasından yakalayarak 
Odamıza getirmek gibi bir ana hedefimiz var. Oda gelir 
kaynaklarımızın kısıtlılığı ve son dönemdeki durumları 
sizlerde paylaştınız. Bunlara yeni şeyler eklemek için eli-
mizden geleni yapacağız. Maraş Temsilcilik de bize bağlı. 
Gaziantep’te asansörler ve servis araçlarının kontrolüyle 
ilgili bir şeyler yapmayı hedefliyoruz. Teknik eğitimlere 
ve çalışmalara son derece önem vereceğiz. İdari ve mül-
ki yöneticiler ile mesleki disiplinimize giren veya girme-
yen, kentimizin ülkemizin tespit ettiğimiz problemlerinin 
çözümü için görüşmelere eleştirel bakış açımızla devam 
edeceğiz. Suriyelilerle ilgili kentimizin sorunlarını atlama-
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dan, es geçmeden bu konudaki görüşlerimizi söyleye-
ceğiz. Savaş bizim sınırımızda oluyor. Şehirde yaklaşık 1 
milyon civarı Suriyeli var. Dolayısıyla Suriyeliler ve Suriye 
politikası bizim için son derece önemli. Kentin sorunla-
rında çözüm odaklı bir yönetim anlayışıyla çalışacağız. 
Önümüzdeki dönemde makina imalat sanayinin savunma 
sanayisinde kümelenme çalışmaları yapacağız. Bunun için 
genel başkanımızdan ve sekreterimizden destek istedim,  
sağ olsunlar şimdiden yardım edeceklerini söylediler.” 

“Yiğidin namerde boğdurulmaya çalışıldığı bir 
dönem yaşıyoruz”

Kocaeli Şube Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kü-
lekçi, Genel Kurula iki dönemdir tek liste ile girdiklerini 
ve bu nedenle katılım oranının biraz düşük olduğunu be-
lirterek özetle şunları söyledi: 

“Bizler bu oranın düşüklüğü üzerinden önümüzdeki dö-
nemi değerlendirip, daha çok üyeyle ilişki kurmak, daha 
çok örgütlenme alanı planlamak ve dokunulmadık, gidil-
medik üye bırakmamak üzere hareket etmeliyiz. Çalış-
ma programı taslağımızda da bu konuyu öne çıkardık.  
Tek başına üyeyle ilişkiyi yürütmekten ziyade kurumsal 
ilişkinin özellikle geliştirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. 
Son dönemde TMMOB’nin hedef olarak belirlendiği-
ni düşünüyorum. Çünkü sokağa çıkıp baktığınızda da, 
geçmişe dönük bir sürü veriyi önünüze koyduğunuzda 
da TMMOB’nin yaptıkları birçok alanda ranta dokunan, 
engel olan, gerek kontroller gerek teşhir yoluyla meş-
ruiyetinin kaybedilmesine neden olan ilişkileri yaşatan 
bir örgüt. Dolayısıyla şu çatı altındaki herkesin, TTB’ye 
yapılan saldırıyı kendi örgütüne yapılmış bir saldırı gibi 
algılaması gerekiyor. TTB ve TMMOB aynı şey, dolayı-
sıyla pazartesiden sonra TMMOB’nin sıraya alınmayacağı 

garantisini kimse veremez. TMMOB’ye, bağlı Odalarına 
ya da Şubelerimize yapılacak bu tür bir saldırı karşısında, 
hangi tutumu alacağımız konusunda bizim bir b planımız 
yok, tartışmışlığımız dahi yok. Bu konunun güncel olması 
nedeniyle özellikle gündeme alınmasının doğru olduğu-
nu düşünüyorum. Biraz yiğidin namerde boğdurulmaya 
çalışıldığı bir dönem yaşıyoruz. Bunlardan birlikte omuz 
omuza çıkacağımızı düşünüyoruz.”

“Örgütlenmemizin temel noktası işsiz 
mühendisler olmalı”

İzmir Şube Yönetim Kurulu Başkanı Yüksel Yaşar-
tekin ise salonu selamladıktan sonra önümüzdeki dö-
nemde önceliklerinin, işsiz mühendislerin çıkarlarını ve 
sorunlarını ön plana çıkarmak olacağını söyledi ve özetle 
şöyle konuştu: 

“Ücretsiz ve işsiz mühendislerin çıkarlarını, sınıfsal talep-
lerini doğru tespit etmeli ve bu kitleyi çalışmaların içine 
çekme yollarını bulmanın önemli olduğunu düşünüyoruz. 
Örgütlenmemizin ana temel noktasının işsiz mühendisler 
olması gerektiğini düşünüyoruz. 

Hukuk hiçbir dönemde bu dönemdeki kadar egemen 
gücün çıkarları doğrultusunda kullanılmadı. Sermayenin 
bir kısmı bile yapılan hukuksuzluklarla sindirildi. Gerek 
emekçi sınıflar gerekse kendisinden olmayan sermaye ce-
zalandırıldı. İktidarın temel mantığı benden farklı düşünü-
yorsan benden değilsin, benim karşımdasın daha da ötesi 
benim düşmanımsın yaklaşımıdır. Tek tip elbise benzeri 
uygulamalar yapılmaya çalışıyor. Irak’ta, Suriye’de olan-
lar emperyalizmin bölgedeki çıkarlarının yansımasıdır. 
Kapitalizmin büyük krizlerden çıkış yolu genellikle savaş 
oluyor. Dünyanın yeniden paylaşılması isteğinde emekçi 
sınıfların çıkarları söz konusu değil. Yine benzer Rusya ve 
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Amerika’nın bölgedeki çıkarları doğrultusunda uygulanan 
politikalar bölge halklarını birbirine düşman kılıyor. Dün 
ABD’nin bugün Rusya’nın yanında uygulanan dış politika-
lar bağımsız politikalar değil. Ülkemizin kurucu önderi 
Mustafa Kemal Atatürk’ün dediği, yurtta sulh dünyada 
barış gibi ülkemizde soruşturma konusu haline getirili-
yor. Savaş her durumda sınıflı toplumların suçudur. So-
runların savaşla çözümü insanlığın suçudur. Bu anlamda 
savaşa her durumda karşıyız. Zaman farklılıklarımızı öne 
çıkaracağımız bir zaman değildir. Kendi aramızdaki prob-
lemleri özeleştiri mekanizmalarını çalıştırarak çözebile-
ceğimizi düşünüyorum.”

“Uygulamalı eğitim merkezi açmak için 
çalışmalara başladık”

Ankara Şube Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin 
Özkalender ise salonu selamladıktan sonra çalışma 
programlarının bayağı yüklü olduğunu, ama ilk işlerinin 
uygulamalı eğitim merkezi açmak için çalışmalara başla-
mak olacağını söyledi ve özetle şunları söyledi: 

“Uygulamalı eğitim merkezi açmak için çalışmalara baş-
ladık, Katkılarınızı bekliyoruz. Ben Onur Kurulunda iki 
sene görev yaptım ve yine katkılarımızı sunacağız. Onur 
kuruluna gelen dosyaların SMM ve yapı-denetim ağırlıklı 
dosyalar. Şube başkanlarımız ve yöneticilerimiz sizden 
rica ediyorum, bünyenizde bulunan, çevremizde bulu-
nan yapı denetimci ve SMM’ci arkadaşlarla mutlaka sık 
sık toplantılar yapın ve yönetmelikleri anlatmaya çalışın. 
Eğer bizden de yardım isterseniz, Oda Merkezinin yardı-
mıyla yapı denetim konusunda size yardımcı olmaya hazı-
rım. Ben bayındırlık kökenliyim. Yapı denetim yönetme-
liklerini iyi bilen arkadaşlarınızdan biriyim. Yardım sözü 
veriyorum, bu merkezi de olabilir. Sizin fazla vaktinizi 
almak istemiyorum. 

Öncelikle yeni seçilmiş yönetim kurulu arkadaşlara yolu-
muz açık olsun diyorum. Daha önceki dönemde hizmet 
etmiş tüm yönetici arkadaşlara çok teşekkür ediyorum.”

“Bu örgütle birlikte hareket eden herkes birer 
kahramandır”

Diyarbakır Şube Yönetim Kurulu Başkanı Sait 
Bahçe, salonu selamladıktan sonra bu dönem yönetim-
lerde görev alan arkadaşları kahraman olarak gördüğünü, 
bunun büyük cesaret olduğunu belirtti ve özetle şöyle 
konuştu: 

“Daha önceki yıllarda bu kürsüden dedim. Faşizm gün 
be gün tüm Türkiye’ye yayılacak hepimizi sarıp sarma-
layacak. Bugün görüyoruz ki Türkiye dışına bile çıktı ve 
bunun daha kötüsü de bizi bekliyor. Ve bu dönemde bu 
yönetimde yer alan TMMOB çatısı altında olan bu örgüt-
le birlikte hareket eden herkes benim nezdimde birer 
kahramandır. Biz bütün bunları göze alarak yola çıktık. 
Ayrıca biz yönetimimizi bu dönemde geçmiş dönem-
lerde olduğu gibi 8 erkek ve 6 kadın yönetici arkadaşla 
oluşturduk. Ve eminim bir sonraki dönem bu sayıyı daha 
da artıracağız. 7’ye 7 biraz da makinanın üye sayısının az 
olması, özellikle de bölgemizde bunun biraz daha zor 
gerçekleşmesini sağlıyor. Ben de çok uzatmak istemiyo-
rum. Zaten birçok konu burada konuşuldu. Yeni döne-
min hepimize hayırlı olmasını diliyorum ve tüm şubelere 
ve yönetimimize başarılar diliyorum. Hepinizi saygı sevgi 
ve dostlukla selamlıyorum.”

“Baskıların üstesinden gelebilecek gücümüz, 
dayanışmamızdan çıkacak”

Denizli Şube Yönetim Kurulu Sekreter Üyesi Meh-
met Sarıca ise salonu selamladıktan sonra, bu dönemde 
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ırkçı ve dinci faşizmin katlanarak büyüdüğünü söyledi ve 
konuşmasını şöyle sürdürdü: 

“Bunun panzehrinin de dayanışma ve mücadele olduğu-
nun bilinciyle, hepimize çok ağır yükler düştüğünü bili-
yoruz. Bir iki konuda kaygılarımı dile getirmek ve yapa-
caklarımızla alakalı bir iki konuyu paylaşmak istiyorum. 
Örgüt olmanın gereği birlikte hareket etmekten geçiyor. 
Yani farklı farklı Şubelerde farklı farklı uygulamaların ol-
maması gerekiyor. Biz Makina Mühendisleri Odası olarak 
bir örgütlü yapıyız. Şuan da en büyük problemlerimizden 
birisi ülkenin genel durumunu bir tarafta tutarsak mesle-
ki denetim. Bu mesleki denetimlerle alakalı asgari ücret 
üzerinden faturaların kesilmesi, projelerin Odaya getiril-
mesi konusunda ciddi bir tavır takınmamız gerekiyor. Bir 
yandan da başka Şubelerde bu hiç dikkate alınmıyor. O 
zaman sıkıntı başlıyor. Üyelerimizde de aynı problemle 
karşı karşıya kalıyoruz. Ortak bir akılla ortak bir çözüm 
üretmemiz gerekiyor. Farklı farklı uygulamalar yaptığımız 
sürece üyelerimizle büyük sıkıntılar yaşayacağımız aşikâr. 
Bu Kalibrasyon Merkeziyle alakalı bir hazırlık yaptık. İz-
mir Kalibrasyon Merkezinde eğitimi tamamladık, malze-
melerimizi hazırladık. Bu konuda da bayağı yoğun bir iş 
yükü olduğu gözüküyor. Arkadaşlar alışmalarını sürdürü-
yorlar. Bu işi biz Antalya Şubeyle birlikte ortaklaşa yap-
mayı düşünüyoruz. 

Asansör protokolleri konusunu hep tartışıyoruz. Asansör 
karlılığı olmayan bir iş ama şu anda mevcut çalışan arka-
daşlarımız var, bu arkadaşların çalışmalarını sürdürebil-
mek için de yeni iş olanakları yaratıncaya kadar asansör 
kontrollerini mutlaka yürütmemiz gerekiyor. 

Biz de 9 temsilciliği olan bir Şubeyiz, hepsinde teknik 
görevlilerimiz var. Önceden LPG varken her yerde bu 
çalışan arkadaşlarımızın iş yapma olanakları vardı. LPG 

kalktı, proje kontrolünü ve mesleki denetimleri düzgün 
yaparsak bu temsilcilerdeki teknik arkadaşların boşluğa 
düşmelerini engelleriz. Onların orada kalmalarını istiyo-
ruz. İşimiz zor, kolay değil önümüzdeki dönemde. Saldı-
rılar çok yoğun bir şekilde artıyor. Zaman zaman örgütsel 
anlamda üzerimize yoğun baskılar geliyor. Ama bu bas-
kıların üstesinden gelecek gücümüzün, dayanışmamızdan 
çıkacağını bilmemiz gerekiyor.”

“Bu süreçte TMMOB’ye daha çok ihtiyaç 
olacak”

Zonguldak Şube Yönetim Kurulu Başkanı Birhan 
Şahin, salonu selamladıktan sonra ülkemizin bir savaş 
halinde olduğuna vurgu yaptı ve özetle şunları söyledi:

“Malum ülkemizin içinde bulunduğu durum belli ve bir 
savaş halindeyiz. Biliyoruz savaş ölüm, acı, göç, insanların 
işlerinden güçlerinden edilmesi demektir. Bu evrensel bir 
doğrudur. Bunu söylemeye devam edeceğiz. İyi ki bunu 
söyleyebileceğim TMMOB gibi Meslek Odaları var farklı 
alanlarda kuruluşlar var. Suriye’de, Ortadoğu’daki halkla-
rın ihtiyacı olan şey savaş değil barışın ve anlaşmanın sağ-
lanması. Bu artan savaş sorunu içerde de bir milliyetçilik 
dalgasına, düşmanlığın körüklenmesine neden oluyor ve 
bir tahakküm aracına dönüşüyor. İnsanlar gözaltına alı-
nıyor, işlerinden atılıyor. Bunun da doğru olmadığının 
bir meslek örgütü olarak dile getirilmesi gerekiyor diye 
düşünüyoruz. Bu süreçte TMMOB’ye daha çok ihtiyaç 
olacak. Sadece mesleki açıdan değil, ülkenin geleceği 
açısından da belirleyici olacak bir süreç başlıyor. Bu ne-
denle örgüt içi tartışmalar enerjimizi tüketecek aşamaya 
gelmemeli. En geniş kitleyi en doğru hedefler altında yo-
ğunlaştırmayı düşünüyoruz.

Bilim insanlarının topluma doğruyu söyleme zorunlulu-
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ğu var. Dünya dönüyor, dönmeye devam ediyor aksini 
de iddia etseniz yine de dönecek. Bilim insanın toplumu 
doğru yönde bilgilendirme sorumluluğu var. Biz de bili-
me dayalı bir meslek icra ettiğimize göre topluma doğ-
ruları söyleme sorumluluğumuz var. Bertolt Brecht bilim 
insanının toplumsal sorumluluğunu tema alarak işliyor. 
Biz yüreğimizdeki insan sevgisini ve yurtseverlik duygu-
sunu, baskı ve zulmün çekip atamayacağı inancındayız. 
Bilimi halkın yararına sunma yolunda, içtenliğin, insanlı-
ğın, sevginin, dostluğun ve barışın yaratılmadığı bir dünya, 
ne bu zamanın ne de geleceğin dünyası olacaktır. Gele-
ceğin dünyası emeğin, barışın özellikle barışın ve kadının 
dünyası olacaktır. Umutla kalın.”

“Bu mevzileri korumak en temel görevimiz”

Adana Şube Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Emir 
Kavi, salonu selamladıktan sonra 2009 yılında Abdullah 
Gül’ün Cumhurbaşkanlığı döneminde Odaları denetleme 
üzerine yoğun baskıların başladığını hatırlatarak özetle 
şöyle konuştu: 

“2002’den 2007 cumhurbaşkanlığı seçimlerine kadar bir 
iktidar partisi olarak çalışan AKP, 2010 referandumdan 
sonra parti-devlet inşasına doğru evrildi. 2014 Cumhur-
başkanlığı seçimlerinin ardından bir kişi devleti haline 
büründü. TMMOB gibi, TTB gibi emekten bilimden, ör-
gütlü üyesinden beslenen yapıları, bu mevzileri korumak 
bizim en temel görevimiz. Afrin operasyonu sonucunda 
TTB’ye yapılanlar ortada. Onlar tamamen anayasal bir 
görev olarak insan yaşamını korudu ve gözetti. Yaptıkları 
açıklamanın sonucunda 11 yoldaşımız, kardeşimiz gö-
zaltına alındı. Bir kısmı denetimli serbestlikle çıktı. Ama 
hedefte Türk Mühendis ve Mimar Odası’nın da olduğu 
belli. Zaten ağızlarından düşmüyor TMMOB ve TTB. Biz 

Adana’da bileşenler olarak bir araya geldik. Ne yapabiliriz 
diye. Böyle bir şey olursa diye. Biz de b planı oluşturma 
çalışmalarımıza devam edeceğiz. Her Şubenin her bölge-
nin de bu yönde toplantılar yapması önemli bence. Geç-
tiğimiz dönem bazı şeyleri iyi yaptık diye düşünüyorum. 
İş Sağlığı Kongresi ve özellikle Genel Merkezin, İstanbul 
Şube’nin, Mersin Şube’nin, Zonguldak Şube’nin ve diğer 
tüm Şubelerin bize çok katkısı oldu. Örgütlü olmanın 
gücünü kongre sürecinde gördük. Adana şube olarak 
şükranlarımızı sunarız. İSG Kongresini her zamanki gibi 
eksiksiz, yüksek katılımla gerçekleştirdik. Ve ilk defa bu 
dönem maddi olarak sıkıntılı olduğumuz bir dönem ol-
masından ötürü verdikleri desteklerden kaynaklı teşek-
kür ediyoruz. Son olarak, makina mobil uygulaması için 
İstanbul’a teşekkür ederiz. Bir an önce tüm Türkiye’ye 
yayılması için de merkezi olarak bu uygulamayı aktif ola-
rak kullanmasını diliyorum. Gençlerin katılımı belki bu 
yönle artacaktır.”

“Karanlığın üzerine gideceğiz”

Bursa Şube Yönetim Kurulu Başkanı Fikri Düşün-
celi ise salonu selamladıktan sonra Afrin operasyonuyla 
ilgili görüşlerini kamuoyuyla paylaştığı için, TMMOB Yö-
netim Kuruluna teşekkür etti ve özetle şöyle konuştu:

“Herkesin sesinin kısıldığı herkesin sindiği sustuğu bir 
dönemde hiç eğilip bükülmeden bu Afrin operasyonuyla 
ilgili görüşlerini kamuoyuyla paylaştığı için kutluyorum. 
İyi ki böyle bir örgütümüz var. Bu dönemin zor geçti-
ğinin farkındayız. Daha zor bir çalışma dönemi geleceği-
ni düşünüyoruz. Gerek siyasi anlamda gerek ekonomik 
anlamda. Bunları ortaya koyacağımız kararlı çalışmalar-
la yeneceğimizi düşünüyoruz. Başta örgütsel ilişkileri-
mi geliştirmek, üyelerimizle olan üye sorunları, meslek 
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meslektaş sorunları üzerinden hareketle üye ilişkileri-
mizi geliştirerek, bir çalışma programı izleyeceğiz. Kent 
gündemleriyle ilgili kamuoyu paylaşımlarını önemsiyo-
ruz. Toplumla buluştuğumuz önemli bir nokta olduğunu 
düşünüyoruz. Bu dönem oda sanayi işbirliği komisyonu 
oluşturacağız. Gerek deneyim paylaşımları gerek öğren-
ci üyelerimize staj olanakları gerekse de sanayiyle olan 
ilişkilerin korunması açısından faydalı olacağını düşünüyo-
ruz. LPG yetkimiz alındı ama bu açığı çalışmalarla kapata-
bilme arzusundayız. Herhangi bir personel kaybı yaşama-
dan bunu aşmayı düşünüyoruz. Kendi uygulamalı eğitim 
merkezimizi oluşturmak istiyoruz. Aslında çok sert bir 
dönem yaşıyoruz. Faşizmin karanlığının üstümüze çök-
tüğü bir durum yaşıyoruz. TTB üzerinden tüm meslek 
örgütlerine, tüm demokratik kamuoyuna bir sindirme 
politikası bir gözdağı verilmek istendi. Önümüzdeki dö-
nem neler yaşayabileceğimizi düşünüyoruz. Bu karanlığın 
üzerine gideceğiz. Çalışmalara kararlılıkla devam ederek, 
her şeyin üstesinden geleceğimizi düşünüyorum.” 

“Ortalığı toz ve dumana katarsan hiç bir şey 
görünmez”

Mersin Şube Yönetim Kurulu Başkanı Akar Tülücü 
salonu selamladıktan sonra, kadın görevliler ve meslek-
taşlarımız üzerinde odadan ayrılmaları konusunda çok 
ciddi bir baskı olduğunu söyledi ve özetle şunları söyledi:

“Makina Mühendisleri Odası görev aldığı hiç bir sektör-
den çekinmemelidir. Çünkü biz bu sektörlere ülkemizde 
stoper görevi yapıyoruz. Bizler bu sektöre çıktığımız za-
man, para kazanmak gibi bir amacımız olmadığı için, biz-
den daha iyi yapacak yok. Gelirlerin kesintisi konusunda 
hükümet zannediyor ki burada görev alan mühendisler 
para var diye görev alıyorlar. Yönetimler buradan para 

kazanmıyor ki. Bu bir gönül işi, bunu mutlaka anlatma-
mız gerekiyor. Biz parayı kesersek bunlar susar zanne-
diyorlar. Emekçi arkadaşlarımıza çok iş düşüyor. İşlerine 
sahip çıkmaları gerekiyor. Odadaki meslektaşlarımızın 
daha çok Odaya sahip çıkmaları gerekiyor. Biz Odada-
ki meslektaşlarımızın odadan ayrılmalarını istemiyoruz. 
7 Haziran’dan sonra kaosun ve terörün bir toparlayıcı 
olduğunu, yani bir şeylerin değiştirmenin aracı olduğunu 
fark ettiler. O günden bugüne her şey bir kaos şeklinde 
gitmektedir. Benim buna tabirim şudur: sürekli ortalığı 
toz ve dumana katarsan hiç bir şey görünmez. Sende 
rahat rahat arka planda görünmesini istemediğin şeyle-
ri yaparsın. Şimdi 15 yılda 10 defa kandırılan bir insan 
muhtemelen 3 yıl içerisinde Afrin konusunda da bizleri 
suçlayacak. Yani MMO yüzünden savaşa girdik dese şa-
şırmam.” 

“TMMOB elini kaldırmayandır”

Eskişehir Şube Yönetim Kurulu Başkanı Atila 
Tomsuk ise salonu selamladıktan sonra şu anda ciddi bir 
diktatör baskısı altında yaşamaya çalışıldığını söyleyerek 
özetle şunları söyledi: 

“Biliyorsunuz ki Nazi dönemi dair bu tarz baskılar olmuş-
tur. Hatta Nazi dönemine ait bir resim vardır herkes elin 
kaldırırken bir kişi kaldırmamıştır. Sonradan bu resim 
herkes tarafından paylaşılmıştır. TMMOB elini kaldırma-
yandır. Tarih her zaman gerçekleri yazar. Bunlar eninde 
sonunda gidecekler. Tarih bizim ne kadar doğru durdu-
ğumuzu ne kadar yurtsever olduğumuzu yazacaktır. Bu 
da bizim için gurur duyacağımız bir şey olacaktır.

Bizim gelir kaynaklarımız kesiliyor; o kesiliyor bu kesili-
yor hiç önemli değil. Kamusal denetimlerden vazgeçme-
den bunları yapmamız gerekiyor. Üye aidatları toplamak 
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konusunda ciddi sıkıntılarımız var. Eskişehir olarak ye-
rele bağlı kentsel işlerle ilgileniyoruz. Bu işlerin başında 
Eskişehir’e kömür termik santral yapma gibi iktidarın 
bir projesi var. Eskişehir’in göbeğinde insanların kanser 
olacağı Türkiye’nin en güzel yerlerinden birine, yeraltı 
sularının yok olacağı bir yere, bu termik santralin yapıl-
maması için uğraşacağız. Ülkede termik santral yüzde 30 
verimle çalışıyor. Türkiye’de yanlış yatırımlardan dolayı 
bu kadar enerji bu kadar elektrik enerjisi ihtiyacı yok.  Ve 
çoğu termik santral yüzde 30-40 çalışıyor. Bunların ço-
ğunda yap-işlet- devretle çalıştığı için, devlet bunlara para 
ödemek zorunda. Bunların hepsi de bizim cebimizden 
çıkıyor. Bu dönemin çok ilgilenip üzerinde duracağımız 
problemlerden biri olacak bu.”

“Maddi sıkıntıların nasıl giderileceği konusunda 
bir yol haritası çizildi”

Şubeleri temsilen son konuşmacı olan Samsun Şube 
Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Bekir Akarsu da sa-
lonu selamladıktan sonra şöyle konuştu: 

“Samsun Şube Yönetim Kurulu adına saygı ve sevgiyle 
selamlıyorum. Bizde çalışma programı hazırladık. Çalış-
ma raporunu hazırlarken bize yol gösterici olan Danışma 
Kurulu ve Yönetim adına bir komisyon oluşturduk. Bu 
komisyon bize maddi sıkıntıların nasıl giderileceği konu-
sunda bir yol haritası çizdi. Bunu çalışma raporuna koya-
cağız. Yeni çalışma dönemimiz hepimize hayırlı olmasını 
diliyorum, saygılar diliyorum.” 

46. Dönem Oda Danışma Kurulu 4. Toplantısı Katılımcı Listesi

TMMOB
Emin Koramaz  TMMOB YK Başkanı

Oda Merkezi 
Ali Ekber Çakar  Oda Başkanı
Nergiz Bilgin  OYK Başkan Vekili
Yunus Yener  OYK Sekreter Üyesi
Tahsin Akbaba  OYK Sayman Üyesi
Bedri Tekin  OYK Üyesi
S.melih Şahin  OYK Üyesi
Elif Öztürk  OYK Yedek Üyesi
İsmail Odabaşı  OYK Yedek Üyesi
Abdullah Selçuk Soylu OYK Yedek Üyesi
Vedat İrşı  OYK Yedek Üyesi
Arife Kurtoğlu  Oda Müdürü
Derya Baran  Oda Teknik Görevlisi
Evren Sağ  Oda Teknik Görevlisi
Can Öztürk  Oda Teknik Görevlisi
Bülent Göksülük  Oda Teknik Görevlisi
Fatma Kahraman  Oda Teknik Görevlisi
Hüseyin Cem Şavur Oda Teknik Görevlisi
Meltem Özdemir  Oda Teknik Görevlisi
Sinem Fezia Büyükbenli Oda Teknik Görevlisi

 

Oda Denetleme Kurulu 
Gürsel Yayla  Denetleme Kurulu Üyesi
Hüseyin Dinçer  Denetleme Kurulu Üyesi
Hüseyin Kaya  Denetleme Kurulu Üyesi
Simavi Bakır  Denetleme Kurulu Üyesi
Oğuz Kepez  Denetleme Kurulu Üyesi
Fikret Çaral  Denetleme Kurulu Üyesi
Satılmış Göktaş  Denetleme Kurulu Üyesi
Osman Çakıl  Denetleme Kurulu Üyesi
Haydar Şahin  Denetleme Kurulu Üyesi

Oda Onur Kurulu 
Selçuk Göndermez Oda Onur Kurul Üyesi
Mustafa Yazıcı  Oda Onur Kurul Üyesi
R. Erhan Kutlu  Oda Onur Kurul Üyesi
Semih Oktay  Oda Onur Kurul Üyesi

Ankara 
Saadettin Özkalender ŞYK Başkanı
Cemal Gedikoğlu  ŞYK Başkanı Vekili
Seyit Ali Korkmaz  ŞYK Sekreter Üyesi
Selim Ulukan  ŞYK Sayman Üyesi
Mehmet Serdar Ulu ŞYK Üyesi
Sevim Ersoy  ŞYK Üyesi
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Tülay Yener  ŞYK Yedek Üyesi
Anıl Uçar  ŞYK Yedek Üyesi
A. Cenk Lişesivdin Şube Müdürü

Adana 
Hasan Emir Kavi  ŞYK Başkanı
Mehmet Samim Aldık ŞYK Üyesi

Antalya 
Şenay Demiralay  ŞYK Sekreter Üyesi

Bursa 
Fikri Düşünceli  ŞYK Başkanı 
Ferudun Tetik  ŞYK Sekreter Üyesi
Ahmet İhsan Taşkınsel ŞYK Sayman Üyesi
İbrahim Mart  ŞYK Eski Başkanı

Denizli 
Mehmet Sarıca  ŞYK Sekreter Üyesi
Semayi Yaman  Temsilci Yürütme Başkanı

Diyarbakır 
Sait Bahçe  ŞYK Başkanı
Zeynep Akboz  ŞYK Başkanı Vekili
Mehmet Emin Tümür ŞYK Sekreter Üyesi
Sinan Temel  ŞYK Sayman Üyesi
Meryem Sınır  ŞYK Yedek Üyesi

Edirne 
İbrahim Erhan Yönel ŞYK Başkanı
Kerim Burak Tünay ŞYK Sekreter Üyesi
Aziz Avukatoğlu  ŞYK Üyesi
Fatih Çimen  ŞYK Üyesi

Eskişehir 
Atilla Tomsuk  ŞYK Başkanı
Neşet Aykanat  ŞYK Sekreter Üyesi
Esra Turan  ŞYK Sayman Üyesi
Nezih Tok  ŞYK Üyesi
Özgecan Yıldız  ŞYK Yedek Üyesi
Fikriye Söğütlü  ŞYK Yedek Üyesi
Cenk Oskay  ŞYK Yedek Üyesi
Fadime Gökkütük ŞYK Yedek Üyesi

Gaziantep 
Hüseyin Ovayolu  ŞYK Başkanı

İstanbul 
Battal Kılıç  ŞYK Başkanı
Ali Haydar Karaçam ŞYK Başkanı Vekili
İbrahim Tataroğlu ŞYK Sekreter Üyesi

İzmir 
Yüksel Yaşartekin  ŞYK Başkanı
Melih Yalçın  ŞYK Başkanı Vekili
Selda Ünver  ŞYK Sekreter Üyesi
Ferda Yamanlar  ŞYK Sayman Üyesi

Kocaeli 
Murat Kürekçi  ŞYK Başkanı
Emrah Aydemir  ŞYK Başkanı Vekili
M. Ali Elma  ŞYK Sekreter Üyesi
A. Fahri Aloğlu  ŞYK Sayman Üyesi
Hüseyin Çelik  ŞYK Üyesi
Alpaslan Güven  Şube Müdürü

Konya 
Aziz Hakan Altun  ŞYK Başkanı
Kerim Demir  ŞYK Başkanı Vekili
Erdal Tozoğlu  ŞYK Sayman Üyesi
Nurettin Yıldıran  ŞYK Üyesi
Ömer Aksoğan  ŞYK Yedek Üyesi
Hakan Akdemir  ŞYK Yedek Üyesi
Mustafa Kutay Azkur ŞYK Yedek Üyesi
M. Levent Şam  Şube Müdürü

Mersin 
Oğuz Akar Tülücü ŞYK Başkanı

Samsun 
Bekir Akarsu  ŞYK Sayman Üyesi
Buse Zaralıoğlu  ŞYK Yedek Üyesi
Ali Dinler  ŞYK Yedek Üyesi
Nuri Özdoğan  ŞYK Yedek Üyesi

Zonguldak 
Birhan Şahin  ŞYK Başkanı
Ahmet Zoroğlu  ŞYK Başkanı Vekili
Melih Başören  ŞYK Sekreter Üyesi
Soner Sinoplu  ŞYK Sayman Üyesi
Hasan Andaç Acar ŞYK Üyesi
Emine Tekin  ŞYK Yedek Üyesi
Büşra Dada  ŞYK Yedek Üyesi
Ufuk Ertek  ŞYK Yedek Üyesi
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ÖZELLEŞTİRMELERE, SANAYİSİZLEŞMEYE, ÇİFTÇİNİN YIKIMINA 
KARŞI ÇIKMAK YURTSEVER BİR GÖREVDİR

Oda Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ekber Çakar, Şeker Fabrikalarının özelleştirilmesiyle ilgili, 24 Şubat 2018 
tarihinde yazılı bir açıklama yaptı.

İktidarın son özelleştirme hamlesi, Özelleştirme İdaresi 
Başkanlığı portföyünde bulunan Türkiye Şeker Fabrika-
ları AŞ’ye bağlı 14 Şeker Fabrikasının özelleştirme iha-
lesinin ilanı oldu. Söz konusu fabrikalar, Bor, Çorum, 
Kırşehir, Yozgat, Erzincan, Erzurum,  Ilgın, Kastamonu, 
Turhal, Afyonkarahisar, Alpullu, Elbistan, Muş ve Burdur 
şeker fabrikalarıdır.

Şeker fabrikalarının kuruluşu, 1925 yılında Alpullu Şeker 
Fabrikası’nın temelinin atılışına ve 1926 yılının başında il-
gili kanunun çıkarılışına kadar gitmektedir. Cumhuriyetin 
ilk dönemlerinde başlanan şeker fabrikalarının yapımına 
1950’li yıllarda da devam edilmiş, ancak 2000’li yıllarda 
özelleştirilmeleri gündeme gelmiştir.

Odamız bu sürece, şeker fabrikalarının özelleştirilmesi 
ile bağlantılı olarak 2004 yılında yaptığı, “Cargill Emper-
yalist Talanın Yeni Bir Adıdır” başlıklı açıklama ile dikkat 
çekmiş ve emperyalist çevrelerin dayattığı “yapısal uyum 
programları” çerçevesinde yürütülen özelleştirmelerin, 
kamu kaynaklarımızın talanına yol açtığını, çiftçimizi, köy-
lümüzü, emeği ile geçinen halkımızı mağdur edeceğini 
belirtmiştir.

O zamandan bugünlere gelinceye dek, kendi kendine 
yeten ve ihracat yapabilen bir yapıdan, yabancı serma-
ye lehine yapılan yasa değişiklikleriyle, şeker ithal eder 
duruma gelen ülkemizin, bu son özelleştirme adımı ile 
birlikte, daha fazla dışa bağımlı hale gelmesi, ne yazık ki 
çok yakındır.

Yapılacak olan bu özelleştirmeler ile Türkiye’nin öz kay-
nağı olan şeker pancarı üretimine, ülkemizin çiftçisine ve 
tarımına ağır bir darbe daha indirilmiş olacaktır.

Özelleştirmelerin ülkemizin, üreticilerimizin, mühendis-
liğin, tarımın ve sanayinin aleyhine olduğunu her zaman 
belirten Odamızın düzenlediği kongre ve sempozyum-
larda, bu durumun aynı zamanda sanayisizleşmeye de yol 
açtığı tespitleri yapılmıştır. Büyük ölçekli kamusal üreti-
min tasfiyesi ne yazık ki böylesi bir sonuç da üretmekte-
dir. Bu nedenle özelleştirmelere karşı çıkmak, ülkesine 
ve halkına karşı sorumlu olan her yurttaşın yurtsever bir 
görevidir.

Ali Ekber Çakar

TMMOB Makina Mühendisleri Odası Başkanı
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Şubat  2018
Oda Sekreteri Yunus Yener’in katıldığı Türk Tesisat Mühendisleri 
Derneği’nin 25. Yıl Kuruluş Balosu,  Doğalgaz Tesisat Klima 
Dergisinde “TTMD 25. yılını kutladı” başlığıyla haber yapıldı.
Odamız tarafından hazırlanan “Organize Sanayi Siteleri, Küçük 
Sanayi Siteleri ve Teknoparklar Oda Raporu” Ekovitrin Dergisinde 
“Sanayinin çarkları OSB’lerle dönüyor” başlığıyla haber yapıldı. 

17/18.02.2018
Odamız tarafından yayınlanan “Yatırımcı Dışarıya Kaçıyor” 
başlıklı araştırma raporu, BirGün Gazetesinde “Baskıcı AKP rejimi 
yatırımcıyı kaçırıyor,” Evrensel Gazetesinde “Sermaye dışa mı 

açılıyor yoksa dışa mı kaçıyor,” İzmir Dokuz Eylül Gazetesinde 
“TMMOB: Yatırımcı yurt dışına kaçıyor,” İstanbul Gazetesi ve 
Aydınlık Gazetesi’nde “Yatırımcı dışarıya kaçıyor,” Ankara Son Söz 
ve  (18.02.2018) Cumhuriyet Gazetelerinde “TMMOB: Yatırımcı 
dışarıya kaçıyor” başlıklarıyla haber yapıldı. 

25.02.2018
Oda Başkanı Ali Ekber Çakar’ın yaptığı “Özelleştirmelere, 
Sanayisizleşmeye, Çiftçinin Yıkımına Karşı Çıkmak Yurtsever Bir 
Görevdir” başlıklı açıklama, BirGün Gazetesinde “MMO: Şekerde 
Satışa Karşı Çıkmak Bir Görevdir” ve Cumhuriyet Gazetesinde 
“Tarıma Cargill tokadı” başlıklarıyla haber yapıldı. 

17 Şubat 2018 BirGün

17 Şubat 2018 SonSöz

17 Şubat 2018 Evrensel

18 Şubat 2018 Yurt

18 Şubat 2018 Cumhuriyet

18 Şubat 2018 A
ydınlık
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Şubat 2018'de MİEM Kurslarına Katılım

Şubat ayı boyunca 14 şubemizde, 15 konu başlığı altında düzenlenen MİEM kurslarına 915 kişi katıldı.

Eğitimin Adı Tarihi Verildiği Şube
Katılımcı 

Sayısı

Asansör Avan Proje Hazırlama

3-4 Şubat 2018 Adana Şube 17

13-14 Şubat 2018 Ankara Şube 26

16-17 Şubat 2018 İstanbul Şube 26

Asansör

2-4 Şubat 2018 İstanbul Şube 27

5-7 Şubat 2018 Adana Şube 9

12-14 Şubat 2018 Bursa Şube 13

16-18 Şubat 2018 Ankara Şube 19

19-21 Şubat 2018 İzmir Şube 8

23-25 Şubat 2018 İstanbul Şube 21

Asansör Periyodik Kontrol Muayene Elemanı

5-8 Şubat 2018 Bursa Şube 7

8-11 Şubat 2018 İstanbul Şube 30

22-25 Şubat 2018 Diyarbakır Şube 27

Asansör Periyodik Kontrol Muayene Elemanı Uygulamalı Sınavı

3 Şubat 2018 Ankara Şube 4

10 Şubat 2018 Ankara Şube 3

13 Şubat 2018 Ankara Şube 4

19 Şubat 2018 Ankara Şube 4

23 Şubat 2018 Ankara Şube 1

Asansör Yetkili Servis Teknik Sorumlusu

12-15 Şubat 2018 Trabzon Şube 24

13-16 Şubat 2018 Kayseri Şube 22

19-22 Şubat 2018 Denizli Şube 17

20-23 Şubat 2018 Ankara Şube 13

26 Şubat-1 Mart 2018 İzmir Şube 7

26 Şubat-1 Mart 2018 Samsun Şube 22

Doğalgaz İç Tesisat

1-4 Şubat 2018 İstanbul Şube 20

8-11 Şubat 2018 İzmir Şube 16

13-16 Şubat 2018 Diyarbakır Şube 15

22-25 Şubat 2018 Samsun Şube 15

26 Şubat-1 Mart 2018 Ankara Şube 21



M İ E M  K u r s l a r ı m ı z

28 bülten 237
mart 2018

Endüstriyel ve Büyük  Tüketimli Tesislerin Doğalgaza Dönüşümü

16-19 Şubat 2018 Kocaeli Şube 10

17-20 Şubat 2018 Eskişehir Şube 8

19-22 Şubat 2018 Konya Şube 8

28 Şubat-03 Mart 2018 Diyarbakır Şube 7

Enerji Kimlik Belgesi Uzmanı Eğitimi

14-16 Şubat 2018 Gaziantep Şube 9

16-18 Şubat 2018 Adana Şube 22

21-23 Şubat 2018 Kayseri Şube 14

Enerji Kimlik Belgesi Uzmanı Oryantasyon Eğitimi

2 Şubat 2018 Bursa Şube 1

16 Şubat 2018 İzmir Şube 6

20 Şubat 2018 Konya Şube 20

24 Şubat 2018 Kayseri Şube 6

Klima Tesisatı
22-26 Şubat 2018 İstanbul Şube 8

26 Şubat-2 Mart 2018 Ankara Şube 7

LPG Otogaz İstasyonları  Sorumlu Müdür(3 Gün)

16-18 Şubat 2018 Bursa Şube 17

16-18 Şubat 2018 İstanbul Şube 18

20-22 Şubat 2018 Gaziantep Şube 12

23-25 Şubat 2018 Adana Şube 12

27 Şubat-1 Mart 2018 Denizli Şube 18

Mekanik Tesisatı

12-18 Şubat 2018 Samsun Şube 25

15-21 Şubat 2018 Adana Şube 20

27 Şubat-5 Mart 2018 Eskişehir Şube 12

Şantiye Şefliği

9-11 Şubat 2018 Adana Şube 15

16-18 Şubat 2018 İstanbul Şube 14

23-25 Şubat 2018 Kocaeli Şube 10

Temel Bilirkişilik Kursu

3-11 Şubat 2018 İstanbul Şube 16

6-11 Şubat 2018 Kayseri Şube 13

17-25 Şubat 2018 İstanbul Şube 23

20-25 Şubat 2018 Kayseri Şube 24

25 Şubat-5 Mart 2018 Kayseri Şube 24

Yangın Tesisatı

2-4 Şubat 2018 Samsun Şube 11

5-7 Şubat 2018 Bursa Şube 17

20-22 Şubat 2018 Bursa Şube 16

22-24 Şubat 2018 İstanbul Şube 19

23-25 Şubat 2018 İzmir Şube 15

Toplam 915
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* Yapılacak sınavlar sonucunda başarılı olan üyelerimize Akredite Belge düzenlenmektedir.

Mart 2018 MİEM Kurs Programı

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

Eğitimin Adı Tarihi Verildiği Şube Sınav Tarihi

Asansör
3-5 Mart 2018 İstanbul Şube 10 Mart 2018

28-30 Mart 2018 Antalya Şube 31 Mart 2018

30 Mart-1 Nisan 2018 İstanbul Şube 2 Nisan 2018

Asansör Avan Proje Hazırlama

16-17 Mart 2018 İstanbul Şube 18 Mart 2018

19-20 Mart 2018 Konya Şube 20 Mart 2018

26-27 Mart 2018 Antalya Şube 27 Mart 2018

28-29 Mart 2018 İzmir Şube 30 Mart 2018

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

Asansör Yetkili Servis Teknik Sorumlusu

12-15 Mart 2018 Bursa Şube 16 Mart 2018

13-16 Mart 2018 Kayseri Şube 17 Mart 2018

26-29 Mart 2018 Denizli Şube 30 Mart 2018

29 Mart-1 Nisan 2018 İstanbul Şube 2 Nisan 2018

Doğalgaz İç Tesisat

1-4 Mart 2018 İstanbul Şube 5 Mart 2018

8-11 Mart 2018 Adana Şube 12 Mart 2018

19-22 Mart 2018 Denizli Şube 23 Mart 2018

20-22 Mart 2018 Bursa Şube 23 Mart 2018

Endüstriyel ve Büyük Tüketimli Tesislerin Doğalgaza 
Dönüşümü

1-4 Mart 2018 Samsun Şube 5 Mart 2018

1-4 Mart 2018 İzmir Şube 5 Mart 2018

3-6 Mart 2018 Ankara Şube 7 Mart 2018

8-11 Mart 2018 İstanbul Şube 12 Mart 2018

13-16 Mart 2018 Adana Şube 17 Mart 2018

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

2-4 Mart 2018 Adana Şube 4 Mart 2018

Havalandırma Tesisatı

18-19 Mart 2018 Kocaeli Şube 20 Mart 2018

26-27 Mart 2018 Mersin Şube 28 Mart 2018

28-29 Mart 2018 Konya Şube 29 Mart 2018

Havuz Tesisatı 21-23 Mart 2018 Mersin Şube 23 Mart 2018
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LPG Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür (3 Gün)

15-17 Mart 2018 Eskişehir Şube 17 Mart 2018

21-23 Mart 2018 İzmir Şube 23 Mart 2018

22-24 Mart 2018 Kocaeli Şube 24 Mart 2018

28-30 Mart 2018 Samsun Şube 30 Mart 2018

29-31 Mart 2018 Kayseri Şube 31 Mart 2018

30 Mart – 1 Nisan 2018 İstanbul Şube 1 Nisan 2018

LPG Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür 
(A Sınıfı İSG Uzmanı)

8-9 Mart 2018 Ankara Şube 9 Mart 2018

29-30 Mart 2018 Kayseri Şube 30 Mart 2018

Mekanik Tesisat

5-11 Mart 2018 Samsun Şube 12 Mart 2018

10-16 Mart 2018 Kocaeli Şube 17 Mart 2018

12-18 Mart 2018 Konya Şube 19 Mart 2018

12-18 Mart 2018 İstanbul Şube 19 Mart 2018

12-18 Mart 2018 İzmir Şube 19 Mart 2018

Soğutma Tesisatı
21-22 Mart 2018 Kocaeli Şube 23 Mart 2018

24-25 Mart 2018 Mersin Şube 26 Mart 2018

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

13-15 Mart 2018 Eskişehir Şube 16 Mart 2018

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

Şantiye Şefliği

7-9 Mart 2018 İzmir Şube 9 Mart 2018

9-11 Mart 2018 İstanbul Şube 11 Mart 2018

13-15 Mart 2018 Bursa Şube 15 Mart 2018

Temel Bilirkişilik

6-9 Mart 2018 Samsun Şube

10-13 Mart 2018 Denizli Şube

31 Mart – 3 Nisan 2018 Denizli Şube

Yangın Tesisatı
16-18 Mart 2018 Samsun Şube 19 Mart 2018

31 Mart – 2 Nisan 2018 Kocaeli Şube 3 Nisan 2018
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DİSK – KESK – TMMOB: TTB’NİN YANINDAYIZ!
DİSK, KESK ve TMMOB 1 Şubat 2018 tarihinde TTB Genel Merkezi’ne destek ziyaretinde bulununarak 
gerçekleştirdikleri basın toplantısıyla TTB ile dayanışma içerisinde olduklarını vurguladılar.

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, Yöne-
tim Kurulu II. Başkanı Züber Akgöl, TTB Merkez Konseyi 
Eski Başkanı Eriş Bilaloğlu, Onur Hamzaoğlu, KESK Eş 
Genel Başkanı Mehmet Bozgeyik, DİSK Genel Başkanı 
Kani Beko basın toplantısında yer aldı.

TTB Merkez Konseyi Eski Başkanı Eriş Bilaloğlu açıkla-
masında hekimlerin yaşamdan yana olduklarını açıkla-
manın arkasında durduklarınıı, her zaman eleştiriye açık 
olduklarını vurguladı. Eriş Bilaloğlu, Sağlık Bakanlığı’nın 
açıklamasının hekimlik mesleğini bilmediğini kanıtladığını 
ifade etti.

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, 
TTB’nin hedef gösterilmesini ve linç kampanyasını kına-
yarak, AKP iktidarının Suriye’deki savaşa mazot döktüğü-
nü, buna karşılık BARIŞ demenin suç olarak gösterilmeye 
çalışıldığını, yanlış politikaların sonucunu ise halkın ödedi-
ğini belirtti. 10 Ekim katliamından önce bütün uyarılara 
rağmen cihatçılara ses çıkarmayan bir anlayışın diktatör-
lük yolunda adım adım ilerlediğinin altını çizdi.

Toplantıda, DİSK Genel Başkanı Kani Beko siyasi iktidarın 
düşünce ve ifade özgürlüğüne yönelik saldırılarına dikkat 

çekerek, “TTB’nin yapmış olduğu basın açıklamasından 
dolayı yöneticilerinin gözaltına alınmaları utanç vericidir.” 
ifadelerini kullandı.

KESK Eş Genel Başkanı Mehmet Bozgeyik, “Bu saldırı-
lar emek ve demokrasi mücadelesi veren bütün muhalif 
kurumlara uzun süredir devam etmektedir, AKP’nin Or-
tadoğu politikasına karşı duran ve barıştan yana tutum 
alanların baskıya uğradığı bir süreç yaşıyoruz. Bu süreç 
tüm muhaliflere yöneliktir.” ifadelerini kullandı.

TMMOB TTB’YE DAYANIŞMA ZİYARETİNDE BULUNDU
TMMOB Yönetim Kurulu ile Oda Başkanları, mahkeme tarafından şartlı olarak serbest bırakılan Türk 

Tabipleri Birliği Başkanı Raşit Tükel ve Merkez Konseyi Üyelerini ziyaret edip geçmiş olsun  
dileklerini ileterek TTB ile dayanışma içerisinde olduklarını bir kere daha dile getirdiler.

Ziyarete; TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Ko-
ramaz, II. Başkan Züber Akgöl, Yönetim Kurulu Üyeleri 
Ekrem Poyraz, Kemal Zeki Taydaş, Cemalettin Küçük, 
Genel Sekreter Yardımcısı Gülsüm Sönmez, Ankara İKK 
Sekreteri Özgür Topçu, Teknik Görevli Eren Şahiner, 
Odalardan; Hüseyin Önder (EMO), Yusuf Songül (GIDA-
MO), Mustafa Erdoğan (HKMO), Bahattin Sarı (İMO), 
Faruk İlgün (JMO), Ali Uğurlu (KMO), Y. Necmi Ergin 
(MADENMO), Ali Ekber Çakar (MMO), Ahmet İrfan 
Türkkolu (METMALZMO), Sinan Tütüncü (MO), Ay-
şegül Oruçkaptan (PEYZAJMO), Orhan Sarıaltun (ŞPO) 
katıldı.
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10 ŞUBAT 2018 TARİHLİ TMMOB YÖNETİM KURULU KARARI
Son günlerde Cumhurbaşkanı ve Hükümet sözcülerinin meslek kuruluşlarını hedef alan ifadeleri ardından 
başlatılan karalama kampanyaları ve baskı ortamı içerisinde belirginleşen; meslek kuruluşlarının isimlerinde 
bulunan “Türk”, “Türkiye” ifadelerinin kaldırılacağı, birden fazla oda, birlik kurulacağı vb. tartışmalarına ilişkin 
10 Şubat 2018 tarihli TMMOB Yönetim Kurulu Toplantısı’nda aşağıdaki tespit ve değerlendirmeler yapılmıştır.

Son günlerde Cumhurbaşkanı ve Hükümet sözcülerinin 
meslek kuruluşlarını hedef alan ifadeleri ardından başla-
tılan karalama kampanyaları ve baskı ortamı içerisinde 
belirginleşen; meslek kuruluşlarının isimlerinde bulunan 
“Türk”, “Türkiye” ifadelerinin kaldırılacağı, birden fazla 
oda, birlik kurulacağı vb. tartışmalarına ilişkin aşağıdaki 
tespit ve değerlendirmeler yapılmıştır.

1) Bir süredir siyasi iktidarın tasarruflarını eleştiren kamu 
kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına karşı bir linç 
kampanyası başlatılmış, bu kuruluşların isimlerinden Türk 
ve Türkiye kelimelerinin çıkartılması, birden fazla meslek 
odası ve birliği kurulması gibi kutuplaştırıcı ve ayrıştırıcı 
söylemler üst düzeye çıkarılmıştır.

2) İktidarın kamu kuruluşu niteliğindeki meslek kuru-
luşlarına ve TMMOB’ye yönelik baskıları yeni değildir. 
TMMOB Yasası’nın defalarca değiştirilmeye çalışılması, 
Birliğimiz ve Odalarımız üzerinde İdari ve Mali Denetim 
adı altında hiyerarşik yapının kurulmak istenmesi, Kim-
ya Mühendisleri Odamız Yönetim Kurulu’nun görevden 
alınması için dava açılması bu baskıların bazılarıdır.

3) Bu baskıların gerçek nedeni TMMOB’nin mesleki alan-
lardan hareketle oluşturulan mesleki politikalarla; tüm 
yeraltı ve yerüstü zenginliklerimizin, kültürel varlıkları-
mızın, insan kaynaklarımızın rant ve çıkar çevreleri için 
değil ülke ve halk yararına değerlendirilmesi için yürüttü-
ğümüz mücadeledir. Toplumsal alanda ise hukukun çiğ-
nenmesine, özgürlüklerin kısıtlanmasına, laikliğin ortadan 
kaldırılmasına, eğitimin muhafazakârlaştırılmasına karşı 
gösterdiğimiz laik demokratik bir Türkiye direncimizdir. 
Açtığımız davalarla, yürüttüğümüz kampanyalarla, hazır-
ladığımız bilimsel raporlarla, kamuoyuna yönelik yaptı-
ğımız açıklamalarla yağma, talan ve rant uygulamalarına 
karşı çıkışımızdır.

4) Amaçlanan; siyasal iktidarın idari, ekonomik, siyasi, 
sosyal dönüşümlerle gerçekleştirdiği piyasacı-rantçı yeni 
devlet yapısına ve bu yeni liberal rantçı politikalar uya-
rınca kamu yararı ve bağlantılı sosyal işlevlerin tasfiye 

edilmesine karşı çıkan kamu kurumu niteliğindeki meslek 
kuruluşlarını mevzuatlarına müdahale ederek böl, parça-
la yönet mantığıyla işlevsizleştirmektir.

5) Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) ve 
bağlı Odaları Anayasa’nın 135.maddesi kapsamında ku-
rulmuş kamu tüzel kişilikleridir.

Mühendislik, mimarlık ve planlama meslekleri doğrudan 
yaşamı, yaşam alanlarını düzenleyen mesleklerdir. Bu 
özellikleri onları kamu ile doğrudan ilişkili yapar. Sağlıklı 
ve güvenli yaşam alanlarının oluşturulması için mühendis-
lik, mimarlık ve planlama hizmetlerinin teknik ve bilimsel 
ilkelere, teknolojik gelişmelere ve hukuksal gerekliliklere 
uygun olarak, ilgili mesleklerin yetkin mensuplarınca yeri-
ne getirilmesi kamusal bir zorunluluktur. Meslek kuruluş-
larının, kamusal nitelik kazandırılmış anayasal bir kurum 
haline dönüştürülmelerinin ve siyasal iktidarların keyfi 
takdiri ve güdümüne karşı yasal güvence altında tutulma-
larının temel gerekçesi işte bu kamusal zorunluluktur.

6) Anayasa, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşla-
rının yönetim ve işleyişlerinin demokratik hukuk devleti 
esaslarına uygun olması kuralını öngörmüş ve kurum içi 
demokratik yapıyı sağlamıştır. TMMOB ve bağlı Odala-
rının organları kendi üyeleri tarafından kanunda gösteri-
len usullere göre yargı gözetimi altında, gizli oyla seçilir. 
İç denetimleri genel kurullarında seçimle iş başına gelen 
denetleme kurulları aracılığıyla yapılır. Oda Denetleme 
Kurullarının hazırlamış olduğu denetleme raporları ayrıca 
TMMOB Denetleme Kurulu’na da gönderilerek yapılan 
iş ve işlemler ikinci kez denetlenir. Öte yandan, hiçbir 
kişi veya kurumdan herhangi bir belgeyi gizleme amacı 
taşımayan Birliğimiz ve Odalarımız iş ve işlemlere ilişkin 
bilgi ve belgeleri tüm üyelerin ve kamuoyunun erişimine 
açık tutmakta ve web sitelerinde yayımlamaktadır.

7) Birliğimiz ve Odalarımızın en önemli işlevlerinden biri 
de kamusal nitelikli mesleki denetimdir. Kamu yararı gö-
zetilerek uygulanan mesleki denetim; mühendislik, mi-
marlık ve şehir plancılığı mesleklerinin, bilimsel ve teknik 
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ilkelere uygun olarak, yeterli niteliklere sahip mühendis, 
mimar ve şehir plancıları tarafından, kamu sağlığı ve gü-
venliği gözetilerek icra edilip edilmediğinin denetimi için 
en önemli ve tek mekanizmadır.

8) Kamu Kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının ku-
ruluş kanunlarında yapılmak istenen değişiklikler ile re-
jimin meslek odalarını buyruğu altına sokmak istediğini; 
“parti-devlet-toplum birliğini” amaçlayan totaliter rejim 
yöneliminin mesleki kuruluşlara da yansıtılmasının amaç-
landığını göstermektedir. Bürokrasi ve yargıda yapıldığı 
gibi atama yoluyla müdahaleyi meslek kuruluşlarına ya-
pamayan ve onları istediği kalıba sokamayan siyasi ikti-
dar, yasa değişikliği yoluyla bu kurumları tasfiye etmeyi 
planlamaktadır.

Bu bağlamda;

1. Anayasa’nın 135.maddesi uyarınca kamu kurumu ni-
teliğindeki meslek kuruluşu olarak Anayasa’dan, Yasa-

mızdan aldığımız yetki ve üyelerimizden aldığımız güçle 
adımıza, yasamıza ve mesleğimize sahip çıkma kararlılığı-
mızda olduğumuzun,

2. Mesleğimizin ve meslektaşlarımızın genel menfaatleri-
ni halkımızın ve ülkemizin menfaatlerinden ayrı tutmadan 
savunmaya devam edeceğimizin,

3. İktidarın bu tür keyfi ve hukuk dışı uygulamalarına karşı 
Anayasal ve yasal meşru direnme hakkımızı kullanacağı-
mızın,

4. Sadece Birliğimize karşı değil kamu yararını savunan 
tüm meslek kuruluşlarına yönelik müdahale ve baskılar 
karşısında tam dayanışma içinde olacağımızın,

Üyelerimize ve tüm kamuoyuna duyurulmasına karar ve-
rilmiştir.

           TMMOB YÖNETİM KURULU

TMMOB HEYETİ KESK’E DESTEK ZİYARETİNDE BULUNDU
TMMOB Yönetim Kurulu ile Oda Başkan ve Yöneticileri, Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu 

Yürütme Kurulu Üyesi Elif Çuhadar’ın gözaltına alınması dolayısıyla 8 Şubat 2018 tarihinde KESK’e destek 
ziyaretinde bulundu.

Ziyarette; TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Ko-
ramaz, II. Başkan Züber Akgöl, Yürütme Kurulu Üyesi 
Kemal Zeki Taydaş, Genel Sekreter Yardımcısı Gülsüm 
Sönmez, TMMOB Ankara İKK Sekreteri Özgür Top-
çu, Odalardan; Hüseyin Önder (EMO), Ayhan Yüksel 
(MADENMO), Yunus Yener (MMO), Arife Kurtoğlu 
(MMO), Satılmış Göktaş (MMO), İsmail Odabaşı (MMO) 
ve Ahmet İrfan Türkkolu (METMALZMO)’dan oluşan 
TMMOB Heyeti KESK Eş Genel Başkanı Aysun Gezen, 
Genel Sekreter Ramazan Gürbüz, Eğitim, Örgütlenme 
ve Basın Yayın Sekreteri İlhan Yiğit, Kadın Sekreteri Gü-
listan Atasoy Tekdemir ve Hukuk, TİS ve Uluslararası 
İlişkiler Sekreteri Yusuf Şenol ile görüştü.

Görüşmede, toplumsal muhalefeti susturma ve etkisiz-
leştirme operasyonları kapsamında 4000’in üzerinde iş-
lerinden ihraç edilen, 70 civarında tutuklu üyesi bulunan 
KESK’in Yürütme Kurulu Üyesi Elif Çuhadar, 6 Şubat 
tarihinde 2014 yılında izin verilen, tamamen düşünce ve 
ifade özgürlüğü, barışçıl gösteri ve toplanma hakkı kapsa-
mında yapılan bir etkinlik gerekçe gösterilerek gözaltına 
alındığı belirtildi.

Ziyarette, “Emek ve barış mücadelesi yürütenlere yö-
nelik gerçekleştirilen gözaltı ve tutuklama operasyon-
ları sindirme ve kriminalize etme amaçlıdır.”; “AKP’nin 
ne OHAL sopası, ne de diğer faşizan politikaları bizleri 
emek, demokrasi ve barış mücadelesinden alıkoyamaz.” 
denildi.

TMMOB Heyeti, KESK ile dayanışma içerisinde oldukla-
rını bir kere daha dile getirerek ziyareti sonlandırdı.
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KAPATILAN 10 EKİM BARIŞ VE DAYANIŞMA DERNEĞİ 
MAHKEMENİN VERDİĞİ KAPATMA KARARINI DEĞERLENDİRDİ

10 Ekim Barış ve Dayanışma Derneği’nin “tüzüğündeki teknik eksikler” gerekçe gösterilerek Ankara 7. 
Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından kapatılmasını “hukuksuz” olarak niteleyen 10 Ekim Barış ve Dayanışma 
Derneği, TMMOB, KESK, DİSK ve TTB 14 Şubat 2018 tarihinde Tüm-Bel-Sen Genel Merkezi’nde ortak bir 
basın açıklaması düzenledi. 

Toplantıya TMMOB Genel Sekreteri Dersim Gül, DİSK 
Dev Maden- Sen Genel Başkanı Tayfun Görgün, KESK Eş 
Genel Başkanı Mehmet Bozgeyik, TTB Merkez Konsey 
Veznedar Üyesi Selma Güngör, 10 Ekim Barış ve Daya-
nışma Derneği Başkanı Mehtap Sakinci Coşgun, 10 Ekim 
Der Avukatı Mustafa Kemal Baran ve 10 Ekim Der’den 
İhsan Seyhan katıldı.

“Tüzüğünde teknik eksikler” bulunduğu gerekçesi ile 
kapatılan 10 Ekim Barış ve Dayanışma Derneği Başkanı 
Coşgun’un okuduğu basın açıklamasının tam metni şöyle:

“10 Ekim Barış ve Dayanışma Derneği, 09.03.2016 tari-
hinde 54 kurucu üye ile adalet talebi ve dayanışma duy-
gusuyla 10 Ekim 2015’te yaşanan Cumhuriyet tarihinin 
en büyük katliamı sonrası kurulmuş ve yaklaşık 23 aydır 
aileler, sivil toplum örgütleri ile siyasi partilerin verdiği 
güçle faaliyetine devam etmektedir.

10 Ekim Barış ve Dayanışma Derneği; katliamın 91. gü-
nünde acılı ailelerin bir araya gelerek bir dernek kurma 
fikrinden hareketle, gözyaşı ile kurulan ve gücünü on bin-
lerce 10 Ekim yoldaşından alan bir dernektir.

10 Ekim Barış ve Dayanışma Derneği, kesinlikle hevesle, 
geçici amaçlarla kurulan ve sonrasında da atıl bırakılan bir 
dernek değildir.

Her şeyden önce 10 Ekim Barış ve Dayanışma Derneği; 
halihazırda 30’u aşkın yaralının tedavisine katkı sunulma-
sı, mağdurların hukuki işlemlerinden doğan yargılama 
giderlerinin karşılanması, ceza davasının teminatı olan 
ailelerin Türkiye’nin dört bir yanından gelerek davalara 
devamlılığının sağlanması, ailelerin kendi içinde kenet-
lenmesi ile örgütlü gücünün oluşturulması ve daha da 
önemlisi belleklerden bu katliamı silmeye çalışanlara inat,  
her ayın 10. gününde 10:04’te Ankara Garı’nda anmala-
rın kesintisiz olarak gerçekleştirilmesi gibi elzem konuları 
hayata geçiren bir dernektir.

10 Ekim Barış ve Dayanışma Derneği; dünden bugüne 
kadar acı, savaş ve yıkımlar ile yoğrulan bu coğrafyada 
emeğin hak talebi ve yurttaşların barış ve demokrasi ta-
lebinin ta kendisidir.

10 Ekim 2015’te yarım kalan barış şiarı; katliam sonrasın-
da Derneğimiz sayesinde on binlerin yüksek sesle ifade 
edebilmesine imkan tanımıştır. Türkiye’de barış mitin-
ginde yaşanan bir katliamın akabinde kurulan ve amacı 
adalet talebinin dışında “barışın hemen tesisi” olan başka 
bir dernek de bulunmamaktadır.

10 Ekim Barış ve Dayanışma Derneği, adında “barış” olan 
ve en çok da barışa ihtiyaç duyduğumuz şu günlerde ka-
patılmasına karar verilen bir dernektir.

Derneğimiz; Ankara İl Dernekler Masası’na dernek tüzü-
ğünün sunulmasından itibaren yaşadığı zorluklardan; iki 
defa tüzük değişikliği yapılması talebine kadar, başından 
itibaren hukuki iradesi sekteye uğratılmak istenen bir 
dernektir.

Ancak, derneğin kurulduğu günden bu yana kadar önü-
müze konulan her engelde hukuken gereken ne ise der-
nek olarak yerine getirmiş  isek de  kesinlikle, bir derne-
ğin kapatılmasına sebebiyet verecek usuli bir eksikliğimiz 
olmamıştır.  Dernek Tüzüğümüzün 5. maddesindeki 
“üyeliğin askıya alınması” ile ilgili düzenleme, Dernekler 
Masası tarafından yasaya aykırı addedilerek, mahkeme 
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tarafından da aynı gerekçe ile 13.02.2018 tarihinde der-
neğimiz hakkındaki fesih davası aleyhimizde kabul edil-
miştir.

Hemen belirtmek gerekirse, dernek üyeliğinden çıkarma 
prosedürünün bir devamı niteliğinde olan ve bir üyenin 
haklarından geçici olarak mahrum bırakılması anlamına 
gelen bu düzenlemede hukuken hiçbir engel yoktur. Üs-
telik tüzük değişikliğinin gerçekleşebilmesi için yeniden 
genel kurul yapılması yönündeki talebimizde İl Dernekler 
Masası tarafından ret edilmiştir. Gelinen aşamada Derne-
ğimizin kapatılması kararının hukuki saiklerle verilmediği 
kanaatindeyiz.  

10 Ekim Barış ve Dayanışma Derneği’nin kapatılmasına 
dair bu karar, aslında bir ülke tarihinde yaşanan en bü-
yük katliamda yaşamını kaybeden 103 canın ve yaralanan 
450’nin üzerindeki insanın yaşadığı vahşeti yok saymaktır. 
Toplum vicdanında 10 Ekim katliamının açtığı yarayı yeni-
den kanatmaktır. Ve aynı zamanda geride kalan bizlerin 
“unutmama, unutturmama” iradesini de tanımamaktır.

Herkes tarafından bilinsin ki; 10 Ekim adalet ve barış ta-
lebimiz kapsamında siyasetler üstü kurduğumuz örgütlü 
mücadele, hız kesmeden ve kurumsal başka bir yapıyla 
devam edecektir. 10 Ekim aileleri, yine aynı amaçlar doğ-
rultusunda ve Vakıf tüzel kişiliğiyle yoluna devam etme 
kararı almıştır.

Bu aşamadan sonra örgütlü mücadelemizin; değil her-
hangi bir menfi kararla sonlandırılması, bir an dahi bile 
durdurulması mümkün değildir. Bizi yan yana ve bu mü-
cadeleden geri durmaktan hiçbir karar alıkoyamaz. Çün-
kü 28 ay, 850 gün önce yüreklerimize o gün düşen ateş 
sönmedi, öfkemiz hala devam etmektedir.

10 Ekim Barış ve Dayanışma Derneği’nin kurucuları da 
olan ve kurulduğu günden bu yana her türlü destek ve 
dayanışmayı esirgemeyen;

Örgütsel bir bütün olarak KESK, DİSK, TMMOB ve 
TTB’ye,

Yanımızda duran ve dayanışma gücümüzü arttıran emek, 
barış ve demokrasi bileşenleri tüm örgütler ile siyasi par-
tilere teşekkür ediyoruz.

Ayrıca, özgür ve demokratik basın emekçilerine,

Ve unutmadan Derneğimiz için bila bedelle kendi kuru-
mu içerisinde yer tahsis edip faaliyetlerimizin devamlılığı 
için gereken her türlü imkanı sağlayan TMMOB-Makina 
Mühendisleri Odası’na minnet duygularımızı ifade etmek 
isteriz.

Yaşasın örgütlü mücadelemiz!

10 Ekim Barış ve Dayanışma Derneği

10 Ekim 2015’te Ankara Tren Garı önünde DİSK, KESK, 
TMMOB ve TTB’nin tertip ettiği Emek, Barış ve De-
mokrasi Mitingi’nde IŞİD’li iki canlı bombanın saldırısının 
ardından 103 kişinin yaşamını yitirdiği ve 400’ü aşkın kişi-
nin yaralandığı 10 Ekim Ankara Katliamı’na ilişkin davanın 
7’nci grup duruşması 31 Ocak – 1 Şubat 2018 tarihlerin-
de Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde gerçekleştirildi.

Duruşma öncesi 10 Ekim aileleri ve aralarında TMMOB 
Yöneticilerinin de bulunduğu emek ve demokrasi güçleri 
Ankara Adliyesi önünde basın açıklaması yaptı. 

2 gün süren davanın 7.grup duruşması sonrası davanın 
sekizinci grup duruşmasının 4-5 Nisan 2018 tarihlerinde 
gerçekleştirilmesi kararlaştırıldı.

10 EKİM DAVASI 7. GRUP DURUŞMASI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Duruşmanın ardından dışarıda açıklama yapan aileler, 10 
Ekim günü Türk Tabipler Birliği’nin de orada olduğunu ve 
müdahaleleri sonucu birçok insanın kurtarıldığını belirtti. 
Aileler “Hekimimize dokunma” sloganlarıyla yanıt verdi.
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TOPLUMSAL MUHALEFETİN BASKI VE GÖZALTILARLA 
SUSTURULMASINA İZİN VERMEYECEĞİZ!

Aralarında Halkevleri Eş Genel Başkanı’nın da bulunduğu Halkevleri’nin 17 üyesinin sabah saatlerinde gözal-
tına alınmasına ilişkin TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz tarafından 22 Şubat 2018 tarihinde 
basın açıklaması gerçekleştirildi.

Bir buçuk yılı aşkın zamandır ülkemizi Olağanüstü Hal 
Rejimi ile yöneten AKP Hükümeti, Afrin Operasyonu ba-
hanesiyle toplumsal muhalefete yönelik baskılarını daha 
da artırmış durumda.

En temel insan hakkı olan ifade özgürlüğünün bile yok 
sayıldığı bu karanlık ortamda barıştan, demokrasiden ve 
özgürlüklerden yana tüm kesimler eleştiri ve açıklamaları 
nedeniyle gözaltına alınmakta ve tutuklanmaktadır.

Benzerlerine ancak totaliter rejimlerde rastlanabilecek 
bu baskı rejimini son hedefleri Halkevleri üyeleri olmuş-
tur. Geçtiğimiz günlerde sosyal medya paylaşımları ne-

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, Yönetim Kurulu II. Başkanı Züber Akgöl, Yürütme Kurulu Üyeleri 
Ekrem Poyraz, Kemal Zeki Taydaş ve Genel Sekreter Dersim Gül’den oluşan TMMOB Heyeti 23 Şubat 2018 tarihinde 
Halkevleri Genel Merkezi’ni ziyaret ederek Halkevleri Eş Başkanı Nuri Günay ve Merkez yöneticisi Candaş Türkyılmaz 
ile görüştü. 

TMMOB Heyeti, Halkevleri’ne destek ve dayanışma mesajlarını iletti.

deniyle tutuklanan Halkevleri MYK üyesi Kutay Meriç’in 
ardından, bu sabah saatlerinde aralarında Halkevleri Eş 
Genel Başkanı’nın da bulunduğu 17 Halkevleri üyesi gö-
zaltına alınmıştır.

Demokratik hak ve özgürlüklerin kullanımını engelleme-
ye yönelik her türlü baskı, sindirme ve gözaltı uygulama-
sını şiddetle kınıyoruz. TMMOB olarak, Türkiye’nin gele-
ceğinin dikta rejimlerinden değil, demokrasinin evrensel 
değerlerinden geçtiğini bir kez daha hatırlatıyoruz.

Emin KORAMAZ

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

TMMOB HALKEVLERİ’NE ZİYARET GERÇEKLEŞTİRDİ
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ŞEKER FABRİKALARININ ÖZELLEŞTİRİLMESİ KALKINMACI YERLİ ÜRETİM 
POLİTİKALARININ TERK EDİLMESİNİN YENİ BİR ÖRNEĞİDİR!

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, 14 şeker fabrikasının özelleştirme kapsamına alınmasına 
ilişkin 25 Şubat 2018 tarihinde bir basın açıklaması yaparak ülke sanayisinin, tarımın ve halkımızın çıkarlarının 
son derece olumsuz etkileneceğini vurguladı.

Şeker sektörü, Cumhuriyetin ilk kurulduğu yıllarda şeke-
rini Rusya’dan almak zorunda kalan bir ülkenin akılcı ve 
bilimsel politikalarla hem tarımını, hem sanayisini hem de 
kırsal kesimin ekonomik, sosyal ve kültürel gelişmişliğini 
sağlamasının  önemli ve başarılı bir örneğidir.

Endüstriyel bir ürün olan şeker pancarı sanayi üretimine 
sağladığı kazanç yanında, kırsalda ve fabrikalarında çalışan 
yüzbinlerce insana da istihdam olanağı sağlayarak, ülke-
mizin kendi kendine yeterliliğine önemli bir katkı sağlamıştır.

Daha 2000’li yılların başlarında ülkemiz, şekerin doğal 
hammaddesi olan şeker pancarı üretiminde Fransa, Al-
manya ve ABD’nin ardından dünya dördüncüsü idi ve 
Avrupa Birliği ülkeleri arasında üçüncü sırada yer alıyor-
du. Ancak Cargill gibi uluslararası tekellerin pazarlarını 
genişletmek için IMF, DTÖ ve Dünya Bankası’nın ser-
bestleştirme-özelleştirme yönergelerini uygulayan  poli-
tikalar sonucu bugün ülkemiz şeker ithal eder duruma 
düşmüştür. 

Türkiye’nin 2001 yılında yaşadığı ekonomik krizde 
IMF’nin Kemal DERVİŞ aracılığıyla uygulamaya soktuğu 
Şeker Kanunu ile ilk darbesi vurulan şeker sektörüne, 
ikinci darbe de AKP döneminde vurularak özelleştir-
meyle sektör yok edilmeye çalışılmaktadır. Hükümetçe 
21.02.2018 tarihinde alınan bir kararla 14 şeker fabrika-
sının satışının önü açılmıştır.

Öncelikle belirtmek isteriz ki, şeker fabrikalarının satışı 
ülke ve halk çıkarlarına tamamen aykırıdır. Cumhuriyet 
dönemiyle birlikte gündeme gelen millileştirme, devlet-
leştirme, kamulaştırma ve kamusal üretim politikalarına 
ağırlık verilmesi gibi ülke ve halk yararına önemli sonuç-
lar üretmiş olan politikalar gözetildiğinde, serbestleştir-
me ve özelleştirme politikalarının, kalkınmacı yerli imalat 
sanayi üretiminin tasfiyesi anlamına geldiği çok açık olarak 
görülebilmektedir 

Özelleştirileceği ifade edilen bu fabrikalar bir süre sonra 
asli unsurlarının dışında değerlendirilecek ve fabrikalar 
kapanacaktır. Bu fabrikalarda çalışan 5 bin civarındaki 
çalışan işlerinden olacak, 50 bin civarındaki üretici ise 
doğrudan etkilenerek pancar ekimi yapamayacaklardır. 
İşsizlik ve kırsaldan göç artacağı gibi geri kalan fabrikala-
rında satışının önünü açacaktır.

Bu anlamda ülkemiz sanayisi ve tarımı kaybederken, ka-
zanan bir kısım sermayedar ve Ülkemizin en verimli ta-
rım arazilerine hukuka aykırı olarak açtıkları fabrikalarda 
mısır nişastasının kimyasal yollarla parçalanmasından elde 
edilen nişasta bazlı şekerler üreten ABD’nin küresel şir-
keti Cargill  olacaktır.

2002 yılından bu güne kadar her yıl Bakanlar Kurulu’nun 
devreye girmesiyle sürekli artan NBŞ kotası daha da ar-
tacak ve ülkemiz insanı kronik hastalıkları salgına dönüş-
türen daha fazla nişasta bazlı şeker kullanacaktır. 

Sonuç olarak, “yerlilik, millilik” üzerine birçok söz edip 
iç düşman ve halk arasında kutuplaşma yaratmada pek 
mahir olan iktidarın bu satış kararı sonucu, pancar şekeri 
çiftçisi ve çalışanı başta olmak üzere ülke sanayisi, tarımı 
ve halkımız son derece olumsuz etkilenecektir. 

Ülkemizin ve halkımızın yoksullaştırılmasına bir kez daha 
hayır diyoruz. 

TMMOB, halkımızın alın terinin ürünü olan kamusal biri-
kimlerin, yeraltı, yerüstü kaynaklarımızın ve bütün varlık-
larımızın talanına kararlılıkla karşı durmaya devam ede-
cek, bütün saldırılara karşın ülke, halk, meslek, meslektaş 
yararını savunmaya devam edecektir. 

Emin Koramaz

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
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MÜHENDİSLİK MİMARLIK ÖYKÜLERİ VIII YAYIMLANDI
TMMOB`nin ilkini 2006 yılında yayımladığı Mühendislik Mimarlık Öyküleri kitabının sekizincisi çıktı. 
“Mühendislik Mimarlık Öyküleri”nin sekizincisinde 11 öykü yer alıyor. 

İçindekiler
- Sunuş
Emin Koramaz
- Önsöz
Nadir Avşaroğlu
- 21. Yüzyıla İlk Giren Adam: Aykut Göker
Mahmut Kiper
- Önce İTÜ Vardı
Doğan Hasol
- Türkiye Köprüleri
Gülsün Tanyeli
- Kömürün Hüzünlü Bandosu
Nadir Avşaroğlu
- XVII. Yüzyılda Hassa Mimarları Ocağı
Fatma Afyoncu
- Türkiye’de Metalurji Mühendisliği Eğitiminin Tarihçesi
C. Hakan Gür
- Osmanlı Mühendis-Mimar Cemiyeti
Feza Günergun
- Dekorasyondan İç Mimarlığa
Meltem Gürel
- Fındığın Öyküsü
Halit Suiçmez
- Bir Ömürdür Vardiya
Nadir Avşaroğlu
- Beykoz Camları
Önder Küçükerman

SUNUŞ 
"Birliğimizin 50. kuruluş yıldönümünde yayımlamaya 
başladığımız Mühendislik Mimarlık Öyküleri, sekizinci 
kitabına ulaştı.

Mühendislik ve mimarlık öykülerinin her bir kitabı, ülke-
mizin sanayileşme ve kalkınma serüveninin farklı boyut-
larına dikkat çekiyor. Bu kitaplar, sanayi devrimine ayak 
uydurmaya çalışan Osmanlı’nın mirasını, çağdaş bir ülke 
yaratmak isteyen genç Cumhuriyetin gayretlerini ve planlı 
kalkınma döneminin yaratıcı uygulamalarını yeni nesillerle 
paylaşabilmek açısından bulunmaz birer kaynak sunuyor.

Sadece TMMOB’nin kurumsal tarihi açısından değil, Tür-
kiye’deki mühendis, mimar ve şehir plancılığının mesle-
ki tarihi açısından da çok önemli bir yer tutan bu seriyi 
bugünlere taşıyan tüm arkadaşlarımıza teşekkürü borç 
biliyoruz.

İçinden geçtiğimiz bu zor dönemde, bizden önceki dö-
nemlerdeki meslektaşlarımızın onca olanaksızlıklar içeri-
sinde hayata geçirdiği eserlere ilişkin öyküleri okumak, 
geleceğe ilişkin umutlarımızı çoğaltıyor.

Gelecek güzel günler için umudumuzu koruyalım, çaba-
mızı büyütelim...”

EMİN KORAMAZ
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ÖNSÖZ

“TMMOB Mimarlık-Mühendislik Öyküleri’nin temeli 
2002 yılında atılmıştı. Dönemin Yönetim Kurulu başkanı 
Kaya Güvenç, TMMOB’nin 50. kuruluş yıldönümü için 
bir takım hazırlıklar yaparken, mühendis ve mimarların 
bu ülkede gerçekleştirdiklerini, ürettiklerini ve hayata 
geçirdiklerini tespit edebilmek, kayda geçirebilmek ama-
cıyla Mimarlık-Mühendislik Öyküleri’ne hep birlikte start 
vermiştik.

Bu çalışmanın amacı, ülkemizdeki başarılı sanayi uygu-
lamalarını hatırlamak ve geniş bir kamuoyu tarafından 
bilinmesini sağlamak olarak belirlenmişti. Bir diğer amaç 
da, bu kuruluşları, ürünleri ve eserleri meydana getiren 
meslektaşlarımızın öneminin anlaşılması, anılması, gecik-
miş de olsa bir vefa borcunun bu şekilde ödenmesi olarak 
kararlaştırılmıştı.

Yıl 1958. Dönemin mimarları canlarını dişlerine takarak 
kuruş kuruş biriktirdikleri para ile şimdiki genel merkez-
lerinin olduğu yerde bulunan lokallerini hizmete açıyor-
lar. Bu lokalin yapımına çok büyük emeği geçen Talat 
Özışık’la ilgili olarak isminin bir levha ile lokal girişine 
asılması önerisi getiriliyor. Talat Özışık ise; bu görevi se-
verek ve isteyerek yerine getirdiğini, fakat hiçbir zaman 
aklından böyle bir şey geçmediğini, bu lokali kullanacak 
gelecek kuşakların kendilerini ve emeklerini hatırlamaları 
durumunda, kendisi için en büyük bahtiyarlığın olacağın-
dan bahsediyor.

Bizler, gelecek kuşaklar olarak, Mimarlık-Mühendislik 
Öyküleri’ni de, Talat Özışık ve onun gibi mühendislik ve 
mimarlık mesleğine emek ve gönül vermiş değerlerimizi 
yâd edebilmek için uğraşıyoruz. Bugüne kadar yayınladı-
ğımız 7 kitaptaki 87 öykü ile bunu başarabilmeye çalıştık.

Bu sekizinci kitapla birlikte yayımlanan yüze yakın öy-
küde, mühendislerin ve mimarların bu ülkeyi imar ede-
bilmek için nasıl bir özveri ile çalıştıkları, ürettikleri ve 
ömür tükettiklerinin öyküsünü anlatmaya çalıştık. Ancak 
görünürdeki kahramanlar kadar, perdenin arkasında da 
birçok kahraman mevcut. Belki bu üretimi gerçekleşti-
renlerden daha da fazla. Örneğin eşler. Bir mühendis ve 
mimarla evliliğin mutluluğunu yaşayamadan, doğup bü-
yüdüğü büyük kenti terk eden, adını bile duymadığı, hari-
tada zor seçilen küçük bir Anadolu kasabasında yaşamak 
zorunda kalan, her türlü olanaktan yoksun bir hayata 
zorlanan eşler.

Örneğin çocuklar. Babalarının peşinde şehir şehir, kasaba 
kasaba dolaşan çocuklar. Anadolu’nun en ücra köşelerin-
de yaşayan, 3 sene üst üste bir okula devam edemeyen, 
nedenini anlamadığı şekilde en yakın sınıf arkadaşları-
nı sürekli terk etmek zorunda kalan çocuklar. Anneler; 
okutup, büyütüp, mühendis mimar yaptıkları çocuklarını 
bir fabrika montajına, bir baraj yapımına, bir maden işlet-
mesine gönderen ve iletişimin olmadığı çağlarda aylarca 
evladından haber alamayan anneler. Bunca keşmekeşin 
içinde bir hayat kurmaya, bir aile yaratmaya ve bir ülke 
imar etmeye çalışan mühendisler, mimarlar. “Şimdiki 
gençler mühendislik mi yapıyor, mühendislik o zamanlar-
mış, bizim zamanımızdaymış” dedirten.

Mimarlık-Mühendislik Öyküleri serisinin 8. kitabını de-
ğerli dostlarım metalurji mühendisi Mahmut Kiper ve 
makine mühendisi Melih Şahin ile birlikte hazırladık. Her 
kitapta olduğu gibi Eren Şahiner bizlerden yardımlarını 
esirgemedi. Kitabın tasarımını Dijle Göksoy Konuk ve 
Mutlu Arslan üstlendiler. En büyük desteği de 44. Dö-
nem TMMOB Yönetim Kurulu’ndan gördük.

Bu çalışmanın ilk gününden bu yana birlikte olan ekibin 
bir parçası olarak yola çıktığımızda bu toprakların mü-
hendislik ve mimarlık başarılarını, fabrikalarını, projeleri-
ni, demiryollarını, uçak fabrikalarını, tersanelerini anlat-
mayı hedeflemiştik. Öyle de oldu.

Ancak üzerinden geçen 16 yılın sonunda bu teknik başa-
rılardan ve başarı öykülerinden daha ziyade, beni insan 
odaklı öyküler daha çok etkiledi. Bu ülkeyi sanayileştiren 
ve “muasır medeniyet seviye”sini yakalaması için gece 
gündüz uğraşan insanların öyküleri. Bu insanların olağa-
nüstü gayretleri, çabaları, geride bıraktıkları umutları, 
sevdaları, özledikleri ve onları özleyenler…
Uğruna bir ömür harcanan şantiyeler,
Günlerce arızası ile uğraşılan makineler,
Bitmek tükenmez bilmez baraj inşaatları,
Gecenin en soğuğunda tutulan vardiyalar,
Daha iyi ürün için verilen zirai mücadeleler
Sabahlara kadar üzerinden geçilen projeler
Tüm bu çalışmalarda var olan gayret, alınteri ve gözyaşı
Çünkü hepsi insan odaklı
…
Beğeneceğiniz umuduyla.”

    Şubat-2018
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1 Şubat 2018 Perşembe
Ankara Tren Garı önünde 10 Ekim 2015’te, Emek, Barış ve 
Demokrasi Mitingi’nde IŞİD’li iki canlı bombanın saldırısının 
ardından 103 kişinin yaşamını yitirdiği ve 400’ü aşkın kişinin 
yaralandığı 10 Ekim Katliamı’na ilişkin davanın 7. grup duruş-
ması Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde gerçekleştirildi.

3 Şubat 2018 Cumartesi
MMO 46. Dönem Oda Danışma Kurulu V. Toplantısı, Ankara 
Alba Otel’de gerçekleştirildi. Danışma Kurulu toplantısına 
100 kurul üyesi katıldı.

05 Şubat 2018 Pazartesi
Makina Mobil uygulamasının kullanımına yönelik eğitim 
Oda Merkezi'nde gerçekleştirildi. Eğitime Oda Merkezi ve 
Ankara Şube teknik görevlileri katıldı.

7 Şubat 2018 Çarşamba
TMMOB Yönetim Kurulu ile Oda Başkanları, mahkeme 
tarafından şartlı olarak serbest bırakılan Türk Tabipleri Birliği 
Başkanı Raşit Tükel ve Merkez Konseyi Üyelerini ziyaret edip 
geçmiş olsun dileklerini ileterek TTB ile dayanışma içerisinde 
olduklarını dile getirdiler. Ziyarete OYK Başkanı Ali Ekber 
Çakar da katıldı.

8 Şubat 2018 Perşembe
TMMOB Yönetim Kurulu ile Oda Başkan ve Yöneticileri, 
Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu Yürütme Kurulu 
Üyesi Elif Çuhadar’ın gözaltına alınması dolayısıyla KESK’e 
destek ziyaretinde bulundu. Ziyarete OYK Sekreter üyesi 
Yunus Yener, OYK üyesi İsmail Odabaşı, Oda Müdürü Arife 
Kurtoğlu, ve Oda Denetleme kurulu  üyesi Satılmış Göktaş 
da katıldı.
Oda Yönetim Kurulu Toplantısı yapıldı.
10 Şubat 2018 Cumartesi
Oda Onur Kurulu Toplantısı, Oda Merkezi’nde 
gerçekleştirildi.

12 Şubat 2018 Pazartesi
Odamız Meslek İçi Eğitim Merkezi Sorumluları Toplantısı, 
Oda Merkezi’nde gerçekleştirildi. Toplantıya OYK Başkanı Ali 
Ekber Çakar, OYK Sekreter üyesi Yunus Yener, MİEM Çalışma 
Grubu Başkanı Mehmet Soğancı, Oda Müdürü Arife Kurtoğlu 
ve Oda Teknik Görevlileri Evren Sağ, Meltem Özdemir, A. 
Sıla Aytemiz, Sinem Büyükbenli, Fatma Kahraman ile Şube 
görevlileri katıldı.

14 Şubat 2018 Çarşamba
Ankara 7. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından “tüzüğündeki 
teknik eksikler” gerekçe gösterilerek kapatılmasına karar 
verilen 10 Ekim Barış ve Dayanışma Derneği, TMMOB, KESK, 
DİSK ve TTB 14 Şubat 2018 tarihinde Tüm-Bel-Sen Genel 
Merkezi'nde ortak bir basın açıklaması düzenledi. Açıklamaya 
TMMOB ve Oda yöneticileri de katıldı.

15 Şubat 2018 Perşembe
MMO 46. Dönem Mühendis ve Makina Güncel Dergisi 
Yayın Kurulu III. Toplantısı, Oda Merkezi'nde "Aylık Dergi 
Konularının Belirlenmesi" gündemiyle gerçekleştirildi.

16 Şubat 2018 Cuma
Odamızın, her ay iktisatçı-yazar Mustafa Sönmez’in 
katkısıyla hazırladığı sanayinin sorunları bülteninin 36’ncısını 
“Türkiye’nin Dış Yatırımları” başlığı ile yayımlandı.

17 Şubat 2018 Cumartesi
Odamız 46. Dönem IV. Sekreterler Saymanlar Toplantısı, 
MMO Suat Sezai Gürü Toplantı Salonu`nda gerçekleştirildi.

20 Şubat 2018 Salı
Oda Yönetim Kurulu Toplantısı yapıldı.

23 Şubat 2018 Cuma
Periyodik Kontrol Programına Yönelik Değerlendirme 
Toplantısı, Periyodik Kontrol Programına yönelik yapılan 
çalışmaları değerlendirmek ve uygulamada karşılaşılan 
sorunlara çözüm üretmek üzere Oda Merkezi’nde 
gerçekleştirildi. Toplantıya OYK Sekreter üyesi Yunus Yener, 
Oda Müdürü Arife Kurtoğlu, Bilgi İşlem Sorumlusu Abdullah 
Güney, Oda Teknik Görevlisi Bülent Göksülük, Bilgi İşlem 
personeli Emrah Aral ile Şubelerden görevliler katıldı.

24 Şubat 2018 Cumartesi
Oda Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ekber Çakar, hükümetin  
Şeker Fabrikalarının özelleştirilmesi planına karşı yazılı bir 
açıklama yaptı.

26 Şubat 2018 Pazartesi
Hidrolik Pnömatik Çalışma Grubu Toplantısı, Oda 
Merkezi’nde gerçekleştirildi. Toplantıya OYK Sekreter üyesi 
Yunus Yener, MİEM Çalışma Grubu Başkanı Mehmet Soğancı, 
Oda Teknik Görevlileri Evren Sağ, Meltem Özdemir, Fatma 
Kahraman, İzmir Şube görevlisi Sungu Köksalözkan ile sektör 
temsilcileri katıldı.


