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DEMOKRASİ MÜCADELEMİZ SÜRECEK
Bilindiği üzere 16 Nisan Anayasa değişikliği halk
oylaması hileli, şaibeli bir şekilde sonuçlandı. Halk
oylamasının resmi sonuçları, Anayasa hükmüne ve
Seçim Yasası’na 2010’da eklenen bir hükme aykırı bir şekilde, mühürsüz pusula ve zarfların, iktidar
partisinin istemi üzerine geçerli sayılması ve birçok
seçim usulsüzlüğüne dayalı olarak ilan edildi.
Ancak yüzde 92 oranıyla kabul edilen 1982 Anayasası, nasıl toplumsal bir meşruiyet sağlayamadıysa,
şaibeli yüzde 51,48 oranıyla kabul edildiği ilan edilen
bu Anayasa değişikliğinin de meşruiyet sağlayamayacağı bilinmektedir. Bunun birçok nedeni bulunmaktadır. Anayasa değişikliğinin Meclise getiriliş biçimi
ile Anayasa ve Meclis İç Tüzüğüne aykırı bir şekilde
açık oylarla kabul edilişi söz konusudur. Anayasa
değişikliği için hiçbir toplumsal mutabakat girişiminde bulunulmamıştır. Baroların, Anayasa hukukçularının, meslek örgütlerinin ve toplumun değişikliğin
hazırlanış sürecine katılımı dışlanmıştır. Kampanya
döneminde devlet ve medya olanakları iktidar lehine seferber edilmiştir. Oylama, OHAL koşullarında yapılmıştır. Değişikliğe karşı çıkanların birçok
etkinliği engellenmiş, çeşitli baskılar uygulanmıştır.
Bu etkenler ile sandıklarda yapılan usulsüzlükler ve
değişikliğin bariz antidemokratik içeriği birlikte değerlendirildiğinde, bu Anayasa değişikliğinin neden
tarihsel ve toplumsal bir meşruiyet sağlayamayacağı
görülebilmektedir.
Bu Anayasa değişikliği, kamu yönetimini ve ekonomiyi tek elde toplayarak yeni kriz öğeleri üretmeye
de adaydır. TMMOB Yönetim Kurulu Başkanının
yaptığı açıklamanın başında belirtildiği üzere, “Anayasa değişikliğinin ülkemize istikrar getirmeyeceği
daha ilk günden görülmüştür. Hayır, Türkiye halkının vicdanında kazanmıştır.”
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Anayasa değişikliği halk oylaması süreci, sonuçları
ve önümüzdeki dönem; cumhuriyet, demokrasi, laiklik, yasama-yürütme-yargı güçlerinin ayrılığı, yargı
bağımsızlığı, hukukun üstünlüğü vb. istemleri güçlendirici boyutlara sahip olacaktır. Referandumun
birbirine yakın sonuçları ve demokratik tepkiler, bu
alanlardaki istem ve özlemlerin gelişeceğini göstermektedir. Başa baş bu sonuçlar, bizlere herhangi bir
umutsuzluk ve yılgınlığa düşmeden, demokrasi için,
çağdaş demokratik siyaset ve değerler için, ülkemizin geleceği için mücadele etme sorumluluğunu
yüklemiştir.
		

*

*

*

46. Dönem Çalışma Programında belirlenen merkezi etkinliklerimizden 13. Ulusal Tesisat Mühendisliği
Kongresi’ni 19–22 Nisan tarihlerinde İzmir’de; IX.
Uçak Havacılık ve Uzay Mühendisliği Kurultayı’nı da
5–6 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirdik.
Bakım Teknolojileri, Enerji Verimliliği, Tıbbi Cihazlar, Hidrolik Pnömatik, Kaynak Teknolojisi ve Tahribatsız Muayene, Endüstri İşletme Mühendisliği,
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği ve TMMOB Sanayi Kongresi etkinliklerimiz ise Eylül-Aralık ayları aralığında
yapılacak.
Ülkemizin içine girdiği kritik süreçte, demokrasi
mücadelesini sürdürmek, meslek uygulama alanlarımızı, mesleki demokratik örgütlülüğümüzü ve
birliğimizi korumak ve geliştirmek birincil görevlerimizdir.
Esenlik dileklerimizle.
TMMOB Makina Mühendisleri Odası
Yönetim Kurulu

Etkinlik

13. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Odamız adına İzmir Şube sekretaryalığında düzenlenen 13. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi (TESKON) ve
Teskon+ Sodex-Fuarı, 19-22 Nisan 2017 tarihleri arasında İzmir MMO Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi’nde
gerçekleştirildi.
Dört gün süren Kongre’nin ana teması “Tesisat Mühendisliğinde Bütünleşik Tasarım” olarak belirlenirken, TESKON 2017 kapsamında hakem incelemesinden geçirilen toplam 170 adet bildiri 5 paralel oturumda sunuldu.
Kongre kapsamında Jeotermal Enerji Seminerinin yanı
sıra çeşitli başlıklarda kurslar ve paneller düzenlenirken,
Kongre ile birlikte eşzamanlı düzenlenen Teskon+Sodex
Fuarı ise tesisat alanında ürün ve hizmet üreten önemli
firmaları bir araya getirdi.
Hacivat-Karagöz gösterisi ile başlayan Kongre’nin açış
konuşmalarını sırasıyla; Odamız İzmir Şubesi Yönetim
Kurulu Başkanı Güniz Gacaner Ermin, Kongre Yürütme
Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ali Güngör, Hannover Fairs
Turkey Genel Müdürü Alexander Kühnel, Türk Tesisat
Mühendisleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr.
Birol Kılkış, Oda Başkanı Ali Ekber Çakar ve TMMOB
Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz tarafından gerçekleştirilirken; Kongre’ye, Oda Yönetim Kurulu Sekreter Üyesi Yunus Yener, Oda Yönetim Kurulu Sayman
Üyesi Tahsin Akbaba ve Oda Teknik Görevlisi Evren Sağ
katıldı.
İzmir Şube Yönetim Kurulu Başkanı Güniz Gacaner Ermin, 24 yıldan bu yana düzenlenen TESKON’un, Tesisat
Mühendisliği alanının çok geniş bir kapsamı olduğunu, geniş kesimlerce kabul gördüğünü ifade ederek, “Bugün ve
geçmişte düzenlediğimiz kongrelerde seminer, sempozyum, kurs, panel, konferans ve sabah toplantılarında ele
alınan konulara baktığımızda bu kapsam genişliğini çok
açık şekilde görmekteyiz” dedi.

Gacaner ayrıca referandum tartışmalarına da değinerek,
“16 Nisan günü gerçekleşen ve kitlelerin iradesinin hiçbir müdahale olmaksızın olduğu gibi sandığa ve sonuçlara
yansımadığı açık olan referandumun tekrarının, toplumsal barış açısından elzem olduğunu düşünüyor, ülkeyi
yönetenlerin de bu doğrultuda adım atmaları gerektiğini
hatırlatıyoruz” şeklinde konuştu.
TESKON 2017 Yürütme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ali
Güngör, Ermin’in ardından söz alarak Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi’nin, alanında en yaygın katılımlı ulusal
platform olduğunu dile getirirken, Teskon 2017 kapsamında hakem incelemesinden geçirilen toplam 170 adet
bildirinin 5 paralel oturumda sözlü olarak sunulmak üzere kabul edildiğini, ayrıca kongre kapsamında Jeotermal
Enerji Semineri ve çeşitli başlıklarda kurslar ile paneller
düzenleneceğini söyledi.
Hannover Fairs Turkey Genel Müdürü Alexander Kühnel de Kongre ve Fuar’ın sektörün çeşitli bileşenlerini bir
araya getirdiğini ve başarısının da bundan kaynaklandığını
belirtti.
Türk Tesisat Mühendisleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Birol Kılkış ise TESKON’un 24 yıldan bu
yana tesisat mühendisliği alanına önemli katkılarda bulunduğunu ifade ederek, Kongre’de emeği olanlara teşekkür
etti.
Kılkış’ın ardından açış konuşması için söz alan Oda Başkanı Ali Ekber Çakar konuşmasında şunları ifade
etti:
“Sayın Birlik Başkanım, sayın konuklar, değerli katılımcılar, sevgili basın mensupları, TMMOB Makina Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu ve şahsım adına hepinizi
saygıyla selamlıyorum. 13. Ulusal Tesisat Mühendisliği
Kongresi ve Teskon-Sodex Fuarına hoş geldiniz.
Her seferinde gelişerek, büyüyerek, akademik yapıların
ve tesisat sektörünün bilgi ve teknoloji paylaşım merkezine dönüşen Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongreleri,
meslektaş birlikteliğinin, öğrenmek ve öğretmek isteyen
meslektaşların heyecanının zirvesi olmuştur. Kongremi-
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zin süreklilik içinde ulaştığı dev boyutu sizlerle paylaşmaktan dolayı mutluyuz. 24 yıldan bu yana tesisat mühendisliği alanındaki bütün gelişmeleri irdeleyen kongremiz,
bu kez de kapsamlı programı ile kendisini bir kez daha
aşmış bulunuyor. Bu nedenle başlangıcından bugüne kadar kongrede katkısı bulunan herkese teşekkür ediyor,
emeklerine sağlık diyoruz.
Bildiğimiz üzere tesisat mühendisliğinin her alanı, uygun
iç çevre koşullarının oluşturulmasını sağlamayı amaçlamaktadır. Kongremizin ana teması da bu çerçevede
“Bütünleşik Performans” olarak belirlenmiştir. İçinde
çalıştığımız, yaşadığımız tüm mekânların ısıtma, soğutma,
havalandırma, nemlendirme sistemlerinin ve her bir bileşeninin enerji tüketim performansı ile yapıların enerji
tüketim performansının zamana göre değişimi ve etkileşimini kapsayan bu konunun teknik altyapısının doğru bir
şekilde oluşturulması gerekmektedir. Mesleki eğitim ile
meslek içi eğitim, mesleki akreditasyon ile eğitim araçları
ve yöntemlerinin niteliği, bütünleşik performansın bileşenleri arasındadır. Bu nedenle meslek öncesi ve meslek
uygulama alanında iyi eğitilmiş insanlara ihtiyaç vardır. Diğer yandan tasarımdan uygulamaya, bileşenlerden işletmeye kadar her alanda var olan kanunlar, yönetmelikler,
standartlar aracılığıyla oluşturulan mevzuatta yasal altyapı

4

bülten 227
mayıs 2017

gerekliliği de konunun bir bileşenidir.
Kongremizin; üniversitelerimiz, meslektaşlarımız ve tesisat sektörü arasında bilgi birikimlerinin, yeniliklerin ve
teknolojilerin paylaşılması, tüketicilerin ve üreticilerin
bilinçlendirilmesi, araştırmacıların bu alana yönelmelerinin teşvik edilmesi, kural koyucuların ilgili standartları ve
yasal mevzuatı geliştirmelerine katkıda bulunmak gibi görevleri vardır. Kongremizin bu açıdan bilimsel, mesleki,
sektörel gerekliliklere işaret eden, sorunları çözümleriyle birlikte ortaya koyan; üretken, verimli, paylaşımcı bir
atmosferde geçmesini diliyorum.
Isıtma, soğutma, havalandırma, klima, tesisat sistem ve
elemanlarından oluşan iklimlendirme sektörünün mevcut
durumuna baktığımızda, sektörün yaklaşık olarak yüzde
80-83’ünün KOBİ niteliğindeki işletmelerden oluştuğunu
görüyoruz. Sektörün üretim değeri 2016 yılında 8,6 milyar TL, katma değeri 2,3 milyar TL’dir. Üretimin imalat
sanayi içindeki payı yüzde 1,8’dir. 2016 yılı sektör ithalatı 4,4 milyar TL, ihracatı 2,8 milyar TL; ihracatın ithalatı
karşılama oranı ise yüzde 69,5 olmuştur. Hammaddede
dışa bağımlılık oranı yüzde 30,2’dir. Yüzde 25,1 oranındaki katma-değer düzeyi düşüktür. GSMH içinde yüzde
1 olan AR-GE ve inovasyon altyapısının gelişmemiş olması, ara mal üretimindeki yetersizlik, ara mesleki eleman

Etkinlik

taşeron düzeyde kalabilmektedir ve bu durumdan hızla
kurtulmak gerekmektedir.

ihtiyacı, markalaşma ve patent sayısındaki düşük düzey,
kayıt dışı oranının yüksek olması ve haksız rekabet, üniversite-sanayi işbirliğinin koordinasyonu ve ortak çalışmaların yeterli olmaması, sektörün başlıca sorunları arasındadır. Bu noktada ülkemizin kaynaklarının ve üretim
potansiyelinin küresel güçlerin baskısından bağımsız bir
şekilde değerlendirilmesi gerektiğini söylemeliyim. Bilimi
ve teknolojiyi esas alan, AR-GE teşviklerinde ülkemiz insan gücüne ağırlık veren, yerli yatırımcıyı özendiren ve
koruyan, devletin ekonomideki yönlendiriciliğini ekonomik etkinlikte toplumsal yararı gözeterek uygulayan, dış
girdilere bağımlı olmayan, sosyal devlet anlayışı temelinde istihdam odaklı ve planlı bir kalkınmayı öngören politikalar gerekmektedir. Ülkemizin sanayisi bugün giderek
kan kaybetmektedir. Ülkemizin zengin işgücü ve kaynakları verimsiz alanlarda çarçur edilmekte; en büyük gücümüz olan nitelikli işgücü vasıfsızlığa, kaynaklarımız çoraklaşmaya başlamıştır. Tüm dünyada teknoloji hamlelerinin
yapıldığı bu dönemde Türkiye, rant paylaşımı çarklarıyla
adeta üçüncü dünya ülkesi konumuna kaymaktadır. Sanayisizleşmeyi üreten, işsizlik üreten, gelir dağılımını gün
geçtikçe daha da bozan bir ekonomik model söz konusudur. Ülkemiz; yeraltı, yerüstü tüm kaynaklarını, doğal ve
kültürel varlıklarını özel çıkarlar uğruna yok eden bir düzenin boyunduruğu altındadır. Bu yapıda sanayi de ancak

Kuşkusuz siyasal ortamın da ekonomiyi, sanayiyi, üretimi,
ithalata fazla bağımlı olmayan bir ihracatı, yatırımları ve
mühendisliği destekleyici, işsizliği azaltıcı olması gerekir.
Ancak şu an üzerinde yoğunlaşılan yol, köprü, inşaat vb.
mega/büyük projeler, öncelikli toplumsal gereksinimler
değildir. 16 Nisan’da yapılan Anayasa değişikliğinin birbirine çok yakın sonuçları ve ülkemizin içine girdiği yeni
siyasi atmosferin belirsizliklerinin yaratacağı kırılganlıkların giderek artma olasılığı da yüksektir. Zira Anayasa
değişikliği, kamu yönetimini ve ekonomiyi tek elde toplayarak yeni kriz öğelerini beraberinde getirecektir. Bu
Anayasa değişikliğinin ülkemize istikrar getirmeyeceği
daha ilk günden görülmüştür. Ayrıca 16 Nisan için kamuoyuna yansıyan birçok usulsüzlük iddiası bulunduğu,
Yüksek Seçim Kurulu’nun mühürsüz zarf ve oy pusulalarının iptaline yönelik 2010 yılında getirilen bir hükmü
iktidar partisi isteği üzerine uygulamaması, usulsüzlük ve
adaletsizliği meşrulaştırmaktadır. Anayasa değişikliği süreci, sonuçları ve önümüzdeki dönem; demokrasi, laiklik,
yasama-yürütme-yargı güçlerinin ayrılığı, yargı bağımsızlığı, hukukun üstünlüğü vb. istemleri güçlendirici boyutlara
sahiptir. Referandumun birbirine yakın sonuçları bu alanlardaki istem ve özlemlerin gelişeceğini göstermektedir.
Herhangi bir umutsuzluk ve yılgınlığa düşmeden demokrasi için, çağdaş demokratik siyaset ve değerler için, ülkemizin geleceği için mücadele etmek durumundayız.
Son olarak iki kısa değini ile konuşmamı tamamlayacağım. Kongremiz ve fuara katkıda bulunan kurum ve kuruluşlar ile oturumlarda bildiri sunacak, sempozyum, panel,
oturum, özel amaçlı toplantı, seminer, kurs ve atölyelerde görev alacak konuşmacı ve yöneticilere, tüm delege
ve izleyicilere, düzenleme, danışma, yürütme kurulları ile
kongre sekretaryasına, İzmir Şubemizin Yönetim Kurulu
üyeleri, çalışanları ve gönüllü öğrenci üyelerimize Oda
Yönetim Kurulu adına içtenlikle teşekkür ediyorum. Ülkemizin içinde bulunduğu kaotik ortam ve karanlığa karşı
aydınlığı, baskıcı-otoriter yönetim anlayışlarına karşı demokrasi ve özgürlükleri; ırkçılık, milliyetçilik ve düşmanlıklara karşı barış içinde bir arada yaşama kültürünü; tek
değerin daha fazla kâr etmek olduğu piyasa toplumuna
karşı eşitliği ve adaleti temel alan; üreten, sanayileşen,
hakça bölüşen bir Türkiye özlemiyle kongremizin başarılı
geçmesini diliyor, saygılar, sevgiler sunuyorum.”
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Oda Başkanı Ali Ekber Çakar’ın ardından açış konuşmasını gerçekleştirmek için söz alan TMMOB Yönetim
Kurulu Başkanı Emin Koramaz ise şunları söyledi:
“Değerli konuklar, değerli meslektaşlarım, sevgili basın
mensupları, Türk Mühendis ve Mimar Odaları BirliğiTMMOB Yönetim Kurulu adına sizleri saygıyla selamlıyorum.
İlki 1993 yılında yapılan Ulusal Tesisat Mühendisliği
Kongrelerimizin düzenleme ve yürütme kurullarında 24
yıldır görev almış bir meslektaşınız olarak burada, aranızda bulunmaktan duyduğum memnuniyeti dile getirmek
istiyorum.
Kongrelerimizin sürekli katılımcıları bilirler, Teskon geçmişten bu yana çok önemli işlevler üstlenmiştir. “Mühendislikte uzmanlık” kavramı Teskon’lar sayesinde
yerleşmiştir. 1993’ten 2017’ye Teskon, tesisat mühendisliği alanında; uzman mühendislik; imar mevzuatı, yapı
denetimi, disiplinler arası işbirliği; mesleki akreditasyon;
tesisat mühendisliğinde personel belgelendirmesi; meslektaşlarımızın çıkarları; AB teknik mevzuatı; AR-GE çalışmaları; binalarda enerji performansı yönetmeliği, eneri
verimliliği; hastane ve ameliyathanelerde hijyen alanlarındaki klima–havalandırma sistemlerinin uluslararası standartlara ulaştırılması ve denetimi, sağlık için konfor ve iç
hava kalitesi gibi konuları meslek ve kamuoyu gündemine
taşıyan bir platform olarak önemli işlevler üstlenmiştir.
Kongrelerimizde üretilen, paylaşılan bilgi ve teknoloji, 24
yıldır meslek alanımızın ve sektörün gelişmesine, halkımızın daha sağlıklı, planlı, güvenli, temiz mekânlar ve kentlerde yaşamasına hizmet etmektedir.
Tesisat mühendisliği, makine mühendisliğinin temel disiplinlerinden biridir ve tesisat sektörü, cihaz, malzeme, ekipman üretimi ve taahhüt uygulamalarıyla birlikte
ciddi bir pazar oluşturmaktadır. Sektörde ürün tasarımından imalata, satış hizmetlerine, kullanım alanlarına
ilişkin projelendirme hizmetlerine, cihaz ve sistemlerin
montaj, işletmeye alma, test, kontrol, kabul, işletme ve
bakım aşamalarına kadar sürecin her noktasında makina
mühendisleri görev yapmaktadır. Dolayısıyla sektörün
geliştirilmesi ve korunması bizler için özel bir önem taşımaktadır. Sektörün sorunlarının tespiti, çözümlerinin
ne olabileceğinin her yönüyle tartışıldığı kongrelerimiz
sayesinde, bu ülkede tesisat mühendisliği kavramı anlamlı
bir yere oturmuş, görünür, bilinir bir aşamaya gelmiştir.
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Kongrelerimizde sunulan bildiriler, yapılan kurslar, seminerler, atölyeler ile tesisat mühendisliği alanında bilgiler,
tüm tesisat mühendisleri için erişilebilir ve ulaşılabilir olmaktadır. Bugün Oda yayını olarak tesisat mühendislerinin kullanımına sunulan kitaplarımızın karar alma süreçleri, tesisat kongrelerimiz aracılığıyla gerçekleşmiştir.
Tesisat kongrelerimizin temel amacı tesisat mühendisliğinin ülkemizdeki gelişimine katkı sağlamaktır. Tesisat
mühendisliği ve etkileşim içinde olan diğer alanlarda, yeni
bilgi ve teknolojinin paylaşılması, yaygınlaşması; tesisat
mühendisliğinin temel ve uygulamalı alanlarında bilimsel
ve teknolojik gelişmelerin sunulması ve tartışılması bu
kongrelerimizin hedefleri arasındadır. Bu nedenle bugün
burada bizleri buluşturan arkadaşlarıma, Düzenleme, Yürütme, Danışma Kurullarımıza, görüşlerini bizimle paylaşacak bilim insanlarına, uzmanlara, Makina Mühendisleri
Odamıza ve İzmir Şubesi’nin yöneticilerine, çalışanlarına
ve geçmişten bugüne bu kongreye emek ve katkısı bulunan bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.
Oda Başkanımızın sektörle ilgili sunduğu veriler de gösteriyor ki, tesisat sektörü kararlı bir gelişme çizgisi gösterememektedir. Planlı sanayi politikalarının olmaması,
fason üretim, sorunlu ithalat politikaları, tek taraflı olarak
imzalanan Gümrük Birliği Anlaşması bunun en önemli
nedenleri arasında yer almaktadır. Yatırım malları ithalatında korumacılık faktörüne öncelik verilmemektedir.
KOBİ niteliğindeki firmalarımız yetersiz teşvikler, eşitsiz
rekabet koşulları, üretimlerini durdurma, büyük firmaların isteklerine tabi olma, fason üretimle dünya pazarlarına düşük kâr marjıyla çalışma kıskacı altındadır. Büyük
firmalar da geçmişteki düşük döviz kuru politikalarından
dolayı artan oranda ithalata yönelmiş ancak sürekli yükselen döviz kuru nedeniyle borç kıskacı altındadır.Bu
nedenlerle tesisat mühendisliğinde istihdamın giderek
azaldığı, küçük mühendislik büroları olarak örgütlenmiş
hizmetlerin yaşama şansının azaldığı bir dönemden geçiyoruz.
Türkiye, sanayi sektörlerine ucuz girdi sağlayan büyük ölçekli kamusal sanayi üretimi yapan KİT’lerin özelleştirilmesiyle adeta bir sanayisizleşme girdabına sokulmuştur.
Ekonomiyi sürükleme dinamizmi olan imalat sanayisi,
özellikle son beş yılda yatırımların da hız kesmesiyle ivme
kaybetmiştir. Türkiye ekonomisi ve sanayisi, yıllardır,
yüksek oranlı borçlanma ve yoğun ithal girdi kolaycılığının
üzerine oturmuştur. Üretim-yatırım-tasarruf politikaları-
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nın yerini tüketim politikaları ve paradan para kazanma
arayışları almış; kent rantlarına, doğa kıyımlarına, finans
kazançlarına bel bağlanmıştır. Tarım ve sanayi gibi üretken
sektörler gerileyip rantiye ve spekülatif kâr çevrelerinin
egemen olması söz konusudur. Sanayinin, üçte biri döviz
borcundan oluşan borç yükü 450 milyar TL’yi aşmıştır ve
sanayi kârının yüzde 63’ü faize gitmektedir. Ayrıca düşük
büyüme, sanayi üretiminde çarkları olumsuz etkilemektedir. Türkiye 2012’den itibaren yıllık yüzde 3 ve aşağısına eğilimli bir büyüme patikasına girmiş bulunuyor. Bu
durum özellikle sanayi üretimi ve istihdamını daraltmakta, büyük işsizlik dalgalarına kapı aralamaktadır. Ülkemiz
ekonomisinin üretim, tasarruf-yatırım, istihdam, ihracat
ve ithalatın yapısı, teknoloji düzeyi, dış talep bağımlılığı,
cari açık, sermaye hareketlerinin serbest giriş-çıkışı ve
aşırı borçlanma ile örselenmesi ekonomi ve sanayide
önemli kırılganlıklar oluşturmaktadır. Sanayileşme paradigması terk edildikçe hükümet, rant dağıtımı merkezli
inşaat ve müteahhitlik işleri, katma değeri düşük hizmetler sektörü ile onun alt sektörlerine yönelmektedir. Kent
rantları ve finansallaşmaya dayalı bu ekonomi tercihi, en
son Varlık Fonu adı altında bir uygulamaya sarılmıştır.
Mega, çılgın vb. diye anılan ranta dayalı büyük projelere
kaynak aktarımı ve borçlanma gereksinimini karşılamak
için oluşturulan bu fon özelleştirmelerden arta kalan
kamu kaynak ve varlıklarını ipotek de edebilecek ve ül-

kemizi yoksullaştıracaktır. Ekonomide baş gösteren küçülme ve iktidarın neden olduğu ekonomik siyasi riskler
ülkemiz ve sanayiyi bunaltmaktadır. Türkiye’nin politik
ve jeopolitik düzeyde biriken riskleri; özellikle saray rejimi odaklı Anayasa değişikliği ile parlamentonun etkisizleştirilmesi ve yetkilerin Cumhurbaşkanında toplanmasına yönelik siyasi hamleler, kaotik bir durum yaratmış ve
ekonomiyi sarsan yeni bir faktör olmuştur. Bu gerçekliğe,
şimdi de referandumun başa baş sonuçları eklenmiştir.
Oysa rejim/sistem, Anayasal düzen değişimi yapan Anayasalar, bir şekilde ve mutlaka, toplumsal ve siyasal bir
mutabakatı, tartışmasız bir halk çoğunluğunu, tartışmasız bir tarihsel meşruiyeti gerektirir. Ancak referandum
sonuçlarında böylesi bir meşruiyet yoktur. Aksine büyük
bir yarılma söz konusudur ve bu durum ülkemize sanıldığından daha fazla güç kaybettirecektir. TMMOB Anayasa
değişikliği sürecinin başından beri yapılmak istenen değişiklikleri bütün yönleriyle değerlendirmiş; yaptığı açıklamalar ve yayımladığı dokümanlarla meslektaşlarını ve
halkı bilgilendirmeye çalışmıştır. Toplumun bu değişikliklerin kapsamı üzerine sağlıklı bilgi edinemediğini; söz
konusu değişikliğin Anayasaların en temel özelliği olan,
iktidar yetkilerinin sınırlandırılması normundan yoksun
olduğunu her platformda vurgulamıştır. TMMOB söz konusu değişikliğin, 15 Temmuz darbe girişimi üzerine ilan
edilen ancak demokratik toplumsal muhalefet üzerinde
baskı ve sindirme politikalarının uygulama aracına dönüşen OHAL ve medyanın tamamen iktidarın hizmetinde
olduğu koşullarda referanduma sunulmasının yanlışlığına
da işaret etmiştir. Ancak bütün olumsuzluklara karşın bu
referandum süreci, ülkemizde demokratik duyarlılıkların
geliştiğini, toplumun en az yarısının mevcut gidişe hayır
dediğini, özgür, yasaksız, baskısız, adil ve demokratik koşullarda bir seçim yapılabilse sonucun farklı olacağını göstermiştir. Şimdi görevimiz, ülkemizin felakete sürüklenmesinin önünü alacak bu demokratik duyarlılıkların daha
da gelişmesi ve giderek ülkemizin geleceğini belirleyecek
düzeye gelmesi için çalışmaktır.
Son olarak ben de Kongremizde emeği ve katkısı bulunan
herkese teşekkür ediyor, Kongremizin verimli geçmesini
diliyor, saygılar sunuyorum.”
Isıtma, soğutma, havalandırma, yalıtım, doğalgaz, jeotermal, güneş enerjisi alanlarında ürün ve hizmet üreten
100’den fazla firmanın katıldığı TESKON+SODEX Fuarına, 2 bine yakın delege ve 20 bini aşkın ziyaretçi katılım
sağladı.
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KAYSERİ VE KONYA ŞUBELERİMİZİ ZİYARET ETTİK
Odamız Kayseri ve Konya Şubelerimizi Oda Yönetim Kurulu üyelerimiz ziyaret ederek Şube Yönetim Kurulu ve
Teknik Görevliler ile toplantılar gerçekleştirdi.

Odamız Kayseri Şubesi’nde 1 Nisan 2017 tarihinde Şube Teknik Görevlileri ile bir toplantı gerçekleştirildi. Toplantıya,
Oda Yönetim Kurulu Sekreter Üyesi Yunus Yener katıldı.
Odamız Konya Şubesi’ne de 5 Nisan 2017 tarihinde bir ziyaret gerçekleştirildi. Oda Başkanı Ali Ekber Çakar, Oda
Yönetim Kurulu Sekreter Üyesi Yunus Yener, Oda Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Tahsin Akbaba ve Konya Şube Yönetim Kurulu Üyelerinin biraraya geldiği ziyarette; iş güvenliği ve Oda çalışmaları konularında bilgilendirmeler gerçekleştirildi. Ayrıca Konya Şube Teknik Görevlileri ile Oda Yönetim Kurulu Sekreter Üyesi Yunus Yener bir toplantı yaptı.

ODA ONUR KURULU TOPLANTISI YAPILDI
Oda Onur Kurulu toplantısı 8 Nisan 2017 tarihinde Oda Merkezi`nde yapıldı.
Toplantıda kurula iletilen 94 dosya üzerinde görüşüldü.
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T.C. ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI
"ENERJİ YÖNETİCİLİĞİ EĞİTİMLERİ" YETKİ BELGESİ YENİLENDİ
T.C Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü’nde Odamız adına Oda Yönetim
Kurulu Başkanı ve Sekreteri ile Yenilenebilir Enerji Genel Müdürü ve yetkilileri arasında Enerji Yöneticiliği
Eğitimleri için 30 Mart 2017 tarihinde yetkilendirme sözleşmesi imzalanmış, Odamız “Yetki Belgesi” (ETKBYK-01) süresi 27.04.2021 tarihine kadar uzatılmıştır.

2 Mayıs 2007 tarih ve 26510 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 5627 sayılı Enerji Verimliliği
Kanunu ve 25 Ekim 2008 tarih ve 27035 sayılı Resmi
Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Arttırılmasına Dair Yönetmelik” kapsamındaki Makina Mühendisleri Odası faaliyetleri 2009 yılından beri sürdürmektedir.
Yetkinin yenilenmesi ile Makina Mühendisleri Odası;
Enerji Yöneticisi Eğitimleri ile Bina ve Sanayi alanındaki
Etüt Proje Eğitimleri düzenleme ve Enerji Verimliliği Şirketlerini yetkilendirme konularındaki faaliyetlerini devam
ettirecektir.

Kocaeli

Kocaeli, İzmir ve İstanbul’da düzenlenen eğitimlerle ilgili
detaylı bilgi ve başvuru yapmak için aşağıdaki adres ve
telefonlarla irtibata geçilmesi gerekmektedir.

Katip Mustafa Çelebi Mh. İpek Sk. No: 9

MMO Uygulamalı Eğitim Merkezi Sanayi Mah. Çarşı Yapı
Sitesi D Blok No: 22 İzmit / Kocaeli
Tel: (0262) 3353396
İzmir
Tepekule Kongre Sergi ve İş Merkezi Anadolu Cad.
No: 40 Kat: M2 Bayraklı / İzmir
Telefon: (0232) 4623333
İstanbul

Beyoğlu / İstanbul
Telefon: (0212) 2529500
bülten 227
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ASANSÖR KONTROL MERKEZİ’NİN TÜRKAK DENETİMİ
TAMAMLANDI
Odamızın akredite muayene kuruluşu Asansör Kontrol Merkezinin TS EN ISO/IEC 17020 standardına göre
TÜRKAK tarafından 10-29.04.2017 tarihleri arasında Adana, Denizli, Edirne, İstanbul, İzmir, Kocaeli ve Konya
Şubelerimizde gerçekleştirilen gözetim denetimleri başarıyla sonuçlandı.
AB-0130-M numaralı akreditasyon sertifikamızın kapsamında tahribatsız muayene, asansörler, kaynaklı imalat
ve çelik konstrüksiyonlar, boru hatları, metalden işlenmiş parçalar, kazanlar ve basınçlı kaplar, kaldırma ve iletme makinaları, teleferik, teleski ve telesiyej, depolama
tankları, araçların (LPG/CNG/LNG) yakıt sistemi, yürüyen merdiven / bantlar, gaz yakan cihazlar, basınçlı ekipmanlar, basit basınçlı kaplara yönelik periyodik kontrol
ve imalat süreci kontrolleri ile proje onayı ve uygunluk
değerlendirmeleri, doğalgaz iç tesisatı, baca kontrolleri, yangın önleme ve söndürme sistemlerinin periyodik
kontrolleri yer almaktadır.

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI
"LPG/CNG GAZ SIZDIRMAZLIK" YETKİSİ YENİLENDİ

TMMOB Makina Mühendisleri Odası, 26.10.2016 tarih
ve 29869 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlülüğe
giren Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkında Yönetmelik
çerçevesinde; araç yakıt sistemi için montaj tespit raporu,
gaz sızdırmazlık raporu düzenleyecek veya gaz sızdırmazlığını
kontrol edecek kurum/kuruluş olarak T.C Bilim, Sanayi ve
Teknoloji Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiştir.
25.04.2017 tarih ve 85649108-0.20-E.218 sayılı belge ile
yapılan yetkilendirme kapsamında, Odamız araçlarda LPG/
CNG gaz sızdırmazlık kontrolü çerçevesindeki faaliyetlerini
sürdürmeye devam edecektir.
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İSTANBUL’DA SUAT SEZAİ GÜRÜ UYGULAMALI EĞİTİM
MERKEZİ TÖRENLE AÇILDI
Odamız İstanbul Şubesi Suat Sezai Gürü Uygulamalı Eğitim Merkezi açılış töreni 8 Nisan 2017 tarihinde
Tuzla’da gerçekleştirildi.
Kaynak teorik ve pratik eğitimleri, yangın tesisatı projelendirme ve uygulama eğitimleri, makina bakım eğitimleri, ısıtma soğutma ve havalandırma uygulamalı eğitimleri,
asansör uygulama eğitimleri başta olmak üzere mühendis
ve ara teknik elemanların ihtiyaçlarını karşılayacak olan
Suat Sezai Gürü Uygulamalı Eğitim Merkezi’nin açılış törenine; TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz
ve TMMOB yöneticileri, Oda Başkanı Ali Ekber Çakar,
Oda Yönetim Kurulu Sekreter Üyesi Yunus Yener, Oda
Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Tahsin Akbaba, Oda Yönetim Kurulu Üyeleri Bedri Tekin ve Elif Öztürk, Odamız İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu Üyeleri’nin yanı sıra,
Odamız Ankara, Adana, Denizli, Gaziantep ve Zonguldak Şube yöneticileri, İstanbul Şube çalışanları, üyeler ve
çok sayıda davetli katıldı.
Açılış konuşmalarını sırasıyla Odamız İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Battal Kılıç, Oda Başkanı Ali Ekber Çakar ve TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin
Koramaz’ın yaptığı törende kısa bir konuşma yapan Suat
Sezai Gürü’nün annesi Süheyla Gürü; ‘Benim için duygu
yüklü ve çok anlamlı olan bu özel günde sizlerin arasında
olmak mutluluk verici. Sezai’nin adını, savunduğu değerleri ve mücadele anlayışını yaşatan ve emek veren herkese teşekkür ederim’ dedi.
Odamız İstanbul Şube Yönetim Kurulu Başkanı
Battal Kılıç, açılış konuşmasında; “Odamızın, en çok
önem verdiği konuların başında eğitim alanı gelmektedir.
Meslektaşlarımızla bilimsel bilgiyi uygulamalı bir şekilde

buluşturmak için gerçekleştirdiğimiz çalışmaları daha
ileriye taşımanın gayreti içindeyiz. Şube Yönetim Kurulumuz, Temsilciliklerimiz, çalışanlarımız ve sevgili üyelerimizin büyük emekleri sonucunda, bugün itibariyle faaliyete geçireceğimiz Suat Sezai Gürü Eğitim Merkezi’nin,
ülkemizde mühendislik mesleğinin ilerlemesi açısından
oldukça önemli bir yeri olacağını belirtmek isterim. Bir
Hayalimiz Var” demiştik, bugün bunu gerçekleştiriyor
olmanın mutluluğu içerisindeyiz. Burada bulunan birçok arkadaşımız bilirler, odaya ve mesleğe sahip çıkma
mücadelemiz 1996 yıllarında hızlandı. Uzun tartışmalar
yaşadık; mühendislik-mimarlık kurultayları, mühendislik
eğitim sempozyumlar, mesleki kongrelerimiz, Meslek
İçi Eğitim Merkezi oluşturma çalışmalarımız, uzmanlık
yönetmeliklerimiz bizi bu Uygulamalı Eğitim Merkezini
açmaya mecbur kılmıştır, diyalektiğin gereğini yerine getiriyoruz. O tartışmalarda fikri ortaya koyan, çalışan çabalayan tüm arkadaşlarımızın bu uygulamalı eğitim merkezinde emeği vardır, bu anlamda emeği geçen herkese
teşekkür ediyorum. O dönemlerde Makina Mühendisleri
Odasının tüm zor durumlarına rağmen, farklı bir anlayışla yönetim kurulunda görev alarak ülkesine ve mühendislik mesleğine sahip çıkan bir Oda haline gelmesinde
büyük payı olan sevgili Mehmet Soğancı, Emin Koramaz
ve Ali Ekber Çakar şahsında tüm yöneticilerimize, yine
aynı demokrat anlayışla İstanbul şubemizde görev almış
yönetim kurulu başkanlarımız şahsında tüm yönetim kurulu üyelerimize teşekkür ediyorum. Bir teşekkür de bu
bülten 227
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dönem inatla yönetim kurulumuzun koyduğu bu hedefte
canla başla çalışan müdürümüz Hasan Özger, Müdür yardımcılarımız Özgür Aksu ve Ertan Demirci`nin şahsında
tüm çalışanlarımızda büyük bir alkışı hak ediyorlar” diye
konuştu.
Oda Başkanımız Ali Ekber Çakar, Uygulamalı Eğitim
Merkezi`nin Odamız, Tuzla ve İstanbul için önemli bir
nokta olduğunu ifade ettiği açılış konuşmasında; “Öncelikle hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Aramızda
Ankara, Adana, Denizli, Gaziantep, Zonguldak ve Gaziantep Şubelerinden gelen yönetici ve çalışan arkadaşlarımız da var. Odamız bugün büyük bir yapı haline gelmiştir. 1954 yılında 902 olan üye sayımız bugün 100 bini
aşmıştır. Türkiye genelinde 18 Şube, 98 il-ilçe temsilciliği,
5 mesleki denetim bürosu, 6 uygulamalı eğitim merkezi;
116 noktada aynı anda 3 bin üyemize hizmet veren Meslek İçi Eğitim Merkezleri; onaylanmış akredite kuruluşlar;
iki yılda bir ülkemizin dört bir yanında düzenlediğimiz
onlarca merkezi kongre, kurultay, sempozyum etkinliği
ve binlerce kurs, seminer, söyleşi, panel etkinlikleri ile
Odamız, TMMOB`nin en büyük Odası haline gelmiştir.
Bugün bu dev yapıya, Suat Sezai Gürü Uygulamalı Eğitim
Merkezi’ni de eklediğimiz için mutluyuz. Belirtmek isterim ki, Odamızın bütün çabası, mesleklerimiz ve meslektaşlarımızın korunmasına, geliştirilmesine; mühendislik
hizmetlerinin ülke, sanayi ve toplum çıkarları doğrultusunda verilmesine yöneliktir. Uygulamalı Eğitim Merkezinin tamamlanmasında emeği geçen İstanbul Şube Yönetim Kurulumuza, örgütlü üyelerimiz ve çalışanlarımıza
teşekkür ediyor, kendilerini kutluyorum. Emeklerimizin
karşılığını alıyoruz” diye konuştu.
Suat Sezai Gürü Eğitim Merkezi’nin açılışında gerçekleştirdiği konuşmasında, çağımızın bilim ve teknoloji çağı
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olduğunu belirten TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz ise; ‘Öncelikle herkesi şahsım adına
sevgi ve dostlukla selamlıyorum. Üyesi olduğum Makina
Mühendisleri Odası`nı eğitim merkezi seferberliğinden
dolayı kutluyorum. Suat Sezai Gürü`nun adını verdiğimiz
Uygulamalı Eğitim Merkezimizin yapımında emeğinde
geçen İstanbul Şube`nin tüm geçmiş dönem ve bu dönem yöneticilerini, çalışanlarını yürekten kutluyorum.
Çağımız bilim ve teknoloji çağı olarak anılan bir çağ ama
ülkemizde ne yazık ki eğitim bilim ve teknoloji konuları önemsenmiyor. Dünya üzerindeki bilgiler her yıl ikiye
katlanıyor. Mesleki bilgiler ise 10 yılda neredeyse yarı
ömrünü tamamlıyor ve kullanılamaz hale geliyor. Bu
nedenledir ki ömür boyu eğitim ve mesleki eğitim büyük önem taşıyor. Bizler mesleğimizde eğitim seferliğine 1996 yılında başladık ve eğitim seferberliğimizi tüm
Türkiye`ye yaydık. Şuan 10 bini aşkın makina mühendisinin neredeyse yüzde ellisi MMO`nun vermiş olduğu
eğitimleri aldılar. Şimdide sanayinin ihtiyacı olan ara teknik eleman yetiştirilmesine hizmet edecek bir uygulamalı
eğitim merkezimizin açılışını hep birlikte yapıyoruz. Bizler teknoloji ve bilimle halk arasında bir köprüyüz. Halkın
yaşamını kolaylaştıran bir meslek disipliniyiz. Dolayısıyla
bizim özümüz insana bakar. Baskılara diktalara karşı olan
bir meslek disipliniyiz. Bir yandan birçok mesleki teknik
etkinlikler yaparken diğer yandan bu ülkenin bağımsızlık
ve demokrasi mücadelesi içim meydanlarda salonlarda
yerimizi alırız. Bildiğiniz üzere 16 Nisan’da bir referanduma gidiyoruz. Geleceğimizi ipotek altına almaya çalışan
bir iktidar ile karşı karşıyayız. Mesleğimiz ve ülkemiz için
bilimi, laikliği, cumhuriyeti dışlayan bu baskıcı rejime karşı
mühendisler, mimarlar ve şehir plancıları olarak HAYIR
diyoruz. Geleceğini düşünen herkesi 16 Nisan`da oylarına sahip çıkmaya ve HAYIR demeye davet ediyoruz’
dedi.

Haber

TERMİK SANTRALLER PANELİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Oda Enerji Çalışma Grubu tarafından hazırlanan Türkiye’de Termik Santraller 2017 Oda Raporu yayınlandı. Raporun ilk tanıtımı, 29 Nisan 2017 tarihinde ODTÜ Mezunları Derneği Enerji Komisyonu ve Oda Enerji
Çalışma Grubu işbirliğinde ODTÜ-MD Vişnelik Tesislerinde düzenlenen “Türkiye’de Termik Santraller”
paneliyle yapıldı.
İlki 2010 yılında yayımlanan Türkiye’de Termik Santraller Oda Raporu, yaklaşık bir yılı aşkın bir süredir
yapılan çalışmayla güncellendi. Rapor termik santraller
konusunda ayrıntılı teknik bilgiler verilmesinin yanı sıra,
Türkiye’de termik santrallerin yapım ve işletme dönemlerinde yaşanan sorunları da irdelemektedir.
Raporun tanıtılması için düzenlenen ve Oda yöneticileri ile çalışanlarının yanı sıra yaklaşık 150 kişinin katıldığı
panelde Makina Mühendisi Orhan Aytaç (MMO Enerji
Çalışma Grubu üyesi) yöneticiliğinde Makina Mühendisi İrfan Uçar (Birlik Makina San.Tic.Ltd.Şti. Şirket
Müdürü), İnşaat Y. Mühendisi İsmail Salıcı (PROKON
Mühendislik ve Müşavirlik A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı), Kimya Mühendisi Nilgün Ercan (Kimya Mühendisleri Odası Eski Başkanlarından), Makina Mühendisi
Şayende Yılmaz (Oda Yönetim Kurulu ve MMO Enerji
Çalışma Grubu Üyesi) tarafından Ülkemizde Termik
Santral Kurulumunda Mühendislik, Yapım, Kabul İşlemleri Hakkında Bilgiler, Öneriler konusunda birer sunum
yaptılar.
Raporun tanıtılması ve içeriğinin tartışılması amaçlı benzeri etkinliklerin farklı şehirlerde de gerçekleştirilmesi
planlanmaktadır.
Panel sonunda Türkiye’de Termik Santraller 2017 Oda Raporu’nu hazırlayan veya destek olan, aşağıda isimleri yer
alan şahıslara teşekkür plaketi verildi.
Abdullah Anar
Benan Başoğlu
Budak Dilli
Bülent Damar
Cemal Kozacı
Çağatay Dikmen
Erkan Çetinkaya
Evren Özgür
Haluk Büyükhatipoğlu
Haluk Direskeneli
İlhan Kamil Turan

İrfan Uçar
İskender Gökalp
İsmail Salıcı
Mehmet Kayadelen
Murat Erkilet
Mustafa Tolay
Muzaffer Başaran
Mücella Ersoy
Nejat Tamzok
Nilgün Ercan
Oğuz Türkyılmaz

Olgun Sakarya
Orhan Aytaç
Orhan Baybars
Orhan Yıldırım
Serdar Akyüz
Şayende Yılmaz
Şenol Tunç
Şuayip Yalman
Tuğrul Başaran
Tülin Keskin
Yusuf Bayrak
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28 NİSAN DÜNYA İŞÇİ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GÜNÜ’NDE DİKKATLER
ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER ÜZERİNDE YOĞUNLAŞMALIDIR
28 Nisan Dünya İşçi Sağlığı ve Güvenliği Günü nedeniyle Oda Başkanı Ali Ekber Çakar bir basın açıklaması
yaptı.
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (İSG), bütün çalışanları ve işyerlerini ilgilendiren, çalışma yaşamının en temel unsurlarından biridir. İşçi sağlığı ve iş güvenliğine ilişkin göstergeler, temel insan hakları, çalışma yaşamı ve ülkelerin
gelişmişliklerine ilişkin önemli göstergeler sunmaktadır.
Ancak SGK ve diğer resmi istatistikler göstermektedir
ki, ülkemizde bu konuya gereken önem verilmemekte;
yasa, yönetmelik ve uygulamalarda yetersiz kalınmaktadır. Gerek işveren kesimi, gerekse kamu işvereni konumundaki devlet, neoliberal ekonomik politikaların da
etkisiyle konuya gereken özeni göstermemektedir.
Toplu iş cinayetlerine de dönüşen iş kazaları ve meslek
hastalıkları, sermayenin azami kâr hırsı ve emek aleyhine
politikalardan kaynaklanmaktadır. Ülkemiz iş kazalarında
Avrupa ve dünyada ilk sıralarda; ölümlü iş kazalarında ise
Avrupa’da birinci, dünyada üçüncü sırada yer almaktadır.
Neoliberal ekonomi politikaları kapsamında iş güvencesinin azalması, esnek çalışma biçimleri, taşeronlaştırmanın
yaygınlaşması, çalışma koşullarının ağırlaşması, özelleştirme, sendikasızlaştırma, sosyal güvenlikten yoksun kayıt
dışı işçilik, yoğun kadın, genç, çocuk emeği sömürüsü, iş
kazalarını artıran nedenler arasındadır.

İş kazaları sonucu toplu ölümlerin artması nedeniyle 2012
yılında çıkarılan 6331 sayılı İş Sağlığı Güvenliği Yasası ile iş
güvenliği uzmanlığı, hekimliği ve diğer sağlık personeline
ilişkin yönetmelikler defalarca değiştirildi. Ancak kazalar
ve iş cinayetleri artarak devam etmektedir. Yasa ilk gündeme geldiğinde ve üzerinde yapılan değişikliklere dair, iş
kazaları ve meslek hastalıklarının bu yasa ve mevzuat ile
önlenemeyeceğini hep söyledik.
Bu gerçeklerden hareketle İSG alanı üzerine önerilerimizi aşağıda kamuoyunun dikkatine sunuyoruz.
- İşçi sağlığı ve güvenliğine ilişkin düzenlemenin can alıcı
noktalarından birisi, kurulması gereken İşçi Sağlığı Güvenliği Enstitüsüdür. İdari ve mali yönden bağımsız, üyelerinin çoğunluğu emek ve meslek örgütleri temsilcilerinden oluşması gereken bu kurum, düzenleme, denetim
yapan bir yapıda olmalıdır.
- Çalışma yaşamına ilişkin düzenlemeler bu enstitü tarafından bütünüyle yeniden düzenlenmeli; esnek ve taşeron çalışma yasaklanmalı, örgütlenme, toplu sözleşme
ve grev hakkının önündeki engeller kaldırılmalıdır. İSG
alanında yapılacak düzenlemeler ancak bu şekilde anlamlı
olabilir.
- İSG ile ilgili düzenleme ve uygulamalar, ayrımsız, kısıtlamasız bütün
işyerlerini ve her statüdeki tüm çalışanları kapsamalıdır.
- Yapılacak düzenlemeler, “İşçi sağlığı ve iş güvenliğinin sağlanmasının
öncelikle işverenin görevi olduğu”
ilkesinde hareketle yapılmalıdır.
İşyerinde istihdam edilen uzman,
hekim ve benzerlerinin verdikleri
hizmetin bir danışmanlık hizmeti
olduğu kabullenilmelidir.
- Yapılacak düzenlemeler; İSG hizmetlerinin “piyasa koşullarında verilmesi” anlayışı ile yapılmamalıdır.
İşçi sağlığı ve iş güvenliğinin sağlan-
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masında kamu hizmeti, kamu denetimi anlayışı hâkim olmalıdır. Yukarıda sözü edilen enstitü, hizmet ve denetimi
organize eden, yerine getiren bir yapı olmalıdır. Halen
uygulanmakta olan Ortak Sağlık Güvenlik Birimi (OSGB)
anlayışına son verilmelidir.

ücreti Enstitü bünyesinde oluşturulacak bir fondan karşılanmalıdır.
- İSG ile görevli çalışan temsilcilerinin eğitimleri, Enstitünün görevlendirmesi ile kamu kurumu niteliğindeki meslek örgütleri tarafından yapılmalıdır.

- İşyerlerinde görev alacak uzman, hekim, sağlık personeli ve diğer personelin eğitimi önerdiğimiz Enstitü tarafından yerine getirilmelidir. Sözü edilen personel her yıl
yenileme eğitimine tabi tutulmalıdır.

- Çalışan temsilcilerinin işyerlerinin büyüklüğüne göre
belirlenecek süre ile her gün işyerinin bütününde gözlem
yapması ve bunu raporlaması olanağı yaratılmalıdır.

- Uzman, hekim, diğer personel ve sağlık personelinin
işyerinde yürüttüğü çalışmalar, ilgili meslek örgütleri tarafından denetlenmelidir.

- 30 ve daha fazla çalışanın bulunduğu işyerlerinde İşçi
Sağlığı Güvenliği Kurulu kurulmalıdır.

- Uzman, hekim, diğer personel ve sağlık personelinin
işyerlerinde görevlendirilmesi, Enstitünün yerel birimince yapılmalı, işyeri ile yapılacak sözleşme “tip sözleşme”
olarak enstitü ve meslek örgütleri tarafından hazırlanmalı, sözleşmede yer alan hususlar personel için asgari haklar olarak kabullenilmelidir.

- Çalışan temsilcilerinin koşulsuz iş güvencesi olmalıdır.

- Çalışan temsilcisi, uzman, hekim tarafından önerilen
hususlar, öneriyi yapan kişi ikna edilmediği sürece kabul
edilmek zorunda olmalıdır. İşveren bu karara karşı sadece Enstitü yerel birimine itiraz edebilmelidir.
- İşçi eğitimleri Enstitü tarafından gerçekleştirilmelidir.

- Uzman, hekim, sağlık personeli görev yaptığı işyerindeki işçi sağlığı ve güvenliğine ilişkin durumu Enstitünün
yerel birimine raporlamalıdır.

TMMOB Makina Mühendisleri Odası

- Uzman, hekim, diğer personel ve sağlık personelinin

Başkanı

Ali Ekber Çakar

YURTTAŞLARIN DEMOKRATİK PROTESTO HAKLARI ENGELLENMEMELİDİR
Oda Başkanı Ali Ekber Çakar, YSK’nın referandum sürecinde verdiği kararları protesto edenlere karşı uygulanan
gözaltılar üzerine 19 Nisan 2017 tarihinde bir basın açıklaması yaptı.

Bilindiği üzere 16 Nisan halkoylaması sırasında gerçekleşen birçok usulsüzlük toplumda haklı tepkilere yol
açmıştır. Yurttaşlarımızın, Yüksek Seçim Kurulu’nun,
Seçim Kanunu ve kendi genelgesine aykırı uygulamalarını protesto etmesi ve usulsüzlüklerin üzerine gidilerek seçim adaletinin sağlanmasına yönelik istem ve
tepkileri, ne yazık ki baskı politikalarıyla bastırılmaya
çalışılmaktadır.
Odamızın İstanbul Şubesi Bilgi Teknolojileri Danışmanı Abdurrahman Atalay ile Odamızın üyesi ve Teknik
Görevlimiz Mesut Geçgel bu nedenle bu sabah evlerine polis baskını yapılarak gözaltına alınmışlardır. Basında, gözaltına alınanların 38 kişi olduğu belirtilmektedir.
Ayrıca yurdun çeşitli yerlerinde benzer gözaltılar yapıldığı haberleri de medyada yer almaktadır.

Oda üyemiz, danışmanımız ve yurttaşlarımızın demokratik istem ve tepkilerini engelleyen, Anayasal hak
ve özgürlüklerini ortadan kaldıran bu vb. antidemokratik uygulamalara derhal bir son verilmelidir.
Gerek referandumun şaibeli sonuçları gerekse bu baskı politikaları, daha ilk günden Anayasa değişikliğinin
ülkemize istikrar getirmeyeceğini göstermektedir. Bu
yanlış politikalardan bir an önce vazgeçilmelidir. Anayasal demokratik haklarını kullanan üyemiz, danışmanımız ve yurttaşlarımız derhal serbest bırakılmalıdır.
Ali Ekber Çakar
TMMOB Makina Mühendisleri Odası
Başkanı
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1 MAYIS BİRLİK, MÜCADELE VE DAYANIŞMA GÜNÜNDE HAYIR’LARIMIZLA
ALANLARDA OLACAĞIZ
Oda Başkanı Ali Ekber Çakar, 28 Nisan 2017 tarihinde bir basın açıklaması yaparak tüm üyelerimizi 1 Mayıs
Birlik Mücadele ve Dayanışma Günü’nde alanlara davet etti.

MMO Örgütlülüğü
1 Mayıs Birlik Mücadele ve Dayanışma Gününde
Hayır’larımızla Alanlarda Olacak
Bu yıl, hileli 16 Nisan halk oylamasının ardından yapılacak olan 1 Mayıs kutlamaları, emekçilerin haklarına
yönelik saldırılara karşı kitlesel HAYIR’ların eşliğinde
yapılacak. Zira emek düşmanı neoliberal politikalar bu
iktidar döneminde doruğa varmış, mühendisler dâhil
bütün emekçilerin aleyhine düzenlemeler yapılmıştır.
Çalışma yaşamı, esnek üretim ve güvencesiz istihdam
biçimlerince belirlenmektedir. İşçi sağlığı ve iş güvenliği,
işveren kesimi lehine düzenlemelerle amacından saptı-

rılmış; iş güvenliği mühendisliği, işyeri hekimliği uygulamaları yerleşmeden geriletilmiştir. Kadınların ev emeği
ve yeni eğitim sistemi, sermayeye hizmet eder tarzda
düzenlenmiştir. Mesleki eğitim konusu da sermayenin
emek sömürüsü politikasının bir aracı olmuştur.
Emekçilerin istemleri bellidir. İşsiz olmamak, emeğinin
karşılığını hakkıyla almak, yaşam/iş güvencesinin sağlanması, kıdem tazminatına dokunulmaması, iş cinayetlerinin olmaması, kiralık işçi olmamak, 8 saatlik işgününe
uyulması, fazla mesai ücretlerinin ödenmesi, grev ve
toplu sözleşme dâhil sendikal haklarının tanınmasıdır.
Emekçiler insanca bir çalışma düzeni ve insanca yaşam
istemekte ancak sayısız iktisadi, siyasi baskıya maruz
kalmaktadırlar.
Ülkemizde laikliğin ortadan kaldırılması ile emekçilere
reva görülen çalışma ve yaşam koşulları da örtüşmektedir. Gericilik laikliğe her gün saldırmakta, emekçilerin
ve toplumun aydınlanma kanallarını kapatmak istemektedir.
Özetle, emekçilerin sömürü ve baskı düzenine HAYIR
demeleri, DUR demeleri ve insanca bir yaşam istemeleri için birçok neden bulunmaktadır. Bilinçli emekçiler
haklarının ve güvencelerinin demokrasi koşullarında korunacağını ve geliştirileceğini bildikleri için şaibeli referandumdan sonra da HAYIR’ların anlamını görmekte ve
sahiplenmektedir.
TMMOB Makina Mühendisleri Odası örgütlülüğü, emeğin hakları ve bayramı için, laiklik için, demokrasi için,
ülkemizi karanlıktan gün ışığına çıkarmak için bütün illerde TMMOB çatısı altında 1 Mayıs kortejlerinde yerini
alacak; emekçilerin eşit, özgür, adil, başka bir Türkiye
ve dünya özlemini paylaşacaktır.
			

Ali Ekber Çakar

TMMOB Makina Mühendisleri Odası
Başkanı
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Basında Odamız

basında odamız
Nisan 2017
Oda Başkanı Ali Ekber Çakar’ın da katıldığı TTMD 12. Dönem
Olağan Genel Kurulu, Yalıtım, Termoklima ve Doğalgaz
Tesisat Klima Dergilerinde “TTMD 12. Dönem Olağan Genel
Kurulu yapıldı” başlığıyla haber yapıldı.
Odamız tarafından yayınlanan “MMO: Mega projeler
mega sorunlar yarattı” başlıklı araştırma raporu, Mimar.İst
Dergisinde “Mega projeler ve İstanbul’un mega dönüşümü”
başlığıyla haber yapıldı.
01/04.04.2017
Oda Başkanı Ali Ekber Çakar’ın da katıldığı MMO Adana
Şube Osmaniye İl Temsilciliği’nin yeni hizmet binasının
açılış töreni, Yeni Kadirli Gazetesinde “Makina Mühendisleri
Odası Osmaniye İl Temsilciliği yeni hizmet binası açıldı,”
(02.04.2017) Hürriyet Çukurova GAP Gazetesinde “Makina
Mühendisleri Odası’na yeni bina,” (03.04.2017) Takip
Gazetesi’nde “Makina Mühendisleri Odası’nın yeni hizmet
binası açıldı,” Kınık Gazetesinde “Makina Mühendisleri
Odası yeni hizmet binası açıldı,” Akdeniz Gazetesinde
“Makina Mühendisleri Odası, yeni yerine taşındı,”
(04.04.2017) Olay Gazetesi ve Osmaniye Yurt Gazetelerinde
“Makina Mühendisleri Odası Osmaniye İl Temsilciliği yeni
hizmet binası hizmete girdi” başlıklarıyla haber yapıldı.
01/16.04.2017
Oda Başkanı Ali Ekber Çakar’ın da katıldığı Adana Seyhan
Belediyesi ve Odamız Adana Şubesi işbirliğiyle yaptırılan
Uygulamalı Eğitim Merkezi’nin açılış töreni, Adana
Çukurova Barış Gazetesinde “Seyhan Eğitim Merkezi ekmek
kazandıracak,” Adana Çukurova Metropol Gazetesinde
“İstihdama dev katkı,” Adana Güney Haber Gazetesi’nde
“İstihdama katkı koyacak merkezin açılışı yapıldı,” Adana
İlk Haber Gazetesinde “Seyhan Belediyesi’nden işsizliği
yenecek proje,” Adana Çukurova Press, Adana Kent
Gazetesi, Adana Günaydın, Adana Toros, Atılım Gazetesi,
Medya Yenigün, Adana Bölge, Yeni Adana, (03.04.2017)
Yeni Hürsöz, Aydın Osmaniye ve (16.04.2017) Adana
Türk Gazetelerinde “Uygulamalı Eğitim Merkezi açıldı”
başlıklarıyla haber yapıldı.

03.04.2017
Oda Başkanı Ali Ekber Çakar’ın Adana Çukurova Press
Gazetesi Muhabiri Doğan Gülbahar’a verdiği demeç,
“Cumhuriyet değerleri yok ediliyor” başlığıyla haber
yapıldı.
05/06.04.2017
Oda Başkanı Ali Ekber Çakar’ın da katıldığı MMO Adana
Şube İskenderun İlçe Temsilciliği’nin yeni hizmet binasının
açılış töreni, Ses Gazetesi’nde “Makina Mühendislerine
temsilcilik” ve (06.04.2017) 8. Gün Gazetesinde “Makina
Mühendisleri yeni adresinde” başlıklarıyla haber yapıldı.

07.04.2017
Oda Enerji Çalışma Grubu’nun BirGün Gazetesi Yazarı
Semih Güven’e Milli Enerji Politikası üzerine verdiği
demeç, “Rakamlar baştan sona hatalı” başlığıyla haber
yapıldı.
12/13.04.2017
Odamız tarafından yayınlanan “MMO: Totaliter rejim
riski, 2016’da sanayiyi geriletti” başlıklı araştırma raporu,
BirGün Gazetesinde “Başkanlık inadı ekonomiyi vurdu,”
Cumhuriyet Gazetesinde “Tek adam rejimi ekonomiye
zarar,” Aydınlık Gazetesi’nde “Rejim dayatması
sanayiyi geriletti,” Ankara 24 Saat Gazetesinde
“MMO: Referandum süreci sanayiye kan kaybettirdi,”
(13.04.2017) Yeni Asya Gazetesinde “Referandum
süreci sanayiye kan kaybettirdi” ve Van İpekyolu
Gazetesinde “Totoliter rejim riski 2016’da sanayiyi
geriletti” başlıklarıyla haber yapıldı.
13.04.2017
Odamız tarafından İzmir Şube yürütücülüğünde 19-22
Nisan 2017 tarihlerinde İzmir’de gerçekleştirilen 13. Ulusal
Tesisat Mühendisliği Kongresi ve Teskon+Sodeks Fuarı
hazırlıkları, İlk Ses Gazetesinde “İzmir Teskon’a hazır,”
Yeni Bakış Gazetesinde “İzmir, 13. Teskon ve Sodex’e
hazır,” Ticaret Gazetesi’nde “Tesisat mühendisleri
kongreye hazırlanıyor” ve Posta Ege Gazetesinde “Tesisat
mühendisleri buluşacak” başlıklarıyla haber yapıldı.
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Basında Odamız

16.04.2017
Odamız tarafından yayınlanan Türkiye’de Termik Santraller
2017 Oda Raporu, Ekip Gazetesinde “MMO’dan termik
santraller raporu” başlığıyla haber yapıldı.
19.04.2017
Oda Yönetim Kurulu Sekreteri Yunus Yener’in 13. Ulusal
Tesisat Mühendisliği Kongresi ve Teskon+Sodeks
Fuarı’na ilişkin verdiği demeç, Milliyet Gazetesinde
“Teskon 2017’de bütünleşik performans konusunda
farkındalığı artırmayı amaçlıyoruz” başlığıyla haber
yapıldı.
Odamız tarafından yayınlanan Türkiye’nin Enerji Görünümü
Oda Raporu Cumhuriyet Gazetesi Yazarı Erinç Yeldan’ın
köşe yazısında “Dünyada ve Türkiye’de kömür” başlığıyla
haber yapıldı.
20/21.04.2017
Oda Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ekber Çakar tarafından
yapılan “Yurttaşların Demokratik Protesto Hakları
Engellenmemelidir” başlıklı açıklama, BirGün Gazetesinde
“Oyuna sahip çıkan 16 kişi gözaltında” ve Cumhuriyet
Gazetesinde “Protesto hakkı engellenemez” başlıklarıyla
haber yapıldı.

20/21.04.2017
Odamız tarafından İzmir Şube yürütücülüğünde 19-22
Nisan 2017 tarihlerinde İzmir’de gerçekleştirilen 13. Ulusal
Tesisat Mühendisliği Kongresi ve Teskon+Sodeks Fuarı,
Posta Ege Gazetesinde “Tesisat zirvesi dün başladı,”
Ticaret Gazetesi’nde “Tesisat mühendislerinin en büyük
kongresi İzmir’de başladı,” Yeni Bakış Gazetesinde
“TMMOB’den sektöre fuar desteği geldi,” (21.04.2017)
Yenigün Gazetesinde “Teskon Sodex, Hvac-R endüstrisini
İzmir’de buluşturuyor” ve Polatlı Duatepe Gazetesinde
“MMO Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ekber Çakar açıklama
yaptı” başlıklarıyla haber yapıldı.
28.04.2017
Odamız tarafında yayınlanan İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği
Oda Raporu, Hürriyet Gazetesinde “İş cinayetleri
mağdurları günü olsun” ve Evrensel Gazetesinde “Anma
ve yas günü ilan edilsin” başlığıyla haber yapıldı.
28.04.2017
Oda Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ekber Çakar tarafından
yapılan “28 Nisan Dünya İşçi Sağlığı ve Güvenliği
Günü’nde Dikkatler Alınması Gereken Önlemler Üzerinde
Yoğunlaşmalıdır” başlıklıklı açıklama, BirGün Gazetesinde
“MMO: Bağımsız bir enstitü kurulmalı” ve Aydınlık
Gazetesinde “İSG Enstitüsü kurulmalı” başlıklarıyla haber
yapıldı.

3 Nisan 2017 Takip Gazetesi

3 Nisan 2017 Adana Çukurova Press
3 Nisan 2017 Akdeniz Gazetesi
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7 Nisan 2017 BirGün

12 Nisan 2017 Evrensel

12 Nisan 2017 Aydınlık
19 Nisan 2017 Milliyet

12 Nisan 2017 Cumhuriyet
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MİEM Kurslarımız

Nisan 2017'de MİEM Kurslarına Katılım
Nisan ayı boyunca 11 şubemizde, 15 konu başlığı altında düzenlenen MİEM kurslarına 569 kişi katıldı.
Eğitimin Adı

Asansör Avan Proje Hazırlama

Araçların LPG ye Dönüşümü

Asansör

Asansör Periyodik Kontrol Muayene Elemanı

Doğalgaz İç Tesisat

Tarihi

Verildiği Şube

Katılımcı Sayısı

12-13 Nisan 2017

İzmir Şube

23

18-19 Nisan 2017

Gaziantep Şube

14

19-20 Nisan 2017

Mersin Şube

21

25-26 Nisan 2017

İstanbul Şube

21

7-9 Nisan 2017

İstanbul Şube

16

21-23 Nisan 2017

Gaziantep Şube

10

21-23 Nisan 2017

Mersin Şube

15

26-28 Nisan 2017

İzmir Şube

12

28-30 Nisan 2017

İstanbul Şube

12

20-23 Nisan 2017

İstanbul Şube

10

27-30 Nisan 2017

Ankara Şube

27

1-4 Nisan 2017

Trabzon Şube

21

6-9 Nisan 2017

İstanbul Şube

20

11-14 Nisan 2017

Bursa Şube

21

Endüstriyel ve Büyük Tüketimli Tesislerin Doğalgaza Dönüşümü

6-9 Nisan 2017

Trabzon Şube

23

Havuz Tesisatı

10-12 Nisan 2017

Mersin Şube

14

17-18 Nisan 2017

Ankara Şube

8

Havalandırma Tesisatı

26-27 Nisan 2017

Konya Şube

9

26-27 Nisan 2017

Bursa Şube

16

Klima Tesisatı

LPG Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür( 3 Gün)

LPG Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür(5 Gün)

Mekanik Tesisatı

Soğutma Tesisatı

Şantiye Şefliği

Yangın Tesisatı

20
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10-14 Nisan 2017

Edirne Şube

12

4-6 Nisan 2017

Ankara Şube

16

12-14 Nisan 2017

Antalya Şube

7

12-14 Nisan 2017

Konya Şube

12

28-30 Nisan 2017

İstanbul Şube

12

17-21 Nisan 2017

Ankara Şube

9

3-9 Nisan 2017

Trabzon Şube

13

3-9 Nisan 2017

Mersin Şube

23

3-9 Nisan 2017

Bursa Şube

22

10-16 Nisan 2017

İstanbul Şube

19

20-21 Nisan 2017

Ankara Şube

4

24-25 Nisan 2017

Bursa Şube

9

5-7 Nisan 2017

Samsun Şube

18

12-14 Nisan 2017

Ankara Şube

19

21-23 Nisan 2017

İstanbul Şube

16

7-9 Nisan 2017

Ankara Şube

18

13-15 Nisan 2017

İstanbul Şube

27

Toplam

569

MİEM Kurslarımız

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

Asansör Avan Proje Hazırlama

Verildiği Şube

Sınav Tarihi

8-9 Mayıs 2017

Adana Şube

10 Mayıs 2017

11-12 Mayıs 2017

Antalya Şube

13 Mayıs 2017

11-12 Mayıs 2017

Diyarbakır Şube

13 Mayıs 2017

12-13 Mayıs 2017

Samsun Şube

15 Mayıs 2017

16-17 Mayıs 2017

İstanbul Şube

18 Mayıs 2017

Asansör

10-12 Mayıs 2017

Adana Şube

12 Mayıs 2017

Araçların CNG’ye Dönüşümü

25-27 Mayıs 2017

Mersin Şube

27 Mayıs 2017

Asansör Periyodik Kontrol Muayene Elemanı

25-28 Mayıs 2017

İstanbul Şube

29 Mayıs 2017

22-24 Mayıs 2017

Mersin Şube

24 Mayıs 2017

22-24 Mayıs 2017

Kocaeli Şube

24 Mayıs 2017

4-7 Mayıs 2017

İzmir Şube

8 Mayıs 2017

4-7 Mayıs 2017

İstanbul Şube

8 Mayıs 2017

8-11 Mayıs 2017

Mersin Şube

12 Mayıs 2017

16-18 Mayıs 2017

Bursa Şube

18 Mayıs 2017

Araçların LPG’ye Dönüşümü

Doğalgaz İç Tesisat
Enerji Kimlik Belgesi Uzmanı (Yeni Tasarlanan Bina)
Endüstriyel ve Büyük Tüketimli Tesislerin Doğalgaza Dönüşümü
Havuz Tesisatı
Havalandırma Tesisatı

12-15 Mayıs 2017

İzmir Şube

16 Mayıs 2017

13-16 Mayıs 2017

Mersin Şube

17 Mayıs 2017

3-5 Mayıs 2017

Bursa Şube

5 Mayıs 2017

6-7 Mayıs 2017

İstanbul Şube

8 Mayıs 2017

26-27 Mayıs 2017

İzmir Şube

28 Mayıs 2017

Klima Tesisatı

22-26 Mayıs 2017

Bursa Şube

26 Mayıs 2017

LPG Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür (A Sınıfı İSG Uzmanı)

27-28 Mayıs 2017

Mersin Şube

29 Mayıs 2017

2-4 Mayıs 2017

Ankara Şube

4 Mayıs 2017

5-7 Mayıs 2017

Mersin Şube

8 Mayıs 2017

5-7 Mayıs 2017

Bursa Şube

7 Mayıs 2017

12-14 Mayıs 2017

Antalya Şube

14 Mayıs 2017

16-18 Mayıs 2017

Diyarbakır Şube

18 Mayıs 2017

LPG Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür (3 Gün)

Mekanik Tesisat

Soğutma Tesisatı
Şantiye Şefliği

*

Tarihi

23-25 Mayıs 2017

Kocaeli Şube

25 Mayıs 2017

26-28 Mayıs 2017

İstanbul Şube

28 Mayıs 2017

8-14 Mayıs 2017

Kayseri Şube

15 Mayıs 2017

15-21 Mayıs 2017

Bursa Şube

22 Mayıs 2017

22-28 Mayıs 2017

İstanbul Şube

29 Mayıs 2017

22-28 Mayıs 2017

Ankara Şube

29 Mayıs 2017

10-11 Mayıs 2017

İzmir Şube

12 Mayıs 2017

9-11 Mayıs 2017

Bursa Şube

11 Mayıs 2017

12-14 Mayıs 2017

İstanbul Şube

14 Mayıs 2017

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

ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİNİN ÜLKEMİZE İSTİKRAR GETİRMEYECEĞİ DAHA
İLK GÜNDEN GÖRÜLMÜŞTÜR. HAYIR TÜRKİYE HALKININ VİCDANINDA
KAZANMIŞTIR
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, anayasa değişikliği referandumu sonrası 17 Nisan 2017 tarihinde bir basın açıklaması yaparak mühendis, mimar ve şehir plancılarının üzerine düşen sorumluluğu bundan
sonra da yerine getirerek; mesleki demokratik mevzilerini koruma ve güçlendirmek için; Cumhuriyetin, demokrasinin, laikliğin, barışın, eşitlik ve özgürlüğün ülkemizde özgürce serpilip gelişebilmesi için ellerinden gelen her
şeyi yapacağını kamuoyu ile paylaştı.
Bilindiği üzere 16 Nisan’da, ülkemizin siyasi sistem ve rejimini köklü bir şekilde değiştirmeyi, kamu yönetimi ve
ekonomi üzerinde sınırsız hâkimiyet kurmayı amaçlayan
bir anayasal düzen değişikliği referandumu yapılmıştır.
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, referandum sürecini ve yapılmak istenen değişiklikleri başından itibaren
bütün yönleriyle değerlendirmiş; yaptığı açıklamalar ve
yayımladığı dokümanlarla meslektaşlarını ve halkı bilgilendirmeye çalışmıştır.
En özlü bir şekilde ifade edersek TMMOB; Cumhuriyeti,
demokrasiyi, laikliği, 150 yıllık geçmişi bulunan Anayasal
kazanım ve birikimlerimizi savunmuştur.
TMMOB Anayasa ve hukukun üstünlüğünü, yasama-yürütme-yargı kuvvetlerinin ayrılığını, yargı bağımsızlığını,
yasama ve yargının yürütme üzerindeki denge, fren ve
denetleme mekanizmalarını, temel insan hak ve özgürlüklerini, kamusal, toplumsal yarar doğrultusunda hizmet
ve denetim sunan meslek kuruluşlarının özerkliğini, hayatın her alanına dokunan meslek alanlarımızın kamu ve
halk yararı doğrultusundaki işlevlerini savunmuştur.
TMMOB Anayasa değişikliği sürecinin başından beri,
toplumun bu değişikliklerin kapsamı üzerine sağlıklı bilgi
edinemediğini; barolar, anayasa hukukçuları, üniversiteler, özerk meslek kuruluşları, demokratik kitle örgütleri
ve halktan hiç görüş alınmadığına ve Meclis’te oylanmasının Meclis İç Tüzüğü ve Anayasa’da belirtilen gizli oy
kuralının ihlal edildiğine dikkat çekmiştir.
TMMOB değişikliğin, Anayasaların en temel özelliği olan,
iktidar yetkilerinin sınırlandırılması normundan ve rejim
değişimini içeren anayasaların yapım organı olan Kurucu
bir Meclis’ten yoksun olduğunu vurgulamıştır.
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TMMOB, partili Cumhurbaşkanının belirlediği kişilerin
milletvekili olacağı, partili Cumhurbaşkanının meclisi
feshetme, bütçe hazırlama, kararname çıkarma, HSK ve
AYM üyelerini, büyükelçileri, tüm üst düzey kamu yöneticilerini atama, milli güvenlik politikalarını belirleme
yetkisi tanıyan değişikliklerin “tek adam” diktası olacağına
dikkat çekmiş ve bu yönelimin her yönüyle demokrasiye
aykırı olduğunu, toplumda gerilim ve kutuplaşmalara yol
açacağını vurgulamıştır.
TMMOB değişikliğin, 15 Temmuz darbe girişimi üzerine
ilan edilen ancak demokratik toplumsal muhalefet üzerinde baskı ve sindirme politikalarının uygulama aracına
dönüşen OHAL ve OHAL KHK’leri ve medyanın tamamen iktidarın hizmetinde olduğu koşullarda referanduma
sunulmasının yanlışlığına işaret etmiştir.
TMMOB iktidar olanaklarının sonuna kadar kullanılacağı
bir halk oylamasının, hiçbir şekilde demokratik koşullarda yapılmış bir oylama hüviyeti kazanmayacağını belirtmiştir.
TMMOB bu koşullarda yapılacak ve eleştirilen içerikteki
bir Anayasa değişikliğinin, yüzde 92 evet oyu ile yürürlüğe giren 1982 Anayasası gibi meşruiyetten yoksun olacağına da işaret etmiştir.
Nihayetinde bu referanduma birçok usulsüzlük ve adaletsizlik de damgasını vurmuştur. Yüksek Seçim Kurulu’nun,
mühürsüz oy zarflarının iptaline yönelik Seçim Kanunu’na
2010 yılında getirilen bir hükmü ve aynı yöndeki genelgesini iktidar partisinin istemi üzerine uygulamaması 2,5
milyon oy üzerinde şaibe yaratmıştır. Basında yer alan,
yurttaşların ve siyasi partilerin dile getirdiği birçok usulsüzlük ve itiraz ile evet cephesinin oylarındaki belirgin

TMMOB’den
düşüş, oylamanın başa baş şeklindeki sonucu üzerinde
haklı kuşkular oluşturmuştur.
Tartışmalı sonucun daha şimdiden istikrarsızlık, adaletsizlik ve hukuk dışı keyfi uygulamalara yol açtığı açıklıkla
görülebilmektedir.
Halkın hayır’larının resmi sonucu aşan boyutları olduğu
tarihsel bir gerçekliktir.
İlan edilen geçici sonuçlara göre bile, halkın en az yarısının hayır oyu verdiği, 30 büyükşehirin 17’sinde hayır
oylarının farkla önde olduğu, ülkemizin en büyük bütün
şehirlerinin hayır dediği gözetildiğinde, bu sonuçlar kesinleşse bile bu Anayasa değişikliğinin meşruiyeti sağlanmış olmayacaktır.
Evet cephesinin düşüşe geçen oylarıyla ve tartışmalı
başa baş bir sonuç ile rejim/sistem değişimi asla doğru
değildir. Zira Anayasalar, bir şekilde toplumsal ve siyasal
mutabakatı, tartışmasız bir halk çoğunluğunu, tartışmasız
bir tarihsel meşruiyeti gerektirir. Ancak bu değişikliğin
kesinleşmesi halinde, yarılma ile sonuçlanan referandum,
ülkemize sanıldığından daha fazla güç kaybettirecektir.
Siyaset ve Anayasal düzenin, “atı alan Üsküdar’ı geçmiştir” gibi söz ve yaklaşımlarla düzenlenemeyeceği, kalıcı
olanın Anayasal mücadeleler tarihi, demokrasi mücadeleleri tarihi olduğu bilinmelidir.

Bütün olumsuzluklara karşın bu referandum süreci, ülkemizde demokratik duyarlılıkların geliştiğini, toplumun en
az yarısının mevcut gidişe hayır dediğini, özgür, yasaksız,
baskısız, adil ve demokratik koşullarda bir seçim yapılabilse hayır’ın kazanacağını göstermiştir.
Şimdi görevimiz, ülkemizin felakete sürüklenmesinin
önünü alacak bu demokratik duyarlılıkların daha da gelişmesi ve giderek ülkemizin geleceğini belirleyecek düzeye
gelmesi için çalışmaktır.
Anayasa değişikliği halk oylaması sürecinde seferber olan
örgütümüzün bütün birimlerine ve demokrasiyi kazanmak için emek ve düşüncesini ortaya koyan halkımıza
çok teşekkür ediyoruz.
Mühendis, mimar ve şehir plancıları; çocuklarımız, torunlarımız, aydınlık olmasını istediğimiz geleceğimiz için
üzerine düşen sorumluluğu bundan sonra da yerine getirecek; mesleki demokratik mevzilerini koruma ve güçlendirmek için; Cumhuriyetin, demokrasinin, laikliğin,
barışın, eşitlik ve özgürlüğün ülkemizde özgürce serpilip
gelişebilmesi için ellerinden gelen her şeyi yapacaktır.
Yaşasın TMMOB örgütlülüğü!
Yaşasın halkımızın demokrasi mücadelesi!
Emin Koramaz
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

ODTÜ MEZUNLARI DERNEĞİ TMMOB’Yİ ZİYARET ETTİ
ODTÜ Mezunları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Seyhan Çamlıgüney, 13 Nisan 2017 tarihinde TMMOB’yi
ziyaret ederek TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz ile görüştü. Görüşmede, anayasa referandum sürecine ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu. Ardından Çamlıgüney, TMMOB ve emek meslek örgütlerinin HAYIR standına
destek ziyaretinde bulundu.
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%50 + 1 İLE TOPLUMSAL SÖZLEŞME OLMAZ…
HAYIR HENÜZ BİTMEDİ, KARANLIĞA TESLİM OLMAYACAĞIZ…
TMMOB İl Koordinasyon Kurulu, DİSK Ankara Temsilciliği, KESK Ankara Şubeler Platformu, Ankara Tabip
Odası ve ASMMO 18 Nisan 2017 tarihinde Sakarya Meydanı’nda bir araya gelerek Anayasa referandumunda
yapılan hukuksuzluğa ilişkin ortak bir basın açıklaması yaptılar.

16 Nisan halk oylamasının sonucu ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Sonuçlar nasıl ilan edilirse
edilsin emek ve Meslek Örgütleri olarak halk oylaması
kararının alındığı tarihten oyların sayımına kadar geçen
zaman zarfında tanık olduğumuz olgular ve olaylara dair
görüşlerimizi kamuoyu ile paylaşmak istiyoruz.
Öncelikle belirtmek isteriz ki Anayasa Değişiklik Paketinin kapalı kapılar ardında hazırlanışından, Mecliste görüşülüp halkın önüne getirilmesine kadar bütün
süreçler irdelendiğinde hem teoride hem de pratikte
halk oylamasının Referandumdan plebisite dönüştüğü
aşikardır.
Zira OHAL Rejiminin korku ve baskı ikliminde; serbest
ve adil tartışma ortamının bulunmadığı, Hayır kampanyası yürütenlerin çeşitli yöntemlerle engellendiği, göz
altına alındığı, saldırıya uğradığı, Valilerin-Kaymakamların OHAL Rejimine dayanarak Hayır çalışması yürütenlerin toplantı ve gösteri yapmalarına izin vermediği,
TV kanallarının neredeyse tamamına yakınının hiçbir
sınır tanımadan en ufak bir çoğulculuk anlayışına saygı
duymadan Evet kampanyası yürüttükleri, siyasi iktidarın Referandumu amacından saptırarak kamu kurum ve
kuruluşlarını Evet kampanyasının hizmetine sunduğu,
muhalif gazetecilerin, HDP’nin Eş Genel Başkanlarının,
Milletvekillerinin, Belediye Başkanlarının, İl-İlçe yöneticilerinin tutuklandığı, muhalif TV kanallarının kapatıldığı, Akademisyenden mevsimlik işçiye kadar on binlerce
emekçinin işeten atıldığı, korku ikliminin hakim kılındığı, ifade hürriyetinin bulunmadığı bir ortamda yapılan
halk oylaması olsa olsa plebisit olur.
Tüm bunlara seçim günü yaşanan gizli oy açık sayım
ihlali, mühürsüz pusula ve zarfların geçerli sayılması,
seçim bölgelerinde müşahitlere ve tarafsız gözlemcilere yönelik baskılar, muhalif partilerin sandık kurulu görevlilerinin YSK tarafından kabul edilmemesi,
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Anadolu Ajansı’nın manipülatif yayınları Yüksek Seçim
Kurulu’nun kanuna aykırı açıklama ve kararlarını da eklersek kimse bizden bu seçimi meşru görmemizi beklememelidir. 16 Nisan Referandumu Türkiye Demokrasi
tarihinde “meşruiyet” sorunu yaşayan bir seçim olarak
yerini alacaktır.
Her şeye rağmen bu eşitsiz yarışta seçmenin yarısı bu
Anayasa Paketini reddetmiştir. Anayasalar toplumsal
sözleşmeler olduğuna göre hazırlanışından, oya sunumuna kadar bütün süreçlerin demokratik olması gerekir. Siyasal iktidar 16 Nisan Referandumunun sonuçlarına dayanarak bu ülkeyi yönetemez. Zira Referandum
sonuçları oylanan Anayasa metni ile ilgili toplumun bir
konsensüs sağlamadığını göstermektedir. Bu nedenle
16 Nisan Referandumu iptal edilmelidir. OHAL kaldırılmalı, demokratik-katılımcı, toplumun genelinin katıldığı
sivil-demokratik bir Anayasa hazırlanmalıdır.
DİSK ANKARA TEMSİLCİLİĞİ
KESK ANKARA ŞUBELER PLATFORMU
TMMOB İL KOORDİNASYON KURULU
ANKARA TABİP ODASI
ASMMO

TMMOB’den

SİNOP NÜKLEER SANTRAL İSTEMİYOR MİTİNGİ DÜZENLENDİ
Sinop’ta Nükleer Santral Karşıtı Platformun çağrısıyla, aralarında TMMOB yöneticilerinin de bulunduğu
binlerce kişi 22 Nisan 2017 tarihinde ‘Sinop Nükleer Santral İstemiyor’ sloganıyla bir araya geldi.

Sinop eski otogar önünde buluşan binlerce kişi sloganlarla mitingin yapılacağı Uğur Mumcu Meydanı’na
yürüdü.

Karşıtı Platform adına Can Ergün, Sinop Nükleer Karşıtı Platform Derneği adına da Avukat Mehmet Horuş
söz aldı.

Mitingde konuşan Sinop Nükleer Karşıtı Platform Sözcüsü Murat Şahin, “Sinop Nükleer bataklığa sürükleniyor. Buna izin vermeyeceğiz. Siyasi iktidar bu konuda her türlü hukuksal denetimden kaçmaya çalışıyor.
Çernobil ve birçok yıkıcı kazalara rağmen nükleerde
ısrar ediliyor. Nükleer hem çok tehlikeli hem pahalı, hem dışa bağımlı enerjidir. Ülkemizin buna ihtiyacı
yoktur. Nükleer santrale izin vermeyeceğiz” dedi.

Mitinge CHP, EMEP, SYKP, ESP, Sinop Barosu, Halkevleri, Birleşik Haziran Hareketi, İstanbul Demokrat
Sinoplu Dernekleri Platformu, ADD, ÇYDD, Greenpeace, Küçük Çekmece Sinoplular Derneği, Samsun
Devrimci 78’liler Derneği ve Samsun Hayır Buluşması
gibi kurumlar katıldı.

Ardından TMMOB adına Cemalettin Küçük, Şehir
Plancıları Odası adına Orhan Sarıaltun, Sinop Nükleer

Mitingde vatandaşlar ‘Nükleere karşı omuz omuza’,
‘Susma haykır nükleere hayır”, ‘Nükleer santral ölüm
demektir’, ‘Hırsız AKP iş birlikçi YSK’, ‘Hayır daha bitmedi yeni başlıyor’ sloganları attı.
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DİSK-KESK-TMMOB-TTB: ‘HAYIR’INI AL DA GEL!
EMEK BARIŞ DEMOKRASİ İÇİN YAŞASIN 1 MAYIS!
DİSK, KESK, TMMOB ve TTB 26 Nisan 2017 tarihinde DİSK Genel Merkezi’nde düzenledikleri basın
toplantısıyla 1 Mayıs’ta herkesi “hayır”larıyla alanlara çağırdı.
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, DİSK
Genel Başkanı Kani Beko, KESK Eş Genel Başkanı Lami
Özgen, TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Raşit Tükel, TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri
Cevahir Efe Akçelik, DİSK Genel Sekreteri Arzu Çerkezoğlu ve KESK Genel Sekreteri Hasan Toprak’ın katıldığı
basın toplantısında açıklamayı Kani Beko okudu.
Açıklama şöyle:
“Dünyanın dört bir yanındaki milyarlarca işçi için, emekçi için, tüm ezilenler ve yok sayılanlar için her 1 Mayıs,
birliğin-mücadelenin ve dayanışmanın gücüyle umudun
büyütüldüğü gündür.

yapılmasını dayatmaktadır. “Ayaklar baş olursa kıyamet
kopar” diye açıklanan bu tutum, 2017 yılında da devam
etmektedir.
1 Mayıs 1977’deki kontrgerilla katliamının 40’ıncı yılında da bu dayatmanın sürdürülmüş olması ölenlere ve işçi
sınıfına saygısızlık olarak tarihe geçecektir. 15 Temmuz
darbe girişimine karşı, bizler de dahil olmak üzere, yurttaşların buluştuğu Taksim alanı ne yazık ki yeniden yasaklı
meydan haline getirilmiştir.
Bizler dört emek ve meslek örgütü olarak, ulusal ve uluslararası mahkemelerin verdiği yargı kararlarını tanımayarak hukuksuz bir yasakta ısrar edenlerin er ya da geç bu
tutumlarının hesabını vereceklerinin altını bir kez daha
çizmek istiyoruz.

Yok sayılan emeğin, dünyanın dört bir yanında görkemli
bir biçimde varlığını gösterdiği gündür 1 Mayıs. Dünyanın
her yerinde en merkezi ve en büyük meydanlar, emeğin
bu görkemli buluşmasına tanıklık eder. İşçiler özlemlerini, umutlarını, taleplerini istedikleri meydanlarda özgürce
ifade eder.

Hukuku, demokrasiyi, evrensel temel hak ve özgürlükleri yok saymayı bir rejim biçimi olarak benimsemiş anlayışa karşı, bu yıl her zamankinden çok daha yaygın, kitlesel
ve coşkulu bir biçimde buluşmayı görev biliyoruz.

Türkiye’de ise maalesef 1 Mayıs’lar iktidarlar getirdiği
yasaklar ve devlet şiddetinin gölgesi altında kutlanmaktadır. 365 gün bu ülkenin tüm değerlerini ve güzelliklerini
üretenlere bir gün dahi saygı gösterilmemektedir. Siyasi
iktidar bir gün için dahi işçilerin taleplerine kulak vermemekte, yıllardır 1 Mayıs mitinginin kendi istediği yerde

Bilindiği gibi, emekçilerin haklarını geliştirmeyen, aksine
zarar veren ve tek adam rejimini dayatan bir anayasa için
referanduma gidildi. Devletin tüm olanaklarının kullanılmasına, tek sesli medyaya, hayır diyenlerin engellenmesine rağmen yurttaşların en az yarısı HAYIR dedi. Böyle bir
anayasa değişikliği ile ülke huzur, barış ve istikrar bula-
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mayacaktır. Türkiye’nin acil ve yaşamsal ihtiyacı eşitlikçi,
özgürlükçü, laik ve sosyal bir Anayasadır.
Ancak ülkeyi yönetenler bu gerçeklere gözünü kapatmakta, Türkiye’ye tek adam rejimi dayatmaktadır. Halkın en az yarısının HAYIR dediği bir rejim değişikliğini,
cebren ve hile ile meşrulaştırma girişimlerine karşı 2017
1 MAYIS’ı çok daha anlamlı ve önemli hale gelmiştir.
2017 1 Mayıs’ı, hile-hurda ile dayatılan tek adam rejimine
karşı demokrasi için, giderek derinleştirilen ve bizi Ortadoğu’daki çatışmaların ateşine sürükleyen savaş politikalarına karşı barış için, giderek pervasızlaşan emek
düşmanlığına karşı emeğin hakları için, MİLYONLARIN
HAYIR’LI BULUŞMALARI olarak örgütlenecektir!
Bizler dört emek ve meslek örgütü başta olmak üzere,
dost kurumlarla beraber, İstanbul’da Bakırköy Halk Pazarı başta olmak üzere, Türkiye’nin her yerinde olabildiğince yaygın, kitlesel, coşkulu ve HAYIR’LI 1 Mayıs buluşmalarını birlik içerisinde örgütleyeceğimizi ilan etmek
istiyoruz.
Olağanüstü Hal’e, Kanun Hükmünde Kararnamelere ve tek adam rejimine HAYIR demek için
1 MAYIS ‘TA ALANLARA!
Darbe girişimine karşı ilan edildiği iddia edilen Olağanüstü Hal ile hukukun ayaklar altına alındığı, yurttaşların
temel hak ve özgürlüklerinin keyfi biçimde gasp edildiği
bir rejim kalıcı hale getirilmek istenmektedir. Yüz binin
üzerinde kamu emekçisini ve işçiyi, haklarında hiçbir
yargı kararı bulunmadan işinden eden Kanun Hükmünde
Kararnamelere, OHAL fermanlarına HAYIR demek için
1 MAYIS’ta alanlarda olacağız. Sendikal örgütlenme hakkını KHK ile ortadan kaldıran, kamu emekçilerinin toplu
iş sözleşmesi hakkını ve kazanımlarını yok sayan antidemokratik uygulamalara teslim olmayacağız. Halkın seçtiği
vekillerinin yaptığı Seçim Yasası’nı yok saymayı marifet
bilen YSK örneğinde olduğu gibi, adaletin çivisinin çıktığı, meclisin tamamen yok sayıldığı tek adam rejimine 1
MAYIS meydanlarında tüm gücümüzle HAYIR diyeceğiz!
Kıdem tazminatının gaspına HAYIR demek için
1 MAYIS’TA ALANLARA!
Referandum öncesinde defalarca dile getirdiğimiz gibi, 16
Nisan’ın ardından ilk işleri kıdem tazminatına göz dikmek
oldu. Patronlar “yük” olarak görüyor diye işçi sınıfının
ve bütün çalışanların 80 yıllık kazanımına göz dikenlere
“HAYIR” demek için 1 MAYIS ALANLARINDA OLACA-

ĞIZ. Emekçilerin iş güvencesi, işsiz kaldığında kara gün
dostu olan kıdem tazminatından nemalanmak isteyenleri,
İşsizlik Sigortası Fonu’nu yağmalamalarından tanıyoruz.
Tüm emekçileri yağmaya ve talana HAYIR demeye, 1
MAYIS ALANLARINA çağırıyoruz.
Taşeron köleliğine ve kamu emekçilerinin iş güvencesinin kaldırılmasına HAYIR demek için
1 MAYIS’TA ALANLARA!
Milyonlarca taşeron işçisinin umutlarını yıllardır aldatmacalarla sömürenlere, 1 Kasım 2015 seçimlerinden
önce “taşerona kadro” vaat edip sözünde durmayanlara
HAYIR demek için 1 MAYIS ALANLARINDA olacağız.
Taşeron işçilerin mücadele ederek ve mahkemelerde kazandıkları kadro hakkını tanımadığı gibi taşeron düzenini
bile aratacak “kiralık işçilik” uygulamasını, işçi simsarlığını
yasal hale getirmek isteyenlere 1 MAYIS ALANLARINDAN HAYIR diyeceğiz! Taşeron işçilerine kadro vaadini
tutmadığı gibi kamu emekçilerinin 657 sayılı yasadan kaynaklanan iş güvencelerini ortadan kaldıracaklarını açıklayanlara, milyonlarca kamu emekçisine güvencesiz çalışmayı dayatanlara omuz omuza HAYIR diyeceğiz!
‘HAYIR’INI AL DA GEL!
Bu topraklarda emeğiyle, onuruyla yaşayan hemen herkesin HAYIR dediği o kadar çok şey var ki! 1 MAYIS
ALANLARI herkesin ‘HAYIR’INI alıp geldiği rengarenk
ve apaydınlık meydanlar olacak. İşsizliğe HAYIR, kiralık işçiliğe HAYIR, iş cinayetlerine HAYIR, krize HAYIR,
yoksulluğa HAYIR, zamlara HAYIR, içeride ve dışarıda
savaşa HAYIR, kentlerin ve doğanın yağmasına HAYIR,
kutuplaşmaya HAYIR, kadın cinayetlerine HAYIR, çocuk
istismarına HAYIR, cinsiyetçiliğe HAYIR, kamu hizmetlerinin ticarileşmesine HAYIR, gazetecilerin, siyasetçilerin,
gençlerin hapishanelere doldurulmasına HAYIR, akademinin ve bilimin bitirilmesine HAYIR, sömürüye HAYIR,
diktaya HAYIR gibi milyonlarca HAYIR’lı çığlık 1 MAYIS
ALANLARINDA buluşacak!
Haydi, hep beraber, birlik olarak, dayanışmamızı güçlendirerek, mücadelemizi büyütmek için 1 MAYIS ALANLARINA!
Yaşasın İşçilerin Birliği, Halkların Kardeşliği
Yaşasın İşçi Sınıfının Uluslararası Birlik ve Dayanışması!
YAŞASIN 1 MAYIS!
DİSK - KESK - TMMOB - TTB
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EMEĞİN YOK SAYILMASINA, DEMOKRASİNİN GASPEDİLMESİNE KARŞI
HAYIR’I BÜYÜTMEK İÇİN 1 MAYISA!
TMMOB Ankara İl Koordinasyon Kurulu, DİSK Ankara Bölge Temsilciliği, KESK Ankara Şubeler Platformu,
Ankara Tabip Odası ve Ankara Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası, 26 Nisan 2017 tarihinde Mülkiyeliler Birliği’nde bir basın toplantısı düzenleyerek 1 Mayıs 2017 Ankara programını açıkladılar.
Basın açıklamasını DİSK Ankara Bölge Temsilcisi Tayfun
Görgün okudu. Açıklama şöyle:
“Bizler bu ülkenin işçileri, kamu emekçileri, mühendismimarları, hekimleri, mali müşavirleri; gençleri, kadınları,
işsizleri, ezilenleri ve ötekileştirilenleri olarak bu yıl 1 Mayıs alanlarına daha büyük bir umut ve coşkuyla giriyoruz!
Çünkü 16 Nisan referandumunda “Olağan Üstü Hal”
sopası ile bütün devlet olanakları kullanılarak yürütülen
kampanyaya rağmen; onca baskı, kaos ve korku ortamına, milletvekillerinin, belediye başkanlarının ve gazetecilerinde içerisinde olduğu binlerce insanımızın tutuklanmış olmasına rağmen bu ülkenin çoğunluğu baskıya,
tehdide ve yalana teslim olmamıştır. Emekten, demokrasiden, barıştan ve eşitlikten yana olanlar, ülkenin dört bir
yanında HAYIR’ı dalga dalga büyütenler sokakta, halkın
aklında ve kalbinde kazanmıştır.
Bu 1 Mayıs‘a kıdem tazminatımıza, iş güvencemize, ifade
özgürlüğüne ve insanca yaşam hakkı başta olmak üzere
bir çok hakkımıza yönelik gerçekleşen saldırıların gölgesinde giriyoruz.
Siyasal iktidar yalnızca biz emekçilerin kazanılmış haklarının değil; aynı zamanda ülkemizin tüm değerlerini haraç
mezat satmanın, doğayı talan etmenin peşindedir. Ülke
genelinde 100 binin üzerinde kamu çalışanı ve bini aşkın
işçi kamudan ihraç edilerek açlığa ve yoksulluğa mahkûm
edilmiştir. Çalışanların temel hakları ellerinden alınmıştır.
Ülkede bilimin teminatı olan üniversitelerde, emekten ve
barıştan yana tavır alan akademisyenler mesleklerinden
ihraç edilerek geleceğimiz çölleştirilmektedir.

başka bir yol bulamamaktadır. Ülke tarihinin en büyük
seçim harcamasının ağır maliyeti vergilerle, katkı paylarıyla, kamu varlıklarının satılmasıyla, işsizlik sigorta fonunun yağmalanmasıyla, taşeron işçilikle, göz dikilen kıdem
tazminatıyla halka fatura edilmektedir.
Kuvvetler ayrılığı, denetim mekanizmaları, yargı bağımsızlığı ve laik yaşam hızla ortadan kaldırılmaya çalışılmakta, halkımıza ikinci sınıf bir demokrasi reva görülmektedir. Bunun yanında onca can kaybına, onca acıya rağmen
Kürt sorunundaki çözümsüzlük derinleşmeye devam
etmektedir.
Fütursuzca yapılan tutuklamalar ve cezaevlerindeki insanlık dışı uygulamalarla muhalif kesimler susturulmaya
çalışilmaktadır.
Ortadoğuda yürütülen vekalet savaşının, en ağır sonucunu kadınlar ve çocuklar çekmektedir. Milyonlarca mültecinin dramı, istismarı ve ülkemize maliyeti artmaktadır.

Hemen her gün sağanak gibi yağan zamlar ve artan işsizlikle birlikte toplumun tüm emekçi kesimi hızla yoksullaşmaya, çaresizliğe doğru itilmektedir. Sömürünün en ağır
biçimi olan çocuk işçiliği ve iş cinayetleri de her geçen
gün artmaktadır.

1 Mayıs’da dünyada, bütün demokratik ülkelerde; işçi sınıfına, emekçilere açılan meydanlar ülkemizde 1 Mayıs’ı
kutlamak isteyenlere kapatılmak istenilmektedir. Üstelik
İstanbul’da Taksim, Ankara’da Kızılay gibi meydanlar haftalarca hükümete yakın gösterilere açıldığı, vatandaşlar
bu alanlara davet edildiği halde 1 Mayıs’lara kapatılmak
istenilmektedir. Bu ayrımcı ve yasakçı tutumu kınıyoruz.
Kabul etmiyoruz.”

Sahipsiz bırakılan küçük esnaf ve köylü ise iflas dışında

DİSK - KESK - TMMOB – ATO – ASMMMO
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YAŞASIN 1 MAYIS YAŞASIN BİRLİK MÜCADELE DAYANIŞMA GÜNÜ
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, işçi sınıfının birlik, mücadele ve dayanışma günü 1 Mayıs’ın,
16 Nisan anayasa referandumu sonrası bu yıl her zamankinden daha önemli olduğunu vurgulayarak 28 Nisan
2017 tarihinde üye ve halkımıza 1 Mayıs’ta güçlü katılımımızla alanlarda olalım çağrısı yaptı.
YAŞASIN 1 MAYIS

den yandaş/paydaş kesimlere peşkeş çekilmesi var.

YAŞASIN BİRLİK MÜCADELE DAYANIŞMA
GÜNÜ

Bu nedenle referandumdaki HAYIR’larımızın ve bu tutumun devamının anlamı büyüktür.

Bu yılın 1 Mayıs’ının, 16 Nisan referandumunun hemen
ardından geldiği için özel bir anlamı bulunuyor.

Mühendis, mimar, şehir plancılarının örgütü olan
TMMOB, 1 Mayıs’ta bütün Türkiye’de, kardeş emek ve
meslek örgütlerimizle alanlarda olacaktır.

Emekçilerin uluslararası birlik, mücadele, dayanışma
günü olan 1 Mayıs’ı, referandumdaki HAYIR’larımızın ardından kutluyoruz.

Bu 1 Mayıs’ta da:
Her yer Taksim her yer direniş diyeceğiz.

Bu 1 Mayıs, emekçilerin emek düşmanlarına, sömürü ve
baskı düzenine, dikta özlemlerine karşı 16 Nisan’da güçlü bir şekilde gösterdikleri HAYIR tutumunun bir devamı
niteliğindedir.

Kanlı 1 Mayıs 1977’nin 40. yıldönümünde, katledilen kardeşlerimizi alanlarda yaşatacağız.

Çünkü hepimiz biliyoruz, bu Anayasa değişikliğinin sonuçlarında kıdem tazminatlarımızın, bütün hak ve kazanımlarımızın yok edilmesi var.

Cumhuriyet ve laiklik düşmanlarına HAYIR diyeceğiz.

Bu Anayasa değişikliğinin sonuçlarında sendikaların ve
bizim gibi, TTB gibi kamu kurumu niteliğindeki meslek
kuruluşlarının yok edilmesi var.

Ülkemizin, doğamızın, üretken kuruluşlarımızın, kamu
kaynak ve varlıklarımızın Varlık Fonu aracılığıyla yabancı
sermayeye ipotek edilmesine HAYIR diyeceğiz.

Bu Anayasa değişikliğinin sonuçlarında, ülkemizin, doğamızın, üretken kuruluşlarımızın, kamu kaynak ve varlıklarımızın yabancı sermayeye ipotek edilmesi, halka küfre-

İşten çıkarmalara, özlük haklarının ömür boyu gasp edilmesine HAYIR diyeceğiz.

Emek ve demokrasi düşmanlarına HAYIR diyeceğiz

Referandumda çalınan oylarımızın, hayatımız boyunca
çalınan ve sömürülen emeğimizin hesabını soracağız.

Emek sömürüsüne, rant imparatorluğuna ve
diktaya HAYIR diyeceğiz.
Bütün emekçileri, bütün mühendis, mimar,
şehir plancılarını, yüreği insanlıktan yana
atanları, HAYIR’ına ve ülkesinin geleceğine
sahip çıkan herkesi, 1 Mayısta alanlarda buluşmaya, HAYIR’larımızı birlikte haykırmaya
davet ediyoruz.
Haydi, 1 Mayıs’a!
Haydi, 1 Mayıs alanlarına!
Emin Koramaz
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
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1 MAYIS’TA HAYATINI KAYBEDENLER ANILDI!
1 Mayıs 2017 Tertip Komitesi, 1 Mayıs 1977’de, Kanlı 1 Mayıs’ta hayatını kaybedenleri anmak için Taksim
Kazancı Yokuşu’nda, ardından da Şişhane’de bir araya geldi.
Aralarında DİSK Genel Başkanı Kani Beko, KESK Eş Genel Başkanı Lami Özgen, Türk Tabipler Birliği Merkez
Konseyi Başkanı Prof. Dr. Raşit Tükel, TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz’ın da bulunduğu tertip
komitesi, Kazancı Yokuşu’na karanfil bıraktıktan sonra
anma etkinliğini gerçekleştirdiler.
Anma sırasında TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
Emin Koramaz’ın yapıtğı konuşma ise şöyle;
“Kanlı 1 Mayıs 1977’nin 40. yıldönümünde, katledilen
kardeşlerimizi, yoldaşlarımızı anmak için buradayız.
Katledilen canlarımızı birleşik mücadelemizde yaşatmak
için buradayız.
1 Mayıs birlik, mücadele, dayanışma güç ve ruhunu, geçmiş on yıllardan geleceğe taşımak için buradayız.
Bizleri emekçileri, 1 Mayıs mücadele azmimiz ve Taksim
istemimizden vazgeçiremedikleri, yıldıramadıkları ve asla
yıldıramayacakları için buradayız.
Şunu herkes biliyor. 1977 1 Mayıs katliamını emperyalizm ve yerli işbirlikçileri, CIA ve kontrgerilla tertipledi.
Amaçları, yükselen işçi sınıfı hareketinin, yükselen solun,
yükselen devrimci hareketin önünü kesmekti.
1977’de onlarca arkadaşımızı katlettiler, sonraki yıllarda
binlerce canımızı aldılar, hâlâ da alıyorlar.
Ama insanca yaşam mücadelesi; bağımsızlık, eşitlik, özgürlük, demokrasi, sosyalizm, halkların kardeşliği kavgası,
yeni kuşaklarla birlikte sürüyor, sürecek.
Eşit, özgür, sömürüsüz bir dünya mücadelemiz elbet bir
gün kazanacak.
Nazım’ın dediği üzere,
“dolaşacaktır elini kolunu sallaya sallaya,
dolaşacaktır en şanlı elbisesiyle: işçi tulumuyla
bu güzelim memlekette hürriyet...”
Mühendis, mimar, şehir plancılarının örgütü olan
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TMMOB, 1 Mayıs’ta bütün Türkiye’de, kardeş emek ve
meslek örgütlerimizle alanlarda olacaktır.
Bu 1 Mayısta’ da hep bir ağızdan türkülerimizi, taleplerimizi haykıracağız. Mücadele kararlılığımızı dostla, düşmanla paylaşacağız.
Emek ve demokrasi düşmanlarına HAYIR diyeceğiz.
Cumhuriyet ve laiklik düşmanlarına HAYIR diyeceğiz.
Referandumda çalınan oylarımızın, hayatımız boyunca
çalınan ve sömürülen emeğimizin hesabını soracağız.
Ülkemizin, doğamızın, üretken kuruluşlarımızın, kamu
kaynak ve varlıklarımızın Varlık Fonu aracılığıyla yabancı
sermayeye ipotek edilmesine HAYIR diyeceğiz.
İşten çıkarmalara, özlük haklarının ömür boyu gasp edilmesine HAYIR diyeceğiz.
Emek sömürüsüne, rant imparatorluğuna ve diktaya HAYIR diyeceğiz.
Bütün emekçileri, bütün mühendis, mimar, şehir plancılarını, yüreği insanlıktan yana atanları, HAYIR’ına ve ülkesini geleceğine sahip çıkan herkesi, 1 Mayıs günü alanlarda buluşmaya, HAYIR’larımızı birlikte haykırmaya davet
ediyorum.
1 Mayıs 1977’de katledilen canlarımızı, bağımsızlık, emek
ve demokrasi mücadelesinde kendini feda eden bütün canlarımızı sonsuz saygıyla, sevgiyle anıyor, hepinizi
TMMOB adına kucaklıyorum.“

TMMOB’den

TMMOB’DEN EĞİTİM SEMPOZYUMU KATILIMCILARINA ÇAĞRI
TMMOB; Mühendislik, Mimarlık, Şehir Plancılığı Eğitimi Sempozyumu’nda buluşmak üzere mühendisler,
mimarlar, şehir plancıları, akademisyenler, bilim insanları, araştırmacılar, öğrenciler ve tüm ilgililerine dönük
bir çağrı yayınladı.
TMMOB’nin Eğitim Sempozyumu ile ilgili yaptığı
çağrı şöyle;
“Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Mühendislik,
Mimarlık ve Şehir Plancılığı Eğitimi Sempozyumu, 22-23
Aralık 2017 tarihinde Ankara’da gerçekleştirilecektir.
Bu sempozyumda deneyimlerimiz ve birikimlerimiz ışığında; mesleki eğitimin formasyonu, yeniden yapılanma,
yetki ve sorumluluk, çeşitlenme alanları, süreçler ile bunların uygulama alanlarına yansımalarını; meslek örgütlerimiz, meslektaşlarımız ve bu süreçlerde etkin olan tüm
kişilerin katılımı ve işbirliği ile ele alarak değerlendirmeyi
hedefliyoruz.

Bu sempozyumda; üniversitelerimizde verilen mevcut
mühendislik, mimarlık ve şehir plancılığı eğitiminin niteliğinin genel değerlendirilmesi kapsamında; akademik personel, fiziksel altyapı, akreditasyon, öğrenci kontenjanı,
ikinci öğretimler, Ar-Ge faaliyetleri için ayrılan kaynaklar,
özerklik, öğretim elemanlarının ifade özgürlüğü ile karar
süreçlerine katılımları ve akademik yönetici atamaları gibi
konular ele alınacaktır. Ayrıca mesleki yeterliliklerin belirlenmesi, karşılıklı tanınırlık, mezunların iş bulması, yeni
üniversite açılması için gerekli asgari koşullar, mesleki
eğitimde çeşitlenme, yaşam boyu mesleki eğitim, kriz ve
belirsizliklerin meslek ortamı ve eğitim alanındaki dönüşüme yansımaları gibi konuların tartışılması da bu sempozyumun amaçları arasındadır.
Sempozyum; mühendisler, mimarlar, şehir plancıları,
akademisyenler, bilim insanları, araştırmacılar, öğrenciler
ve tüm ilgililerin katılımıyla, kamuoyuna açık olarak gerçekleştirilecektir.
Sizleri, ülkemizin geleceğinde önemli işlevlere haiz bu
alanda, sorunların çözümüne yönelik önerilerinizi bildirilerinizle paylaşmaya ve bu platformda yapılacak tartışmalarla çözümün bir parçası olmaya davet ediyoruz.”
TMMOB Mühendislik Mimarlık Şehir Plancılığı
Eğitimi Sempozyumu Düzenleme Kurulu
Sempozyuma bildiri göndermek ve detaylı bilgi almak
için iletişim bilgileri ise şöyle:
İLETİŞİM:
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği
Selanik Caddesi 19/1 06650 Yenişehir / ANKARA
Sempozyum Sekreteri: Eren Şahiner
Telefon: 0312 418 12 75 Faks: 0312 417 48 24
Web: egitimsempozyumu.tmmob.org.tr
Mail: egitimsempozyumu@tmmob.org.tr
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Günce


Nisan

2017
Günce

1 Nisan 2017 Cumartesi
Kayseri Şube'de OYK Sekreter Üyesi Yunus Yener, Şube
teknik görevlileri ile toplantı yaptı.
5 Nisan 2017 Çarşamba
OYK Başkanı Ali Ekber Çakar, OYK Sekreter Üyesi Yunus
Yener ve OYK Sayman Üyesi Tahsin Akbaba, Konya Şube'yi
ziyaret etti.
8 Nisan 2017 Cumartesi
İstanbul Şubemiz tarafından tamamlanan Suat Sezai Gürü
Uygulamalı Eğitim Merkezi’nin açılış töreni, TMMOB Yönetim
Kurulu Başkanı Emin Koramaz, Oda Başkanı Ali Ekber Çakar,
OYK Sekreter Üyesi Yunus Yener, OYK Sayman Üyesi Tahsin
Akbaba, OYK Üyeleri Bedri Tekin ve Elif Öztürk'ün katılımıyla
gerçekleştirildi.
Oda Onur Kurulu toplantısı Oda Merkezi`nde yapıldı.
10 Nisan 2017 Pazartesi
Odamızın akredite muayene kuruluşu Asansör Kontrol
Merkezi'nin TS EN ISO/IEC 17020 standardına göre TÜRKAK
tarafından Adana, Denizli, Edirne, İstanbul, İzmir, Kocaeli ve
Konya Şubelerimizde gerçekleştirilen gözetim denetimleri
başladı.
12 Nisan 2017 Çarşamba
Oda Yönetim Kurulu Toplantısı Yapıldı.
18 Nisan 2017 Salı
TMMOB İl Koordinasyon Kurulu, DİSK Ankara Temsilciliği,
KESK Ankara Şubeler Platformu, Ankara Tabip Odası ve ASMMO Sakarya Meydanında bir araya gelerek Anayasa referandumunda yapılan hukuksuzluğa ilişkin ortak bir basın açıklaması yaptılar.
19 Nisan 2017 Çarşamba
 İzmir Şube sekretaryalığında düzenlenen 13. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi (TESKON) ve Teskon+ Sodex-Fuarı
açılış törenine TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz,
Oda Başkanı Ali Ekber Çakar, OYK Sekreter Üyesi Yunus Yener
ve OYK Sayman Üyesi Tahsin Akbaba katıldı.
OYK Başkanı Ali Ekber Çakar, YSK’nın referandum sürecinde
verdiği kararları protesto edenlere karşı uygulanan gözaltılar
üzerine bir basın açıklaması yaptı.
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22 Nisan 2017 Cumartesi
T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından LPG/
CNG Sızdırmazlık kontrolleri alanında Oda Merkezi'nde ve
Sızdırmazlık Kontrol İstasyonu'nda uygulamalı yerinde denetim gerçekleştirildi.
22 Nisan 2017 Cumartesi
Nükleer Santral Karşıtı Platformun çağrısıyla, Sinop’ta ‘Nükleer Santral İstemiyoruz’ mitingi gerçekleştirildi.
26 Nisan 2017 Çarşamba
DİSK, KESK, TMMOB ve TTB, DİSK Genel Merkezi’nde düzenledikleri basın toplantısıyla 1 Mayıs'ta alanlara çağırdı.
TMMOB Ankara İKK, DİSK Ankara Bölge Temsilciliği, KESK
Ankara Şubeler Platformu, Ankara Tabip Odası ve ASMMO,
Mülkiyeliler Birliği'nde bir basın toplantısı düzenleyerek 1 Mayıs 2017 Ankara programını açıkladılar.
Oda Yönetim Kurulu Toplantısı Yapıldı.
Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkında Yönetmelik çerçevesinde; araç yakıt sistemi için montaj tespit raporu, gaz
sızdırmazlık raporu düzenleyecek veya gaz sızdırmazlığını
kontrol edecek kurum/kuruluş olarak T.C Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yetkilendirildik.
28 Nisan 2017 Cuma
Dünya İşçi Sağlığı ve Güvenliği Günü nedeniyle OYK Başkanı
Ali Ekber Çakar bir basın açıklaması yaptı.
OYK Başkanı Ali Ekber Çakar, basın açıklaması yaparak tüm
üyelerimizi 1 Mayıs'ta alanlara davet etti.
29 Nisan 2017 Cumartesi
Oda Enerji Çalışma Grubu tarafından hazırlanan Türkiye’de
Termik Santraller 2017 Oda Raporu'nun tanıtımı, ODTÜ Mezunları Derneği Enerji Komisyonu ve Oda Enerji Çalışma Grubu işbirliğinde ODTÜ-MD Vişnelik Tesislerinde düzenlenen
“Türkiye’de Termik Santraller” paneliyle yapıldı. Tanıtıma OYK
Başkanı Ali Ekber Çakar, OYK Sekreter Üyesi Yunus Yener, OYK
Sayman Üyesi Tahsin Akbaba, OYK Üyeleri Şayende Yılmaz ve
Elif Öztürk katıldı.
Odamızın akredite muayene kuruluşu Asansör Kontrol
Merkezinin TS EN ISO/IEC 17020 standardına göre TÜRKAK
tarafından Adana, Denizli, Edirne, İstanbul, İzmir, Kocaeli ve
Konya Şubelerimizde gerçekleştirilen gözetim denetimleri
başarıyla sonuçlandı.

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

ETKİNLİĞİN ADI

TARİH

SEKRETERYA

ETKİNLİK YERİ

13-15 Ekim 2016

İzmir Şube

İzmir

11 Mart 2017

Oda Merkezi

Ankara

19-22 Nisan 2017

İzmir Şube

İzmir

9. Uçak Havacılık ve Uzay Mühendisliği Kurultayı

5-6 Mayıs 2017

Ankara Şube

Ankara

7. Güneş Enerjisi Sistemleri Sempozyumu ve Sergisi

22-23 Eylül 2017

Mersin Şube

Mersin

8. Bakım Teknolojileri Kongresi ve Sergisi

28-30 Eylül 2017

Denizli Şube

Denizli

4. Enerji Verimliliği Kongresi

13-14 Ekim 2017

Kocaeli Şube

Kocaeli

5. Ulusal Tıbbi Cihazlar İmalat Sanayi Kongre ve Sergisi

21-22 Ekim 2017

Samsun Şube

Samsun

8. Ulusal Hidrolik Pnömatik Kongresi ve Sergisi

25-28 Ekim 2017

İstanbul Şube
İzmir Şube

İzmir

Kaynak Teknolojisi ve Tahribatsız Muayene
10. Ulusal Kongresi ve Sergisi

17-18 Kasım 2017

Ankara Şube

Ankara

11. Endüstri İşletme Mühendisliği Kurultayı

17-18 Kasım 2017

İstanbul Şube

İstanbul

Adana Şube

Adana

Oda Merkezi

Ankara

Asansör Sempozyumu ve Sergisi*

Öğrenci Üye Kurultayı 2017*

13. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi

9. Ulusal İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kongresi

TMMOB Sanayi Kongresi 2017

* Gerçekleştirilen etkinlerimiz.
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8-9 Aralık 2017

ODA RAPORLARIMIZ YAYIMLANDI

