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DEMOKRASİYİ, LAİKLİĞİ VE
GELECEĞİMİZİ SAVUNACAĞIZ
47. Olağan Genel Kurulumuzun ardından ilk Danışma
Kurulu toplantısı 28 Nisan’da, Sekreterler-Saymanlar
Toplantısı 29 Nisan’da yapıldı. Ülke gündemi yanı sıra,
başta mali durum olmak üzere sorunlarımız, mevcut
çalışmalar ve yapılması gereken yeni mesleki çalışmaların ele alındığı toplantılarda dile getirilen görüş ve öneriler Oda Yönetim Kurulumuz tarafından değerlendirilmiş ve yeni dönemin Çalışma Programı, bazı etkinlikler
ve tarihleri dışında büyük ölçüde kesinleşmiştir.
Şimdi önümüzdeki görev, 47. Dönem Çalışma Programını uygulama birliği içinde disiplinli, başarılı bir şekilde yaşama geçirmek, mesleğimizi ve örgütlülüğümüzü
korumak ve bunun için gerekli olan demokratik ortam
için mücadele etmektir.
Ülkemizin içinde bulunduğu antidemokratik koşullar
ile demokrasiye, laikliğe, bilime, mühendisliğe, meslek
alanlarımıza, kamusal denetime ve örgütlülüğümüze
yönelik saldırılar, bu gereklilikleri bir bütün olarak savunmamızı gerektiriyor. Oda Yönetim Kurulu olarak
önümüzdeki güç dönemin bu konularda oluşturulacak
toplumsal direnç ve kazanımlarla aşılabileceğine inanıyoruz. Bu gereklilikten hareketle bütün duyarlı üyelerimizi Odamızın ve TMMOB’nin çalışma ve etkinliklerinde yer almaya, örgütlülüğümüze ve demokrasi
mücadelesine güç vermeye davet ediyoruz.
Yakın dönem açısından önümüzde iki önemli tarih var.
İlki 31 Mayıs-3 Haziran 2018 tarihlerinde yapılacak
olan TMMOB 45. Olağan Genel Kurulu’dur. Odamız
TMMOB Genel Kurulu’na, birliğimizi ve özgücümüzü pekiştirme, demokrasi mücadelesindeki yerimizi
kararlılıkla alma misyonuyla katılacaktır. Yakın dönemin diğer önemli tarihi, Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimlerinin yapılacağı 24 Haziran tarihidir.
Bilindiği üzere erken seçimi “vatan hainliği” olarak
değerlendiren ve hep 3 Kasım 2019’a işaret eden iktidar seçimler için bu tarihi belirlemiştir. Uluslararası
ve bölgesel gelişmeler, iç ekonomik ve siyasi krizler,
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korkulan toplumsal dinamikler, oy erimesi ve 2019
Mart’ındaki yerel seçimin olası sonuçları ile 3 Kasım
2019’a varılamayacak olması 24 Haziran tarihinin başlıca gerekçeleri arasındadır. Fakat evdeki hesabın çarşıya uymaması güçlü bir olasılıktır. Çünkü saray rejiminin
daha tam kurumsallaşmadan krizler içinde olması zafiyetlerini sergilemekte ve toplumsal muhalefete önemli
olanaklar sunmaktadır.
Bu noktada 24 Haziran seçimlerinin Anayasa ve hukukun üstünlüğüne; yasama, yürütme, yargı güçlerinin ayrılığına; yargı bağımsızlığına; parlamenter sistem ile yasama ve yargı güçlerinin yürütme üzerindeki frenleme,
denge ve denetleme mekanizmalarına; temel insan hak
ve özgürlüklerine; kamusal toplumsal yarar doğrultusunda hizmet ve denetim yapan meslek kuruluşlarının
özerkliğine son vermek isteyen totaliter rejim yönelimine dur demenin önemli bir kavşağı olacağını söyleyebiliriz.
Önümüzdeki görev, birer sorumlu yurttaş ve örgütlü
yapılar olarak 16 Nisan Anayasa değişikliği referandumunun devamı niteliğindeki 24 Haziran seçimlerinde
de Cumhuriyeti, Demokrasiyi, Laikliği, 150 yıllık geçmişi bulunan Anayasal kazanım ve birikimler ile mesleğimizi ve özerk demokratik örgütlülüğümüzü savunmaktır. Gerek Odamızın yeni dönem ilk Danışma
Kurulu’nda gerekse 5 Mayıs’ta yapılan TMMOB 44.
Dönem Beşinci Danışma Kurulu’nda bu yönde bir genel irade oluşmuştur. TMMOB ve Odalar arasında şu
günlerde yapılacak bir organizasyonla ortak bir program çıkarılacak, her zaman yaptığımız gibi görüşlerimizi cesurca ortaya koyacağız.
Demokrasi için, laiklik için, ülkemizin insanlarımızın ve
çocuklarımızın geleceği için, onurlu insanca, hakça bir
yaşam için elbirliği ve esenlik dileklerimizle.
TMMOB Makina Mühendisleri Odası
Yönetim Kurulu

Çalışma Programı

TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI 47. DÖNEM ÇALIŞMA PROGRAMI
“Mühendis mimarların, teknik bilgi ve becerilerini halkımızın
yararına kullanamamaları, ülkenin içinde bulunduğu somut
şartların bir sonucudur. Ülkemiz ekonomisi, siyasal yapısı
ve bütün üst yapı kurumları, birbirleriyle kaynaşmış olan
uluslararası emperyalist tekeller ve yerli sermayenin
hakimiyetindedir. Bu egemen çevrelerin kontrol ettiği
tüm yatırımlar ve hizmetler, halkımızın sorunlarının
çözümüne yönelik değil, maksimum kar sağlayacak yeni
pazarlar yaratmak yönündedir. Böyle bir sömürü düzeni
içinde ülkemizin geri bırakılmışlıktan kurtulacağını ve
tüm çalışanların yaptığı hizmetlerin ve yarattığı değerlerin
halkımıza ulaşacağını sanmak kendimizi aldatmak olur.
Emeğimizin halkın hizmetine girebilmesi, ülkemizin her
alanda bağımsızlığını kazanmasına, sömürüye dayanan
düzenin sona ermesine bağlıdır. Geleceğimiz üretim
güçlerinin özgürce gelişebileceği, kafa kol emeği arasında
farklılaşmanın olmadığı, emeğin yabancılaşmadığı bir
düzene kavuşabilmemize bağlıdır. Geleceğimiz için
öngörülerde bulunabilmek, programlar oluşturabilmek ve
hayata geçirebilmek; geçmişi iyi yorumlayıp, günümüzü iyi
tahlil ederek dünyada ve ülkemizdeki durumun irdelenmesi
ve geleceğin tasarlanması ile mümkündür. Yapılacak olan
yorumlamalar, tanımlar ve tespitler ışığında oluşturulacak
çalışma programı ancak bu şekilde doğru bir tarzda hayat
bulabilecektir.” (Teoman ÖZTÜRK)

ODA ÇALIŞMA İLKELERİ
1. Oda Tanım ve İşlevlerine İlişkin İlkeler
Oda çalışmaları halktan, emekten, demokratikleşmeden
yana, yurtsever ve anti-emperyalist anlayışla yürütülür.
Oda çalışmalarında, meslek ve meslektaş sorunlarının
ülke ve toplum sorunlarından ayrılmayacağı temel ilke
kabul edilir.
“Kamu çıkarlarını korumak” halkın yanında, halkın
yararına olmak anlamındadır.
Mesleğimizle ilgili alanlarda sorgulayıcı olmak, gerekiyorsa
yerel ve merkezi iktidarlarla mücadele etmek Odamızın
vazgeçilmez görevidir.

“Kamu yararına çalışmak” veya “kamu çıkarlarını
gözetmek” demokratikleşme, insan hakları, sosyal adalet
alanlarında da politikalar üretmeyi, çözümler önermeyi
gerektirir.
Kamu yararına çalışan benzer örgütler ve sivil toplum
oluşumları ile sürekli ilişkiler içerisinde olunur. Kamuoyu
oluşturmaya yönelik çabalar içerisinde Oda da kaçınılmaz
olarak yer alır.
2. Ülke Sorunlarına Bakışa İlişkin İlkeler
Ulusal bağımsızlığın kazanılması ve ulusal sanayinin
gelişmesi için çalışılır.
Bilim ve teknolojinin gelişmesinin ve toplumun ilerlemesi
doğrultusunda kullanımının ön koşulu olarak özgür
düşünce ortamı, yani demokrasi savunulur.
Her örgüt biriminin gerek bölgesel, gerekse
ülke düzeyinde, uzmanlık ve ilgi alanlarına giren
konu başlıklarında, platformlar yaratacak düzeye
ulaştırılmasında merkezi koordinasyon ile diğer örgüt
birimlerinin katılım ve katkısı sağlanmalı ve sürekli
kılınmalıdır. Ülkenin düşünen, üreten, çözümler öneren
bütün kurumlarıyla kurumsal ilişki içerisinde olunur.
Ulusal sanayinin geliştirilmesi kapsamında, Gümrük Birliği
sürecini sorgulamak, karşılaşılan sorunlara ilişkin görüşler
oluşturup çözüm önerileri geliştirmek, Odamızın sürekli
çalışma alanlarından biri olarak kabul edilir.
Mesleğimiz ve Odamız ile ilgili yasaların isteklerimiz
doğrultusunda şekillenmesi için gerekli girişimlerde
bulunulur.
Ülkemizin demokratikleşme çabalarının içerisinde
Odamızın yer alması kaçınılmazdır. Odamız demokrasi
mücadelesi içerisinde yerel ve ülke geneli ölçeklerinde
aktif rol alır.
Ülke gündemine müdahale edilir. Ekonomik, demokratik,
siyasal ve toplumsal haklar için mücadele edilir. İnsan
hakları ihlallerine karşı duyarlı davranılır. Bu alanlarda
diğer demokratik kitle örgütleri ile iş birliği yapılır.
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3. Mesleki Teknik Etkinliklerin Yürütülmesine
İlişkin İlkeler

alınacak kararların oluşmasında katılım ve tüm görüşlerin
dikkate alınmasına özen gösterilir.

Odanın temel görevlerinin başında, meslek alanının
düzenlenmesi,
mesleğin
uygulanmasına
yönelik
iyileştirmelerin yapılmasının geldiği bilinir.

İşyeri Temsilcilikleri, İl-İlçe Temsilcilikleri, Şube Danışma
Kurulları, Şube Yönetimleri, Merkez Danışma Kurulu
ve Oda Yönetim Kurulu zinciri karar alma süreci olarak
kabul edilir.

Meslek alanına ilişkin gelişmelerin ve yeniliklerin
izlenmesi, üyenin bu gelişmelerden yararlanmasının
sağlanması temel hedeflerdendir.
Mühendislik
mesleğine
sahip
olanların
ortak
gereksinimlerini karşılamak, mesleki etkinliklerini
kolaylaştırmak, mesleğin genel çıkarlara uygun gelişmesini
sağlamak, meslektaşların birbirleriyle ve halkla olan
ilişkilerinde dürüstlük ve güveni hâkim kılmak üzere
meslek disiplinini ve ahlakını korumak esastır.
Mühendislik
eğitiminin
girişimlerde bulunulur.

iyileştirilmesine

yönelik

4. Üye İlişkilerine Yönelik İlkeler
Oda örgütünün gücünü üyeden aldığı ve bu gücün
harekete geçirilmesi gerektiği kabul edilir.
Üyelerle sürekli ve sağlıklı ilişkinin kurulması esas alınır.
Zorunlu üyeliğin savunulmasıyla birlikte, gönüllülük
esasına dayalı ilişkilerde üyenin Odaya katkısının daha
nitelikli olduğu açıktır. Odanın üyelerce “üye olunması
gerekli” bir kurum olarak görülmesinin sağlanması
esastır.

Tanımlanan bu süreçten geçerek demokratik işleyişe
uygun alınan merkezi kararların örgüt tarafından
uygulanması esastır. Yapılan bu uygulamaların, karar alma
süreci içerisinde yer alan tüm mekanizmaların denetleme
ve sorgulamasına açık olduğu da bilinir.
6. Örgütsel Bağımsızlığın Korunmasına İlişkin
ilkeler
Odanın kurumsal ilişkilerinde bağımsızlık ilkesi göz önünde
bulundurulur. “Kamu çıkarlarını korumak” hedefini
zedeleyecek veya Odayı çalışma programlarından, çalışma
ilkelerinden ödün vermeye zorlayacak hiçbir ilişkiye
girilemez.
Siyasi partilerle ilişkilerin Odanın bağımsızlık ilkesinin
zedelenmesine yol açmayacak nitelikte olmasına özen
gösterilir.
Oda organlarında yer alan herkes, bu organların herhangi
bir siyasi çalışmada basamak olarak kullanılmayacağını bilir.
7. Oda Bütçesinin Oluşumuna ve Uygulanmasına
İlişkin İlkeler

Odamız kamuda çalışan mühendislerin grevli-toplu
sözleşmeli-sendikal haklarını kazanma mücadelesine aktif
destek verir.

Oda bütçesinin uygulanmasında “Merkezi Bütçe” kavramı
esas alınır. Ayrıca birimlerin eşit gelişmesini sağlayıcı,
projeler bazında yardımlaşma ve dayanışma esastır.

Odamız, özel sektörde çalışan mühendislerin özlük
haklarına, ekonomik ve sosyal gereksinimlerine yönelik
çalışmalar yapar.

Gelirleri öncelikle üye ödentileri ve üyelere bağımlı
olan bir örgüt yaratılması amaçlanır. Üye ödentilerinin
toplanmasının, Oda Merkezine aktarımların ve birlik
payının düzenli ödenmesinin örgütlülüğün en temel gereği
olduğu bilinir.

5. Karar Alma Süreçlerinin İşletilmesine İlişkin
İlkeler
Odanın her biriminde kararların alınmasında demokratik
merkeziyetçilik ilkesi temel alınır ve uygulanması sağlanır.
Oda örgütünün en küçük biriminin iş yeri temsilciliği
olduğu kabul edilir.
Oda Merkezinde, yani en üst yönetim organımızda,
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Ticari amaçlarla kurulmuş herhangi bir kurumun
yapacağı veya yapmakta olduğu faaliyetler Oda için
örnek alınmaz. Yayımlanacak kitaplar, periyodikler,
düzenlenecek uzmanlık eğitimleri, mühendislik mesleğinin
geliştirilmesine ve uygulama alanlarına yönelik kurs ve
seminerler esas gelir alanları olarak görülür.

Çalışma Programı

8. Oda Merkezi İşleyişine İlişkin İlkeler
Oda tüzük ve yönetmeliklerinin uygulanması esastır.
Oda Merkezinin en önemli görevi, Oda örgütünü
tüzük ve yönetmeliklerin verdiği görev ve yetkilerle
ve Genel Kurul kararları doğrultusunda yönetmektir.
Oda Merkezi’nin işlevlerinin başında, örgütün etkin
eşgüdümünü sağlamak, merkezi etkinlikleri (yayın,
kongreler vb.) planlamak ve uygulanmasını sağlamak,
örgütün dış ilişkilerini ulusal ve uluslararası düzeyde
yürütmek gelir.
Demokratik işleyişe uygun alınmış kararların
uygulanmasının
sağlanması,
uygulanamıyor
ise
nedenlerinin araştırılıp demokratik karar oluşturma
süreçlerinin yeniden çalıştırılması görev kabul edilir.
Odanın üst düzeyde oluşan kurumsal ilişkilerinin
yürütülmesi, bu ilişkilerin örgüt bağımsızlığını
zedelemeden sürdürülmesi Oda Merkezinin görevi
kabul edilir.
Oda Merkezi sürekli komisyonlar yerine problem
alanlarına yönelik süreli uzmanlık komisyonları
oluşturmaya yönelir. Ancak yayın, uzmanlık eğitimi vb.
süreklilik gerektiren komisyonların devamı da sağlanır.
Oda
Merkezi
‘örgüt
içi
sürekli
eğitimin’
gerçekleştirilmesinden sorumludur. Bu bağlamda, birim
yöneticileri, teknik görevliler, büro çalışanları, muhasebe
görevlileri sürekli periyodik eğitimlerden geçirilerek,
örgüt içi işleyişte uyum sağlanır.
Eğitimde merkezi koordinasyon, merkez ile şube ve
temsilcilikler arası yatay ve dikey ilişkiler etkin şekilde
sağlanır.

DÜNYA DURUMU
Dünya ekonomisi on yıldır büyük bir bunalım ve durgunluk
içindedir. Bu bunalım az gelişmiş ve gelişmekte olan
ülkeler başta olmak üzere özellikle sanayi sektörlerini
etkilemiş, üretim ve iç piyasalarda talep düşmüş, iç ve dış
ticaret hacmi daralmış, işsizlik oranları büyümüş, istihdam
hacmi küçülmüştür. Bunalım ve durgunluktan çıkışın
görünmediği, hem emperyalist merkezlerin politika
üreticileri hem de toplumcu iktisatçılar tarafından dile
getirilmektedir. Dünya genelinde “büyüme”nin düşmesi,

işsizliğin ve yoksullaşmanın artması, kamu-özel sektör
borçlarının tırmanması ve durgunluk, başlıca göstergeler
arasında yer almaktadır.
Emperyalist sistem dünya genelindeki hegemonyasını
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,
egemenlik haklarını ve en temel insan haklarını
çiğneyerek ülkeleri işgal etmekte, işbirlikçi devletler ve
yönlendirdikleri şeriatçı vb. örgütlerle birlikte milyonlarca
insanı katletmekte; büyük göç-mülteci hareketlerine yol
açmaktadırlar.
Gerek ABD ile yeni küresel aktörler olan Çin ve Rusya
arasında, gerekse başını ABD’nin çektiği emperyalist
güçler arasındaki çelişkilerin kendini yoğun olarak
gösterdiği yeni bir dünya siyasi iklimi söz konusudur.
Bugün, çok kutuplu, adeta yeni bir “soğuk savaş”ın
başladığı, bölgesel çatışmalar üzerinden kozların
kapışılacağı bir konjonktüre girilmiştir. Ortadoğu’da,
Üçüncü Dünya Savaşının bir prototipinin yaşandığı sıklıkla
dile getirilmektedir.
Dünyadaki gelişmeler, önümüzdeki dönemde ekonomik,
siyasi, sosyal, kültürel, etnik, dinsel-mezhepsel çok
boyutlu sorunların kızışacağını göstermektedir.
Bu koşullarda şu sorular zihinleri meşgul etmektedir:
Dünya Amerika’yı finanse etmeye devam edecek
midir? Büyük küresel borç stoku nasıl çevrilecektir?
Yeni uluslararası işbölümü süreci nasıl yaşanacak ve
savaşların nasıl bir rolü olacaktır? Dünyanın önemli enerji,
hammadde ve su kaynakları ne şekilde paylaşılacaktır? Bu
paylaşımın kazananları ve kaybedenleri kimler olacak;
yeni bir dünya düzeni ve hukuku nasıl oluşturulacaktır?
İklim krizi yönetilebilecek midir? Gıda tedariki krizine
yanıt nedir? Yoksulluk, artan eşitsizlik ve işsizlik toplumsal
mücadelelere ve siyasete ne şekilde yansıyacaktır?
Dünyanın bu devasa mevcut sorunlarına doğru ve kalıcı
çözümün ancak bir düzen değişikliği ile sağlanabileceği
yönündeki tezlerin güçlendiği bir tarihsel döneme
girmekte olduğumuzu söylemek mümkündür.
Odamız, dünyada yaşanan bu gelişmeleri, doğru bir
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şekilde, kapitalizmin krizi ve yol açtığı tahrip edici sonuçlar
olarak değerlendirmiş; gelir, hukuk ve yaşamın hemen
her alanındaki adaletsizliklerin egemen sınıflar lehine
genişletilmesinden başka bir amacı olmayan emperyalist-kapitalist sistemin çözülüş sürecinin yaşandığını ifade
etmiştir.
Nihayetinde bugün dünya genelinde gelir dağılımındaki
adaletsizlikler ile kitlelere dayatılan tüketim kalıpları
sorgulanmaya başlanmış; insanca yaşam ve başka bir
dünya özlemi “ütopya” olmaktan çıkıp yaşamsal bir
gereksinim olarak görülmeye başlanmıştır.

ÜLKEMİZDE DURUM
Dünya genelindeki çelişkili süreçlerin gelişim seyri
ve yukarıda dile getirdiğimiz kritik soru ve sorunların
yaşamda bulduğu karşılığın, ülkemizdeki ekonomik,
sosyal, siyasi gelişmeleri de yakından etkileyeceği açıktır.
Bu noktada ülkemizdeki siyasi iktidarın, ülkemizin dünya
kapitalizmi-emperyalizm ile yaklaşık yetmiş yıllık iktisadi,
askeri, siyasi bağlantılarının yol açtığı toplumsal sorunları
derinleştirici bir konumda yer aldığını belirtmek gerekir.
Diğer yandan iktidarın, emperyalistler ve büyük güçler arası
çelişkilerdeki boşluklardan yararlanma şekli, ülkemizin
dışa bağımlılık halkalarına yenilerini eklemektedir.
Saray rejiminin ana gayreti iktidarını korumaktır ve
iç siyaset eksenli olarak Ortadoğu’daki kaotik savaş
ortamına ülkemizi dahil edişinin öngörülebilir tahripkar
sonuçları, ülkemizi tehdit edecek yeni faktörlerin başında
gelmektedir.
Bilindiği üzere 1980-90 ve 2000’ler sonrası ivmelenen
Türkiye’nin kapitalist-emperyalist dünya sistemine
eklemlenme süreci, “küreselleşmeye uyum”, “Avrupa
Birliği’ne uyum” vb. yönlendirmeler eşliğinde başarıyla
uygulanmış, dış karar merkezlerinin yani emperyalizmin
ülkemizin ekonomik ve siyasal yaşamına daha fazla
içselleşmesi sağlanmıştır.
Bugün egemen olan uluslararası işbölümünde,
yüksek teknolojiye dayalı sanayi üretimini ve finansal
organizasyonları merkezde tutan; katma değeri düşük
sanayi üretimini ise azgelişmiş ve orta gelişmişlikteki
ülkelere kaydıran ve mühendisliği de işlevsizleştiren yeni
bir model söz konusudur.
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Bu çerçevede, sosyal hukuk devleti tasfiye edilmekte,
sağlık, eğitim, sosyal güvenlik, doğal çevre, yeraltı-yerüstü zenginlikleri ile tüm kamusal-toplumsal alan ve
hizmetler, küresel ve yerli/yeni sermaye güçlerine yeni
ticari alanlar olarak sunulmaktadır.
Bu politikaların temel amacı, azgelişmiş ve gelişmekte
olan ülkelerin değer ve kaynaklarına el koymak;
ucuz işgücü sömürüsünü yoğunlaştırmak; sermaye
hareketlerinin serbestisini sağlamak; kamu idari yapısını
dönüştürmek, kamu sanayi işletmelerini, kamusal hizmet
ve denetim alanlarını özelleştirerek piyasaya açmaktır.
Bu süreç eşliğinde ülkemizde özellikle son dönemde inşa
edilen rant ekonomisini sürekli kılmak için de toplumsal
muhalefet devre dışı bırakılmaya çalışılmaktadır.
Demokrasi, temel insan hakları ve siyasal özgürlükler
rafa kaldırılmakta; Olağanüstü Hal ve KHK’ler aracılığıyla
totaliter bir rejim inşasında hızla yol alınmaktadır.
Kamu yönetimini, ülke imarını, yapı, kent, ulaşım, eğitim,
sağlık, tarım, gıda, enerji, maden, su, çevre ve koruma
alanlarını ve TMMOB mevzuatını yeniden düzenlemeye
yönelik adımlar ile sendikal alanın zayıflatılması,
güvencesiz çalışma biçimlerinin yaygınlaştırılması,
kıdem tazminatlarına el atılması, kamunun elindeki son
işletmelerin serbestleştirme ve özelleştirmelerle tasfiyesi,
neoliberal, rantçı, kapkaççı, usulsüzlük ve yolsuzluklara
fazlasıyla açık bir ekonomi politika bütünlüğü söz
konusudur.
İktidar, sosyal hukuk devleti gereklerine karşı, toplumcu,
demokratik, cumhuriyetçi, laik yaklaşımlara karşı, dinci-mezhepçi-gerici tezlere dayanarak açık bir ideolojik-siyasi mücadele yürütmektedir.
Toplumumuz sürekli gelişen bilimin ve tekniğin
gereklerinden, aydınlanma süreçleri ve laiklikten
uzaklaştırılarak gözeneklerine dinci gericiliğin şırınga
edildiği, demokrasi düşmanı bir düzleme itilmekte,
geleceği karartılmaktadır.
Bütün bu değişim-dönüşüm sürecine muhalefet edenler
ve TMMOB’miz, yasa/mevzuat düzenlemeleri ve her
türlü antidemokratik uygulama ile etkisiz hale getirilmeye
çalışılmaktadır.
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MÜHENDİSLİK MESLEK ALANLARIMIZDA
DURUM
Gerek kapitalist küreselleşme süreçlerinin emperyalist
sömürücü karakteri, gerekse ekonomi, sanayi, istihdam,
gelir-bölüşüm ilişkilerinin örgütleniş tarzından dolayı
mühendislik uygulamaları had safhada etkilenmektedir.
Sanayisizleşme, fason-esnek-taşeron üretim, kamusal
hizmet ve denetim perspektifinden uzaklaşılması,
rant eksenli sermaye birikimi düzenlemeleri; meslek
alanlarımızı, mühendislik hizmet ve uygulamalarını ve
meslek örgütlerimizi doğrudan ve dolaylı biçimlerde
etkilemekte, mühendisliği itibarsızlaştırmaktadır.
Bu yönelim, sanayileşmenin, kalkınmanın, kentleşmenin,
tarımdaki gelişmenin, bütün toplumsal yaşamın ve temel
sektörlerin ana güçlerinden biri olan mühendisliğin,
eğitimden uygulamaya dek değişim/dönüşüm sürecini
belirlemektedir.
Gelişmiş kapitalist ülkeler lehine sanayide küresel
rekabeti ön plana çıkaran yöntem ve modeller sonucu,
kârın
azamileştirilmesi,
ücretlerin
düşürülmesi,
işgücü istihdamının azaltılması ve buna paralel olarak
mühendisliğin işlev ve iradesi minimize edilmektedir.
Bu politikalarla sanayide ve kamuda nitelikli personel
yetersizliği yaygınlaşmaktadır.
Ayrıca, iş güvenliği kapsamındaki periyodik denetimlerin
piyasaya
açılması,
iş
makinaları
eğitimlerinin
serbestleştirilmesi, araçların imal tadilat montajı
yönetmeliğinde benzer değişiklikler yapılması, asansör
denetimlerinin piyasaya açılması ve mesleki denetimlerin
engellenmek istenmesi, meslek alanlarımıza ardı
ardına yapılan müdahalelerden bazılarıdır. Kamuda
mühendislerin işlerinin meslek dışı kişilerle yönetilmeye
çalışılması ve bunun yasal dayanaklarının oluşturulması da
fiili bir uygulamadır.
Uzaktan eğitim ile mühendislik eğitimi ve uygulamalarında
nitelik unsurunu yok edecek uygulamalar da yayılmaktadır.
Her ile bir üniversite açılmakta ancak eğitime ayrılan
ödenekler, öğretim görevlisi sayısı ve üniversite koşulları
gibi göstergelerde eşdeğer bir artış bulunmamaktadır.
Üyelerimiz; işsizlik, meslek dışı işlerde çalışma, düşük
ücret, iş güvencesinin olmaması, esnek çalışma, SSK

primlerinin düşük ücretler üzerinden ödenmesi, kadın
mühendislerde cinsiyete göre ücret ve iş pozisyonu
farklılığı, mesleki yetersizlik sorunları, siyasi baskı ile
kadro atamaları, kamuda tayin ve sürgünler, fazla
mesailerde ücret verilmemesi, fazla çalıştırma, sosyal
hak ihlalleri ve özlük haklarıyla ilgili bir dizi sorunla karşı
karşıyadır.
Gerçekleşen yeni liberal dönüşümün sonuçları, en temel
yaklaşımlarımızdan birini, meslek-meslektaş sorunları ile
ülke sorunları arasında sıkı bağlar bulunduğu yönündeki
görüşümüzü doğrulamaktadır. Söz konusu toplumsal-ekonomik-ideolojik-kültürel-siyasi dönüşümler ile
TMMOB’nin dönüştürülmesi çabası arasındaki yapısal
bağlantılar, bugün daha net bir şekilde görülür olmuştur.
Ancak belirtmek isteriz ki, TMMOB’nin en örgütlü
yapısı olan Odamızın demokrasi mücadelesinde üzerine
düşeni yapmasını sağlamak, Oda-TMMOB çizgisini
birlik içinde sürdürerek geleceğe taşımak ve mesleki
sorumluluklarımızı daha fazla uzmanlaşarak devam
ettirme yükümlülüğünü yerine getirmek, önceliğimiz
olacaktır.

İKTİDARIN HEDEFİNDEKİ TMMOB’Yİ VE
ODALARIMIZI BİRLİK İÇİNDE KORUMAK
GÖREVİMİZDİR
TMMOB’nin kamusal birikim ve hizmetleri sermayeye
devreden, bilimsel mesleki gerekliliklere ve hukuka
aykırı uygulamalar karşısında yıllardan bu yana kamu-toplum-meslek-meslektaş yararını temel alarak
sürdürdüğü mücadelenin, iktidarın serbestleştirme-özelleştirme uygulamaları ile rant eksenli politikalarına
engel oluşturduğu bilinmektedir. TMMOB örgütlülüğü,
özellikle 2009 yılından beri bu nedenle hedef alınmıştır.
Bu çaba yıllardır imar ve yapı denetimine ilişkin
mevzuatta sürekli olarak yapılan düzenlemelerle mesleki
denetimin ortadan kaldırılması; TMMOB ve bağlı Meslek
Odalarının “idari ve mali denetim” görünümü altında
bakanlıkların birer alt birimi haline getirilmesi; Devlet
Denetleme Kurulu’na meslek kuruluşları hakkında idari
soruşturma açma yetkisinin verilmiş olması gibi girişim ve
uygulamalarla sürmüştür.
Birliğimiz ve Odalarımızı yapısal düzeyde yeniden
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yapılandırmaya yönelik bu girişimlerin yasa düzeyinde
olanı ise, TMMOB ve bağlı Meslek Odalarının verdiği
tepki, kamuoyundan sağlanan destek ve 7 Haziran 2015
ile 1 Kasım 2015 seçimleri nedeniyle gerçekleşememiştir.
Fakat 16 Nisan referandumu sonrası yeni bir yasa
değişiklik taslağı hazırlandığı bilinmektedir. En son,
izlenen militarist dış politikaya bağlı olarak iç düşman
yaratma çabaları ile kamu kuruluşu niteliğindeki meslek
birliklerine yönelik totaliter kurguların birleştirilerek yeni
bir düzenleme girişiminin olduğu bilinmektedir.
Bu girişimler; TMMOB, bağlı Odaları, mesleki denetim
uygulamaları, meslek alanlarımız ile kamu kaynak ve
varlıklarının iktidarın hedefinde olduğunu; TMMOB’nin,
Yasası gereği birinci dereceden sorumlu olduğu
kamusal mesleki sürecin dışına itilmeye çalışıldığını
göstermektedir.
Dolayısıyla bizlerin, genel kurulumuz ve sonrası dönemde;
Odamızı geleceğe taşıyacak olan örgütlü üyeliği ve Oda-TMMOB örgütlülüğünü güçlendirici, meslek alanlarımızı
koruyup genişletecek, saldırılara karşı en yüksek düzeyde
birlik içinde hazırlıklı olmamızı gerektirecek bir tarz ve
içerikle örgütleme sorumluluğumuz bulunmaktadır.
Bu noktada Odamız ve TMMOB’mizin, on yıllara
yayılan yoğun emeklerle oluşturulmuş demokratik
mevzilerimizin
korunması,
bugün
en
önemli
sorumluluklarımızın arasındadır. Bu nedenle örgütsel,
mesleki, sosyal birliğimizi güçlendirmek Oda anlayışımız
ve kadrolarının ilerici, demokratik, yurtsever geleneğini
kesintiye uğratmamak görevimizdir.

NEDEN BİR ARADAYIZ VE NELER
YAPACAĞIZ?
Odamız, çalışmalarını; meslek alanlarımızdan hareket
ederek meslektaşlarımızın, halkımızın, kentlerimizin,
ülkemizin, dünyamızın sorunlarına ilişkin görüş ve
önerilerini, Oda üyeleri ile birlikte oluşturup paylaşmayı
ve kamuoyunu bilgilendirmeyi toplumsal bir görev ve
sorumluluk olarak görmektedir.
Bizler;
- Mesleki demokratik kitle örgütü olarak tanımladığımız
Odamızda yapılan tüm çalışmaları birlikte üretme, karar
alma ve yönetme anlayışıyla yürütmeyi,
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- Üreten, sanayileşen, bağımsız ve demokratik bir
Türkiye için emekten, halktan yana politikaların hayata
geçirilmesini ve kamu çıkarlarının korunmasını,
- Oda çalışmalarında, meslek ve meslektaş sorunlarının
ülke ve toplum sorunlarından ayrılmayacağını temel
ilkelerimiz olarak benimsiyoruz.
Bizler bu temel ilkeler ışığındaki tüm çalışmaları siyasal
iktidarlardan, devletten ve sermayeden bağımsız
politikalar oluşturup hayata geçirerek, ülkeye, mesleğe
ve meslektaşlarımızın sorunlarına sahip çıkarak, bilimi
ve teknolojik gelişmeleri halkımızın hizmetine sunarak
yürütmeyi benimsiyoruz.
Bu çerçevede, dönem içinde:
- 36. Çalışma Döneminde Odamız Danışma Kurullarında
hazırlanan ve genel kabul gören Çalışma İlkeleri’nde
belirlenen anlayışı kararlılıkla sürdüreceğiz.
- Meslek alanlarımızın güçlendirilmesini demokratikleşme
mücadelesinin bir parçası olarak gören anlayışımızın
sürekliliğini sağlayacağız.
- Üyelerimizin ekonomik, sosyal, demokratik taleplerinin
örgütlülükten geçtiği bilinci ile Odamızın örgütlenmeyi
geliştirici, özendirici işlevinin devamını sağlayacağız. Bu
konuda Kamu Çalışanları Sendikaları ile ortak çalışmalar
yürütmeyi hedefleyeceğiz.
- Ülke kaynaklarının kullanımında kamu yararı ilkesini
savunacağız.
- İşçi sağlığı ve iş güvenliği uygulamalarının tarafsız kurumların
denetiminde yeniden düzenlenmesi, bütün sanayi ve
çalışma yaşamını kapsaması ve İş Güvenliği Mühendisliği için
yürüttüğümüz çabaları sürdürüp, geliştireceğiz.
- Akademik kadroların, iktisatçı-sosyal bilimcilerin bilimsel
görüş ve çalışmalarını yapılacak etkinliklere yansıtarak en
verimli şekilde değerlendireceğiz.
- Demokratik kitle örgütleri, sendikalar, meslek kuruluşları
ve yerel yönetimlerle var olan ilişkilerin güçlendirilmesi
çalışmalarına devam edeceğiz.
- Üyesine değer veren, sorunlarına sahip çıkan, çözüm
üretmeye çalışan bir çalışma tarzını hayata geçirmeye
devam edeceğiz.
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- Herhangi bir Şubemizde oluşturulan bilgi birikimi
ve deneyimin Oda bütününe aktarılması çalışmalarını
sürdüreceğiz.

altyapı oluşturulacak ve üyelerimiz ile üyelerimizin
katkısına gerek duyan kuruluşlar arasında ilişkinin
kurulmasına yardımcı olacağız.

- Oda çalışmalarında tüm örgütü kucaklayan, katılımcılığı
esas alan, kurullarına saygı duyan, keyfi uygulamalara prim
vermeyen bir işleyiş ve hizmet anlayışını sürdüreceğiz.

- Meslek disiplinlerine teknik yayın kazandırılması
çalışmalarını geliştirerek sürdürecek, dijital yayıncılığa
ağırlık vereceğiz.

- Oda komisyonlarını; hedeflenen çalışmalara göre
ihtiyaç duyulan süreli ve kendi konularında uzman olan
kişilerden oluşan uzmanlık, örgütlenme ve üretme işlevli
olarak çalıştıracağız.

- Oda teknik hizmetlerinin akreditasyonu çalışmalarını
geliştireceğiz.

- Uzmanlık alanlarımızla ilgili mevzuat çalışmalarımızı
sürdüreceğiz. Meslek alanlarımızla ilgili tüm tarafların
katıldığı platformları ve ortak çalışma kurullarını
özendirmeye ve politikaların oluşturulmasında aktif
sorumluluk almaya çalışacağız.
- Mesleki denetimin tarafsız, bağımsız ve kamu yararına
çalışan meslek odalarınca yapılmasına yönelik yasal
düzenlemeler yapılması için çalışmaları sürdüreceğiz.
- Mesleki çalışmaları ve meslek içi eğitimi geliştirmeyi
hedefleyeceğiz. MİEM kapsamında yürütülen kurs ve
eğitimleri nicelik ve nitelik olarak geliştireceğiz. Eğitimde
yeni alanlar açacak, eğitimlerin tüm meslek alanlarımızı
kapsamasına yönelik özel çalışmalar yapacağız.
- Uluslararası alanda eşdeğer meslek örgütleri ile ilişkiler
geliştirecek, ortak etkinlikler düzenleyecek; uluslararası
planda eşlik-denklik bulunan meslek örgütleriyle ilişkilere
özel bir ağırlık verecek, işbirliği alanlarını araştıracak ve
gerekli mesleki protokolleri yapacağız.
- Üyelerimizin uzmanlıklarının ve sicillerinin kayıt altına
alınması ve bunun takibi için çalışmaları, teknolojinin
sunduğu imkanları da kullanarak geliştirip sürdüreceğiz.
- Üyelerimizin sahip oldukları uzmanlıkların eğitim ve
belgelendirme faaliyetlerinde, bilirkişilik hizmetlerinde
ve sanayinin ihtiyaçlarına cevap vermek adına kullanılması
için çeşitli platformlar oluşturacağız. Emekli veya çeşitli
nedenlerle işlerinden ayrılmış ancak uzmanlık ve mesleki
yeterlilikleri bulunan ve halen çalışabilecek üyelerimizin,
gerek Oda çalışmalarında değerlendirilmesi gerekse ülke
sanayisine hizmet kapasitelerinin değerlendirilmesi için
çalışmalar yapacağız. Bunun için gerekli bütün elektronik

- Kurumsallaşma yönünde çalışmalarımızı kararlı bir
şekilde sürdüreceğiz.
- TMMOB’yi “25. Oda” olarak gören anlayışların
karşısında duracak ve TMMOB’nin gerçekleştireceği
bütün etkinliklere aktif destek vereceğiz.
Makina Mühendisleri Odası 47. Dönem Yönetim
Kurulu olarak;
Ülkemizin demokratikleşme, bilim teknoloji, sanayi,
kalkınma, istihdam, refah politikalarının oluşturulması,
üyelerimizin ve kamuoyu duyarlılığının geliştirilmesi için;
“birlikte üretme, birlikte karar alma, birlikte yönetme”
anlayışıyla ortak özlemimiz olan “çağdaş, demokratik,
üreten, sanayileşen ve hakça bölüşen bir Türkiye” için
“daha güçlü, daha etkin bir Meslek Odası” yaratma
yolunda önemli adımlar atmaya devam edeceğiz.
Odamızın örgütsel, mesleki ve sosyal sorumlulukları
günümüz koşullarında her geçen gün artmaktadır.
Gün birlik ve diri olma zamanıdır.
Bugün aslolan demokratik mevzileri koruma sağduyusuna
sahip olma günüdür.
Kurumsal demokrasi geleneğimizle, çalışma anlayışımızla,
kurumsallığın, teknik altyapının ve örgütlülüğümüzün
geliştirilmesinde, hep birlikte oluşturduğumuz ilkelerimiz
yol göstericimiz olacaktır.
Bu program her dönem geliştirilip, zenginleştirilerek
geleceğe taşınacaktır.
YAŞASIN TMMOB ÖRGÜTLÜLÜĞÜ!
YAŞASIN MMO ÖRGÜTLÜLÜĞÜ!
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47. DÖNEM ODA DANIŞMA KURULU I. TOPLANTISI
MMO 47. Dönem Oda Danışma Kurulu I. Toplantısı 28 Nisan 2018 tarihinde MMO Suat Sezai Gürü Salonu’nda
“ülke gündemi, Oda çalışma programı üzerine görüşler, dilek ve temenniler” gündemleriyle gerçekleştirildi.
Toplantıya Oda Denetleme ve Onur Kurulu üyeleri,
TMMOB temsilcileri, Oda ve Şube Yönetim Kurulu
Üyeleri ve Oda Teknik Görevlilerinden oluşan yaklaşık
100 kişi katıldı. Oda Danışma Kurulu Toplantısı, katılım
gösteren üyelerin kendilerini tanıtmasının ardından açış
konuşmaları ile başladı. İlk konuşmayı Oda Başkanı
Yunus Yener yaptı. Yener salonu selamladıktan sonra,
“Şube ve Oda genel kurullarımızı demokrat, halkçı,
toplumcu, yurtsever çizgimize güç katan bir şekilde
tamamladıktan sonra, yeni dönem çalışmalarımızı
planlamak ve çalışma programına son şeklini vermek için
bu toplantıyı gerçekleştirdik” diyerek sözlerine başladı ve
şöyle konuştu:

Oda Başkanı Yunus Yener: “Meslek alanlarımızı
koruyup geliştireceğiz”
“Türkiye’deki genel siyasi durum ve TMMOB
mevzuatını değiştirme girişimleri itibariyle, bizi zor
bir dönem beklediğini hepimiz biliyoruz. Bu nedenle
önemle belirtmek istiyorum, bu güç dönemde
başlıca dayanağımız örgütsel bütünlüğümüzün tekrar
tekrar tesisidir. Yeni dönem gereklerine uygun
kurumsallaşmanın geliştirilmesidir. Oda içinde uygulama
birliğinin sağlanmasıdır. TMMOB ve Odalarımıza karşı
düzenlenecek saldırıları göğüsleyecek, ülkemizdeki
olumsuz gelişmelere TMMOB çatısı altında emek-meslek örgütleri ve toplumsal muhalefet ile birlikte
duyarlılık gösterecek reflekslere sahip olmamız önem
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taşımaktadır. Meslek alanlarımızı koruyup-geliştirecek,
meslek alanlarımızdan hareketle üyelerimizin toplumsal
duyarlılıklarını artıran bir çalışma tarzı ve programına
sahip olmamız gerektiği açıktır. Bütün çabamız bu
yönde olmalıdır. Yeni dönem çalışmalarına geçmeden
önce gündemimize uygun olarak dünya ve Türkiye’deki
mevcut duruma kısaca değinmek istiyorum. Bugün
dünya, bazı yönlerden, adeta 19. yüzyılın sonu ve 20.
yüzyılın başındaki dünya savaşını hazırlayan dönemi
andırmaktadır. Küreselleşme süreç ve söylemlerinin
kapitalizmin krizine çözüm olamaması, 2008’den itibaren
büyük bir bunalımın içine girilmesi, “ulus-devlet öldü”
çığırtkanlıklarının aksine bugün özel çıkarların öne çıkması
söz konusudur. Korumacı önlemlerin devreye girmesi,
emperyalizm ve diğer büyük güçler arası çelişkiler çeşitli
biçimlerde kızışmakta, kitlesel göç dalgaları küresel
sorunlar arasında yer almaktadır.
Dünya siyasetinin bugünkü gerilim noktaları,
Afganistan’dan Ortadoğu ve Kuzey Afrika’ya kadarki
bölgesel çatışmalardır. Ukrayna, Kırım, Yemen ve Kore
sorunlarıdır. Rusya-İran-Irak-Suriye-Lübnan ve nihai
planda Çin’in kuşatılmasıdır. Emperyalizm tarafından bazı
ülkelerin çözülme sürecine sokulması olup; Karayipler,
Orta ve Güney Amerika’daki sol hükümetlerin
geriletilmesi çabaları bu kapsamdadır. Kısaca, dünya,
emperyalistler ile Rusya ve Çin arasındaki çelişkilerle,
bölgesel-yerel ve kısmi genel çatışmalar ile halk
hareketlerinin direnci ve alacağı yönlerle belirlenecek
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bir süreçtedir. Saray rejimi yönetimi altındaki Türkiye
ise, ABD emperyalizminin yönlendirmesiyle altından
kalkamayacağı maceralara girişmiştir. İktidar ülkemiz ve
bölgemizde şeriatçı cihatçı güçlerin yayılmasına destek
olmuş, Irak, Libya ve Suriye’nin parçalanmasında önemli
bir rol üstlenmiştir. İktidar bugün Suriye’de emperyalizm,
İsrail ve bölge gericiliği ile Rusya-İran-Irak-Suriye arasında
süren ve dünya siyasetini etkileyebilecek gerilimlerde,
ülkemiz ve bölge halkları aleyhine olan bir şekilde yer
almaktadır.

“Saray rejimi iç ve dış politika arasında şiddetterör-savaş bağları kurmaktadır”
İktidar Kürt sorununu savaş yöntemleriyle sınırlama ve
Suriye’nin parçalanması misyonu ile hareket etmektedir.
Büyük güçler arasındaki mücadelede Rusya ile özel
çıkarlar temelinde; ABD ve Batı sistemi ile de stratejik
ekonomik, siyasi, askeri ilişkiler temelinde, ülkemizin
dışa bağımlılığına yeni halkalar eklemektedir. Türkiye
dış siyaseti bu nedenle sürekli sıkışma, açık veya gizli
biçimlerde büyük güçlere yamanma durumundadır.
Saray rejiminin dış siyaseti, iktidarını ve mali kaynaklarını
korumak için, iç ve dış politika arasında sürekli olarak
şiddet-terör-savaş bağları kurmaktadır.
AKP-Saray iktidarı, bugün kendi çıkarlarını, düzenin
çıkarlarının önüne koymuştur. Bu nedenle bugün
olağandışı bir rejim söz konusudur.16 Nisan anayasa
referandumu değişikliklerine uyumu amaçlayan yasaların
süresi olan 6 ay içinde çıkarılmaması, kendi oluşturdukları
hukuku bile tanımadıklarını ortaya koymaktadır.
İktidarın bu uyum yasalarını bir yetki yasasına dayanarak
KHK’lerle çıkaracak olması ve OHAL’i sürekli kılması,
keyfi ve olağandışı bir rejimin söz konusu olduğunu
göstermektedir.

“Rejim ciddi bir ekonomik, siyasi kriz içindedir”
Ülke gündemi bağlamında seçimlere de kısaca değinmek
istiyorum. Bir süre önce erken seçimi “vatan hainliği”
olarak değerlendiren ve bir önceki grup konuşmasında
yine 3 Kasım 2019’a işaret ederek tiyatroya devam eden
iktidarın, Devlet Bahçeli ile yapılan işbölümü üzerinden
baskın erken seçimi gündeme getirmesinin nedenleri
açıktır. Uluslararası, bölgesel, iç ekonomik ve siyasi krizler,
toplumsal dinamikler, oy erimesi ve Mart 2019’daki yerel
seçim sonuçları ile 3 Kasım 2019’a varılamayacak olması
başlıca gerekçelerdir. Bu gerekçeleri özellikle Bahçeli’nin

konuşması ile Cumhurbaşkanının sonraki konuşması ve
Meclise sunulan önergenin gerekçesinde ayrıntılarıyla
görmek mümkündür. Demek ki rejim ciddi bir
ekonomik, siyasi kriz içindedir ve yönetimini olağandışı
yöntemlerle sürdürmeyi amaçlamaktadır. Yalnızca makro
ekonomik göstergeler bile bu iktidarın ülke ekonomisini
mahvettiğini göstermektedir. Büyüme rakamlarının
birkaç kez revize edilmesine karşın 453 milyar dolar
tutarındaki dış borç, 221 milyar dolar tutarında reel
sektör döviz açığı bulunmaktadır. Merkez Bankası döviz
rezervi çok yetersizdir. Şimdi halkın elindeki altınlar
toplanmaya çalışılmaktadır. Döviz kurunun yükselişi
ekonominin taşıyamayacağı düzeylere çıkmıştır. Kredi
faizlerinin yüksekliği, sıcak para akımlarının durma
olasılıkları, parasal genişleme denizinin kuruma eğilimi,
iktidarı ve sermayeyi tedirgin etmektedir.
Yatırımları dışarıya kaydırma eğilimi, bazı büyük
şirketlerin borç yapılandırma istemleri söz konusudur.
53 milyar dolara çıkan cari açık, bütçe açıkları, enflasyon
ve işsizliğin çift hanelerde sabitlenmesi ve daha birçok
makro gösterge iktisadi bunalım öğeleri arasında yer
almaktadır. Bu noktada, yani saray rejiminin daha tam
kurumsallaşmadan krizler içinde olması, gerçekte
muhalefete önemli kozlar sunmaktadır. Ancak iktidarın
yalnızca Erdoğan’dan ibaret sanılması bir yanılgıdır.
Neoliberal ve siyasal İslamcı totaliter çerçevedeki
rejim değişikliklerinin bütünsel olarak görülmemesi
bir sorundur. Seçimlerin Erdoğan’ın kazandırılmaması
ve rejimi karşısına almayacak adaylar ile sınırlanması
eğilimi, önemli bir tehlikeye işaret etmektedir. Çünkü
bu iktidar, bir kişi veya kişilerle sınırlı rötuşlarla ihya
edilemeyecek denli bir rejim ve sistem krizi yaratmıştır.
Bunun sınıfsal, toplumsal karşılığı da bulunmaktadır.
Toplumsal dinamikleri layığınca değerlendiremeyen bir
muhalefet, gerçek bir toplumsal muhalefet konumuna
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ulaşamamaktadır. Ayrıca bu seçimlerin meşruiyet
sorunu bulunduğunu ve mevcut adaletsizliklerin, 16 Nisan
hileli anayasa referandumu gibi şimdiden tescillendiğini
söyleyebiliriz.

“Seçimler birçok sürpriz sonuca açıktır”
Diğer yandan mevcut durumda, emek, ülke, kamu,
halk düşmanı faşizmin kurumsallaşmasını akamete
uğratacak sonuçların alınması da oldukça önemlidir.
Tüm olumsuzluklara karşın, “sonuçları belli bir seçim”,
“kaybetseler de gitmezler” gibi apolitik ve kestirimci
yorumlara yönelmemeliyiz. Seçimler birçok sürpriz
sonuca açıktır ve umarız bu istibdat rejiminin geriletilmesi
lehine kısmi de olsa kazanımlar elde edilir. Ama her
halükarda krizin derinleşeceğini ve toplumu saracağını
söyleyebiliriz. Dolayısıyla mücadelenin yeni bir evresi söz
konusudur. Emekten, halktan yana toplumsal muhalefet
dinamiklerinin,
parlamenter
muhalefetin
tabanı
üzerindeki uyarıcılık ve basıncının artması gerekmektedir.
Saray iktidarı için, iktidarını halkı aldatıcı iktisadi popülist
yöntemlere başvurma, kendisine oy veren emekçi tabanı
zorla denetim altında tutma, milliyetçilikleri kızıştırma,
toplumu dinsel saiklerle zapturapt altında tutma ve
şiddete başvurma dışında başka bir yol yoktur. Emek
ve demokrasi güçleri içinse eşitlik, özgürlük, laiklik,
demokrasi, cumhuriyet ve kamusal toplumsal değerlerin
daha ileri mevzilerde, birleşik bir toplumsal muhalefet
kanalıyla halkın ellerinde yükselebileceğinin, barışın da
ancak böylece sağlanabileceğinin ayrımına varılacağı
bir kavşaktır bu. Bu yeni yön içinde, bizim önemli bir
yerimiz var. Yeniden ve halk için, ülke bütünü için
planlama-sanayileşme-kalkınma, kamulaştırma, kamusal
alan ve mekânların korunması ile kamusal hizmet
ve denetimin belirgin bir yere sahip olduğu yeni bir
yön gerekiyor ülkemize. Bu bağlam, TMMOB’nin ve
diğer dost çevrelerin yıllardır yürüttüğü haklı, onurlu,
özverili mücadeleyi sürekli olarak doğrulamakta, bu
yöndeki istemleri toplumsallaştırmaktadır. Bu gerçekliği
görmemiz, Odamızın ve TMMOB’nin toplumsal önemini
görmemiz, buna göre davranmamız, yeni dönem
çalışmalarını bu konumumuza göre planlamamız, iç
yaşamımızı da buna göre düzenlememiz gerekmektedir.

“Odamız dar meslekçi bir yaklaşıma sahip
değildir”
Oda çalışmaları üzerine görüşlerimizle konuşmamı
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tamamlayacağım. Birçok eksiği bulunan kurumsallaşması
ve etkin mesleki-toplumsal hizmet sunumu ile
Odamız, TMMOB’nin en büyük, en etkin Odası
konumuna ulaşmıştır. TMMOB’nin en büyük destekçisi,
etkinliklerinin en yoğun katılımcısı Odamızdır. Öğrenci
üyelikten yönetmeliklere, belgelendirme süreçlerine,
mesleki sosyal sorumluluklarımızın kaynaştırılmasından
Birlik içi dayanışmaya dek, TMMOB’de özel bir yerimiz
var. Odamız 1994 yılından bu yana, esasen örgütlü üye
katılımına dayanmış, örgütsel bağımsızlığını ve yurtsever
toplumcu çizgisini geliştirmiştir. Odamızın dar meslekçi
bir yaklaşıma sahip olmadığını belirtmeliyim. Meslek ve
uzmanlık alanlarımızdaki mücadelemiz, bilimin gerekleri,
toplumun can güvenliği, çalışma yaşamının insanca
düzenlenmesi, işçi sağlığı-iş güvenliği, güvenceli çalışma
ile ülkemizin planlı sanayileşmesi ve demokratikleşmesi
gerekleri üzerine kurulmuştur. Kısaca, sanayileşme,
planlama, kalkınma, toplumsal refah ve demokratikleşme
gerekleri ile meslek ve uzmanlık alanlarımız arasındaki
ilişki ve bütünlük, bizim için vazgeçilmez öneme sahiptir.
Bugün bu toplantıda güncellenmiş olarak ele alacağımız;
emekten, halktan, mesleğimizden, sanayileşmemizden,
ülkemizin bağımsızlığı ve gelişmesinden yana Oda
Çalışma Programı, İlkeleri ve açımlanması böylesi
temellere dayanmaktadır. Bu program ve ilkelerin
aynı zamanda TMMOB’nin program ve ilkeleri olarak
yerleşmesinin arkadaşlarımız tarafından sağlandığını
belirtmek isterim. 1998 TMMOB Demokrasi Kurultayı
ile 2003 TMMOB Mühendislik Mimarlık Kurultayı’nın
eksenleri Odamızca belirlenmiştir. DİSK’li, TÜRK-İŞ’li,
KESK’li, HAK-İŞ’li Emek Platformu’nun programının
hazırlık sekretaryasında yine arkadaşlarımız vardı. Bu
yapının başarıları, öncü arkadaşlarımızın, bütün yönetim
kurullarının, komisyonlarımızın, örgütlü üyelerimizin
ve değerlerimizi paylaşan çalışanlarımızın kolektif
emeği ile gerçekleştirilmiştir. Bütün bunları, içinde yer
aldığımız, bugün temsil ettiğimiz çizginin yakın tarihinin
bazı temel özellikleri olarak, yeni dönem çalışmalarımızı
şekillendirirken yol göstermesi amacıyla dile getirdim.

“Gücümüzün farkında olmamız ve onu
geliştirmemiz oldukça önem taşımaktadır"
Önümüzdeki dönemin çalışmalarını planlama, Çalışma
Programı ve açılımları üzerine toplu görüşmeye birazdan
geçeceğiz. Ancak çok önemli bir kaç konuya dikkatinizi
çekmek istiyorum. Yeni dönem, her şeyi titizlikle
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planlamamızı gerektirmektedir. Ciddi bir iç tahkimat
yapmamız gerekmektedir. Örgütlü üye ilişkilerimizi yeni
yöntemler de ekleyerek geliştirmemiz, daha fazla üye
ile temas kurmamız ve örgütlü üye ağına dâhil etmemiz
gerekiyor. “Üye İlişkilerine Yönelik İlkeler”imiz arasında
bulunan “Oda’nın ‘üye olunması gerekli’ bir kurum
olarak görülmesinin sağlanması” için eksiklerimiz ne ise
gidermeye yönelik ciddi adımlar atmalıyız.
Yeni üyeler kazanmayı, işyeri temsilciliklerini işletmeyi,
yenilerini kurmayı, komisyonlarımızı aktif kılmayı,
meslek ve uzmanlık alanlarımızı koruma, analiz, etüt,
projelendirme ayaklarıyla birlikte çeşitlendirme ve
yaygınlaştırmayı başarmalıyız. Hassas olmamız gereken
yeni durumlar da söz konusudur. Örneğin akredite
kuruluşların sayısının her geçen gün artması ve meslek
odalarının kamu adına yapmakla yükümlü oldukları
mesleki denetimlerin kaldırılması ile meslek odalarının
üyeleriyle bugüne kadar kurduğu ilişki zayıflatılmak
istenmektedir. Bu durum ve bu süreç, TMMOB
Yasası’nda yapılmak istenen değişikliklerle uyuşmaktadır.
Bu noktada genel, kamusal, toplumsal, mesleki yarar
ilkeleri ile üye-meslektaş-Şube-Oda ilişkisini bir bütün
olarak ön planda tutmalıyız.
Hiçbir siyasi gücün arka bahçesi olmayan, her uğrakta
doğrulanan bağımsız tutumumuzu güçlendirmemiz, Bu
nedenle direnç ve mücadelemizin tarihsel ve güncel
dayanaklarına karşı özgüvenle yaklaşmalıyız. Yeter ki
mücadele edelim, bu mevziyi koruyacağımız ve geleceğe
taşıyacağımız kesindir.

“Üye aidatlarını toplamaya daha fazla önem
vermemiz gerekiyor”
Çalışma Programı taslağında birçok önemli konu yer
alıyor. Yarın detaylı olarak tartışılacak ama ben daha
çok üç konuya özel dikkat çekmek istiyorum. İlki, MİEM
kapsamında yürütülen kurs ve eğitimleri nicelik ve nitelik
olarak geliştirmemiz gerekliliğidir. Eğitimde yeni alanlar
açmak, eğitimlerin tüm meslek alanlarımızı kapsamasına
yönelik özel çalışmalar yapmak durumundayız. Ama
daha önce değindiğim gibi bu alanları iyice analiz
etmek durumundayız. Bir diğer konu, üyelerimizin
uzmanlıklarının ve sicillerinin kayıt altına alınması ve
bunun takibi için gerekli çalışmaları, teknolojinin sunduğu
imkanları da kullanarak geliştirip sürdürmektir.
Bu çalışma; üyelerimizin sahip oldukları uzmanlıkların

eğitim ve belgelendirme faaliyetlerinde, bilirkişilik
hizmetlerinde ve sanayinin ihtiyaçlarına cevap
vermek için kullanılmasına yönelik çeşitli platformlar
oluşturulmasını, emekli veya çeşitli nedenlerle işlerinden
ayrılmış ancak uzmanlık ve mesleki yeterlilikleri
bulunan ve halen çalışabilecek üyelerimizin gerek
Oda çalışmalarında, gerekse ülke sanayisine hizmet
kapasitelerinin değerlendirilmesi için çalışmalar ile
bunun için gerekli elektronik altyapının oluşturulması ve
üyelerimiz ile katkılarına gerek duyan kuruluşlar arasında
köprü kurulmasına yardımcı olacak bir organizasyona
kurulmasını içerecektir.
Bir diğer konu, uluslararası alanda eşdeğer meslek
örgütleri ile ilişkiler geliştirmek, ortak etkinlikler
düzenlemek; eşlik-denklik bulunan meslek örgütleriyle
ilişkilere özel bir ağırlık vermek, işbirliği alanlarını
araştırmak ve gerekli mesleki protokolleri yapmaktır.
Diğer yandan, artık üye aidatlarını toplamaya daha fazla
önem vermemiz gerekiyor. Üyelerimizin Odaya sahip
çıkmalarının özel çabalarla sağlanması, yeni dönemin
gereklilikleri arasında yer almalı ve üzerinde hassasiyetle
durulmalıdır. Örgütümüz, başta yöneticilerimiz ve
teknik görevlilerimiz olmak üzere, yönetmeliklerimiz
üzerinde çalışmalı, kendilerini ve birbirlerini eğitmeli,
yönlendirmeli, bilgilendirmelidir. Ayrıca, “dönüşüm”
projeleri ile kentsel-kırsal, doğal, kültürel ve tarihi mirasın
rant talanına açılması, yerel yönetimler üzerindeki
vesayetin artırılması, merkezi idarenin keyfiyet
alanlarının genişletilmesi ve oluşacak kamusal-mesleki
denetim eksikliğinin toplumsal yaşamdaki yansımalarını,
meslektaşlarımıza ve kamuoyuna iyi anlatmamanın
araçlarını tartışmalıyız.

“Üyelerimizle ortak çalışma ve dayanışma
içinde olmak temel felsefemiz olmalıdır”
Danışma Kurulları ve Oda-Şube kararlarının, açıklama ve
raporlarımızın, etkinliklerimizin, bütün çalışmalarımızın,
üyelerimiz ve bütün örgütte içselleştirilmesine
yönelik ortamlar yaratmak çok önemlidir. İşsiz ya da
iş değiştiren, iş arayan üyelerimize yönelik çok yönlü
hizmetler geliştirmek, üyelerimizle ortak çalışma ve
dayanışma içinde olmak temel felsefemiz olmalıdır.
Mühendis işsizliğinin ardında yatan gerçekleri, sanayi,
tarım, hizmet sektörlerindeki durumlar ile bağ kurarak
teşhir etmeliyiz. TMMOB’ye bağlı diğer Odalarla ilişkiler
geliştirmeyi, ortak refleksler üretmeyi, İKK’leri canlı
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kılmayı, aktif katkıda bulunmayı ihmal etmemeliyiz.
Bulunduğumuz illerde ve Türkiye genelinde diğer emek
ve meslek örgütleriyle yakınlaşmayı, ortak paydalarda
birlikte davranmayı önümüze koymalıyız.
Kongre,
kurultay,
sempozyum
etkinliklerimizin
kamuoyuna duyurulması, halka yönelik ilgi çekici yönlerinin
bulunması; niteliklerinin yükseltilip, katılımının artırılması;
panel ve diğer oturumlarda Oda temsilcilerinin yer alması
için çabalamalıyız. Sonuç bildirileri ile yetinmeyip, her
kongre, kurultay, sempozyum konusunu; mühendislik,
istihdam, AR-GE, inovasyon, teknoloji ve sektörel durum
boyutlarıyla Oda raporlarımızın arasına katabilmeliyiz.
Şubelerimizin, etkinliklerin danışma, düzenleme,
yürütme kurullarının düzenlenecek etkinlikleri bu
yönüyle de ele almalarında büyük yarar var. Konuşmamı
tamamlarken, Mayıs ayının sonu Haziran ayının başındaki
Birlik genel kurulu sonrasında Odamızı TMMOB
Yönetim Kurulunda yine temsil edecek olan sevgili Emin
Koramaz arkadaşımıza bu güç dönemde başarılar diliyor,
hep birlikte yanında olmamız gerektiğini ifade etmek
istiyorum. TMMOB Genel Kuruluna, her zaman olduğu
gibi birlik içinde katılmamız ve sonrasında Birliğimize her
yerde, merkezde, İKK’larda ve tüm etkinliklerinde omuz
vermemiz, önümüzdeki bir diğer görevdir. Seçimler
öncesi toplumsal muhalefetin kendini en anlamlı şekilde
göstereceği 1 Mayıs alanlarında Odamız en kitlesel
şekilde yer almalı diyerek konuşmamı tamamlıyor,
geldiğiniz için hepinize teşekkür ediyor, yeni dönemde
hepimize başarılar diliyor, saygılar sunuyorum."

“Davalar ve linçe tabii tutulmaya çalışıldığımız
süreçler devam edecek”
Yunus Yener’in ardından söz alan TMMOB Yönetim
Kurulu Başkanı Emin Koramaz ise salonu selamlayıp
Danışma Kuruluna çalışmalarında başarılar diledi. Daha
sonra yönetim, denetleme ve onur kurullarında görev
alacakları kutlayarak zor bir dönemden geçildiğini
söyleyen Koramaz, özetle şöyle konuştu: “Bu süreçte
bu görevlere talip olmak, cesaret ve azim işidir. Çünkü
TMMOB'un ve MMO'nun çizgisi halktan, eşitlikten
ve özgürlüklerden yana ve ülkeyi yönetenlerin temsil
ettiği her şeye karşı olan bir çizgidir. Bu nedenle de
bu mücadeleyi yürütebilmek, geçen dönem yaşandığı
gibi belirli riskler de taşımaktadır. Meslek odaları
yöneticilerine davalar açılıp lince tabii tutulmaya
çalışıldığı süreçlerin devam edeceği aşikardır. Arkadaşları
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demokratik yapımıza TMMOB'nin bu toplumcu çizgisine
sahip çıkma kararlılıklarından dolayı kutluyorum.
Özverileri için tüm mimar ve mühendisler adına teşekkür
ediyorum. Biliyorsunuz 24 Haziran'da bir baskın ve acil
seçim var. Türkiye'nin geleceğini belirleyecek bir seçimde
bu ülkenin en büyük mesleki kuruluşlarından birisi olan,
530 bin mühendis mimar şehir plancısını temsil eden
bir yapının bu süreçte kendi alanından koyacağı katkı
oldukça önemli. Bu süreç, 16 Nisan referandumunun
devamı niteliğindedir.

“Seçimlerde tavrımızı açıkça ortaya koymak
zorundayız”
16 Nisan'da TMMOB ve MMO, Türkiye'nin her
yerinde aktif çalışma sergilemiş, hayır sesinin taşıyıcısı
olmuştur. 16 Nisan referandumu ile yapılan Anayasa'nın
köklü bir şekilde değiştirilmesi değil, aynı zamanda
ülkenin siyasi rejiminin de yönetim biçiminin de
değiştirilmesidir. Gerçekten önemli çalışmalar yürüttük.
Eğer Türkiye'de şaibeli seçim resmi seçim sonuçlarıyla
bile değerlendirilse, bu ülkenin eğer yüzde 50'si bu
gidişe hayır demişse, bunda TMMOB'nin ve MMO'nun
yapmış olduğu çalışmaların büyük bir katkısı var. Şehir
meydanlarında meslek alanımızdan yola çıkarak, hayır
bildirisi dağıtmamızın katkısı var. Web sitelerimize
hayırı açmamızın katkısı var. Bültenlerimizi bu amaç için
seferber etmemizin katkısı var. Bildirilerin katkısı var.
Bize düşen görev önce üyemizi bilgilendirmek demiştik.
Biz 530 bin üyeli örgütüz. Önce üyemize anlatacağız.
Biz, niye parlamenter rejimi tamamen yok eden, hukuku
yürütmeye bağlayan, milli güvenlik konuları dahil her şeyi
tek kişinin emri altına sokan, devletin tüm denetleme
yetkisini Cumhurbaşkanlığı kararnameleri çıkararak tüm
devleti yönetme yetkisini bir adamın iki dudağı arasına
sokan, yüksek yargıyı askeri bürokrasiyi, toplumun
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tüm kesimini bir tek kişinin belirleyeceği rejime neden
karşı çıktığımızı bu süreçte de dillendirmek ve üyemize
anlatmak zorundayız. Çünkü bu rejim dönüşümü sadece
demokratik alanda değildir. Kamu ve yaşam adına ne
varsa ticarileştiren, bu nedenle mimarlığı mühendisliği
ikinci plana iten, emeği niteliksizleştiren, mesleki
denetimi adım adım elden çıkararak kamu denetimini
yok eden yasaları çıkaran, şehirlerimizi, limanlarımızı,
fabrikalarımızı yerli yabancı sermaye gruplarının
hizmetine sunup, bizlerin yaşamını kötüleştiren, işsizliğin
nedeni olan bu gidişin kurumsallaşmasının bir diğer adımı
olan Cumhurbaşkanlığı ve Genel seçimlerinde tavrımızı
açıkça ortaya koymak zorundayız.

“Kimlere oy verilmemesi gerektiğini açıkça
söylemeliyiz”
Hem ekonomide, hem iç ve dış politikada kriz yaşıyoruz.
Bu iktidarın ülkeyi yönetme yeteneği ve koşulları
kalmamıştır. 15 yıllık iktidarları boyunca o kadar kötülükler
işlemişler, halkın neyi varsa yandaşlarına zimmetlerine
geçirmişler, öyle büyük yolsuzluklara imza atmışlar ki,
iktidarda kalmaktan başka çareleri yok. Kaybettikleri
gün dünyanın başlarına yıkılacağını biliyorlar. Onun
için operasyon yürütüyorlar, OHAL sürüyor, meslek
örgütlerinin yasalarını değiştirmeye çalışıyorlar, seçilmiş
belediye başkanlarını, milletvekillerini görevden alıyorlar,
bu ülkede söz söyleyen herkesi hapishanelere tıkıyorlar.
Boğaziçi Üniversitesi üzerine baskı kuruyorlar. Sosyal
medya kullanıcılarına kadar saldırılarını sürdürüyorlar.
Milletvekillerini bile hukuksuzca hapse atabiliyorlar. Öyle
bir politika izleyeceğiz ki önce üyelerimize anlatacağız.
AKP gericiliğini gerileteceğiz. Temel hedefimiz bu olmalı.
Tabi bir meslek kuruluşu olarak üyelerimize kime oy
vereceklerini söyleyemeyiz. Ama kimlere oy verilmemesi
gerektiğini açıkça söylemeliyiz. TMMOB, üretim yerine
rantı esas alanlara, bilim yerine hurafeleri esas alanlara,
Cumhuriyet değerlerinin karşısında duranlara, laiklik
düşmanlarına, emekçi düşmanlarına, kamucu olan her
şeyin düşmanlarına, tüm yaşamı bir ticari alan olarak
görenlere oy vermez demeliyiz.

“Seçimlerde demokrasiye ve demokratik bir
Türkiye'ye sahip çıkalım”
İlk yapacağımız şey böylesi bir kampanyayı, 5 Mayıs'ta
TMMOB danışma kurulu yaparak referandum
sürecindeki gibi adım adım planlayacağız. Önce

üyelerimize anlatacağız, seçimlerde demokrasiye sahip
çıkın, demokratik bir Türkiye'ye sahip çıkın diyeceğiz.
Seçim güvenliği de çok önemli. Üyelerimizin görev
alması için çalışmalar yürüteceğiz. İkinci turda ne olur
derseniz herkes kendine en yakın bulduğu partiye oy
verecek. Tıpkı hayırın sesi herkesin kendi alanından nasıl
büyüdüyse, bu seçimde de AKP karşıtlığı, gericiliğe savaş
tacirliğine karşı politikalar ülkenin her tarafından adım
adım büyütülmek zorundadır. 72 büyükşehir belediyenin
32'sinde resmi rakamlara göre hayır oranı fazla çıkmıştır.
Sanayi havzalarında hayır oyları çok fazladır. Gençler
arasında çok fazladır. Büyük kent merkezlerinde,
İstanbul'da, Ankara'da İzmir'de hatta AKP'nin belediyeleri
aldığı birçok şehirde hayır oyları öne geçmiştir. Bence
bu hayır bloku hala güncelliğini korumaktadır. Hayır
blokunu AKP gericiliğinin karşısına çıkartmaya, bir
meslek örgütü olarak elimizden geldiğince katkı
koymak durumundayız. Böylesi bir program 5 Mayıs'ta
yapacağımız danışma kurulundan sonra netleşip, tüm
örgüte duyurulacaktır. Önümüz 1 Mayıs. 1 Mayıs'ta da
4 örgüt olarak bizler nitelikli emeği temsil ediyoruz.
Bilimi, kalkınmayı gelişmeyi temsil ediyoruz. Emekçi
toplamında en nitelikli gücüz. Bu nedenle de 1 Mayıs
tertip komitelerinde yer alıyoruz. Bu dönem Türkiye'nin
büyük illerinde büyük katılımlı 1 Mayıslar tertiplemeyi
düşünüyoruz. Soldan bakan partilerin tümüyle görüştük.
Tüm demokratik kitle örgütleri ile görüşmeler yaptık.
Özellikle Maltepe buluşmasının büyük katılımlara gebe
olacağını düşünüyoruz. Ankara'da Tandoğan’dayız,
İzmir'de Gündoğdu'dayız, her taraftayız. Mitinge
katılımı sağlamak, kendi alanımızdan çıkarak kitlelerin
coşkusuna coşku katmak görevimizdir. Bildirileri de
her yerde dağıtmaya başladık. Önümüzde iki gün var
belki, ama heyecanı diri tutmak görevimizdir. Buradan
da TMMOB'ye yakışır bir program çıkacağına yürekten
inanıyorum ve hepinizi dostlukla kucaklıyorum.”
MMO 47. Dönem Danışma Kurulu I. Toplantısı’nda açılış
konuşmalarının ardından sırasıyla; TMMOB ve MMO
geçmiş dönem başkanı Mehmet Soğancı, geçmiş dönem
MMO Başkanı Ali Ekber Çakar, Oda Onur Kurulu Üyesi
Mehmet Selçuk Göndermez, İstanbul Şube Başkanı
Battal Kılıç, Bursa Şube Başkanı Fikri Düşünceli, Kocaeli
Şube Başkanı Murat Kürekçi, Gaziantep Şube Başkanı
Hüseyin Ovayolu, Zonguldak Şube Başkanı Birhan
Şahin, TMMOB Yönetim Kurulu Yedek Üyesi Hüseyin
Atıcı, Oda Onur Kurulu Üyesi İbrahim Semih Oktay,
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Eskişehir Şube Başkanı Atila Tomsuk, Oda Denetleme
Kurulu Üyesi Fikret Çaral, Adana Şube Başkanı Hasan
Emir Kavi, Diyarbakır Şube Başkanı Sait Bahçe, Ankara
Şube Sekreteri Seyit Ali Korkmaz, Antalya Şube Başkanı
Ayşen Hamamcıoğlu, İzmir Şube Başkanı Yüksel
Yaşartekin, Konya Şube Başkanı Aziz Hakan Altun,
Edirne Şube Başkanı Erhan Yönel, Denizli Şube Saymanı
Cihan Deligöz, Trabzon Şube Sekreteri Önder Durmuş,
Oda Denetleme Kurulu Yedek Üyesi Gültekin Keskin,
İstanbul Şube Sekreteri İbrahim Tataroğlu, İzmir Şube
Sekreteri Selda Ünver, İstanbul Şube Yönetim Kurulu
Üyesi Ahmet Akçakaya, Edirne Şube Yönetim Kurulu
Üyesi Fatih Çimen söz alarak görüşlerini ifade ettiler.

“TMMOB’un seçim bildirgesi çok önemli”
Emin Koramaz’dan sonra söz alan TMMOB ve MMO
eski Başkanı Mehmet Soğancı salonu selamladıktan sonra
Oda bütçesine yönelik önerilerini sıraladı ve özetle şunları
söyledi: “TMMOB Genel Kurulu güzel zamanlara denk
geliyor. Bir kez daha denk gelmişti ve referandum öncesi
böyle bir tarihsel süreç yaşanmıştı. Anayasaya iki defa
hayır dediğimiz 2010 referandumunda. Önerim, bütün
seçimlerde yaptığımız bir seçim bildirgesi var TMMOB’nin.
Bu sene ki çok daha önemli. Çünkü Cumhurbaşkanı seçimi,
tek adam rejimi seçimi, bir de olmayan parlamentonun
milletvekillerinin tayin edilme seçimleri var. İkili bir yapı
söz konusu. Bunu annemle konuşuyorum. 83 yaşında
okuması büyük harf olmadan olmayan bir anne, ona
anlatmakta zorlanıyorum. Onun için TMMOB’un seçim
bildirgesi çok önemli. Benim de bilmediğim yerler var
ve bir seçim programıyla birlikte ortaya konulacağına da
adım gibi eminim. Diliyorum bu kuruldan çıkan öneriler,
sekretaryaların süzgecinden geçtikten sonra yerine
getirilir ve konuşmalarımız da havada kalmaz.”
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“24 Haziran seçimlerinde Hayır
Kampanyasındaki gibi örgütlenmeliyiz”
Soğancı’dan sonra konuşan Oda eski Başkanı Ali
Ekber Çakar ise, son genel kurulda kabul edilen bir
önergeyle, bu kurullarda artık eski TMMOB ve MMO
başkanlarının kürsü kullanabildiğini ve kendisinin de eski
MMO Başkanı olarak söz aldığını hatırlatarak başladığı
konuşmasında, özetle şöyle konuştu: “Ben MMO’nun
makina dairesinde çalışmaya devam edeceğim demiştim
ve sizlerle birlikteyim. Bu dönemle ilgili tespit etmemiz
gereken temel birkaç tane nokta var. Öncelikle iki gün
sonra hepimizin içinde yer alması gereken bir mücadele
süreci olarak birlikte yaşayacağımız 1 Mayısımız var. Bir
başka önemli temel nokta 24 Haziran seçimleri. Hayır
Kampanyası’nı yürütürken herkesin hayırı kendine
diyerek, kimseyi dışlamadan, herkes bulunduğu
noktadan, herkes kendi özgür düşünceleri içerisinde
hayırı nasıl örgütleyebildiysek, bu dönem 24 Haziran’ı da
böyle örgütlemeliyiz.
Yakın bir zaman içerisinde TMMOB örgütlülüğüne
yönelik, 24 Haziran seçimlerine yönelik bir manifesto
niteliğinde bir bildirge ve kampanya ve örgütsel olarak nasıl
bir propaganda faaliyeti yürüteceğimizle ilgili çalışmalar
odalarımıza gönderilecek sanırım. Yönetici arkadaşlar
olarak biz 24 Haziran seçimlerine yönelik olarak
yapılması gereken çalışmaları içselleştirebilirsek, bizimle
birlikte çalışan çalışma arkadaşlarımız içselleştirebilirse,
İlçe Temsilcileri Yürütme Kurulları ve kendi üyelerimiz
bunu içselleştirebilirse işin yüzde ellisini kotarmışız
demektir. Bu kampanyayı doğru yönetebilirsek Hayır
Kampanyası’nda olduğu gibi burada da başarılı olacağımıza
inanıyorum. Başarmamak için hiçbir neden yok, yeter ki
kendimize inanalım, güvenelim.”
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“Onur Kurulu’nda dosya sayısı artıyor”
Ali Ekber Çakar’dan sonra söz alan Oda Onur Kurulu
Yedek Üyesi Mehmet Selçuk Göndermez ise Onur
Kurulu hakkında kısaca bilgi vermek üzere söz aldığını
söyleyerek özetle şöyle konuştu: “Onur Kurulumuz
ilk toplantısını kısa bir süre önce yaptı. Bu toplantıda
üyelerimizin yüzde yetmişinin değiştiğini gözlemledik.
Türkiye’nin genel görünümüne paralel olarak Onur
Kurulu’nda dosya sayısı artıyor. Bu iş yükü içerisinde
Onur Kurulu’nun önemli bir ayağı, soruşturmacı
arkadaşlarımızın Onur Kurulu’na gönderdiği soruşturma
raporlarıdır. Bunlar ne kadar net ve açık olursa biz de
Onur Kurulu olarak dosyaları kısa sürede neticelendirip,
karara bağlama rahatlığına kavuşacağız. Çünkü süresi
içerisinde değerlendirilmeyen dosyalar bir takım kanuni
yükümlülükler ve yaptırımlar karşısında bırakıyor bizi. Bu
bakımdan daha önceki toplantılarda da söylediğim gibi
Onur Kurulu bir takım içsel menfilerin neticesinde ortaya
çıkan kötülüklerin tartışıldığı bir kurul. Bizim iş yükümüz
ne kadar az olursa o kadar alnımız ak, başımız dik olur. Bu
istenmeyen olayların çok kısa bir sürede doğru kararlara
bağlanması için başta Şube yöneticileri, yürütme kurulları,
oda müdürleri olarak, soruşturmacılara yardımcı
olmaları ve Oda çalışmalarına katkı koymalarını temenni
ediyorum. Bu zor dönemde Oda Onur Kurullarımızın
işlerinde çok önemli katkıları olan Oda sekretaryasına
ve hukuk müsteşarlarına huzurlarınızda bir kez daha
teşekkür ediyorum.”

“Söyleyecek çok sözümüz var”
İstanbul Şube Başkanı Battal Kılıç yeni yönetimi
kutlayarak başladığı konuşmasında özetle şunları söyledi:
“Eğitimin kaliteli ve nitelikli hale getirilmesi konusunda
eski alışkanlıklarımızı terk etmeli ve kendimizi biraz daha

yenilemek zorundayız. Niteliklileşme anlamında bu konu
gerçekten önemli. Çünkü bizi ayakta tutacak, mesleki
anlamda da ekonomik anlamda da en önemli şey eğitim
diye düşünüyorum. Bu konuya birlikte kafa yorup yeni
çalışma örnekleri sunmakta fayda var. Tabii önümüzde
seçimler ve 1 Mayıs var. Öncelikle 1 Mayıs çok önemli.
Seçimlere de yansıması olacaktır bunun. Nasıl Adalet
Mitinginde ve Hayır sürecinde bir duruş sergilediysek,
ben bunun 1 Mayıs’a yansımasını, 1 Mayıs’ın da seçimlere
yansımasını düşünüyorum. Düşünmeye de gerek yok.
Böyle bir enerjinin var olduğunu, herkesin buna da
hazırlıklı olduğunu görüyoruz. Yeter ki bizler bir adım
öteye doğru emek sarf edelim, bu işi başaracağız. 7
Haziran’da nasıl bir tokat attıysak, bu tokadı biz bir
kez daha atarız. Çünkü böyle bir tokada ihtiyaçları
var. Çünkü söyleyecek çok sözümüz var. Maalesef
emek düşmanı bunlar ve bu anlamda söyleyeceğimiz
de çok. Ayrıca dev proje diye sundukları projelerle,
köprülerle havaalanlarıyla daha doğmamış çocuklarımız
ve torunlarımızı bile borçlandırdılar bunlar. Onun için
seçimlerin başarılı geçmesini çok önemsiyorum ve umut
ediyorum.”

“Üyeyle temas etmek zorundayız”
Bursa Şube Yönetim Kurulu Başkanı Fikri Düşünceli,
salonu selamladıktan sonra özetle şunları söyledi: “Yılların
alışkanlığı ile her zaman birbirimizi görüyoruz diye bazı
şeyleri ihmal ettik sanırım. Bu yüzden biz ilk olarak bu
sene Odalarımızı, Şubelerimizi ve Temsilciliklerimizi
yönetim kurulu olarak ziyaret etmeye başladık. Bildiğiniz
gibi yapı sektöründe olsun, diğer sektörlerde olsun ortak
çalışmaların gerçekleştirilmesi, komisyonların birlikte
çalışması bununla ilgili bir takım perspektifleri ortaya
koyup onlara iş ve ödev verme şeklinde bir çalışma
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yöntemini geliştirdik. Oda başkanımızın, geçmiş dönem
birlik başkanımızın konuşmalarında hep eğitime ağırlık
vermesi gerektiğini düşünüyoruz. Gerçekten odamızın
esas işlevlerinden bir tanesi de eğitim olmalı. Meslek içi
eğitimlerimiz devam ediyor. Yeni mezun ve çalışmayan
üyelerimize de yılda iki kez ücretsiz eğitimler organize
ediyoruz. Bunlara katılım oldukça yoğun, geçmiş
dönemlerde eğitimlere katılıp iş bulan arkadaşlar tekrar
Odaya dönüyor ve eğitimlerin çok faydasını gördüğünü
söyleyerek teşekküre geliyorlar. Geçmiş dönemde
düşündüğümüz fakat bir türlü hayata geçiremediğimiz
mühendislik yaşamında belli bir yere gelmiş, tecrübe
kazanmış arkadaşlarımızla mühendislik söyleşileri
gerçekleştirme programımız var. Her söyleşide iki tane
konuşmacı oluyor, ilkini 19 Nisan’da gerçekleştirdik
ve özellikle gençlerden de katılım yoğundu. Bunun
mühendislik deneyimi paylaşılması, yol gösterici olması
anlamında faydalı olacağını düşünüyoruz. Bir yerden
üyelere ulaşmak ve dokunmak zorundayız. Bir şekilde
üyeyle temas etmek zorunda olduğumuz için bunları
gerçekleştirme çabasındayız.”

“Şube organizasyon yapıları gözden geçirilmeli
ve yenilenmelidir”
Kocaeli Şube Başkanı Murat Kürekçi ise salonu
selamladıktan sonra, tartışılan ortak konuların önemine
değinerek bunlara bir iki ek yapmak istediğini söyledi ve
özetle şöyle konuştu: “24 Haziran ile ilgili programlar
hazırlanacak. Bizim de bu konuda çalışmalarımız var.
Ancak bu bağlamda 24 Haziran’dan uzak gibi görünen,
ama aslında bu dönemin içerisinde yer aldığı için bu
dönemin çalışma programında da yer alması gereken
ayrıca bir de yerel seçim var. Dolayısıyla bir de
buradan öneriyi ben tekrarlamış olayım. Yerellerimizde
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temsilcilik etki alanlarımızı da içine alacak bir biçimde,
kent sempozyumlarının tekrar gündeme getirilmesi,
kent izleme kurullarının oluşması ve bunların merkezi
olarak Şubelere ve Temsilciliklere iletiliyor olması
programlarımızda yer almalıdır. Şube organizasyon
yapılarının gözden geçirilerek, yenilenmesi gerektiği de
çok açıktır. Dolayısıyla bu işin organizasyonla daha verimli
hale getirilmesi ve diğer taraftan da az bilinirliği, çok
bilinir hale getirmemiz gerekiyor. Bununla ilgili araçlar
geliştirmek için, çalışma programının içine belki bu
cümle olarak geçebilir ama bununla ilgili çalışma grupları
sekreter, sayman toplantılarında detaylandırılmalıdır.”

“Üyelerimizin haklarının iyileştirilmesi yönünde
yerellerde çalışmalar yapılmalı”
Gaziantep Şube Başkanı Hüseyin Ovayolu ise salonu
selamladıktan sonra, “Yeni seçilenleri hepimizi zor bir
dönem bekliyor diyerek korkutmayalım. 16 yıldır her
dönem zor, ama eminim Genel Merkezimiz bu yükün
altından da kalkacaktır. Bizler de Şubeler olarak elimizden
gelen desteği vermeye çalışacağız” diyerek sözlerine
başladı ve özetle şöyle konuştu: “Bu dönem konuşan
başkanlarımın hepsi hemen hemen aynı konularda ağırlıklı
olarak görüşlerini belirttiler. Teknik eğitimler konusunda
ciddi çalışmalar yapılması gerektiği konusunda hemfikiriz.
Bu dönem üyelerimizin SGK protokolleri ile ilgili
sıkıntılarını biliyoruz. Yani asgari mühendis ücretlendirme
durumunda SGK’nin protokolü iptal etmesinden dolayı,
bazı tepkiler geliyor üyelerimizden. Bu konuyla ilgili
çalışma yapacak mısınız diye soruyorlar. Biz bu dönem
özellikle işsiz mühendislerimiz ve özlük hakkı olan
mühendislerimiz başta olmak üzere, üyelerimizin sahip
olduğu tüm hakların iyileştirilmesi yönünde, kendi
yerelimiz başta olmak üzere çalışmalar yapmak için
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karar aldık. Gerekirse basın, akademik meslek odaları
birliği ve İKK’de bunu gündeme getireceğiz ve ciddi
çalışmalar yapacağız. Her üyemizi bir noktasından
yakalayarak en azından birkaç kez Odamıza getirmek için
faaliyet yapmaya çalışıyoruz. Sosyal etkinliklerle, teknik
eğitimlerle veya indirim anlaşmalarıyla bir yerlerden
üyeye dokunmaya çalışıyoruz. Üyelerimizin çocuklarına
kadar inip, robotik ve kodlama eğitimleri bile yaptık.
Hiç beklemediğimiz yeni yüzler gelmeye başladı. Bir
uçurtma şenliği düzenledik. En çok katılım onda oldu.
Bu anlamda biz anlaşmalı kurumları arttıracağız, işyeri
ziyaretlerini arttırdık, seçimden seçime gelen MMO
önyargısını kırmak için seçimlerden sonra mühendis
arkadaşlarımızın yoğun olarak çalıştığı işletmeler başta
olmak üzere, hepsine ziyaretler düzenlemeye başladık
ve olumlu tepkiler alıyoruz. Tabii 2002 yılından beri her
seçim çok önemli diyoruz. 24 Haziran seçimleri de çok
önemli, inşallah bu sefer ümitlerimiz gerçek olacak.”

“Bizden sonraki insanlara güvenli bir gelecek
kalsın istiyoruz”
Zonguldak Şube Başkanı Birhan Şahin de salonu
selamladıktan sonra, özellikle son yıllarda oldukça kaotik
bir ortamdan geçildiğini ve bu durumun halen sürdüğünü
söyleyerek özetle şöyle konuştu: “Önümüzde 1 Mayıs
var. 1 Mayıs önemli bir eşik. Bütün örgüt gücümüzle
birlikte, canlılığımızla, bütün katılımcılarımızla alanlarda
yerimizi almalıyız. Bu bir mesajdır. Daha sonra seçimler
var. Önemli adımlardan geçeceğiz, burada hepimize
önemli görevler düşüyor. Eğitimli, aydın ve örgütlü
güç olarak ne istiyoruz? Türkiye’de birbirine güvenen
insanlar olsun. Bir arada mutlu bir şekilde yaşayalım.
Barış istiyoruz, huzur istiyoruz. Hayatımızı kazanalım
istiyoruz. Bizden sonraki insanlara güvenli bir gelecek

kalsın istiyoruz. Bu konuda mücadele ediyoruz. Birlikte
mücadele edeceğiz, birlikte kazanacağız. Buna inancımız
tamdır. Sevginin, içtenliğin ve dostluğun yer bulmadığı
dünya ne bugünün dünyasıdır, ne de geleceğin dünyası
olacaktır. Geleceğin dünyası emeğin, dostluğun ve barışın
kazanacağı bir dünya olacaktır.”

“Yaptığımız teknik işlerin halka temas etmesi
lazım”
TMMOB Yönetim Kurulu Yedek Üyesi Hüseyin Atıcı
ise salonu selamladıktan sonra sıkıntılı bir dönemden
geçildiğinin ve çok dikkatli olmak gerektiğinin
altını çizerek başladığı konuşmasında özetle şunları
söyledi: “Ne yaptığımızı iyi değerlendirmeliyiz. Bizim
çalışmalarımız sadece mesleki ve teknik olarak yaptığımız
işlerden ibaret hale geldiyse, ne yaptığımızı bir daha
oturup düşünmeliyiz. Bizim işlerimizin üç temel ayağı
vardır. Akademik alan, yani mesleki bilgilerimizin
derinleştirilmesi, meslektaşlarımızın çıkarları ve
halkın çıkarlarıdır. Bunlardan biri bile eksik olunca,
yaptıklarımızın çok fazla bir anlamı olmuyor. Mutlaka
yaptığımız teknik işlerin halkla temas etmesi lazım.
Eğer olmuyorsa tekrar değerlendirilmesi lazım. Bir
de direkt çalışanlarla, sahada çalışanlarla ve endirekt
çalışanların arasında sayısal oranın değerlendirilmesi
gerekir diye düşünüyorum. Bültenle ilgili dijitalleşmenin
çok geçerli olmaması gerektiğini düşünüyorum. Oda
Bülteni geldiğinde sehpaya koyuyorum, bir ay boyunca
gelen geçen herkes ona bakıyor. Meslektaşlara değil,
gelen herkese açık bir şey. 24 Haziran ile ilgili ise şunu
söylemek lazım. Hayır Referandumu tarzında bir
mücadele yürütülmesi gerekiyor. Belki de bunlar seçimle
gitmez diye düşünüyor olabilirsiniz. Ama seçimle değil,
başka bir şekilde gidecek olsa bile, bizim bu adamı
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yaptığımız sempozyumlarda, ülke kaynaklarına ilişkin
özellikle ranta dayalı ve kaynaklarını oralarda biriktirmiş
insanların, kaynaklarını üretime yöneltmeleri konusunda
teşvik etmeliyiz. Fabrikası geri kalmış olanı da o üretim
teknolojisini modernize etmesi için desteklemeliyiz. Ben
bina alacağım dediğinizde, bir banka gelir iki katı para
verir. Ama makina alacağım dediğiniz zaman maalesef
veremiyoruz, çok riskli derler. Bunun için özellikle bizim
meslek alanımızda, toplumsal ilişkileri, vatandaşı ve
bürokrasiyi işlememiz gerekir diye düşünüyorum.”

seçimle mutlaka yenmemiz lazım. Bu onun iktidarına bir
çizik olarak değerlendirilir. İlk turda kazanmaması bile,
onun mesuliyetine ciddi sallantı yaratacak bir şeydir. 7
Haziran’da bunu nasıl yaptıysak, tekrar yapabiliriz diye
düşünüyorum.”

“Demokrat güçler, vatandaşı bilgilendirme
çalışmaları yapmalıdır”
Oda Onur Kurulu Üyesi İbrahim Semih Oktay salonu
selamladıktan sonra üyelerin aidat ödeyen ve aidat
ödemeyen olarak kategorize edilmesinin yanlış olacağına
vurgu yaparak özetle şöyle konunştu: “Çünkü o zaman
dar bir meslek grubu, dar bir alanın etrafına toplanmış
olursunuz. Sizin kastınız o değildir ama öyle anlaşılabilir.
O zaman dar bir çevrenin Odası haline gelinir.
Seçim süreci başladı ve demokrat güçlerin vatandaşı
bilgilendirme yönünde çalışmalar yapması lazım.
Vatandaş hem demokratik uygulamaların hem de gerçek
vesayetin nasıl bir şey olduğunu yaşadı. Bu halk bilmeli
ki seçimde eğer bu yönetim tarzı yenilemezse, bunun
sonuçları çok daha kaotik olacak. Bu bilinen yaşadığımız
şeyler, öyle çok karmaşık şeyler de değil. Biz özellikle
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“Her zamanki gibi dimdik ayakta durmaya
devam edeceğiz”
Eskişehir Şube Başkanı Atilla Tomsuk ise biliyorsunuz
iktidar her şeyi satıyor, en sonda Cumhuriyetin ilk şeker
fabrikalarını sattı diyerek sözlerine başladı ve özetle
şunları söyledi: “Satmadıkları hiçbir şey kalmadı, belki de
iki üç yıl sonra okulları, camileri satacaklar. 15 yıldır ülkeyi
sömüre sömüre, garibanı daha gariban yapa yapa, orta
kesimin maaşlarını düşüre düşüre, işçilerin, memurun,
mühendisin hakkını gasp ede ede yine de doymadılar.
Büyük yatırım yaptıklarını söyleyip, ülkenin paralarını
peşkeş çekiyorlar. Biz de bunu halkımıza anlatmakta
güçlük çekiyoruz. Anlatış tarzımızla ilgili sıkıntımız var
galiba. Çünkü biz, 15 yıldır bunları söylüyoruz. 15 yıl
önce bunlar geldiği zaman da bunları konuşuyorduk.
Ama bir türlü anlatamıyoruz, çözemiyoruz. Bazen bir
makina mühendisi arkadaşımıza bile bunu anlatmakta
güçlük çekiyoruz. Bu konuda kendimizi geliştirmemiz
gerektiği kanısındayım. Bu adamları artık durma noktasına
getirmemiz gerekiyor. Üstelik bir de bizi ekonomik
olarak çökertmeye çalışıyorlar. Yani biz bu görüşleri
yıkamıyoruz, ama ekonomik olarak bunları göçertelim,
faaliyetlerini azaltalım bunlar mümkün olduğunca
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az insana ulaşsın, mümkün olduğunca gerçekleri
anlatamasınlar gibi düşüncelerle, bizi böyle ekonomik
sıkıntılarla da uğraştırıyorlar. Biz dimdik ayakta durmaya
devam edeceğiz her zamanki gibi. Ekonomik sıkıntıları
biliyoruz daha da yapacaklar, sonuna kadar yapacaklar.
Bunların karşısında elimizden geldiğince duracağız. Bu
tip şeyler, bizim önümüzü kesemez. Biz halkımıza,
insanlarımıza ve üyemize verdiğimiz andı içeceğiz. Evet,
yanlışlarımız olabilir ama anlatmaya devam edeceğiz.
Anlatmak için yeni yollar bulmamız lazım, bu yolları
araştırmamız lazım.”

“Bu zor dönemi de atlatacağız”
Oda Denetleme Kurulu Üyesi Fikret Çaral ise salonu
selamladıktan sonra Denetleme Kurulu olarak iki hafta
önce bu dönemin ilk toplantısını yaptıklarını söyledi ve
özetle şöyle konuştu: “Bu sene, Denetleme Kurulu’na
ilk defa giren 17 arkadaşımız var. İşimiz biraz daha zor,
onları yetiştirme ve tanışma dönemleri var. Neyse eski
müdürlerimizden ve saymanlarımızdan oldukları için, bu
süreci daha çabuk atlatacağımızı umuyoruz. İkinci olarak
bu sene genel kuruldan bir karar çıktı ve mali denetim
prosedürü yayımlanacak. Büyük ihtimalle ilk 6 aylık
denetlemeyi bu mali denetim prosedürünü uygulayarak
yapacağız. Böyle olduğu için de bütün denetleyici
arkadaşlarımın mali denetimi daha standart bir şekilde
yapmasını sağlayacağımızı umuyorum. TMMOB
başkanımız “tabii ilk akla gelen şey yönetim giderlerinin
kısılmasıdır” dedi. Bizim denetlemeci olarak şunu nereden
kısarız, bunu nereden kısarız gibi şeyler deme şansımız
yok. Merkez yönetim kurulunda kararlaştırılacak tasarruf
tedbirleri yıllardır var. Bunları uygulamak ve esaslarını
yapacak olanlar Şube yönetim kurullarıdır. Biz bu esasların
ne kadar gerçekleştiğine bakacağız. Ama bu sene biz

bütçeyi denetleme yönetmeliğimizde yazan şekliyle
biraz daha detaylı inceleyeceğiz. Çünkü yönetmeliğimiz
denetlemecinin yapacağı ilk görevin, planlanan bütçeyle
gerçekleşen bütçenin kalem olarak incelenerek farklılık
veya eksiklik varsa, bunların nedenlerinin irdelenmesi
gerekir diyor. Buna biraz daha fazla önem vereceğiz.
Bu nedenle yönetim kurullarından özellikle sayman ve
sekreterlerimiz ile muhasebede olan arkadaşlardan, biraz
daha fazla özveri bekliyoruz. Aşağı yukarı 30 senedir
buradayım ben ve hep zor dönem geçiriyoruz. Her zor
dönemi de atlatıyoruz. Bu zor dönemi de atlatacağımız
inancındayım.”

“Karanlığa meydan okumak isteyenler için
dışarıda koskocaman bir dünya var”
Adana Şube Başkanı Hasan Emir Kavi ise salonu
selamladıktan sonra AKP’nin iktidarı döneminde kadın
ve çocukların maruz kaldığı baskı ve istismara değinerek
özetle şöyle konuştu: “TÜİK verilerine göre son 10
yılda 482.908 kız çocuğu evlendirilmiş. Cinsel istismar
son 14 yılda yüzde 434 artmış. Bunlar sadece kadın
ve çocuklarımıza yönelik AKP iktidarının ülkemize
vermiş olduğu hasarın kısa bir göstergesi. Bizim meslek
alanımızda ve topluma her alanda vermiş olduğu
hasarlar ise saymakla bitmez. Önümüzde çok erken
bir seçim var, 24 Haziran. Kısa bir deyim var, kültürlü
insanlar politikayla uğraşmadığında, cahiller tarafından
yönetilirler. Yani görevden kaçmamak gerekir. TMMOB
kültüründe yetişmiş insanların da oralarda yer alması
bizi sevindirecektir. Buralarda umarım bu tarz insanlar
yer alır, en azından bazı şeylerin değişmesi için daha
sağlıklı olur. AKP’nin belki de bizim toplumuzda yaptığı
en önemli hasardır, ötekileştirmeyi çok iyi beceriyorlar.
Biz ötekileştirmeden, her insanı, her değeri Odamıza
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katabilmek için, çalışmalar içerisinde yer almalıyız.
Son söz olarak, bir laf varmış; gençler bilebilse, yaşlılar
yapabilse.”

“Baskının olduğu yerde direnişin tohumları da
filizlenecektir”
Diyarbakır Şube Başkanı Sait Bahçe ise TMMOB’nin
en örgütlü yapısı MMO’yu şimdiye kadar ayakta tutan,
savrulmasına ve diz çökmesine asla izin vermeyen
arkadaşlarımızın çalışma tarzına, inançlarına ve
kararlılıklarına, bu dönem her zamankinden daha çok
ihtiyaç olduğunu söylerek sözlerine başladı ve özetle
şunları söyledi: “Ülkemiz faşizmin en derin halini
yaşıyor. Emeğin, eşitliğin, özgürlüğün, barışın, adaletin ve
insandan yana olan her fikrin, eylemin içinde ve özünde
olan bir Makina Mühendisleri Odası’na her zamankinden
çok ihtiyaç var. Bu dönemde de bu ihtiyacın gereklerinin
yerine getirileceğine olan inancım tamdır. Türkiye’de
tam bir hukuksuzluk ve keyfiyet rejimi hâkim olmuştur.
Yapılmak istenen düzenlemeleri hukuki denetlemeden
kaçırmak için sıklıkla kullanılan KHK’ler ile hukukun
üstünlüğünün ve hukukla elde edilen ilkelerin hiçbir
kırıntısı dahi kalmamıştır. Ülkeyi yönetenlerin kararını
ve uygulamalarını, hukuk yoluyla durdurmanın hiçbir
imkânı da bırakılmamıştır. Türkiye Büyük Millet Meclisi
onayından geçirilmeyen KHK’ler ile tek bir kişinin
akşam aklına gelen sabah kanun olabilmektedir. Sosyal
bir devletin en temel özelliği emeğiyle geçinenlerin iş
güvencesidir. Nüfusun dörtte üçünün ücret gelirleriyle
geçindiği bir ülkede, iş güvencesi OHAL döneminde
tümüyle ortadan kaldırılmıştır. Emek ve meslek
örgütlerinden binlerce kişi darbeyle ilişkilendirilerek
işlerinden atılmıştır. Diyarbakır Şube olarak, Oda
çalışma ilkeleri doğrultusunda yürüttüğümüz çalışmaları,
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dünyadaki ve ülkemizdeki gelişmeleri ve bu gelişmelerin
mesleğimiz, meslektaşlarımız, ülkemiz ve halkımız
üzerindeki yetkilerini değerlendirerek yolumuza devam
ediyoruz. Önümüzdeki süreci bu çerçevede örgütlü
üye gücümüz ve mesleki demokratik duyarlılığımızdan
hareketle, en doğru şekilde planlayacağımıza,
bütünlüğümüzü
koruyarak
çalışmalarımızı
ve
hedeflerimizi genişleteceğimize inanıyor ve bu gerekliliği
de özellikle belirtmek istiyorum. Önümüzde önemli
bir seçim var. Herkes umudunu yitirmeden, mücadele
etmeye devam etmelidir. Baskının olduğu yerde direnişin
tohumları da filizlenecektir.”

“Bütün yasaklamalara rağmen 1 Mayıs’ı
kutlayacağız”
Ankara Şube Sekreteri Seyit Ali Korkmaz ise salonu
selamladıktan sonra özetle şöyle konuştu: “Önümüzde
bir seçim var ama seçimden önce Ankara Valiliği’nin
bütün direncine, bütün yasaklamalarına rağmen 1 Mayıs’ı
kutlayacağız. Sadece bir kutlama değil, bir direnç ve
mücadele şeklidir bizim için emek ve mücadele günü 1
Mayıs. Ama son 1 haftada yüklenen diğer bir anlamı da
seçim öncesindeki tek kitlesel miting olmasıdır. Toplum
üzerindeki bu umutsuz havayı dağıtması açısından, bütün
şehirlerde 1 Mayıs’ın coşkuyla kutlanması, çok önemli
diye düşünüyoruz. Biz TMMOB’un örgütlü tüm üyesiyle,
odalarıyla birlikte alanlarda olacağız ve bunu büyük bir
coşkuyla kutlayacağız. Oda faaliyetlerine gelirsek, Ankara
Şube olarak biz de devam ediyoruz çalışmalarımıza. Ama
TMMOB’de yaptığımız faaliyetleri ciddi anlamda gözden
geçirmemiz gerektiğini düşünüyorum. Örneğin gittiğimiz
işyerlerinde, mesela periyodik kontrol yaparken, orada
çalışan mühendisle temas etmek zorundayız. Yine
asansör kontrolüne gittiğimiz bir apartmanda, orada
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yaşayan bir üyemiz varsa, ona “biz geldik ve bir kamusal
denetim çerçevesi altında sizin asansörlerinize baktık”
mesajının mutlaka verilmesi gerekir. Bu bizim için çok
önemli bir örgütlenme faaliyetidir. TMMOB birimlerinde
yaptığımız işlerin tamamı kamusal denetim, ancak gelir
gider alanında baktığımız zaman bizi ciddi anlamda
zorlayan, enerjimizin büyük bir bölümünü sömüren
işler. Bunları rayına oturtmak için üzerine özel olarak
düşülmesi gerektiğini de düşünüyorum.”

yaptığımız MİEM kurslarında Türkiye’de birinci olduk
Şubeler arasında. Bu da benim için övünç kaynağı oldu.
Kurs ve seminerlerimizin sayısı da çok fazlaydı, MİEM
kurslarını da çok sayıda açtık. Ancak MİEM kursları biraz
daha güncel konular olursa, yenilenebilirse çok daha
iyi olacak. Birlik ve beraberliğimizin daha fazla olmasını
istiyorum. Önümüzdeki günler bence karanlık değil,
aydınlık. 24 Haziran’da bayram yapacağımızı ve her yıl 24
Haziran’ı kutlayacağımızı düşünüyorum.”

“Önümüzdeki günler bence karanlık değil,
aydınlık”

“İktidar ülkeyi yönetememe durumundadır”

Antalya Şube Başkanı Ayşen Hamamcıoğlu salonu
selamladıktan sonra yeni yönetimin Danışma Kurulu’nu
öncelikli olarak yapması ve bizden birtakım öneriler alıyor
olması çok güzel bir şey diyerek sözlerine başladı ve
özetle şunları söyledi: “Biz de buradan döndüğümüzde,
arkadaşlarla hemen danışma kurulu yapmayı planlıyoruz.
İnşallah iyi planlar çıkar, devrim niteliğinde yeni bir
yönetim olur ve yeni bir bakış açısı getirilir. Çünkü
bunlara ihtiyacımız var. Antalya’da kriz çok kötü vurdu
bizi, hem tarıma hem turizme gerçekten çok büyük
darbeler oldu. Umarım bu sene yüzde 15 bir artış
bekleniyor turist sayısında, orada daha başarılı oluruz.
Biz periyodik kontrollere, asansör denetimlerimize ve
kaynakçı çalışmalarımıza devam ediyoruz. Enerji Gaz’la
bir protokol yaptık, arz üretimlerimiz devam ediyor.
Denizli’yle birlikte ortak çalışmalar yapıyoruz, hatta
Konya ile birlikte kullanıyoruz aletleri. Geçtiğimiz yıl üye
aidatları toplamada Antalya Şube birinci oldu. Gerçekten
üye ilişkilerimiz çok iyi, ben bunu çıkarıyorum bundan.
Hiç söylemedik, hiç mail de atmadık ama iletişimimiz
iyi ve her türlü mühendisin her bir eğitimde aidatlarını
ödemelerini sağladık. Onun haricinde üye sayısına göre

İzmir Şube Başkanı Yüksel Yaşartekin de salonu
selamladıktan sonra ülke gündeminin çok hızlı bir şekilde
değiştiğini söyleyerek özetle şöyle konuştu: “İktidar ülkeyi
yönetememe durumundadır. Bu iktidar sahiplerinin uzun
yıllar süren iktidar özlemi, iktidarı ele geçirdikten sonra
kaybedebilecekleri korkusu bunları vahşi, hukuksuz ve
daha saldırgan kılmaktadır. Bu cephede de toplumsal
direniş olmadıkça, kendilerine olan güveni artmakta daha
da saldırganlaşmaktadır.
Sadece “çocuklar ölmesin” sözlerinden dolayı bir kadın
öğretmen çocuğuyla birlikte hapsedilmiştir. Apar topar
alınan seçim kararı da geleceğin iktidar için çok parlak
olmadığının görülmesinden kaynaklanmıştır. Sermayenin
saflarında değişimler gözlenmektedir. Kârlarına kâr katan
büyük sermayede, homurdanmalar başlamıştır. Küçük
ve orta sermayede yıkımlar iflaslar yaygınlaşmaktadır.
İş yerlerindeki çalışma koşulları her geçen gün daha da
kötüleşmektedir. Bütün bu muhalefeti örgütleyecek
önder bir güce ihtiyaç vardır. Bir kez daha muhalefetin
bir yenilgi alması durumunda baskı, yıkım ve zorluklar çok
daha uzun yıllar alacaktır. Toplumsal muhalefetimizin,
öncelikle 1 Mayıs’ta alanlarda yükseltilmesini diliyorum.”
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“Bu krizlerden çıkmayı umuyoruz”
Konya Şube Başkanı Aziz Hakan Altun salonu
selamladıktan sonra 24 Haziran Seçimleri’nin vatan ve
milletimiz için daha iyi bir gelecek yaratması amacıyla
başarılı bir şekilde geçmesini temenni ettiğini söyledi ve
özetle şöyle konuştu: “LPG’nin gitmesiyle hepimizde
olduğu gibi bir ekonomik sıkıntı yaşıyoruz. Yani önceden
biraz artıyken şimdi eksilere doğru gitmeye başladık.
Yönetimde toplanarak tasarrufa gidelim buna göre neler
yapabiliriz, gelirimizi nasıl artırabiliriz diye arayışlara
girmeye başladık. Kesinlikle personel çıkartma gibi bir
düşüncemiz yok. Tam tersine birkaç dönemdir yaptığımız
gibi, kriz zamanında personellerimizle kendimiz biraz
daha yoğun çalışarak bu krizlerden çıkmayı umuyoruz.
Yani ekonomimizi artı duruma çıkartmayı düşünüyoruz.
Tasarruf olarak ilk adımımız, bülteni kaldırmak oldu. Yani
e-bültene geçtik ve internet sayfamızda da yayınlıyoruz.
Çok yüksek maliyeti vardı, en yüksekte kargo maliyetiydi.
Böylece 90 bin lira kadar tasarruf ediyoruz ve yaklaşık
1,5 personelin yıllık maliyetini çıkartıyoruz. Üyeyi odaya
çekmek için, bizim iki üç dönemdir yaptığımız bir şey
var. Her çarşamba öğleden sonraları üye ziyaretleri
yapıyoruz. Bu şekilde her seçim döneminde çoğu yere
gitmemize gerek kalmıyor ve üyeyi de çekebiliyoruz.
Üniversitelerdeki öğrencilerin de yani yeni neslin Odaya
katılmadığını görüyoruz. Bununla ilgili girişimde bulunmak
için Üniversite Makina diye bir topluluk kuruyoruz ve
üniversitelerde temsilciler belirledik, onlarla öğrencilere
yayılmayı düşünüyoruz.”

“Gidecekleri günler yakındır”
Edirne Şube Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Yönel
de salonu selamladıktan sonra yeni yönetim olarak
planladıkları şeyleri yapmaya başladıklarını vurguladı
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ve özetle şunları söyledi: Biliyorsunuz Trakya bölgesi
daima mevcut iktidarın gözü önünde olan bir yer. Bizim
yılların şeker fabrikasını geçen gün, 150 milyon dolar
gibi bir rakama sattılar. Onun acısını halen içimizde
yaşamaktayız. İğne Ada taraflarında bir nükleer santral
niyetleri vardı, şimdilik onu ileriye attılar çünkü çok büyük
bir tehlike gördüler. Trakya’da hemen hemen 270 bin
dönümlük bir arazi maalesef hükümete yaranmak isteyen
iş adamlarının kontrolü altında. Bu bizim köylülerimiz
açısından da çok büyük bir dönüm noktası. Onlara
olabilecek her türlü destek ve yardımı da elimizden
geldiğince yapmak zorundayız. Önümüzde 1 Mayıs var.
Bununla ilgili olarak Odamızda çalışmalar başladı ve
en aktif bir şekilde Odamız bu güzel bayramda yerini
alacaktır. Ve bir de tabii 24 Haziran diye bir gün var.
Ortaya çıkan birdenbire ne olduğu belirsiz, kendilerini
kurtaran ve kotaran düşüncelerle yapılacak olan bir
seçim. İnanıyorum ki bu 24 Haziran bizim aydınların,
yurtseverlerin ve vatanseverlerin bayramı olacaktır. Ve
gidecekleri günler yakındır. Sözlerimi Ömer Hayyam
ile bitireyim: Nice şahlar geldi, neler istediler. Sonunda
dünyayı bırakıp gittiler. Sen hiç gitmeyeceksin gibi değil
mi? O gidenler de senin gibiydiler.”

“Sosyal medya daha aktif kullanılmalı”
Denizli Şube Saymanı Cihan Deligöz ise salonu
selamladıktan sonra belirli masrafları azaltmak için bazı
önlemler aldıklarını söyledi ve özetle şöyle konuştu:
“Üyelerimizin bilgilerini güncelleyerek, sadece isteyen
üyelere bültenlerimizi göndererek kargo masraflarını
azaltmayı düşündük ve bununla ilgili çalışma başlattık.
Eğitim sayısını arttırdık, bayağı bir iyileşme sağlandı.
Endüstri mühendisliği bölümündeki arkadaşlarla Şubenin
5 yıllık stratejik planını hazırlamaya başladık, biraz daha
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uzun vadeli planlar yaparak neler yapabileceğimizi
görmek için. Kuşadası, Söke ve Didim’de mesleki denetim
büroları açarak, oradaki üyelerin ihtiyaçlarını ve oradaki
üyelere ulaşmaya çalıştık. Bir de üye ilişkilerini artırmak
için çocuklara yönelik robotik ve programcılık gibi kurslar
başlattık. Üyelerimizin müzik ve resim öğretmeni olan
eşlerinin çocuklara ders vermesini düşünüyoruz. Benim
üyesi bulunduğum ilin sosyal medya hesaplarının daha
aktif kullanması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü artık
insanlara sosyal medya üzerinden daha çabuk ulaşılıyor.
Biraz önce de baktım, MMO’nun 8977 takipçisi var
twitter’da. 120 bin üye ile 8500 biraz düşük gibi geldi.
TMMOB’nin de 19 bin. Demek ki biz bunu çok aktif
kullanamıyoruz. Artık daha önce de söylediği gibi, Y
Kuşağı basınla değil, internet üzerinden takip ediyor
her şeyi. Eğitim faaliyetlerimizi, düşüncelerimizi oradan
paylaşırsak daha çok kişiye ulaşırız diye düşünüyorum.”

“Faaliyet alanlarını genişletmeye çalışıyoruz”
Trabzon Şube Başkanı Önder Durmuş ise özetle şunları
söyledi: “Komisyonlar marifetiyle ilgili faaliyetlerimizi
düzenleme yolunda çalışmalarımız var. Özellikle eğitim
konusuna ağırlık veriyoruz. Asansör denetimleri, rakip
firmaların piyasaya girmesiyle elimizden alınmaya başladı.
Dolayısıyla buradaki gelir kaybını telafi etmek için, farklı
alanlara yöneliyoruz, özellikle eğitim alanlarına.
Bazı Şubelerin, mobil uygulamayı kullandığını görüyorum.
Bu uygulamayı biz Şube olarak da talep ediyoruz,
kullanmak istiyoruz. Çünkü bize bu konuda üyelerden
gelen bir talep var. Faaliyet alanlarımızın daralmasına
bağlı olarak personel sayımızda bir azalma söz konusu.
Buna rağmen Odamız gelir ve giderini zor denkleştiriyor.
Bu konuda da çeşitli faaliyet alanlarını genişletme
çalışmalarımız devam ediyor.”

47. Dönem Oda Danışma Kurulu 1. Toplantısı Katılımcı Listesi
TMMOB
Emin Koramaz		
TMMOB Başkanı
Hüseyin Atıcı		
TMMOB YK Y. Üyesi
Geçmiş Dönemler TMMOB/Oda Başkanları
Mehmet Soğancı
Ali Ekber Çakar
ODA MERKEZİ
Yunus Yener		
OYK Başkanı
Abdullah Selçuk Soylu
OYK Başkan Vekili
Elif Öztürk		
Oda Sekreter Üyesi
Bedri Tekin		
Oda Sayman Üyesi
Harun Erpolat		
OYK Üyesi
İsmail Odabaşı		
OYK Üyesi
Yılmaz Yıldırım		
OYK Üyesi
Haydar Şahin		
OYK Üyesi

Fatma Dilek Öznur
OYK Üyesi
Arife Kurtoğlu		
Oda Müdürü
Meltem Özdemir		
Oda Teknik Görevli
Can Öztürk		
Oda Teknik Görevli
Bülent Göksülük		
Oda Teknik Görevli
Sıla Aytemiz		
Oda Teknik Görevli
Sinem Büyükbenli		
Oda Teknik Görevli
Aslı Çağlayan Turan
Oda Teknik Görevli
ODA DENETLEME KURULU
Satılmış Göktaş		
Oda Den. Kur. Üyesi
Hüseyin Kaya		
Oda Den. Kur. Üyesi
Fikret Çaral		
Oda Den. Kur. Üyesi
Oğuz Kepez		
Oda Den. Kur. Üyesi
Gürsel Yayla		
Oda Den. Kur. Üyesi
Hüseyin Kalantar		
Oda Den. Kur. Üyesi
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Alaaddin Eksin		
Levent Tanrısever
Gültekin Keskin		
Mahmut Köse		
ODA ONUR KURULU
Selçuk Göndermez
İbrahim Mart		
Ünal Özmural		
Semih Oktay		
ANKARA
Seyit Ali Korkmaz		
Selim Ulukan		
Cenk Lişesivdin		
ADANA
Hasan Emir Kavi		
Mustafa Demiryürek
Kerem Şahin 		
Mehmet Samim Aldık
Hikmet Pekdur		
ANTALYA
Ayşen Hamamcıoğlu
Şenay Demiralay		
Mustafa Karaman		
BURSA
Fikri Düşünceli		
Ferudun Tetik		
A. İhsan Taşkınsel		
Yasemin Yeşil		
DENİZLİ
Cihan Deligöz		
DİYARBAKIR
Sait Bahçe		
Sinan Öztemel		
Güler Akcan 		
Meryem Sinir		
Sıdık Akman		
EDİRNE
İ. Erhan Yönel		
Kerim Burak Tünay
Emrah Gürdal		
Murat Muranlı		
Fatih Çimen		
ESKİŞEHİR
Atilla Tomsuk		
Neşet Aykanat		
Nezih Tok 		
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Oda Den.Kur. Üyesi
Oda Den.Kur. Üyesi
Oda Den.Kur. Üyesi
Oda Den.Kur. Üyesi
Oda Onur Kur. Üyesi
Oda Onur Kur. Üyesi
Oda Onur Kur. Üyesi
Oda Onur Kur. Üyesi
ŞYK Sekreter Üyesi
ŞYK Sayman Üyesi
Şube Müdürü
ŞYK Başkanı
ŞYK Sekreter Üyesi
ŞYK Sayman Üyesi
ŞYK Üyesi
Şube Müdürü
ŞYK Başkanı
ŞYK Sekreter Üyesi
ŞYK Üyesi
ŞYK Başkanı
ŞYK Sekreter Üyesi
ŞYK Sayman Üyesi
ŞYK Üyesi
ŞYK Sayman Üyesi
ŞYK Başkanı
ŞYK Sayman Üyesi
ŞYK Üyesi
ŞYK Üyesi
Şube Müdürü
ŞYK Başkanı
ŞYK Sekreter Üyesi
ŞYK Sayman Üyesi
ŞYK Üyesi
ŞYK Üyesi
ŞYK Başkanı
ŞYK Sekreter Üyesi
ŞYK Üyesi

GAZİANTEP
Hüseyin Ovayolu 		
ŞYK Başlanı
Aykut Kocalar		
ŞYK Başkan Vekili
İSTANBUL
Battal Kılıç		
ŞYK Başkanı
İbrahim Tataroğlu ŞYK Sekreter Üyesi
C. Ahmet Akçakaya
ŞYK Sayman Üyesi
İZMİR
Yüksel Yaşartekin		
ŞYK Başkanı
Melih Yalçın		
ŞYK Başkan Vekili
Selda Ünver		
ŞYK Sekreter Üyesi
Dilek Ferda Yamanlar
ŞYK Sayman Üyesi
Necmi Varlık		
Şube Müdürü
KAYSERİ
Akif Aksoy		
ŞYK Sekreter Üyesi
Ziya Murat Öztürk
ŞYK Üyesi
Ferhat Yıldız		
ŞYK Üyesi
Murat Karasakal		
ŞYK Üyesi
Dursun Ayyıldız		
Şube Müdürü
KOCAELİ
Murat Kürekçi		
ŞYK Başkanı
Mehmet Ali Elma		
ŞYK Sekreter Üyesi
A. Fahri Aloğlu		
ŞYK Sayman Üyesi
Alpaslan Güven		
Şube Müdürü
KONYA
Aziz Hakan Altun		
ŞYK Başkanı
Kerim Demir		
ŞYK Başkan Vekili
Erdal Tozoğlu		
ŞYK Sayman Üyesi
Nurettin Yıldıran 		
ŞYK Üyesi
Metin Şahin 		
ŞYK Üyesi
Ömer Aksoğan		
ŞYK Üyesi
M. Levent Şam		
Şube Müdürü
MERSİN
Mehmet Gök		
ŞYK Başkan Vekili
Önder Ova		
ŞYK Sekreter Üyesi
Ayşe Karaca		
Şube Müdürü
TRABZON
Önder Durmuş		
ŞYK Sekreter Üyesi
Ufuk Bulut 		
ŞYK Üyesi
Yasin Yılmaz		
ŞYK Yedek Üyesi
Özgür Özdemir		
ŞYK Yedek Üyesi
ZONGULDAK
Birhan Şahin		
ŞYK Başkanı
Melih Başören		
ŞYK Sekreter Üyesi
Soner Sinoplu		
Şube Sayman Üyesi

Haber

47. DÖNEM ODA SEKRETERLER SAYMANLAR 1. TOPLANTISI
Odamız 47. Dönem Sekreterler Saymanlar 1. Toplantısı, 29 Nisan 2018 tarihinde MMO Suat Sezai Gürü Toplantı Salonu`nda gerçekleştirildi.
"Oda Çalışma Programının Görüşülmesi ve Oda Çalışmalarının Planlanması" gündemleriyle gerçekleştirilen toplantıya
Oda ve şube sekreter ve saymanlarının yanı sıra, Oda ve şube başkanları, yöneticileri ve müdürleri ile Oda teknik
görevlileri katıldı.

Toplantıya Katılanlar:
Elif Öztürk 		
Bedri Tekin 		
İsmail Odabaşı 		
Hüseyin Kaya 		
Arife Kurtoğlu 		
Aylin Sıla Aytemiz
Meltem Özdemir
Bülent Göksülük 		
Sinem F. Büyükbenli
Can Öztürk 		
Aslı Çağlayan Turan
Abdullah Güney 		
Asım Tokgöz 		
Seyit Ali Korkmaz
Selim Ulukan 		
Cenk Lişesivdin 		
Mustafa Demiryürek
Kerem Şahin 		
Hikmet Pekdur 		
Şenay Demiralay 		
Hakkı Çoşgun 		
Hüseyin Öğünlü 		
Ferudun Tetik 		
Ahmet İhsan Taşkınsel
Cihan Deligöz 		
Behice Çetinkaya Dilbaz
Sinan Öztemel 		
Sıdık Akman 		

OYK Sekreter Üyesi
OYK Sayman Üyesi
OYK Üyesi
Denetleme Kurulu Üyesi
Oda Müdürü
Oda Teknik Görevlisi
Oda Teknik Görevlisi
Oda Teknik Görevlisi
Oda Teknik Görevlisi
Oda Teknik Görevlisi
Oda Teknik Görevlisi
Oda Bilgi İşlem Sorumlusu
Oda Muhasebe Görevlisi
Ankara ŞYK Sekreter Üyesi
Ankara ŞYK Sayman Üyesi
Ankara Şube Müdürü
Adana ŞYK Sekreter Üyesi
Adana ŞYK Sayman Üyesi
Adana Şube Müdürü
Antalya ŞYK Sekreter Üyesi
Antalya ŞYK Sayman Üyesi
Antalya Şube Müdürü
Bursa ŞYK Sekreter Üyesi
Bursa ŞYK Sayman Üyesi
Denizli ŞYK Sayman Üyesi
Denizli Şube Müdürü
Diyarbakır ŞYK Sayman Üyesi
Diyarbakır Şube Müdürü

Kerim Burak Tünay
Emrah Gürdal 		
Neşet Aykanat 		
Esra Turan 		
K. Levent Güler 		
Esra Elitaş 		
Çetin Külah 		
İbrahim M. Tataroğlu
Cemal Ahmet Akçakaya
Hasan Özger 		
Selda Ünver 		
Dilek Ferda Yamanlar
Necmi Varlık 		
Akif Aksoy 		
Dursun Ayyıldız 		
Mehmet Ali Elma
A. Fahri Aloğlu 		
Alparslan Güven 		
Erdal Tozoğlu 		
M. Levent Şam 		
Önder Ova 		
Akın Kılınç 		
Ayşe Karaca 		
Bekir Akarsu 		
Kadir Serkan Atılgan
Önder Durmuş 		
İsmail Nebioğlu 		
Melih Başören 		
Soner Sinoplu 		

Edirne ŞYK Sekreter Üyesi
Edirne ŞYK Sayman Üyesi
Eskişehir ŞYK Sekreter Üyesi
Eskişehir ŞYK Sayman Üyesi
Eskişehir Şube Müdürü
Gaziantep ŞYK Sekreter Üyesi
Gaziantep ŞYK Sayman Üyesi
İstanbul ŞYK Sekreter Üyesi
İstanbul ŞYK Sayman Üyesi
İstanbul Şube Müdürü
İzmir ŞYK Sekreter Üyesi
İzmir ŞYK Sayman Üyesi
İzmir Şube Müdürü
Kayseri ŞYK Sekreter Üyesi
Kayseri Şube Müdürü
Kocaeli ŞYK Sekreter Üyesi
Kocaeli ŞYK Sayman Üyesi
Kocaeli Şube Müdürü
Konya ŞYK Sayman Üyesi
Konya Şube Müdürü
Mersin ŞYK Sekreter Üyesi
Mersin ŞYK Sayman Üyesi
Mersin Şube Müdürü
Samsun ŞYK Sayman Üyesi
Samsun Şube Müdürü
Trabzon ŞYK Sekreter Üyesi
Trabzon ŞYK Sayman Üyesi
Zonguldak ŞYK Sekreter Üyesi
Zonguldak ŞYK Sayman Üyesi
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ODA DENETLEME KURULU TOPLANTISI
Oda Denetleme Kurulu 47. Dönem ilk Toplantısı 14 Nisan 2018 tarihinde Oda Merkezi’nde gerçekleştirildi.
Toplantı gündemi, tanışma, Oda Mali işleyişi hakkında bilgilendirme, Oda Denetleme Mevzuatı, Denetleme Formatı
üzerine görüşme ve Oda Denetleme Kurulu 46. Dönem çalışmaları üzerine bilgilendirme, 47. Dönem çalışmaları
üzerine görüşme şeklinde gerçekleşti.
Toplantıya katılanlar:
Yunus Yener 			
Elif Öztürk 			
Bedri Tekin 			
Gamze Etizer Güney 		
Burçin Çorbacı 			
Ayşe Argun Açar 			
Pınar Gürkan Şahiner 		
Asım Tokgöz 			
Ülkü Bahtiyar 			
Satılmış Göktaş 			
Hüseyin Kaya 			
Osman Çakıl 			
Fikret Çaral 			
Kahraman Dağdeviren 		
Muharrem Tanju Sarıca 		
Haydar Sancar 			
Mustafa Varel 			
Oğuz Kepez 			
Orhan Tevfik Okuducu 		
Aydın Güçkıran 			
Ahmet İlbaşı 			
Levent Tanrısever 		
Gürsel Yayla 			

Oda Başkanı
OYK Sekreter Üyesi
OYK Sayman Üyesi
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Ankara
Ankara
Antalya
Bursa
Denizli
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Eskişehir
Gaziantep
İstanbul
İstanbul
Kocaeli
Zonguldak

Hüseyin Kalantar 			
Taşkın Koçak 			
Güner Mutlu 			
Nihat Çapoğlu 			
Servet Tetik 			
Süleyman Noyan 			
İbrahim Özçakır 			
Ali Aluç 				
Saadet Sayın 			
Ezgi Kılıç 			
Muharrem Üşümüş 		
Gültekin Keskin 			
Mahmut Köse 			
Adil Kesten 			

Adana
Bursa
Bursa
Denizli
Denizli
Diyarbakır
Eskişehir
İstanbul
İstanbul
İstanbul
İstanbul
Kocaeli
Kocaeli
Mersin

MÜHENDİS VE MAKİNA GÜNCEL DERGİSİ YAYIN KURULU
47. DÖNEM 1. TOPLANTISI
MMO 47. Dönem Mühendis ve Makina Güncel Dergisi Yayın Kurulu, 1. toplantısını 05 Nisan 2018 tarihinde
MMO Genel Merkezinde “hedefler, yol haritası, aylık dergi konularının ve içeriklerinin belirlenmesi”
gündemiyle gerçekleştirdi.
Katılımcılar:
Aylin Sıla Aytemiz
		
Yılmaz Yıldırım
		
Fuat Tiniş
		
İbrahim Söğüt
		
Ümit Keskin
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Yayın Sekreteri
Yayın Kurulu Üyesi
Yayın Kurulu Üyesi
Yayın Kurulu Üyesi
Yayın Kurulu Üyesi

Haber

XIII. ULUSLARARASI YAPIDA TESİSAT TEKNOLOJİSİ SEMPOZYUMU
Türk Tesisat Mühendisleri Derneği'nin 12-14 Nisan 2018 tarihleri arasında İstanbul Wyndham Grand Levent
Otelde düzenlediği, "İklime Uygun Mekanik Tesisat Sistem Çözümleri" ana temalı "XIII. Uluslararası Yapıda
Tesisat Teknolojisi Sempozyumu"nun açılışına Oda Başkanı Yunus Yener katıldı.
Oda Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Yener'in
yaptığı açılış konuşması şöyle:
"Öncelikle,
kardeş
kuruluşumuz
Türk
Tesisat
Mühendisleri Derneği’ni, on üçüncü defa yapılan bu
uluslararası sempozyumdan dolayı kutladığımı belirtmek
istiyorum. Yine öncelikle bir kutlamamı daha dile getirmek
istiyorum. Bildiğimiz üzere, Mekanik Tesisat Teknik
Şartnamesi’nin oluşturulmasında katkıda bulunanların
çoğu bu salonda bulunmaktadır. Meslek alanlarımızın
sınırlandığı, mesleki denetim yetkilerimizin yok edilmek
istendiği bu zor zamanlarda, birincil mesleki uzmanlık
alanlarımız içinde yer alan mekanik tesisat üzerine teknik
şartnamenin enerji verimliliğini gözeten, çevreci bir
yaklaşımla düzenlenmesinde katkısı bulunan sizleri özel
olarak kutluyor, teşekkür ediyorum.
Binaların ısı yalıtımı ve enerji performansı açısından
değerlendirilmesi; yüksek verimli kazanlar, ısı tesisatı,
soğutma ekipmanları, sıcak ve soğuk boru ve yüzeylerin
yalıtılması, atık ısının geri kazanımı; kojenerasyon; bölgesel
ısıtma tesislerinin kurulması, enerji ve iklime uygun
mekanik tesisat sistem çözümleri açısından önem taşıyan
konulardan bazılarıdır ve Odamız bu konuda sizlerin de
katkısıyla önemli etkinlikler yapmaktadır.
Tesisat alanında başarılı çalışmaların altına imza atan
Odamız, bu sempozyumun öncesinde, paralel bir etkinliği,
28 yıldır tesisat mühendisliği üzerine, 14 yıldan bu yana
da iklimlendirme ve enerji verimliliği üzerine çok sayıda
etkinlik düzenleyerek meslek alanlarımıza önemli katkılar
sunmuştur.Etkinliklerimiz, özetle, tesisat mühendisliği
alanında uzman mühendislik, enerji verimliliği, imar
mevzuatı, yapı denetimi, disiplinlerarası işbirliği,
mesleki akreditasyon, tesisat mühendisliğinde personel
belgelendirmesi, enerji yöneticisi belgelendirmesi, AB
teknik mevzuatı, AR-GE, binalarda enerji performansı
yönetmeliği,
hastanelerde
klima–havalandırma
sistemlerinin uluslararası standartlara ulaştırılması ve
denetimi gibi konuları meslek ve kamuoyu gündemine
taşıyan önemli platformlar olmuştur.
Bu etkinlikler sayesinde Enerji Verimliliği Yönetmeliği;
doğalgazın verimli-güvenli kullanımı, yenilenebilir
enerji kaynakları yasası, jeotermal ve rüzgar

enerjisi teknolojilerindeki son yenilikler, hastane ve
ameliyathanelerde klima–havalandırma sistemleri ve
denetimi gibi birçok konunun ele alınması ve yaşama
geçirilmesine önemli katkılar sunulmuştur. Ayrıca ülke
genelinde hizmet sunan Meslek İçi Eğitim Merkezlerimiz
ve akredite Personel Belgelendirme Kuruluşumuz
aracılığıyla mekanik tesisat ve alt dalları, güneş enerjisi
sistemleri, doğalgaz, bina ve sanayi enerji yöneticisi,
bina ve sanayi etüt-proje, enerji kimlik belgesi uzmanı
(yeni tasarlanan bina) eğitimi gibi konularda kurslar ve
seminerler düzenliyor; bu konularda zengin bir yayın
faaliyeti de yürütüyoruz.
Isıtma, soğutma, havalandırma-klima ve tesisat sistem
ve elemanlarından oluşan iklimlendirme sektörüne genel
olarak baktığımızda, sektörün yaklaşık olarak yüzde 8083’ü KOBİ niteliğindeki işletmelerden oluşmaktadır.
Diğer yandan GSMH içinde yüzde bir olan AR-GE’nin
ve inovasyon altyapısının gelişmemiş olması, ara mal
üretimindeki yetersizlik, ara mesleki eleman 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 ekonomik-teknolojik baskısından bağımsız
bir şekilde değerlendirilmesi gerektiğini söylemeliyim.
Bilimi ve teknolojiyi esas alan, AR-GE teşviklerinde ülkemiz
insan gücüne ve gereksinim duyulan ileri teknolojiye ağırlık
veren, yerli yatırımcıyı özendiren ve koruyan, devletin
ekonomideki yönlendiriciliğini bilimsel-toplumsal yararı
gözeterek uygulayan, dış girdilere bağımlı olmayan, sosyal
hukuk devleti anlayışı temelinde istihdam odaklı ve planlı
bir kalkınmayı öngören politikalar gerekmektedir.
Gerek bu koşullar itibariyle, gerekse kamu kurumu
niteliğindeki meslek kuruluşlarının kamu yararı özelliklerini
ve mesleki denetim yetkilerini ortadan kaldırmaya yönelik
girişimlerin yoğunlaştığı günümüzde TTMD ve MMO’nun
mesleki uzmanlık çabaları ve dayanışmasının çok önemli
olduğunu belirterek konuşmamı tamamlıyor; XIII.
Uluslararası Yapıda Tesisat Teknolojisi Sempozyumu’nun
verimli, başarılı geçmesini diliyor, saygılar sunuyorum."
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TMMOB SANAYİ KONGRESİ YÜRÜTME KURULU I. TOPLANTISI
TMMOB Sanayi Kongresi Yürütme Kurulu, Sanayi Kongresi 2019’a yönelik I. toplantısını 13 Nisan 2018
tarihinde Oda Merkezi'nde gerçekleştirdi.
Sanayi Kongresi 2019 hazırlıkları kapsamında bir araya gelinen toplantıda Dünya ve Türkiye’de ekonomik ve siyasi
gelişmeler tartışıldı, 2017‘de gerçekleştirilen kongrenin değerlendirmesi yapıldı.
Toplantıya Katılanlar:
Yunus Yener
Elif Öztürk
Selçuk Soylu
Serap Özpolat Çete
Ali Ekber Çakar
Aylin Sıla Aytemiz
Aslı Aydın
İlhan Kamil Turan
Kaya Güvenç

Aziz Konukman

Mustafa Sönmez

Serkan Öngel

Hayri Kozanoğlu

Osman Serter

Korkut Boratav

Dinçer Mete

Oda Onur Kurulu Toplantısı, 14 Nisan
2018 tarihinde Oda Merkezi’nde
gerçekleştirildi.
Toplantıda Kurul’a iletilen 58 dosya
üzerinde görüşüldü.
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MMO ENERJİ WEB PORTALINI HAZIRLIYORUZ
Odamız Enerji Çalışma Grubu, Oda Yönetim Kurulumuzun kararı ve desteği ile hazırlık çalışmalarını sürdürdüğü
“MMO ENERJİ WEB PORTALI”, önümüzdeki günlerde yayına başlayacak.
Odamızın Değerli Üyeleri,
Odamızın enerji alanında yaptığı çalışmalar, düzenlediği
etkinlikler, yayınladığı raporlar, sunumlar; üyelerin yanı
sıra, diğer mühendis odaları üyelerinin, mühendislik
öğrencilerinin, akademinin, sanayicilerin, basının, konuyla
ilgili araştırmacıların, gazetecilerin ve enerji ile ilgilenen
herkesin takip ettiği, yararlandığı çalışmalar oldu.
Kapalı kapılar ardında, gizli görüşmelerle yapılan hiçbir
anlaşma, geliştirilen hiçbir plan ve projenin, hangi gerekçe
ile olursa olsun, ülke ve toplum çıkarlarının üzerinde
olamayacağını söylüyoruz.
Hiçbir bilginin ülkenin kurumlarından ve yurttaşlarından
saklanamayacağını belirtiyor; enerjiyle ilgili tüm
kurumların çalışmalarında şeffaflaşmasını, bilgilerin
yaygınlaşmasını, toplumda tüm birey, kurum, araştırmacı
ve tüzel kişilerin, enerji sektörü ile ilgili güncel bilgilere
ayrıntılı olarak ve kısa zaman içinde erişebilme imkânının
mevcut ve kullanılabilir olmasını savunuyoruz.
Enerji sektöründe deneyimli, ilişki ve iletişim ağları geniş
kişilerin dahi aşmakta güçlük çektiği güncel verilere erişim
engelleri, şevkimizi kırmak şöyle dursun, azami ölçüde
güncel bilgi veren raporlar hazırlama, erişilebilen bilgileri
yaygınlaştırma ve toplumsallaştırma azmimizi arttırıyor.
Bilginin paylaştıkça çoğalması için, enerji ile ilgili, elimizde
mevcut olan ve süreçte erişebileceğimiz raporları,
çalışmaları, araştırmaları, bilgileri, ilgilenen herkesin, tüm
toplumun erişimine açmak için bir adım daha atıyoruz.
Oda Yönetim Kurulumuzun kararı ve desteği ile, hazırlık
çalışmalarını sürdürdüğümüz “MMO ENERJİ WEB
PORTALI”, önümüzdeki günlerde yayına başlayacak.
MMO web sitesi bünyesinde faaliyet gösterecek “MMO
ENERJİ WEB PORTALI”‘nın, iki ana bölümden oluşması
öngörülüyor.
Enerji Kitaplığı Bölümünde, Odamızın enerji ile ilgili

raporları ve sunumları, TMMOB’nin ve diğer Odaların
çalışmaları, enerji ile ilgili kurum ve kişilerin yayınları,
raporları, sunumları yer alacak.
Portal’a konulması telif hakları yönünden uygun olmayan
çalışmaların ise erişim adresleri verilecek.
Enerji Güncel Bölümünde ise Odamızın enerjiyle ilgili
eğitimlerine ve etkinliklerine (Kongre, Sempozyum,
Panel vb.) ait haber ve duyurular, diğer Odalar ve ilgili
kuruluşlar tarafından düzenlenen enerji ile ilgili mesleki
etkinlik haberleri, Odamızın, TMMOB’nin, diğer Odaların
basın açıklamaları, enerji ile ilgili yasal düzenlemeler (yasa,
yönetmelik, tebliğ, karar vb.) ve güncel gelişmelerle ilgili
MMO Enerji Çalışma Grubunun değerlendirmeleri yer
alacak.
Bu çalışmanın ilk adımı, Oda Enerji Çalışma Grubu
tarafından hazırlanan ve ilgilenenlerin bir an önce
erişimine açmak için bugün web sitesine konulan Türkiye
Enerji Görünümü 2018 Raporu ve Sunumunun, “MMO
ENERJİ WEB PORTALI” sayfalarına taşınması ve Enerji
Kitaplığı Bölümüne önceki yıllara ait benzer çalışmaların
yüklenmesi olacak.
Türkiye’nin Enerji Görünümü 2018 Oda Raporu ve
Sunumu için;
https://www.mmo.org.tr/kitaplar/turkiyenin-enerji-gorunumu-2018
Önümüzdeki günlerde “MMO
PORTALI”nda buluşmak üzere!

ENERJİ

WEB

Soru ve önerileriniz için iletişim adresimiz:
enerji@mmo.org.tr

TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI
ENERJİ ÇALIŞMA GRUBU
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ÜYELERİMİZİ EL ELE OMUZA OMUZA VERMEYE
1 MAYIS'A ÇAĞIRIYORUZ
Oda Yönetim Kurulumuz, 26 Nisan 2018 tarihinde tüm üyelerimize bir mesaj göndererek 1 Mayıs kortejlerimizde
el ele, omuz omuza buluşmaya, güzel günleri görmek için birlikteliğimizi güçlendirmeye çağırdı.
Sayın Üyemiz,
Emekçilerin birlik, mücadele, dayanışma günü olan 1
Mayıs bu yıl da emek ve demokrasi düşmanı politikaların
gölgesi altında kutlanacak.
Ülkemizde yaşanan sanayisizleşme süreçleri, fason-esnek-taşeron üretim, kamusal hizmet ve denetim
perspektifinden uzaklaşılması ve rant eksenli politikalar,
meslek alanlarımızı, mühendislik hizmet ve uygulamalarını
ve meslek örgütlerimizi doğrudan ve dolaylı biçimlerde
etkilemekte, mühendisliği itibarsızlaştırmaktadır. Bu
politikalarla sanayide ve kamuda nitelikli personel
yetersizliği de oluşmaktadır.
Üyelerimiz işsizlik, meslek dışı işlerde çalışma, düşük
ücret, iş güvencesinin olmaması, esnek çalışma, SSK

primlerinin düşük ücretler üzerinden ödenmesi, kadın
mühendislerde cinsiyete göre ücret ve iş pozisyonu
farklılığı, mesleki yetersizlik sorunları, siyasi baskı ile
kadro atamaları, kamuda tayin ve sürgünler, fazla
mesailerde ücret verilmemesi, fazla çalıştırma, sosyal
hak ihlalleri ve özlük haklarıyla ilgili bir dizi sorunla karşı
karşıyadır.
Sayın Üyemiz,
Bu sorunlarımız ile ve ülkemizde yaşanan rejim değişikliği
arasında doğrudan bağlantılar bulunmaktadır. Biliyoruz
ki, mühendislik mesleğinin hakkıyla icra edilebilmesi
için demokrasi ve laikliğin eksiksiz biçimde varlığı ile
sanayileşme, planlama, kalkınma, toplumsal refahı
amaçlayan politikaların benimsenmesi gerekmektedir.
TMMOB Makina Mühendisleri Odası
örgütlülüğü, bu istemlerimizi hep
birlikte haykırmak için, 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 savaşsız,
sömürüsüz, eşit, özgür, adil, başka
bir Türkiye ve dünya özlemini
paylaşacaktır.

Sizi ve bütün üyelerimizi 1 Mayıs
kortejlerimizde el ele, omuz omuza
buluşmaya, güzel günleri görmek
için birlikteliğimizi güçlendirmeye
çağırıyoruz.
Esenlik dilekleri ve saygılarımızla.

TMMOB Makina Mühendisleri
Odası Yönetim Kurulu
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VASIFLANDIRMA EĞİTİMİ
Oda Teknik Görevlilerinin AKM kapsamında yetkilendirilmesi için 27-28 Nisan 2018 tarihlerinde Baca
Kontrol Muayene Personeli Vasıflandırma Eğitimi yapıldı.
TMMOB Teoman Öztürk Öğrenci Evi ve Sosyal Tesisi’nde gerçekleştirilen eğitime aşağıda isimleri yer alan teknik
görevlilerimiz katılarak AKM kapsamında verilen hizmet alanlarında vasıflandırıldı.

Eğitime Katılanlar:
Bekir Tunç 			
Şaban Kaya 			
İsmail Oğulcan Kalender 		
Hamza Yalçın 			
Cafer Arslan 			
Tolgahan Yıldırım 			
Serdar Sönmez 			
Süha Sergin 			
Bedi Uyar 			
Ali Hakan Yıldız 			
Şendoğan Saykılı 			
Murat Kınık 			
Safa Kılıç 			

Adana Şube
Ankara Şube
Ankara Şube
Ankara Şube
Ankara Şube
Ankara Şube
Antalya Şube
Denizli Şube
Denizli Şube
Eskişehir Şube
Kayseri Şube
Kayseri Şube
Kayseri Şube

Hasan Karagöz 			
Alper Tosun 			
Hamdi Erol 			
Uğur Sert 			
Mansur Ataş 			
Murat Boğçacı 			
Mehmet Öztürk 			
Arif Serkan Can
Hakan Örenç 			
Ali Emrah Erdoğan 		
Fatih Şanlı 			
Eğitici ve Sorumlu Personel:
Oğuzhan Aykut Ekşioğlu 		
Bülent Göksülük 			

Kocaeli Şube
Kocaeli Şube
Kocaeli Şube
Konya Şube
Mersin Şube
Samsun Şube
Samsun Şube
Samsun Şube
Samsun Şube
Samsun Şube
Trabzon Şube
İstanbul Şube
Oda Merkezi

BASINÇLI KAPLAR TEKNİK KOMİTESİ (BASTEK) TOPLANTISI
21.03.2014 tarih ve 28948 sayılı Resmi Gazete’de
yayımlanarak yürürlüğe giren “Basınçlı Ekipmanlar
Teknik Komitesinin Oluşumu ve Görevlerine Dair
Tebliğ (SGM:2014/3)” esaslarına göre T.C. Bilim Sanayi
ve Teknoloji Bakanlığı bünyesinde kurulan Basınçlı
Kaplar Teknik Komitesi (BASTEK) 12. Toplantısını
26 Nisan 2018 tarihinde Ankara’da gerçekleştirdi.
Toplantıda, Tüp ve Tüp Demetlerinin Dolum ve

Periyodik Muayenelerinin Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğ
ile LPG Tüplerinin Muayene, Deney, Bakım ve Tamiri
Yeterlilik Belgesi Verilmesine İlişkin Tebliğ’de yapılması
planlanan değişiklikler hakkında bilgi verildi.
Toplantıya ilgili kurum ve kuruluş temsilcilerinin yanı sıra
Odamız adına Oda Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Bedri
Tekin ve Oda Teknik Görevlisi Bülent Göksülük katıldı.
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ENERJİ YÖNETİMİ CİDDİYET İSTER!
SİYASİ GÜÇ GÖSTERİLERİ VE GÖSTERİŞLİ TEMEL ATMA TÖRENLERİ İLE
NÜKLEER SANTRAL YATIRIMLARININ DAHA DA YOĞUNLAŞTIRACAĞI
DIŞA BAĞIMLILIK VE YARATACAĞI DEVASA SORUNLAR GİZLENEBİLİR Mİ?
Oda Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Yener, temeli atılan Akkuyu Nükleer Güç Santrali ile ilgili olarak 5 Nisan
2018 tarihinde yazılı bir basın açıklaması yaptı.
Çağdaş toplumlarda devletin ve kamunun, tüm kurumların, çalışmalarında şeffaflaşması, bilgilerin yaygınlaşması;
toplumdaki tüm birey, kurum, araştırmacı ve tüzel kişilerin, kurumların çalışmaları ilgili güncel bilgilere ayrıntılı
olarak ve kısa zaman içinde erişebilme imkânının mevcut
olması esastır.
Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) ile ilgili olarak ÇED
Raporunun iptali için; TMMOB’nin de içlerinde yer aldığı
birçok kuruluş tarafından açılan davada, davacıların talebi
üzerine mahkeme tarafından ilgili makamlardan gönderilmesi istenen ve Akkuyu NGS hakkında, Uluslararası
Atom Enerjisi Ajansı’nın, ülkemize yönelttiği sorular ve
bu sorulara enerji yönetiminin verdiği yanıtlar “gizli “olduğu gerekçesiyle, Türkiye yurttaşlarından saklanmıştır.
Bu bilgiyi saklayanlar, isteyenlerden daha çok vatansever
olduklarını iddia edemezler. Ayrıca hiç bir kamu yöneticisi vatanını diğer yurttaşlardan çok sevdiği iddiasıyla daha
çok söz hakkı olduğunu iddia edemez.
Biz, ülke, kamu, toplum, meslek ve meslektaş çıkarları
doğrultusunda görev yapan ve yüz bini aşan sayıda üyesi
olan bir meslek örgütü olarak, aşağıdaki saptamalarımızı
üyelerimiz ve yurttaşlarımızla paylaşıyor ve ivedilikle yanıtlanması talebiyle sorularımızı kamuoyu önünde enerji
yönetimine yöneltiyoruz.
1. Türkiye’nin nükleer enerji ve nükleer teknolojinin kullanımıyla ilgili olarak; temel ilkeleri ve bu alanda görev
yapacak kuruluşları tanımlayan ulusal politika ve strateji
belgesi, yol haritası, yasal düzenlemeleri var mıdır? Bu temel belgelerin yokluğunda, kararlar hangi ölçütlere göre
alınmaktadır?
2. Mevcut santrallerde arıza ve arıza dışı nedenlerle kullanılamayan kapasite; santrallerin iyileştirilmesi, kestirimci ve planlı bakım onarım uygulanması, piyasa fiyatı nedeniyle üretmeme veya zamansız üretme vb. işlemlerin
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önüne geçilmesi gibi önlemlerle kullanılabilir (alınabilir)
kapasitenin tam olarak değerlendirilmesi ve 2017 yılı
elektrik üretiminin üçte biri ila yarısına yakın miktarda,
95 GWh-145 GWh artırmak mümkündür. Bu olanağı
değerlendirmeyip, 2016 verileriyle Türkiye’nin birincil enerji arzında dörtte birinden fazla payı olan yüzde
26,5’lik payla enerjide en fazla bağımlı olduğumuz ülke
olan Rusya Federasyonu’na, Akkuyu NGS ile, teknolojisinden yakıtına ve atığına kadar her boyutta enerji bağımlılığımız daha çok artmayacak mıdır?
3. Nükleer güç santral yatırımlarına izin vermek, izlemek,
denetlemekle görevli bağımsız bir düzenleme kurumu
kurulmamıştır. Bu husus, ETKB 2018 Bütçe Sunuşu’nda
yer alan “Nükleer Enerji Kanun Taslağı”nın yasalaşması
sağlanarak, nükleer alandaki araştırma ve geliştirme faaliyetleri ile düzenleme ve denetleme faaliyetleri birbirinden ayrıştırılıp bağımsız bir düzenleyici ve denetleyici
kurum oluşturulacaktır” ifadesi ile belgelenirken, TAEK
hangi yetki ile Akkuyu NGS’ye izin vermektedir?
4. ETKB yetkilileri, santralin atık ve yakıt sorununun çözüldüğü iddia ederken, Akkuyu NGS Direktörü Konstantin Ryzhak’ın “Kullanılacak yakıt ve bertaraf edilmesiyle
ilgili yine hükümetler arası bir anlaşma imzalanacak ve
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na bir taslak iletilecek” ifadesi, bu konuların değil çözülmek, henüz ele bile
alınmadığının itirafı değil midir? Durum bu iken, santralin
atık ve yakıt sorunlarının çözüldüğünü söyleyerek toplumu yanıltmak, siyasi ve bilimsel ahlaka uygun mudur?
5. Santralin getireceği yararlar olarak, yapım aşamasında
belirli inşaat işlerinde oluşacak istihdam ve yerli müteahhitlik kuruluşlarına doğabilecek yeni iş imkânlarının yanı
sıra santral ihtiyaçlarının sınırlı bir bölümünü temin edecek olan sanayiye olumlu etkileri, abartılarak anlatılmakta
ve kamuoyu yanıltılmaya çalışılmaktadır. Bu santralden
asıl nemalanacak ve yararlanacak olan, Rusya Devlet Nük-

Basın Açıklaması

leer Enerji Kurumu Rosatom’un iştiraki Rosatom Energo
International’ın Genel Müdürü Anastasya Zoteyeva’nun,
“Akkuyu nükleer santralinin inşasının Rusya ekonomisinde ciddi bir gelişme sağlayacağını ve Ruslar için binlerce
istihdam alanı yaratacağını” belirtmesi ve “bu başta makine inşa, yan ürünler ve metalürji alanında trilyonlarca
rublelik sipariş demek… Elbette Rosatom için de çok sayıda sipariş söz konusu. Neredeyse önümüzdeki 100 yıl
için bu siparişleri alacağız” demesi, bu alışverişten kimin
kazançlı çıkacağına işaret etmemekte midir?
6. Halen elektrik üreticilerinin piyasa satış fiyatı 4-5 sent
mertebesinde iken, Akkuyu NGS’nin üreteceği elektriğin yarısına 12,5 cent fiyatla alım garantisi ile satın almaya
karar vermek, ülke ve toplum çıkarlarına uygun mudur?
7. Yatırımcı şirkete, işin başında tanınmamış ayrıcalıkların, daha sonra altın tepsi içinde sunulması ahlaki midir?
Akkuyu NGS’ye stratejik yatırım kimliği verilmesi ile yatırımcı Rus şirketten tahsil edilmeyecek kamu fonları ne
kadardır? Rus şirkete bahşedilen bu imkanı tüm yurttaşların ödemesi adil midir?
8. Ticari sözleşmeleri, Akkuyu NES, Sinop NES, vb.
projelerde görüldüğü üzere, hiç gereği olmadığı halde
TBMM onayından geçirme, uluslararası sözleşme niteliği

kazandırma ve ulusal iç hukukun denetimi dışına çıkarma,
bu tür sözleşmelerin toplum ve ülke çıkarları doğrultusunda değiştirilmesini güçleştirmeye yönelik bir yasal hile
değil midir?
9. Akkuyu’da Rusya, Sinop’ta Japonya ve Fransa ile anlaşılırken, üçüncü NGS için Çin’de üretim yapacak Amerikan
şirketi ile görüşülürken, her bir yatırımcının ayrı ve henüz
yeterince denenmemiş bir reaktör önermesi, nükleer
güç santralleri konusunda deneyimi olmayan bir ülke için
uygun mudur?
10. Akkuyu ÇED uygundur kararının ve dayandırıldığı
yasal düzenlemelerin iptali için açılan davalarda hukuki
süreç devam etmektedir. Danıştay 14. Daire kararı temyiz edilmiştir. Sürecin ileriki aşamalarında, Anayasa Mahkemesi veya AİHM, iktidarın sürdürdüğü uygulamaların
aleyhinde bir karar alırsa, “Bu karar bizi bağlamaz” denilip hatalı uygulamalar sürdürülecek midir?
Odamız, bu soruların ve bu sorulara eklenecek soruların,
kamuoyu önünde açık seçik biçimde ve dürüst bir şekilde
yanıtlanmasını talep etmektedir.
Yunus Yener
TMMOB Makina Mühendisleri Odası Başkanı
bülten 239
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İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ ALANINDA
ÜLKEMİZDE YAPILMASI GEREKEN ÇOK ŞEY VAR
Oda Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Yener, 28 Nisan Dünya İşçi Sağlığı ve Güvenliği Günü nedeniyle basın
açıklaması yaptı.
28 Nisan Dünya İşçi Sağlığı ve Güvenliği Günü dolayısıyla
belirtmek isteriz, işçi sağlığı ve iş güvenliği (İSG) alanında
ülkemizde atılması gereken birçok adım bulunmaktadır. İş kazaları sonucu toplu ölümlerin artması nedeniyle
2012 yılında çıkarılan 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği
Yasası da bir çözüm olmamıştır. Yasa ilk gündeme geldiğinde ve üzerinde değişiklikler yapılması sırasında iş
kazaları ve meslek hastalıklarının bu yasa ve mevzuat ile
önlenemeyeceğini hep söyledik. Ayrıca yasa ile birlikte iş
güvenliği uzmanlığı, işyeri hekimliği ve diğer sağlık personeline ilişkin yönetmelikler defalarca değiştirildi ancak
kazalar ve iş cinayetleri artarak devam etmektedir.
İSG ile ilgili ulusal politikaların oluşturulması, kararların
alınması ve işyerlerinde denetime ilişkin kararlar bugüne
kadar diğer sosyal tarafların görüşleri önemsenmeden
tek başına Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (ÇSGB)
tarafından alınmıştır. Gelinen nokta göstermektedir ki
Bakanlık doğru kararlar almamakta ve uygulayamamaktadır. Bu gerçeklerden hareketle İSG alanına yönelik
önerilerimizi kamuoyunun dikkatine sunuyoruz.
- “Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi” bileşenleri, hükümet ve işveren ağırlıklı bir yapıdan çıkarılmalı, sendikalar, üniversiteler, TMMOB, TTB ağırlıklı hale getirilmeli ve kararları tavsiye niteliğinden çıkarılarak bağlayıcı
olmalıdır.
- İş Yasası, İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası, Sendikalar ve
Toplu İş Sözleşmesi Yasası ve ilgili bütün mevzuatta yapılan düzenlemeler işverenlerin çıkarları doğrultusundadır.
Esnek ve kuralsız çalışmayı, geçici iş ilişkisini, taşeronlaştırmayı yasal hale getiren, kıdem tazminatlarını, fazla
mesai ücretlerini, sendikal hak ve yetkileri budayan bu
mevzuat iptal edilmelidir. Tüm mevzuat ve denetim mekanizması yeniden düzenlenmeli, konunun taraflarının katılımı ile ekseni insan olan çağdaş bir yapıya kavuşturulmalıdır.
- İş kazaları ve meslek hastalıklarının önüne geçilebilmesi için üretim ve hizmet süreçlerinde “önce insan, önce
sağlık, önce işçi güvenliği” anlayışı yerleştirilmeli, İSG

36

bülten 239
mayıs 2018

önlem ve uygulamalarına öncelik verilmelidir. Yapılacak
tüm düzenlemelerde işyerlerinde İSG’nin sağlanmasında
asıl sorumluluğun işverende olduğu gerçeğinden uzaklaşılmamalıdır.
- Uygulamada çocuk işçiliğin önüne geçilmeli, çocuk işçiler örgün eğitime yönlendirilmelidir.
- Kadınlara ve kadın emeğine yönelik tüm olumsuz uygulamalar kaldırılmalı; eşit işe eşit ücret uygulanmalı, istihdamda fırsat eşitliği sağlanmalıdır.
- Önceki yasalarda bulunan ”işyeri kurma izni” ve “işletme belgesi” alınması zorunluluğu mevzuatta yeniden yer
almalıdır.
- İSİG ile ilgili düzenlemeler ve uygulamalar, sektör, çalışan sayısı vb. hiçbir ayrım olmaksızın bütün işyerlerini
ve tüm çalışanları kapsamalıdır. Kamu kuruluşlarında ve
50’nin altında çalışanın olduğu az tehlikeli işyerlerinde,
uzman ve hekim çalıştırılması uygulaması, 2020 yılı beklenmeden hemen başlatılmalıdır.
- Sigortasız ve sendikasız çalıştırma önlenmeli, kayıt dışı
çalışma yasaklanmalıdır. Sendikalaşmanın önündeki engeller kaldırılmalı, çalışanların sosyal ve ekonomik koşulları iyileştirilmelidir.
- İş kazalarının büyük çoğunluğunun küçük ölçekli işyerlerinde olduğu gözetilerek İSİG Kurulu oluşturma zorunluluğu en az 30 çalışanın bulunduğu işyerlerini de kapsamalı, bu sayı kademeli olarak daha da aşağıya çekilmelidir.
İşyerinin bir bütün olduğu gerçeğinden hareketle, alt işveren bulunan işyerlerinde tek bir İSİG Kurulu olmalıdır.
Kurul oluşturulması ve karar mekanizmaları demokratikleştirilmelidir. Çalışan temsilcilerinin iş güvenceleri sendika temsilciliği ile eş düzeye getirilmelidir.
- İşyerlerinde İSG’nin sağlanması bir ekip işidir. Bu ekipte
hekimler, mühendisler, teknik personel, sağlık personeli ve iş hijyenisti, ergonomist, psikolog vb. personel yer
almalıdır. İş güvenliği uzmanları, işyeri hekimleri ve İSİG
konularında görev yapan tüm personelin mesleki bağım-
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sızlık, çalışma süreleri, yıllık izinleri, kişisel gelişim eğitimleri vb. hususlar yeniden düzenlenmelidir.
- Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıftaki, 100’den fazla çalışanın bulunduğu sanayi işletmelerinde “tam zamanlı” iş güvenliği mühendisi çalıştırılması zorunlu hale getirilmelidir.
10’dan az çalışanın bulunduğu işyerlerinde İSİG hizmet
bedelinin karşılanmasında SGK prim kaynakları kullanılmamalı bütçede bu kalem için ayrı bir kaynak tahsis edilmelidir.
- Lisans sonrası İSG eğitimlerinin üniversiteler,
TMMOB’ye bağlı ilgili meslek odaları ve TTB tarafından
verilmesi, sertifikalandırılması ve böylelikle çağdaş bilimsel-mesleki yaklaşımların egemen olması sağlanmalıdır.
- 6331 sayılı Yasa ile işverenlerin önlem alma yükümlülüğü ve devletin denetim görevi azaltılarak sorumluluk
iş güvenliği uzmanları, işyeri hekimleri ve çalışanlara
yüklenmiştir. İşyeri hekimleri ve iş güvenliği uzmanlarının yaptıkları tespitler, saptadıkları gereklilik ve öneriler
yerine getirilmeden iş kazası ve meslek hastalıklarından
sorumlu tutulmaları ve belgelerinin askıya alınması, adaletsiz bir uygulamadır. İşyeri hekimleri ve iş güvenliği uzmanlarının mesleki bağımsızlıkları ve iş güvenceleri korunmalıdır. Bakanlık kamusal denetim yükümlülüklerini
yerine getirmelidir.
- Uzman ve hekim tarafından “tespit ve öneri defteri”ne
yazılan hususların, İSİG KATİP sistemine girişinin yapılmasını sağlayacak bir altyapı oluşturulmalıdır. Buraya girilen bilgiler anında ÇSGB tarafından izlenmelidir.
- Ülkemizde son dönemlerde yaşanan iş kazaları göstermektedir ki ÇSGB ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
başta olmak üzere birçok bakanlığın kazaların meydana
gelmesinde kusurları bulunmaktadır. Bu nedenle iş kazaları ve meslek hastalıkları sonucunda kusuru bulunan
kamu görevlilerinin yargılanmasının önündeki engeller
kaldırılmalıdır.
- Kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanlarının asli görevlerinin yanında
aynı kurum içinde veya diğer kurum/kuruluşlarda görevlendirilmeleri, yani ek iş yükü, uzmanlığın belirli bir
yetkinlikle uygulanmasını ortadan kaldırıcı niteliktedir.
İşyeri Hekimleri ve İş Güvenliği Uzmanlarına başka görev
verilmemelidir.

- Tüm çalışanlara hak ve sorumlulukları ile İSİG konusunda sürekli eğitim verilmeli, bu eğitimler, işverenin süre ve
içeriğe müdahalesi önlenecek tarzda gerçekleştirilmelidir. Eğitimler ilgili meslek örgütleri tarafından verilmelidir.
- Eğitim-öğretim müfredatı, temel eğitimden başlanarak,
İSİG konusunu da içerecek şekilde yeniden düzenlenmeli,
bütün okullarda İSİG eğitimi yapılmalıdır. Üniversitelerde
İSİG alanında yaygın olarak uygulanan yüksek lisans ve
doktora programları sertifika yükseltme aracı olmaktan
çıkartılıp akademik bilimsel bir alan olarak görülmelidir.
- Çalışanlar ile işverenler arasında İSİG duyarlılığı ve bilincinin oluşması sağlıklı ve güvenli işyerinin oluşumu ile
paralellik taşımaktadır. Bunun için güvenlik kültürü, aile
kültürü, toplumsal işçi sağlığı ve iş güvenliği kültürü bir
arada oluşturulmalı ve özendirilmelidir.
- SGK tarafından yayımlanan İş Kazası ve Meslek Hastalıkları İstatistikleri gerçekleri yansıtmaktan uzaktır. İşyerlerinde kaza ve meslek hastalıklarına ait bilgiler bir veri
tabanında toplanmalı, bu bilgilerden ölçme ve değerlendirme amaçlı yararlanılmalıdır.
- Bakanlık, SGK tarafından yapılan incelemeler sonrası
hazırlanan iş kazaları ve meslek hastalıkları inceleme raporlarına ilişkin olarak kamuoyu ile sadece sayılar değil
kaza ve hastalıkların kök nedenlerine inilebilecek detaylı
analizler de paylaşmalıdır.
- Meslek hastalıkları sadece tazminat konusu olarak ele
alınmamalı, öncelik önlemeye verilmeli, meslek hastalıklarının tespiti, tedavisi ve tazmini yönündeki tüm yasal ve
idari engeller kaldırılmalıdır.
Yunus Yener
TMMOB Makina Mühendisleri Odası Başkanı
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MMO ÖRGÜTLÜLÜĞÜ 1 MAYIS BİRLİK MÜCADELE VE
DAYANIŞMA GÜNÜNDE ALANLARDA OLACAK
Oda Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Yener, 29 Nisan 2018 tarihinde yaptığı basın açıklaması ile alanlara çağrı
yaptı.

Emekçilerin birlik, mücadele, dayanışma günü olan 1
Mayıs bu yıl da emek ve demokrasi düşmanı politikaların
gölgesi altında kutlanacak.

fabrikalarının satılmaması-kapatılmaması, üretim ve yaşam alanları ile doğal çevrenin rant talanına açılmaması
emekçilerin istemleri arasındadır.

Meslektaşlarımız dahil bütün emekçiler, esnek üretim ve
güvencesiz istihdam biçimlerinin egemen olduğu yoğun
sömürü koşulları altında alın teri döküyorlar. İşçi sağlığı
ve iş güvenliği işveren kesimi lehine düzenlemelerle amacından saptırılmış durumdadır. İş güvenliği mühendisliği
ve işyeri hekimliği uygulamaları yerleşmeden geriletilmiş,
piyasa aktörlerinin çıkarlarına göre düzenlenmiştir. Ev
emeği, yeni eğitim sistemi ve mesleki eğitim konusu sermayenin yoğun emek sömürüsünün bir aracı olmuştur.

Laikliğin gereği olan norm ve uygulamaların her birinin
tasfiye edilmesiyle emekçilere reva görülen çalışma ve
yaşam koşulları örtüşmektedir. Gericilik laikliğe her gün
çeşitli vesilelerle saldırmakta, emekçilerin ve toplumun
aydınlanma kanallarını kapatmaya çalışmaktadır.

Emekçilerin istemleri bellidir. Çalışmak, yaşam ve iş güvencesinin sağlanması, işsiz olmamak, aç ve yoksul olmamak, emeğinin karşılığını hakkıyla almak, eşit işe eşit ücret, kıdem tazminatı hakkına dokunulmaması, işçi sağlığı
ve iş güvenliği önlemlerinin tam olarak alınması, iş cinayetlerinin olmaması, geçici-kiralık işçi olmamak, 8 saatlik
işgününe uyulması, fazla mesai ücretlerinin ödenmesi,
grev ve toplu sözleşme dâhil sendikal hakların tanınması, taşeron çalışmanın yasaklanması, kamuya alımlarda
adaletsizlik yapılmaması, cinsiyet ayrımcılığı yapılmaması,
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Emekçilerin sömürü ve baskılar ile haklarının gaspına yol
açan demokrasi düşmanlığına, OHAL rejimine, savaşlara
ve halklar arası düşmanlığa hayır demeleri, insanca bir yaşam istemeleri için birçok neden bulunmaktadır.
TMMOB Makina Mühendisleri Odası örgütlülüğü, emeğin hakları ve bayramı için, laiklik için, demokrasi için,
ülkemizi karanlıktan gün ışığına çıkarmak için TMMOB
çatısı altında, bütün illerde 1 Mayıs kortejlerinde yerini
alacak; savaşsız, sömürüsüz, eşit, özgür, adil, başka bir
Türkiye ve dünya özlemini halkımızla paylaşacaktır.
Yunus Yener
TMMOB Makina Mühendisleri Odası Başkanı

Basında Odamız

Nisan 2018
Odamız tarafından yapılan “MMO 47. Olağan Genel Kurulu Sonuç
Bildirisi açıklandı” başlıklı açıklama, Tesisat ve Termodinamik
Dergilerinde “MMO 47. Dönem Oda Yönetim Kurulu içi görev
dağılımı yapıldı” başlığıyla haber yapıldı.

08.04.2018
Oda Enerji Çalışma Grubu Başkanı Oğuz Türkyılmaz’ın Akkuyu
Nükleer Santrali üzerine yazdığı makale, BirGün Gazetesinde
“Dışa bağımlı enerjide çıkmaz sokak” başlığıyla haber yapıldı.

01/12.04.2018
Oda Başkanı Yunus Yener’in yaptığı “Büyüme Nicelikseldir,
İstihdamsız ve Sanayiden Uzaktır” başlıklı açıklama, “Büyüme
sanayiden uzak,” (02.04.2018) Günboyu Gazetesinde “Büyüme
nicelikseldir ve sanayiden uzaktır” ve (12.04.2018) Yeni
Bakış Gazetesinde “Büyümedeki oran sanayiye yansımadı”
başlıklarıyla haber yapıldı.

21/24.04.2018
Odamız tarafından yayınlanan “MMO: Zorlama büyümeyle,
sanayide dikişler atıyor” başlıklı araştırma raporu, BirGün
Gazetesinde “Sanayide dikiş patlamak üzere,” Evrensel
Gazetesinde “Zorla büyümeyle sanayide dikişler patlıyor,”
Aydınlık Gazetesi’nde “Konutta erime hızlandı, şirket kapanışları
arttı” ve (24.04.2018) Ankara Başkent Gazetesinde “2017
büyümesinin arka yüzü” başlıklarıyla haber yapıldı.

02/14.04.2018
Odamız tarafından yayınlanan “Türkiye’nin Enerji Görünümü
2018 Oda Raporu” Ankara Başkent Yazarı Aysel Kanber’in
köşesinde “Enerjide bu kadar dışa bağımlıyken,” (14.04.2018)
Ege Telgraf Gazetesinde “Nükleer enerji yerli ve milli mi?”
başlıklarıyla haber yapıldı.

24.04.2018
Oda Başkanı Yunus Yener’in yaptığı “Ulaşım Türleri Tek Bir
Taşıma Zinciri Oluşturacak Şekilde Entegre Edilmeli” başlıklı
açıklama, Anayurt Gazetesi Yazarı Arif Demirer’in köşesinde
“Makina Mühendisleri Odası’nın yayını: Ulaşımda demiryolu
gerçeği” başlığıyla haber yapıldı.

03.04.2018
Oda Enerji Çalışma Grubu’nun enerji zamlarıyla ilgili Cumhuriyet
Gazetesine verdiği demeç, “Haklı gerekçesi yok” başlığıyla
haber yapıldı.

26/29.04.2018
Oda Başkanı Yunus Yener’in yaptığı “İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği
Alanında Ülkemizde Yapılması Gereken Çok Şey Var” başlıklı
açıklama, Aydınlık Gazetesinde “Eğitim müfredatına iş güvenliği
girmeli,” (28.04.2018) Ankara Başkent Gazetesinde “TMMOB
iş sağlığı ve iş güvenliği için önerilerini sundu” ve (29.04.2018)
Aydınlık Gazetesi’nde “Bütün mevzuat yeniden düzenlensin”
başlıklarıyla haber yapıldı.

05.04.2018
Odamız tarafından yayınlanan “MMO: Sanayide kadın: Az iş,
çok sömürü” başlıklı araştırma raporu, Yeni Bakış Gazetesinde
“Kadın istihdamı teşvik edilmeli” başlığıyla haber yapıldı.
06.04.2018
Oda Başkanı Yunus Yener’in yaptığı “Enerji Yönetimi Ciddiyet
İster!” başlıklı açıklama, BirGün Gazetesinde “Türkiye temel
atıyor Belçika kapatıyor,” Cumhuriyet Gazetesinde “Bağımsız
bir denetleyici yok” ve Ankara Başkent Gazetesinde “Nükleer
için sorular yanıt bekliyor” başlıklarıyla haber yapıldı.

29.04.2018
Oda Başkanı Yunus Yener’in yaptığı “MMO Örgütlülüğü 1 Mayıs
Birlik Mücadele Dayanışma Gününde Alanlarda Olacak” başlıklı
açıklama, Evrensel Gazetesinde “Tüm illerde kutlamalara
katılacak” başlığıyla haber yapıldı.
21 Nisan 2018 BirGün

29 Nisan 2018 Aydınlık

6 Nisan 2018 Cumhuriyet

29 Nisan 2018 Evrensel
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MİEM Kurslarımız

Nisan 2018'de MİEM Kurslarına Katılım
Nisan ayı boyunca 14 şubemizde, 19 konu başlığı altında düzenlenen MİEM kurslarına 703 kişi katıldı.
Eğitimin Adı

Asansör Avan Proje Hazırlama

Asansör

Asansör Periyodik Kontrol Muayene Elemanı

Asansör Periyodik Kontrol Muayene Elemanı Uygulamalı Sınavı
Asansör Yetkili Servis Teknik Sorumlusu

Doğalgaz İç Tesisat

Endüstriyel ve Büyük Tüketimli Tesislerin Doğalgaza Dönüşümü

Enerji Kimlik Belgesi Uzmanı Eğitimi

Enerji Kimlik Belgesi Uzmanı Oryantasyon Eğitimi
Havalandırma Tesisatı
LPG Dolum Tesisleri ve Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür
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Tarihi

Verildiği Şube

Katılımcı
Sayısı

6-7 Nisan 2018

İstanbul Şube

15

10-11 Nisan 2018

Ankara Şube

12

10-11 Nisan 2018

Bursa Şube

11

11-12 Nisan 2018

Mersin Şube

10

9-11 Nisan 2018

Adana Şube

9

13-15 Nisan 2018

Ankara Şube

11

13-15 Nisan 2018

Mersin Şube

9

20-22 Nisan 2018

İstanbul Şube

20

12-15 Nisan 2018

İstanbul Şube

23

17-20 Nisan 2018

Ankara Şube

15

24-27 Nisan 2018

Adana Şube

8

3 Nisan 2018

Ankara Şube

4

10 Nisan 2018

Diyarbakır Şube

9

24-27 Nisan 2018

Samsun Şube

10

05-08 Nisan 2018

İstanbul Şube

13

19-22 Nisan 2018

Antalya Şube

16

24-27 Nisan 2018

Bursa Şube

14

28 Nisan -1 Mayıs 2018

Samsun Şube

15

9-12 Nisan 2018

Bursa Şube

11

4-6 Nisan 2018

Ankara Şube

13

9-11 Nisan 2018

Konya Şube

10

11-13 Nisan 2018

Kayseri Şube

11

9 Nisan 2018

Ankara Şube

16

14 Nisan 2018

Kayseri Şube

4

26-27 Nisan 2018

İzmir Şube

9

13 Nisan 2018

Kocaeli Şube

12

MİEM Kurslarımız

6-8 Nisan 2018

Mersin Şube

12

10-12 Nisan 2018

Kocaeli Şube

12

18-20 Nisan 2018

Samsun Şube

8

19-21 Nisan 2018

Kocaeli Şube

5

20-22 Nisan 2018

İstanbul Şube

4

26-28 Nisan 2018

Diyarbakır Şube

17

27-29 Nisan 2018

Bursa Şube

11

LPG Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür(5 Gün)

18-22 Nisan 2018

İstanbul Şube

3

LPG Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür ( A Sınıfı İSG Uzmanı)

17-18 Nisan 2018

İzmir Şube

5

2-8 Nisan 2018

Kayseri Şube

17

2-8 Nisan 2018

Zonguldak Şube

12

2-8 Nisan 2018

Bursa Şube

10

5-11 Nisan 2018

Adana Şube

20

9-15 Nisan 2018

Denizli Şube

15

9-15 Nisan 2018

İstanbul Şube

20

9-15 Nisan 2018

İzmir Şube

17

25 Nisan -1 Mayıs 2018

Diyarbakır Şube

10

16-17 Nisan 2018

Bursa Şube

5

11-13 Nisan 2018

Samsun Şube

20

18-20 Nisan 2018

Denizli Şube

23

27-29 Nisan 2018

İstanbul Şube

11

6-9 Nisan 2018

Kocaeli Şube

15

7-15 Nisan 2018

İstanbul Şube

15

7-15 Nisan 2018

İzmir Şube

17

14-22 Nisan 2018

Kayseri Şube

24

17-20 Nisan 2018

Ankara Şube

14

28 Nisan -6 Mayıs 2018

İstanbul Şube

16

5-7 Nisan 2018

İstanbul Şube

18

13-15 Nisan 2018

Diyarbakır Şube

17

Toplam

703

LPG Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür(3 Gün)

Mekanik Tesisatı

Soğutma Tesisatı

Şantiye Şefliği

Temel Bilirkişilik Kursu

Yangın Tesisatı
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MİEM Kurslarımız

Mayıs 2018 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

Asansör Avan Proje Hazırlama

Asansör Periyodik Kontrol Muayene Elemanı

Asansör Yetkili Servis Teknik Sorumlusu

Doğalgaz İç Tesisat*

8-10 Mayıs 2018

Bursa Şube

11 Mayıs 2018

10-12 Mayıs 2018

Kocaeli Şube

12 Mayıs 2018

18-20 Mayıs 2018

İstanbul Şube

21 Mayıs 2018

4-5 Mayıs 2018

Kocaeli Şube

5 Mayıs 2018

11-12 Mayıs 2018

Adana Şube

13 Mayıs 2018

11-12 Mayıs 2018

İstanbul Şube

13 Mayıs 2018

23-24 Mayıs 2018

Samsun Şube

25 Mayıs 2018

10-13 Mayıs 2018

İstanbul Şube

14 Mayıs 2018

7-10 Mayıs 2018

Samsun Şube

10 Mayıs 2018

9-12 Mayıs 2018

Kayseri Şube

12 Mayıs 2018

15-18 Mayıs 2018

Ankara Şube

18 Mayıs 2018

24-27 Mayıs 2018

İstanbul Şube

28 Mayıs 2018

12-15 Mayıs 2018

İstanbul Şube

16 Mayıs 2018

14-17 Mayıs 2018

Mersin Şube

18 Mayıs 2018

21-24 Mayıs 2018

İzmir Şube

25 Mayıs 2018

21-24 Mayıs 2018

Ankara Şube

25 Mayıs 2018

3-6 Mayıs 2018

Antalya Şube

7 Mayıs 2018

3-6 Mayıs 2018

Samsun Şube

7 Mayıs 2018

İstanbul Şube

14 Mayıs 2018

Mersin Şube

25 Mayıs 2018

26-29 Mayıs 2018

Ankara Şube

30 Mayıs 2018

31 Mayıs-3 Haziran 2018

İzmir Şube

4 Haziran 2018

15-17 Mayıs 2018

Bursa Şube

17 Mayıs 2018

Havuz Tesisatı

Havalandırma Tesisatı

Yapılacak sınavlar sonucunda başarılı olan üyelerimize Akredite Belge düzenlenmektedir.
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Sınav Tarihi

10-13 Mayıs 2018

Enerji Kimlik Belgesi Uzmanı Eğitimi

42

Verildiği Şube

21-24 Mayıs 2018

Endüstriyel ve Büyük Tüketimli Tesislerin Doğalgaza Dönüşümü*

*

Tarihi

24-26 Mayıs 2018

Eskişehir Şube

26 Mayıs 2018

28-30 Mayıs 2018

Adana Şube

30 Mayıs 2018

2-4 Mayıs 2018

Bursa Şube

4 Mayıs 2018

18-20 Mayıs 2018

Adana Şube

21 Mayıs 2018

3-4 Mayıs 2018

Denizli Şube

4 Mayıs 2018

7-8 Mayıs 2018

İstanbul Şube

9 Mayıs 2018

14-15 Mayıs 2018

Adana Şube

16 Mayıs 2018

21-22 Mayıs 2018

Ankara Şube

23 Mayıs 2018

30-31 Mayıs 2018

Samsun Şube

1 Haziran 2018

MİEM Kurslarımız

Kızgın Sulu, Kızgın Yağlı ve Buharlı Isıtma Sistemleri
Klima Tesisatı

LPG Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür (3 Gün)

LPG Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür (5 Gün)
LPG Dolum Tesisleri ve Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür
Mekanik Tesisat

Soğutma Tesisatı

Stratejik Planlama

Şantiye Şefliği

Temel Bilirkişilik

Yangın Tesisatı

25-29 Mayıs 2018

Ankara Şube

29 Mayıs 2018

21-25 Mayıs 2018

Konya Şube

26 Mayıs 2018

21-25 Mayıs 2018

Adana Şube

25 Mayıs 2018

30 Mayıs-3 Haziran 2018

İstanbul Şube

4 Haziran 2018

3-5 Mayıs 2018

Kayseri Şube

5 Mayıs 2018

8-10 Mayıs 2018

Ankara Şube

10 Mayıs 2018

17-19 Mayıs 2018

Eskişehir Şube

19 Mayıs 2018

18-20 Mayıs 2018

İstanbul Şube

20 Mayıs 2018

28-30 Mayıs 2018

Konya Şube

30 Mayıs 2018

25-29 Mayıs 2018

Mersin Şube

30 Mayıs 2018

11 Mayıs 2018

Ankara Şube

11 Mayıs 2018

7-13 Mayıs 2018

İzmir Şube

14 Mayıs 2018

7-13 Mayıs 2018

Kocaeli Şube

14 Mayıs 2018

18-28 Mayıs 2018

İstanbul Şube

2 Haziran 2018

14-15 Mayıs 2018

İstanbul Şube

16 Mayıs 2018

16-17 Mayıs 2018

Adana Şube

18 Mayıs 2018

19-20 Mayıs 2018

Denizli Şube

21 Mayıs 2018

24-25 Mayıs 2018

Ankara Şube

26 Mayıs 2018

24-27 Mayıs 2018

İstanbul Şube

28 Mayıs 2018

4-6 Mayıs 2018

Kocaeli Şube

6 Mayıs 2018

8-10 Mayıs 2018

Bursa Şube

10 Mayıs 2018

11-13 Mayıs 2018

İstanbul Şube

13 Mayıs 2018

16-18 Mayıs 2018

İzmir Şube

18 Mayıs 2018

16-18 Mayıs 2018

Ankara Şube

18 Mayıs 2018

05-13 Mayıs 2018

Edirne Şube

12-20 Mayıs 2018

İstanbul Şube

26 Mayıs-03 Haziran 2018

İstanbul Şube

4-6 Mayıs 2018

Ankara Şube

7 Mayıs 2018

4-6 Mayıs 2018

Adana Şube

7 Mayıs 2018

10-12 Mayıs 2018

Kayseri Şube

13 Mayıs 2018

14-16 Mayıs 2018

Konya Şube

16 Mayıs 2018

16-18 Mayıs 2018

Kocaeli Şube

19 Mayıs 2018

24-26 Mayıs 2018

İstanbul Şube

28 Mayıs 2018

bülten 239
mayıs 2018

43

TMMOB’den

ÜLKEMİZİN VE COĞRAFYAMIZIN GELECEĞİNİ TEHLİKEYE ATAN
NÜKLEER MACERASINDAN DERHAL VAZGEÇİLMELİDİR!
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz Akkuyu Nükleer Enerji Santrali ÇED raporuna ilişkin karara
karşı açılan davanın hala devam etmesine rağmen, gerçekleştirilen temel atma törenine ilişkin 3 Nisan 2018
tarihinde bir basın açıklaması yaptı.
Projesinden ihale sürecine, ÇED Raporundan inşaat faaliyetlerine kadar her aşaması büyük hukuksuzluklarla
dolu olan Akkuyu Nükleer Enerji Santrali sürecinde bugün bir kez daha hukuk ayaklar altına alınarak temel atma
töreni gerçekleştirilecek.
Öncelikle bilinmelidir ki, TMMOB olarak Akkuyu Nükleer Enerji Santrali ÇED raporuna ilişkin karara karşı açtığımız dava hala devam etmektedir. Santralin yaratacağı
çevresel riskler, projenin iptalini gerektirecek nitelikte ve
ciddiyetteyken hukuki süreç görmezden gelinerek gerçekleştirilmek istenen temel atma töreni AKP iktidarının
hukuk tanımazlığını bir kez daha göstermiştir. AKP iktidarı, hukuku tanımadığı gibi, 40 yılı aşkın süredir Akkuyu’da
Nükleer Santrale karşı direnen, mücadele eden Mersin
halkının iradesini de yok saymaktadır.
Nükleer santraller, dünyamızın geleceği açısından büyük
bir risk oluşturmaktadır. Gerek kaza riski, gerekse atıkların yayacağı radyasyon, canlı hayatını tehdit etmektedir.
Dünya tarihi nükleer santrallerde yaşanan en küçük kazaların bile ne denli büyük toplumsal ve çevresel facialar
yarattığının örnekleriyle doludur. İşyeri kazalarının çokluğu ve deprem faaliyetlerinin yaygınlığıyla bilinen ülkemiz,
Nükleer Santrallerin bilinen risklerini daha da artırmaktadır.
Türkiye’nin Nükleer Santrale ihtiyacı yoktur. TEİAŞ’ın
uzun dönemli tahmin raporları, Türkiye’nin mevcut
elektrik üretim tesislerinin, ülkemizin ihtiyacı olan elekt-
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riği üretmeye yeterli olduğunu göstermektedir. Yenilenebilir enerji kaynaklarının devreye alınmasıyla birlikte,
nükleer santral tümüyle gereksiz bir yatırım haline dönüşecektir. Buna rağmen AKP iktidarı, mevcut elektrik
maliyetinden 3 kat daha pahalı bir satın alma garantisi vererek, ülkemizin geleceğini de ipotek etmektedir.
AKP İktidarının Nükleer Santral konusundaki ısrarı ve
acelesinin sebebi ülkemizin nükleer enerjiye olan ihtiyacı
değildir. Ülkemizin nükleer santrale ihtiyacı yoktur.
Ülkemiz nükleer santral macerası ile uluslararası bağımlılık ilişkileri içerisine zorla sürüklenmektedir.
TMMOB; Mersin’de ve Sinop’ta nükleer santrale karşı
direnen halkın yanındadır.
TMMOB; doğanın, toplumun ve ülkenin geleceğinden
yanındadır.
TMMOB geleceğimizi tehdit eden ihanet projelerinin
karşısında olmaya devam edecektir.
Mersin’de, Sinop’ta yada başka bir yerde nükleer santral
istemiyoruz.
Ülkemizin ve coğrafyamızın geleceğini tehlikeye atan
nükleer macerasından derhal vazgeçilmelidir!
Emin Koramaz
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

TMMOB’den

TMMOB ÇORUM’DA ŞEKER FABRİKALARI MİTİNGİNE KATILDI
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. (Türkşeker) bünyesinde faaliyet gösteren 14 şeker fabrikasının özelleştirilmek
amacıyla Özelleştirme Yüksek Kurulu’nca ihaleye çıkarılması üzerine, TMMOB 7 Nisan 2018 tarihinde
Çorum’da düzenlenen şeker fabrikalarının özelleştirilmesine karşı mücadele mitingine katıldı.
Mitingde çok sayıda siyasi parti ve demokratik kitle örgütleri yer alırken, aralarında TMMOB Yürütme Kurulu Üyesi Kemal Zeki Taydaş, Kimya Mühendisleri Odası
Yönetim Kurulu Başkanı Ali Uğurlu ve TMMOB Genel
Sekreteri Dersim Gül ile mühendisler, mimarlar ve şehir
plancıları da Çorum Mitingi’nde alandaydı.
Türkiye tarihinin en büyük özelleştirmeleriyle yerli-yabancı sermayenin çıkarlarını her şeyin üzerinde tutan
AKP iktidarı, uzun yıllardır gözünü diktiği şeker fabrikalarını bir bir özelleştirirken 6 Nisan itibarıyla Niğde-Bor
Şeker Fabrikası ve Kırşehir Şeker Fabrikası satıldı.
Şeker endüstrisinin NBŞ diye bilinen, nişasta bazlı şekerlere teslim edilmesi, bu şeker şuruplarının insan sağlığı
üzerinde bir çok olumsuz etkisine karşın iktidarın geri
adım atmayarak özelleştirmelere devam etmesi büyük
tepkilere neden oldu.
Birliğimiz bugüne dek ülkemizin varlıklarının özelleştirme
adı altında yerli ve yabancı sermayeye peşkeş çekilerek
yağmalanmasının karşısında durmuş, hukuksal ve top-

lumsal düzeylerde üzerine düşen sorumlulukla mücadele
etmiştir ve mücadeleden asla vazgeçmeyecektir.
Afyonkarahisar, Alpullu, Bor, Burdur, Çorum, Elbistan,
Erzincan, Erzurum, Ilgın, Kastamonu, Kırşehir, Muş, Turhal ve Yozgat şeker fabrikalarını çocuklarımızın geleceği
için, çiftçimiz için, halkımız ve ülkemizin geleceği adına
savunmaya devam edeceğiz.

TMMOB’YE BAĞLI ODALARIN BİLGİ İŞLEM SORUMLULARI TOPLANTISI
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve kanun kapsamında yürürlüğe giren mevzuatlar ile Birlik ve
Odalarımızca yapılacak işlemler ve uyumlaştırma süreçlerinin tartışılması amacıyla 4 Nisan 2018 Çarşamba
tarihinde Bilgisayar Mühendisleri Odası Genel Merkezi’nde bir toplantı düzenlendi.
Toplantıya; Bülent Akça (TMMOB Teknik Görevlisi),
Hülya Küçükaras (Bilgisayar MO), Uğur Kocager (Bilgisayar MO), Cem Yenilmez (Çevre MO), Adil Güneş
Akbaş (Elektrik MO), İlhan Ulusoy (Jeoloji MO), Erkan
Arı (İçmimarlar O), Tuğçe Deniz (İçmimarlar O), Özlem
Tanboğa (İnşaat MO), Fatih Torun (Kimya MO), Suat
Karabulut (Maden MO), Abdullah Güney (Makina MO),
Ömer B. Polat (Mimarlar O), Beyza Birben Tuncer (Mimarlar O), Erdem Öztürk (Mimarlar O) ve İlhami Akdeniz (Petrol MO) katıldı.
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TMMOB’den

DİSK, KESK, TMMOB, TTB: GÜZEL GÜNLER İÇİN 1 MAYIS’A!
DİSK-KESK-TMMOB-TTB’nin ortak 1 Mayıs 2018 programı 10 Nisan 2018 tarihinde DİSK Genel Merkezi’nde
gerçekleştirilen ortak basın toplantısı ile duyuruldu.
Açıklamaya DİSK Genel Başkanı Kani Beko, KESK Eş
Genel Başkanları Mehmet Bozgeyik ve Aysun Gezen,
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, TTB
Merkez Konsey Başkanı Raşit Tükel, DİSK Genel Sekreteri Arzu Çerkezoğlu, DİSK Yönetim Kurulu üyesi Kanber Saygılı, DİSK üyesi sendikaların genel başkanları, genel
merkez ve şube yönetim kurulu üyeleri, demokratik kitle
örgütleri ve siyasi partilerden temsilciler katıldı.

ülkemizde bütün diğer haklar gibi 1 Mayıs kutlamaları da
yargının güvencesinde değil.

Açıklamada Bu yıl 1 Mayıs meydanlarında işçiler, kamu
çalışanları, mimar-mühendis-şehir plancıları, hekimler,
emekliler, işsizler; kadın erkek, genç, yaşlı, çocuk milyonların buluşacağı ifade edildi.

Büyük usta Ruhi Su’nun dizelerinde ifade edildiği gibi:
“Sabahın bir sahibi var, sorarlar bir gün sorarlar”

DİSK Genel Başkanı Kani Beko’nun okuduğu ortak
açıklamanın tam metni şöyle:
“1 Mayıs Birlik Mücadele ve Dayanışma gününü Türkiye’nin
dört bir yanında milyonlarla kutlamak için hazırlıklara başladığımızı duyurmak amacıyla bugün bir aradayız.
Bu ülkenin tüm değerlerini ve güzelliklerini üretenler,
emeğiyle bu ülkeyi var edenler 1 Mayıs’ta buluşuyor.
Her sene olduğu gibi bu sene de, emeğin taleplerini, demokrasiye, barışa ve özgürlüğe olan özlemimizi, başta
Taksim olmak üzere 1 Mayıs meydanlarında haykırmak
istediğimizi başta İçişleri Bakanı olmak üzere ilgili makamlara ilettik.

Nitekim 1 Mayıs’ta Taksim’de olma isteğimiz karşısında
aldığımız olumsuz yanıt, bu durumu bir kez daha tescilledi.
Bir yanda yargı kararlarıyla tescillenmiş olan haklarını
kullanmak isteyen işçiler-emekçiler; diğer yanda hukuk
tanımazlığı alışkanlık haline getirenler…

Evet; sabahın bir sahibi var ve biz DİSK-KESK-TMMOB
ve TTB olarak, tüm dostlarımızla beraber sabahın sahibinin kimler olduğunu bu sene başta İstanbul olmak üzere
Türkiye’nin dört bir yanında milyonlarla ifade etmek istiyoruz.
Türkiye’nin dört bir yanındaki 1 Mayıs Birlik Mücadele ve
Dayanışma Gününü emeğin görkemli buluşmaları olarak
örgütlemek kararlılığındayız.
Bu ülkenin emeğiyle yaşayan çoğunluğu, ülkenin yok sayılmak istenen gerçek sahipleri 1 Mayıs meydanlarında
buluşacak.
1 Mayıs meydanlarında işçiler, kamu çalışanları, mimarmühendis-şehir plancıları, hekimler, emekliler, işsizler;
kadın erkek, genç yaşlı çocuk milyonlar buluşacak!

1 Mayıs 1977’de kaybettiğimiz arkadaşlarımızı anmak,
2010-2011 ve 2012 yılında yüzbinlerin buluştuğu Taksim
Meydanının 1 Mayıs Meydanı olduğunu haykırmak, emeğin taleplerini kentin en merkezi meydanında görünür
hale getirmek istediğimizi İstanbul Valisi’ne ifade ettik.

Ve bu görkemli buluşmaları gerçekleştirmek için, başta
İstanbul Maltepe’de olmak üzere, Türkiye’nin dört bir
yanında 1 Mayıs’ı DİSK-KESK-TMMOB-TTB olarak, tüm
dostlarımızla kol kola, omuz omuza, örgütleyeceğimizi
burada ifade etmek isteriz.

1 Mayıs’ı Taksim’de kutlamanın, 1 Mayıs’ta işçileri, emekçileri Taksim’e çağırmanın suç olmadığını, aksine 1 Mayıs
Birlik, Mücadele ve Dayanışma gününün kutlanmaması
için iktidar tarafından uygulanan şiddetin ve baskının hukuk dışı olduğuna dair 3’ü uluslararası 7’si ulusal toplamda
10 yargı kararı bulunuyor.

- Açlık/yoksulluk sınırının altında ücretlere mahkum edilenler, “geçinemiyoruz” diyenler, işsizler 1 Mayıs meydanlarında buluşacak.

Ülkemiz gerçekten bir hukuk devleti olsaydı bu yargı kararlarının üzerine tartışılacak bir konu kalmazdı. Ancak
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- Çalışırken ölmek, sakat kalmak, tükenmek istemeyenler, yaşamı savunanlar 1 Mayıs meydanlarında buluşacak.
- Bize dayatılan bu vahşi sermaye düzenine karşı işini, ekmeğini, şekerini, deresini, ormanını, tarlasını, ülkesini ve
geleceğini savunanlar 1 Mayıs meydanlarında buluşacak.

TMMOB’den
- “Bu daha başlangıç” diyenler, “hayır” diyenler, “barış”
diyenler, “adalet” diyenler 1 Mayıs meydanlarında buluşacak.
- Emek, barış, demokrasi, eşitlik, özgürlük, laiklik ve
halkların kardeşliği 1 Mayıs meydanlarında buluşacak.
- Emeğini, yaşamını, doğasını, aklını, bedenini ve memleketi; sermayenin ve tek adam rejiminin kuşatmasına karşı
savunanlar 1 Mayıs meydanlarında buluşacak.
- Savaşa hayır barış hemen şimdi diyenler meydanlarda
olacak.
- Milyonlar OHAL ile dayatılan yeni rejimin karanlığına
teslim olmayacağını 1 Mayıs meydanlarından görkemli bir
biçimde ilan edecek.
- Bu ülke için çalışan, emek veren ama en temel hakları
yok sayılan milyonlar, yurttaş olduklarını hatırlatmak için,
“Cumhur”un kim olduğunu göstermek için, birlik-mücadele ve dayanışma için buluşacak.

Milyonlar bir arada kazanacağımız rengarenk, güneşli
güzel günlerin, emek ile kuracağımız geleceğin resmini
çizmek için 1 Mayıs meydanlarında buluşacak!
Biz dört emek ve meslek örgütü olarak sadece üyelerimizi ve bizlerle beraber 1 Mayıs alanlarında olacağını ifade eden onlarca dost kurumu değil, bu ülkede emeğiyle
geçinen ve yok sayılmak istenen herkesi,
1 Mayıs 2018 için ilan ettiğimiz emeğin demokrasi seferberliğine güç vermeye çağırıyoruz.
Emeğimiz, ülkemiz, geleceğimiz için 1 Mayıs’a!
Eşitlik, özgürlük, kardeşlik, barış, laiklik ve demokrasi için
1 Mayıs’a!
Güzel günler için 1 Mayıs’a!
Yaşasın 1 Mayıs Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü!
DİSK-KESK-TMMOB-TTB

TÜM MÜHENDİS, MİMAR VE ŞEHİR PLANCILARINI
1 MAYIS’TA ALANLARA DAVET EDİYORUZ!
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, tüm mühendis, mimar ve şehir plancılarını, emekçilerin
birlik, mücadele ve dayanışma günü olan 1 Mayıs İşçi Bayramı’nda alanlara çağırdı.
Dünyanın dört bir yanındaki emekçilerin birlik, mücadele
ve dayanışma günü olan 1 Mayıs İşçi Bayramı için hazırlıklar Türkiye’nin dört bir yanında kararlılıkla devam ediyor.
İşyerlerinde, sokaklarda eve meydanlarda coşku ve heyecanla süren 1 Mayıs çalışmaları, iki yıla yakın zamandır devam eden OHAL’in baskısı altında bunalan yurttaşlarımıza,
susturulan meydanlarımıza taze bir nefes taşıdı.
1 Mayıs 2018,
Baskın seçim arkasına gizlenmeye çalışılan siyasi krize karşı,
Halkın gündelik yaşamını karabasana çeviren ekonomik
krize karşı,
Baskı ve şiddeti olağan hale getiren OHAL’e karşı,
Parlamenter rejimi tasfiye etmeyi amaçlayan tek adam rejimine karşı,
Gerici uygulamalarla geleceğimizi elimizden almak isteyenlere karşı,

Halkın ortak zenginliklerini sermayeye peşkeş çeken
özelleştirmelere karşı,
Halkın iradesini sandık hileleriyle gasp edenlere karşı,
Milyonlarca insanın Türkiye’nin tüm illerindeki alanlarda
eşitlikten, özgürlükten, demokrasiden, barıştan ve laiklikten yana sesini haykıracağı gün olacaktır.
1 Mayıs 2018,
Milyonlarca emekçinin yan yana gelmesiyle, içinden geçtiğimiz bu koyu karanlığın son bularak rengârenk güneşli
bir geleceğe uyandığımız gün olacaktır.
İçinizdeki umudu diri tutun!
Emeğimiz, ülkemiz ve geleceğimiz için;
Güzel günler için 1 Mayıs’ta alanlarda buluşalım!
Emin Koramaz
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
bülten 239
mayıs 2018
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Günce
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2018
Günce

2 Nisan 2018 Pazartesi

Oda Yönetim Kurulu toplantısı yapıldı.
4 Nisan 2018 Çarşamba
TMMOB ve bağlı Odaların 6698 sayılı Kişisel
Verilerin Korunması Kanunu ve kanun kapsamında
yürürlüğe giren mevzuatla ile ilgili yapılacak işlemler ve
uyumlaştırma süreçlerinin tartışılması amacıyla Bilgisayar
Mühendisleri Odası'nda düzenlenen toplantıya Bilgi
İşlem Sorumlumuz Abdullah Güney katıldı.
5 Nisan 2018 Perşembe

MMO 47. Dönem Mühendis ve Makina Güncel
Dergisi Yayın Kurulu 1. toplantısı Oda Merkezi'nde
gerçekleştirildi.
Oda Başkanı Yunus Yener, temeli atılan Akkuyu
Nükleer Güç Santrali ile ilgili olarak "Enerji Yönetimi
Ciddiyet İster!" başlıklı bir basın açıklaması yaptı.
9 Nisan 2018 Pazartesi

Oda Yönetim Kurulu toplantısı yapıldı.
12 Nisan 2018 Perşembe

Türk Tesisat Mühendisleri Derneği'nin İstanbul
Wyndham Grand Levent Otel'de düzenlediği, "XIII.
Uluslararası Yapıda Tesisat Teknolojisi Sempozyumu"nun
açılışında Oda Başkanı Yunus Yener bir konuşma yaptı.
13 Nisan 2018 Cuma

TMMOB Sanayi Kongresi Yürütme Kurulu, Sanayi
Kongresi 2019’a yönelik I. toplantısını Oda Merkezi'nde
gerçekleştirdi.
14 Nisan 2018 Cumartesi

Oda Onur Kurulu Toplantısı, Oda Merkezi’nde
gerçekleştirildi.
Oda Denetleme Kurulu 47. Dönem ilk Toplantısı Oda
Merkezi’nde gerçekleştirildi.
16 Nisan 2018 Pazartesi

Oda Yönetim Kurulu toplantısı yapıldı.
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20 Nisan 2018 Cuma
Odamızın hazırladığı sanayinin sorunları bülteninin
38’incisi “Büyümenin Arka Yüzü” başlığıyla yayımlandı.
24 Nisan 2018 Salı

Oda Yönetim Kurulu toplantısı yapıldı.
26 Nisan 2018 Perşembe

T.C. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bünyesinde
kurulan Basınçlı Kaplar Teknik Komitesi (BASTEK) 12.
Toplantısına OYK Sayman Üyesi Bedri Tekin ve Oda
Teknik Görevlisi Bülent Göksülük katıldı.
Oda Yönetim Kurulu, üyelere bir mesaj göndererek 1
Mayıs'ta alanlara davet etti.
27 Nisan 2018 Cuma

Oda Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Yener, 28 Nisan
Dünya İşçi Sağlığı ve Güvenliği Günü nedeniyle basın
açıklaması yaptı.
Türk Tesisat Mühendisleri Derneği, Odamızı ziyaret
etti. Ziyarette Oda Başkanı Yunus Yener ve OYK üyesi
İsmail Odabaşı hazır bulundu.
Oda Teknik Görevlilerinin AKM kapsamında
yetkilendirilmesi için Baca Kontrol Muayene Personeli
Vasıflandırma Eğitimi yapıldı.
28 Nisan 2018 Cumartesi

MMO 47. Dönem Oda Danışma Kurulu I. Toplantısı
Suat Sezai Gürü Salonu’nda gerçekleştirildi.
29 Nisan 2018 Pazar

Odamız 47. Dönem Sekreterler Saymanlar
1.Toplantısı, Suat Sezai Gürü Toplantı Salonu`nda
gerçekleştirildi.
30 Nisan 2018 Pazartesi

Oda Yönetim Kurulu toplantısı yapıldı.
Taksim Meydanı'nda 1 Mayıs 1977 tarihinde yaşanan
katliamda hayatını kaybedenler Kazancı Yokuşu'nda
anıldı.

