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Sunuş

TERÖRE VE DEMOKRASİ DIŞI YÖNELİMLERE TESLİM OLMAYACAĞIZ 

Ne yazık ki Aralık ayı da birçok olumsuzlukla doluydu. 
İstanbul’da Beşiktaş Vodafone Arena Stadı yakınında 
patlatılan iki bomba. Kayseri’de çarşı iznine çıkan asker-
lerin bulunduğu halk otobüsüne bombalı araçla yapılan 
saldırı. Rusya’nın Türkiye Büyükelçisi Andrey Karlov’un 
Ankara’da bir polis tarafından tekbirler eşliğinde öldürül-
mesi. Ve yılın son gününün gecesinde İstanbul’da Reina 
isimli işletmede yılbaşı kutlaması yapan insanların katle-
dilmesi. Bunlar geçen ay yaşanan başlıca terör olayları ve 
katliamlardı. Adeta 2017’nin habercisi niteliğindeki bu 
katliamlara ve sınır dışı askeri harekâtlarda yaşamlarını 
kaybeden çocuklarımıza karşın hâlâ teröre alışmamız, 
ölümleri kutsamamız yönünde açıklamalar yapılıyor. An-
cak, insanı, yaşamı, ülkede, bölgede ve dünyada barışı, 
toplumsal refah ve huzuru savunan bizler, sorumlu yurt-
taşlar olarak terör ve katliamlar ülkemizin kaderi olma-
malıdır diyoruz. Bizden istendiği gibi teröre alışmayacak, 
teröre teslim olmayacak, insanı ve yaşamı savunmaya 
devam edeceğiz. 

Aralık ayının en önemli gelişmelerinden biri de “Türki-
ye Cumhuriyeti Anayasasında Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun Teklifi”nin TBMM Anayasa Komisyonunda 
görüşülerek kabul edilmesi idi. Önümüzdeki günlerde 
Meclis Genel Kurulunda görüşmeye açılacak ve sonun-
da ülkeyi bir referanduma götürecek olan bu teklif, tek 
bir kişinin mutlak belirleyici otorite olmasını sağlamayı 
öngörüyor. Temsili parlamenter demokrasinin, hukuk 
devletinin, yasama, yürütme, yargı güçlerinin ayrılığının 

ortadan kaldırılacağı, kamu kurumlarını feshetme ve ye-
niden oluşturmaya dek olağanüstü yetkilerle donatılmış 
“Türk tipi başkanlık sistemine” geçiş süreci, yaşadığımız 
birçok olumsuzluğu tırmandıracak ve meslek alanlarımız 
ile meslek örgütlerimizin aleyhine sonuçlar üretecektir. 
Zira kanun teklifinin öngördüğü değişiklikler tam bir re-
jim değişikliğini öngörmekte ve bu yönde atılan adımları 
tamamlayıcı özelliktedir. 

Ancak hiçbir olumsuzluk, tarihte hep gördüğümüz gibi 
mutlak ve kalıcı değildir. Yoğunlaşan sömürüye, rant ta-
lanına, eşitsizliklere, adaletsizliklere, hukuk ve anayasa 
ihlallerine, demokrasi ve laiklik düşmanlığına, tırmandı-
rılan teröre, savaş yanlılığına karşı toplumsal bir direniş 
de söz konusudur. İnsani, toplumsal umutlarımızın ger-
çekleşmesi için mücadele etmenin, dayanışmanın, özlem 
ve umutlarımızın sahiplenicisi olmamızın, insanlarımız ve 
ülkemizin sahipsiz olmadığının gösterilmesinin belirleyici 
olacağı tarihsel bir evrenin içinde olduğumuz açıktır. Oda 
Yönetim Kurulu olarak, bu bilinçle 2017 yılının üreten, 
kalkınan, hakça bölüşen, eşitlikçi, demokratik, barış ve 
kardeşlik içindeki bir Türkiye yürüyüşümüzde bizleri öz-
lemlerimize yaklaştıran bir yıl olması ve esenlik dilekleriy-
le bütün üyelerimizin yeni yılını kutluyoruz.

Esenlik dileklerimizle. 

	 TMMOB	Makina	Mühendisleri	Odası
	 Yönetim	Kurulu
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ERGENE HAVZASI'NDA MÜHENDİSLER SEMPOZYUMU 
GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Oda'mızın Sanayi Kongresi çalışmalarına yönelik sürdürülen "Ergene ve Gaziantep Sanayisinde Mühendisler: 

Fabrika, Toplumsal Yaşam ve Kent Deneyimleri" projesi kapsamında, "Ergene Havzası’nda Mühendisler Sem-

pozyumu" 24 Aralık 2016 tarihinde Edirne Çorlu'da gerçekleştirildi.

Oda'mızın, her iki yılda bir düzenlediği TMMOB Sanayi 
Kongresi’ne hazırlık çalışmaları her zaman olduğu gibi bu 
yılda aralıksız devam etmektedir. Akademisyenler ve uz-
man araştırmacılar tarafından, saha çalışmasına dayalı ola-
rak yürütülen bu çalışmalardan biri de, Ergene Havzası ve 
Gaziantep’in sanayi bölgelerinde çalışan mühendislerin 
fabrika, toplumsal yaşam ve kentle ilgili deneyimlerinin 
anlatıldığı projedir. Odamız tarafından Edirne Şube’mi-
zin katkılarıyla, saha çalışmasından elde edilen verilerin 
kamuoyuyla paylaşılması; bölgeye, mühendislere, bilim 
insanlarına, bu alanda daha sonra gerçekleştirilecek ça-
lışmalara katkı sağlaması için 24 Aralık 2016 tarihinde 
Edirne’de “Edirne Havzasında Mühendisler” başlıklı bir 
sempozyum gerçekleştirildi.

Açış konuşmalarını Oda Yönetim Kurulu Sekreter Üye-
si Yunus Yener ve Odamız Edirne Şube Başkanı Aziz 

Avukatoğlu'nun yaptığı Sempozyuma, çok sayıda katı-
lımcının yanı sıra, birçok akademisyen de konuşmacı ve 
tartışmacı olarak katıldı.

Üç ayrı oturumun yapıldığı Sempozyumun, “Türkiye`de 
Mühendislik ve Mühendisler: Eğilimler, Sınırlılıklar, Ola-
naklar” başlıklı birinci oturumunun başkanlığını Edirne 
Şube Yönetim Kurulu Başkanı Aziz Avukatoğlu yapar-
ken, Gazi Üniversitesi`nden Prof. Dr. Aziz Konukman 
ve Ankara Üniversitesi`nden Doç. Dr. Serdal Bahçe’de 
oturumda konuşmacı olarak yer aldı; “Ergene Havzası; 
Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Dönüşüm” başlıklı ikinci 
oturumun başkanlığını Trakya Üniversitesi`nden Prof. 
Dr. Yılmaz Çan yürütürken, Trakya Üniversitesi`nden 
Prof. Dr. Mahmut Güler, Öğr. Gör. Elvin Aydoğan ve 
MMO Enerji Çalıma Grubu Üyesi Orhan Aytaç’da otu-
ruma konuşmacı olarak katıldı; “Ergene Havzası`nda 
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Mühendisler: Araştırma Sunumu, Tartışmalar ve Fo-
rum” başlıklı son oturumun başkanlığını ise Oda Yöne-
tim Kurulu Sekreter Üyesi Yunus Yener yaptı. Ankara 
Üniversitesi`nden Prof. Dr. Gamze Yücesan Özdemir’in 
sunumunu yaptığı “Ergene Havzası`nda Mühendisler: 
Fabrika, Toplumsal Yaşam ve Kent Deneyimleri” konulu 
Forum`da, Trakya Üniversitesi`nden Yrd. Doç. Dr. Elif 
Hacısalihoğlu, Namık Kemal Üniversitesi`nden Dr. De-
nizcan Kutlu ve Gaziantep Üniversitesi`nden Yrd. Doç. 
Dr. Serkan Öngel tartışmacı olarak yer aldı.

Oda Sekreterimiz Yunus Yener'in açış 
konuşmasının tam metni aşağıdaki gibidir:

Oda'mız, bilindiği gibi her çalışma döneminde birçok 
kongre, kurultay, sempozyum vb. etkinlikler düzenle-
mekte; meslek disiplinlerimizin bilimsel ve toplumsal 
gereksinimler doğrultusunda gelişmesine ve ülkemizin 
sanayileşmesine, kalkınmasına, demokratikleşmesine, 
halkımızın mutlu, bilimsel-teknik gerekler ve standartlara 
uygun çağdaş bir yaşam sürmesine yönelik katkı sunmayı 
hedeflemektedir.

Ayrıca Oda'mızın, meslek alanlarımız başta olmak üzere, 
ülkemizin gelişmesine katkı sunacak birçok araştırmaya 
da imza attığını da belirtmek isterim. Meslek alanlarında 
bilimi, tekniği ve teknolojiyi izleyen, yorumlayan ve ülke 
çapında gelişimine katkı sunmayı amaçlayan Oda'mız, 
geçmiş çalışmalarından taşıdığı bilgi ve deneyimiyle oluş-
turduğu platformlarda birçok konuya ilişkin alternatif gö-
rüş ve öneriler ortaya koymaya çabalamaktadır.

Bu kapsamda, bugün de burada birbirinden değerli uz-
man, akademisyen katılımcılarımızla ve değerli meslek-

taşlarımızla, üretim organizasyonunda yaşanan değişimin 
içinde sanayileşmeyi, mühendisliği, emek süreçlerini, 
kentleşme, kentsel dönüşüm ve sanayi mekânı ilişkisini 
tartışmak için bir araya geldik.

Öncelikle, TMMOB Sanayi Kongresi 2017‘ye doğru sür-
dürdüğümüz çalışmalar kapsamında yerellerde başlattı-
ğımız çalışmanın en önemli ayağının Ergene Havzası‘nın 
da içinde bulunduğu saha çalışmaları olduğunu belirt-
meliyim. Oda olarak bu yıl, Gebze'de başarılı bir şekilde 
tamamladığımız araştırmanın da verdiği özgüvenle; dört 
farklı sanayi kenti ve havzasında mühendislerle birebir 
gerçekleştireceğimiz saha çalışmalarını önümüze koy-
duk. Ergene Havzası ve Gaziantep‘te çalışmaların büyük 
bir kısmını hızlıca tamamladık. Bu çalışmalardan sonra, 
Bursa ve Konya'da da çalışmalara başlayacağız.

Peki bu çalışmalardan ne murat ettik?

Geniş bir kapsamda gerçekleştirdiğimiz bu çalışmada, 
daha önce bilimsel bir çalışmanın olmadığı bu alanda öncü 
bir atılımla, yapılmamış olanı hedefleyerek, Türkiye'de 
yeni mühendislik örüntülerini incelemeyi amaçladık. Mü-
hendislerin iş deneyimlerini, gündelik hayat deneyimleri-
ni, kültürel, toplumsal ve politik deneyimlerini ve de kent 
deneyimlerini bir bütün olarak inceledik.

Bu araştırma sırasında, mühendislerin iş deneyimi alanın-
da çalışma koşullarını, ücretlerini, vasıflarını, yaratıcılık-
larını, otonomi, denetim, teknoloji, kariyer, meslek gibi 
konuları sorguladık. Anket ve derinlemesine görüşmeler 
yaptık; hem birebir hem de grup olarak mühendislerle 
görüşmeler gerçekleştirdik.

Araştırmanın sonucunda, Türkiye'nin önemli bir üretim 
bölgesi olan Ergene‘de mühendislerin meslek, statü ve 
hayat tarzlarının temel belirleyenlerini ortaya koymayı 
amaçladık. Özellikle üçüncü oturumda yaptığımız çalış-
manın detayları sizlere sunulacak.

Amacımız, Türkiye'nin farklı üretim merkezlerinde 
yaptığımız bu çalışmanın sonuçlarını sizlerle ve geniş 
kamuoyu ile paylaşmak, Türkiye'nin güncel mühendis 
örüntülerini daha somut hale getirmektir. Geçtiğimiz yıl 
Gebze'de üretim süreçlerindeki dönüşümün mühendis-
ler üzerindeki etkilerini inceleyen çalışmamızla, startını 
verdiğimiz bu çalışmaların bulgularındaki bölgelerarası 
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benzerlik ve farklılıkların tablonun bütününe önemli bir 
katkı yapacağını umuyoruz.

Ülkemizin bugün siyasi gündemi kadar ekonomi gündemi 
de her gün yeni bir krizi önümüze koymaktadır. Ulusla-
rarası mal ve finans piyasalarına ucuz bir ithalat cenneti 
ve yüksek dış borçlanıcı olarak eklemlenmek suretiyle, 
küresel işbölümü içerisinde montaj sanayinin taşeron bir 
üreticisi haline getiren politikalar bu krizlerin yapıtaşları-
dır. Bu politikalar eşliğinde, "rekabet gücü" ve "ihracat" 
kavramlarıyla cilalanmış bir "dibe doğru yarış" bugün kar-
şımızdadır.

Ülkemizin başka ülkelerin teknoloji pazarı haline gelmesi, 
teknoloji üretiminde, projelendirme ve mühendislik tasa-
rımında, AR-GE ve yerli üretimde her geçen gün daha da 
olumsuzlaşan bir tablo önümüzdedir.

Tüm bu sonuçlar, bugün bir yandan mühendislik mes-
leğinin yaşadığı itibarsızlaşma ve değersizleşme, diğer 
yandan da işsizlik ve güvencesizlik tüm ciddiyetiyle önü-
müzdedir.

Bu sorunları sadece iktisadi açıdan değerlendirmek son 
derece eksik olacaktır. Mühendislik mesleğinin toplum-
sal yaşam içindeki yeri ve konumu göz önüne alındığında, 
yaşanan dönüşüm, kültürel, siyasal ve ideolojik dönüşüm-
lere de ayna tutacaktır.

Neoliberal, rantçı, kapkaççı, usulsüzlük ve yolsuzlukların 
sıradanlaştırıldığı, gelir dağılımının her geçen gün giderek 
daha da bozulduğu, üretim, mühendislik, sanayi, kent ve 
çevre koşullarının önemli değişim-dönüşüm geçirdiği ül-
kemizde, mevcut durumdan çıkış için emperyalizmden 
bağımsız siyasi bir iradeyle, yeniden planlama, sanayileş-
me, kalkınma hamlesi için toplumcu bir yaklaşım ve mo-
dele ihtiyaç vardır.

Bu modelin oluşturulmasına, bugün burada gerçekleştire-
ceğimiz tartışmaların da katkısı olacağını umut ediyorum.

Sözlerimi bitirirken, Kayseri'de çocuklarımızın katledil-
mesi ve son olarak Rusya'nın Türkiye Büyükelçisi Andrey 
Karlov'un Ankara'da bir polis tarafından tekbirler eşliğin-
de öldürülmesiyle devam eden tüm terör eylemlerini 
kınıyor ve lanetliyorum. Ülkemizi patlayan bombaların, 
katliamların, ölümlerin ülkesi haline getiren tüm politika-

lardan arınmış, insanı, yaşamı ve barışı merkezine alan, 
toplumsal refah ve huzuru savunan bir ülke özlemini 
Oda'mız adına bir kez daha belirtmek istiyorum.

Son olarak, Sempozyuma katkıda bulunan herkese iç-
tenlikle teşekkür ediyor, hepinizi 2017'nin Aralık ayın-
da Ankara'da yapılacak olan TMMOB Sanayi Kongresi 
2017'ye davet ediyor, Oda Yönetim Kurulumuz adına say-
gılar sunuyor, etkinliğimizin başarılı geçmesini diliyorum. 
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KONGRE-KURULTAY-SEMPOZYUM ÇALIŞMALARI

TMMOB SANAYİ KONGRESİ DÜZENLEME 
KURULU TOPLANTISI YAPILDI

TMMOB Sanayi Kongresi Düzenleme Kurulu 1. Toplan-
tısı, 3 Aralık 2016 tarihinde MMO Suat Sezai Gürü Top-
lantı Salonu'nda yapıldı.

Toplantı; ‘Kongre Hakkında Genel Bilgilenme, Ana Başlı-
ğı ve Ele Alınacak Konuların Belirlenmesi’, ‘Kongre Tarih, 
Süre ve Yerinin Belirlenmesi’, ‘Kongre Düzenleme Kuru-
lu Toplantı Takviminin Belirlenmesi’, ‘Kongre Yürütme 
Kurulunun Belirlenmesi’, ‘Kongre Sekreterinin Belirlen-
mesi’, ‘Kongreye Bildiri Verme, Yazım Koşullarının ve 
Bildiri Değerlendirme Koşullarının Belirlenmesi’, ‘Kongre 
Bütçesinin Belirlenmesi’, ‘Kongre Afiş ve İlk Duyuru Bro-
şürü Üzerine Görüşme’, ‘Dilek ve Öneriler’ gündemle-
riyle gerçekleşti.

Toplantıya Katılanlar

Ali Ekber Çakar  Oda Merkezi
Yunus Yener  Oda Merkezi
Bedri Tekin  Oda Merkezi
Aslı Aydın  Oda Merkezi
A. Sıla Aytemiz  Oda Merkezi
Mehmet Sarıca Denizli Şube
Evin Varlı     Diyarbakır Şube
Battal Kılıç    İstanbul Şube
M. Ziya Öztürk  Kayseri Şube
Akar Tülücük     Mersin Şube
Özgür Özdemir   Trabzon Şube
Birhan Şahin     Zonguldak Şube
Niyazi Özgür    Kimya Mühendisleri Odası
Ayşen Erten    Maden Mühendisleri Odası

Alınan Kararlar

Gündem 1. Kongre Hakkında Genel Bilgilenme

Makina Mühendisleri Odası (MMO) sekretaryalığın-
da TMMOB adına düzenlenen Sanayi Kongrelerinin ilki 
1962 yılında gerçekleştirilmiştir. 1987 yılından itiba-
ren geleneksel olarak iki yılda bir düzenlenmekte olan 
Kongre’nin, 2017 yılında yirmi birincisi düzenlenecektir.

Gündem 2. Kongre Ana Başlığı ve Kongre İçeriği 
hakkında;

3 Aralık 2016 tarihinde yapılacak Düzenleme Toplantısı 
öncesinde yapılan hazırlık toplantısında Sanayi Kongresi 
2017’in ana temasına dair öneriler alındı.

Sanayi Kongresi 2015  Başka Bir Sanayileşme Mümkün 
ana temasıyla gerçekleştirilmiş, nasıl ve kim için sanayileş-
me sorularının yanıtları tartışılmıştı. Bu kapsamda Sanayi 
Kongresi 2015’in sonuç bildirgesinden de yararlanılarak 
Sanayi Kongresi 2017’nin “Teknoloji ve Mühendislik” ana 
teması üzerinde gerçekleşmesi önerisi öne çıkmıştır. 

2008’de başlayan ve dalga dalga tüm dünyayı saran kapi-
talizmin krizi, sekizinci senesinde uzun süreli bir durgun-
luğun yerleşik hale geldiği yeni bir evresini yaşamaktadır. 
Eskiye göre cılız bir ABD ekonomisi, daralmadan hala 
kurtulamayan Avro bölgesi ve her türlü canlanma teş-
viklerine karşı ayağa kaldırılamayan Japonya kapitalizmin 
merkezlerindeki kriz birikimlerinin ilerlemesine ışık tu-
tarken, Türkiye’nin de aralarında bulunduğu kapitalizmin 
çevre ekonomilerinde 2008 ve 2010’dan sonra üçüncü 
bir küresel kriz beklentileri giderek daha da artmaktadır.  
Böylesi bir iklimde AKP ekonomisinin de bel bağladığı 
dış tasarruflara dayalı büyüme modelinin bundan böyle 
geçerliliğinin kalmadığı ortadadır. Özellikle 2013 yılından 
itibaren Türkiye’ye giren sıcak para akışında gözlenen 
ciddi daralma, AKP’yi de özelleştirme, metalaştırma, rant 
ve yoğun emek sömürüsü politikalarında daha da agresif-
leştirmiştir.

Doğal ve kültürel değerler üzerinden daha hızlı bir ser-
mayeleşmeyi hedefleyen rant sistemi ve sömürüye daha 
açık bir çalışma rejimi inşası hız kazanmıştır.  Bu yönelim 
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aynı zamanda mühendisliğin işlev ve iradesinin en aza in-
dirilmesine yol açmaktadır. 1998’den bu yana tasarruf-
lardaki gerilemeye bağlı yaşanan sanayisizleşme süreci ve 
sanayiden uzaklaşıldıkça öne çıkartılan spekülatif rant pa-
zarı ve ona uygun çalışma biçimleri, mühendislerin yaşa-
dığı sınıfsal ve mesleki dönüşümlere de ışık tutmaktadır.

Odamız, bu kapsamda geçtiğimiz sene Gebze’de ger-
çekleştirdiği saha çalışmasına dayanan raporun bir deva-
mı olarak bu yıl mühendislerin üretim süreçlerindeki yeri 
ve yaşadığı dönüşümlere ilişkin dört ilde alan araştırması 
başlatmıştır. İlk olarak Temmuz-Ağustos aylarını kapsa-
yacak şekilde Antep ve Ergene Havzası’nda, devamında 
da (Ekim-Kasım ayları) Bursa ve Konya’da gerçekleştiri-
lecek alan araştırmaları ve yine bu dönem tamamlanacak 
olan ARGE Oda Raporu'nun  Kongre 2. günü tartışma-
larının  ekseninde yer alması önerisiyle Sanayi Kongresi 
2017’nin de daha zengin bir içeriğe kavuşturulması he-
deflenmektedir.

Ülkemizin başka ülkelerin teknoloji pazarı haline gelmesi, 
teknoloji üretiminde, projelendirme ve mühendislik ta-
sarımında, AR-GE ve yerli üretimin gerilemesi gibi her 
geçen gün daha da olumsuz bir tablo çizen sonuçlar or-
tadadır.

Sanayi Kongresi 2015 "Başka Bir Sanayileşme Mümkün" 
ana temasıyla gerçekleştirilmiş, nasıl ve kim için sanayileş-
me sorularının yanıtları tartışılmıştı. Bu kapsamda Sanayi 
Kongresi 2015’in sonuç bildirgesinden de yararlanılarak 
Sanayi Kongresi 2017’nin “Teknoloji ve Mühendislik” 
ana teması üzerinde gerçekleşmesi, dünyada yeni üretim 
teknolojilerinin, AR-GE ve tasarım altyapılarının tartışıl-
dığı içinde bulunduğumuz dönemde Türkiye’de mühen-
dislik alanındaki niteliksel gerilemenin öne çıkarılarak sa-
nayileşme olgusuyla birlikte ele alınması önerilmektedir.

3 Aralık 2016 tarihli Düzenleme Kurulu toplantısında:

Karar 1: Düzenleme Kurulu toplantısı öncesinde ger-
çekleştirilen hazırlık toplantısında Kongre ana başlıkları 
ve içeriği konusunda ortaya çıkan öneriler de dikkate 
alınarak Kongre Ana Temasının belirlenmesi için Kongre 
Yürütme Kuruluna görev ve yetki verilmesine,

Gündem 3. Kongre Tarih, Süre ve Yerinin 
Belirlenmesi

Karar 2: Kongre’nin 2017 Aralık ayı içinde iki gün ola-
cak şekilde yapılmasına, yerini belirlemek üzere Kongre 

Sekretaryası ve Yürütme Kuruluna görev ve yetki veril-
mesine,

Gündem 4. Kongre Düzenleme Kurulu Toplantı 
Takviminin Belirlenmesi

Karar 3: Kongre Düzenleme Kurulu toplantı tarihlerinin 
Yürütme Kurulunca belirlenerek en geç 3 hafta öncesin-
den TMMOB ve Odalara duyurulmasına,

Gündem 5. Kongre Yürütme Kurulunun 
Belirlenmesi

Karar 4: TMMOB Sanayi Kongresi 2017 Yürütme Kuru-
lunun aşağıdaki isimlerden ve Düzenleme Kurulu’nun 15 
gün içerisinde önereceği isimler olursa onların da ilave 
edilerek oluşturulmasına,

Emin Koramaz   TMMOB
Ali Ekber Çakar Makina Müh. Odası
Yunus Yener    Makina Müh. Odası
A. Selçuk Soylu  Makina Müh. Odası
S. Melih Şahin     Makina Müh. Odası
Oğuz Türkyılmaz     Makina Müh. Odası
Kaya Güvenç   Makina Müh. Odası
Yavuz Bayülken   Makina Müh. Odası
Dinçer Mete       Makina Müh. Odası
Osman Serter  Makina Müh. Odası
Mustafa Sönmez   Makina Müh. Odası
Sıla Aytemiz      Makina Müh. Odası
Aslı Aydın          Makina Müh. Odası
Prof. Dr. Korkut Boratav  Ankara Üniversitesi
Prof. Dr. Aziz Konukman      Gazi Üniversitesi
Prof. Dr. Hayri Kozanoğlu    Kemerburgaz Üniversitesi
Prof. Dr. Gamze Yücesan Özdemir Ankara Üniversitesi
Prof. Dr Erinç Yeldan   Bilkent Üniversitesi
Yrd. Doç. Serkan Öngel   Gaziantep Üniversitesi       

Gündem 6. Kongre Sekreterinin Belirlenmesi

Karar 5: Kongre sekretaryası olarak Makina Mühendis-
leri Odası Teknik Görevlisi Aylin Sıla Aytemiz ve Basın 
Danışmanı Aslı Aydın’ın belirlenmesine,

Gündem 7. Kongreye Bildiri Verme ve Yazım 
Koşullarının, Bildiri Değerlendirme Koşullarının 
Belirlenmesi

Karar 6:  Kongre’ye bildiri verme ve yazım koşullarının, 
bildiri değerlendirme koşullarının belirlenmesi ile Sektör 



8 bülten 223
ocak 2017

E t k i n l i k  Ç a l ı ş m a l a r ı

Raporları konusunda çalışma yapmak üzere Kongre Yü-
rütme Kuruluna görev ve yetki verilmesine,

Gündem 8. Kongre Bütçesinin Belirlenmesi

Karar 7:  TMMOB Sanayi Kongresi 2017’in tahmini büt-
çesini netleştirmek üzere Yürütme Kuruluna görev ve-
rilmesine,

Gündem 9.Kongre Afiş ve İlk Duyuru Broşürü 
Üzerine Görüşme

Karar 8: Kongre afiş ve ilk duyuru şeklinin belirlenme-
si konusunda Kongre Yürütme Kuruluna görev ve yetki 
verilmesine,

Alınan kararların Yönetim Kurulu'na sunulmasına karar 
verildi.

IX. ULUSAL UÇAK HAVACILIK VE UZAY 
MÜHENDİSLİĞİ KURULTAYI (UHUM) 
DÜZENLEME KURULU II. TOPLANTISI 
ANKARA’DA YAPILDI

Makina Mühendisleri Odası adına yürütücülüğü Oda-
mız Ankara Şubesi tarafından gerçekleştirilecek olan 
"IX. Ulusal Uçak Havacılık ve Uzay Mühendisliği Ku-
rultayı", Düzenleme Kurulu II. Toplantısı 24 Aralık 
2016 tarihinde Ankara’da gerçekleştirildi.

Oda Yönetim Kurulu Üyesi A. Selçuk Soylu’nun da ka-
tıldığı toplantıda; Kurultay Sekreteri İ. Yiğit Çiçek tara-
fından hazırlık çalışmaları hakkında Düzenleme Kurulu 
Üyeleri’ne bilgilendirme yapıldı. Toplantıya katılan Dü-
zenleme Kurulu Üyeleri, hazırlık çalışmaları sürecinde ya-
pılması gerekenler hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Toplantıya Katılanlar
A. Selçuk Soylu Oda Merkezi
Prof. Dr. Hüseyin Akıllı Adana Şube
Ö. Varlık Özerciyes  Ankara Şube
Yücel Devellioğlu   Ankara Şube
Volkan Kırdar  Ankara Şube
Harun Özkanaktı  Ankara Şube
Yiğit Çiçek Ankara Şube
İbrahim Üçgül Antalya Şube

A. İhsan Taşkınel  Bursa Şube
Hakan Öztürk                     Eskişehir Şube
Bekir Akarsu                      Samsun Şube
Faruk Sevim                       İstanbul Şube
Raif Serkan Çeki                 Mersin Şube

Alınan Kararlar

1. Kurultay hazırlık çalışmaları hakkında kurultay sekre-
teri İ. Yiğit ÇİÇEK tarafından bilgi verildi.

IX. Ulusal Uçak, Havacılık ve Uzay Mühendisliği Kurulta-
yının 5-6 Mayıs 2017 tarihlerinde Nazım Hikmet Kongre 
ve Sanat Merkezi’nde yapılacağı,

Kurultay Danışmanlar Kuruluna;  Şubelerden 14 isim 
önerildiği ve geçmiş Kurultaylarda Danışmanlar Kuru-
lunda görev alan üyelerle, bildiri sunan ve panelist olarak 
katılan 38 isim ile yapılan görüşme sonucunda 29 kişinin 
Danışmanlar Kurulunda görev aldığı, Destekleyen Kuru-
luşlar için 68 kurum/kuruluş ile görüşüldüğü ve 9 kurum/
kuruluştan olumlu yanıt geldiği bilgilerini verildi.

Prof. Dr. Ali Osman Ayhan, Prof. Dr. İbrahim Güzelbey, 
Yrd. Doç. Dr. Gökhan Ahmet, Prof. Dr. Aydın Mısırlı-
oğlu ve Prof. Dr. Okşan Çetiner Yıldırım’ın Kurultay 
Danışmanlar Kurulu’na davet edilmesine; Sarp Havacılık, 
Hema Endüstri, Ankara Uzay ve Havacılık İhtisas Orga-
nize Sanayi Bölgesi, MSB Askeri Fabrikalar Genel Müdür-
lüğü, Eskişehir Havacılık Kümelenmesi ve İstanbul Hava-
cılık Kümelenmesi ile Kurultayı Destekleyen Kuruluşlar 
arasında yer almaları için görüşülmesine karar verildi.

2. Kurultayda yapılacak panel, eğitim ve atölye çalışma-
ları hakkında görüş ve öneriler sunuldu. Şubat 2017’den 
itibaren planlama yapılmasına karar verildi.
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ANKARA ŞUBEMİZİN DÜZENLEDİĞİ "2. MUSTAFA AYDOĞAN SATRANÇ 
TURNUVASI"NA KATILDIK

5 Aralık 2005 tarihinde aramızdan ayrılan, TMMOB ve Makina Mühendisleri Odası Genel Kurul Delegesi Mus-
tafa Aydoğan anısına düzenlenen MMO Ankara Şube Satranç Turnuvası’nın ikincisi, 4 Aralık 2016 tarihinde 
Suat Sezai Gürü Toplantı Salonu’nda, 15 yarışmacının katılımıyla gerçekleştirildi.

Ankara Şube Sosyal ve Kültürel Etkinlikler Komisyonu tarafından organize edilen ve bu yıl ikincisi gerçekleştirilen tur-
nuvanın açış konuşması, Oda Yönetim Kurulu Üyesi Bedri Tekin tarafından yapıldı.

Ankara Şubemizin düzenlendiği etkinliğe; TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, Oda Yönetim Kurulu 
Sekreter Üyesi Yunus Yener, Oda Yönetim Kurulu Üyeleri Bedri Tekin ve Elif Öztürk, Ankara Şube Yönetim Kurulu 
Başkanı Varlık Özerciyes, Oda Merkezi ve Ankara Şube çalışanları ile turnuvada yarışmacı olan üyeler katıldı. 

PERİYODİK KONTROL PROGRAMINA YÖNELİK DEĞERLENDİRME 
TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Periyodik Kontrol Programına yönelik yapılan çalışmaları değerlendirmek üzere 6 Aralık 2016 tarihinde Oda 
Merkezi’nde bir toplantı gerçekleştirildi.

Toplantıya Katılanlar

Abdullah Güney Oda Merkezi
Bülent Göksülük Oda Merkezi
Tuna Gönüllü Ankara Şube
Kaan Özten    Bursa Şube
N. Egemen Yılmaz İstanbul Şube
Zafer Güneş     İzmir Şube
Burcu Dere     Tenay Yazılım
Ercan Coşgun    Tenay Yazılım
İlker Beşer     Tenay Yazılım
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MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU TARAFINDAN KAPSAM GENİŞLETME 
DENETİMLERİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Akredite Personel Belgelendirme Kuruluşumuzun akreditasyon kapsamına Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) 
tarafından hazırlanan Asansör Bakım ve Onarımcısı, Asansör Montajcısı, Isıtma ve Doğalgaz İç Tesisat Yapım 
Personeli, Köprülü Vinç Operatörü, Mobil Vinç Operatörü Ulusal yeterliliklerine göre hazırlanan belgelendir-
me alanlarının eklenmesi için yapılan kapsam genişletme denetimi 12-14 Aralık 2016 tarihlerinde başarıyla 
tamamlandı.

Denetime aşağıdaki isimler katıldı:

Hakan Ergin  MYK Baş Denetçi ve Teknik Uzman
Ayşe Gülçin Ertekin  MYK Stajer Denetçi
Fatma Rana Arıbaş       MYK Teknik Uzman
Nedim Görgülü            MYK Teknik Uzman
Ali Ekber Çakar           Oda Yönetim Kurulu Başkanı
Yunus Yener               Oda Yönetim Kurulu Sekreter Üyesi
Arife Kurtoğlu              Oda Müdürü
Evren Sağ                    PBK YK Üyesi
Can Öztürk                 PBK Kalite Yönetim Temsilcisi
Fatma Kahraman        PBK Yöneticisi
Figen Özer                  PBK Sekreteri
M.Sezen Şengün          PBK Temsilcisi
Niyazi Oğuz                PBK Temsilcisi
Volkan Kazanç          PBK Temsilcisi
Özge Deniz Aydemir PBK Temsilcisi
Zafer Güneş   PBK Sınav Yapıcısı
Duran Türk     PBK Sınav Yapıcısı
Nuray Öz     PBK Sınav Yapıcısı
Mehmet Ay    PBK Sınav Yapıcısı
A.Özcan Bayrakçı    PBK Sınav Yapıcısı
Yılmaz Yüce              PBK Sınav Yapıcısı

Denetimlerde tespit edilen  uygunsuzluğa ilişkin, Oda-
mızca yapılacak düzeltici faaliyetlerin tamamlanmasının 
ardından, MYK Yönetim Kurulu kararı ile mevcut akredi-
tasyon kapsamına Asansör Bakım ve Onarımcısı, Asansör 
Montajcısı, Isıtma ve Doğalgaz İç Tesisat Yapım Persone-
li, Köprülü Vinç Operatörü, Mobil Vinç Operatörü alan-
larının eklenmesi beklenmektedir.

BASINÇLI KAPLAR TEKNİK KOMİTESİ (BASTEK) TOPLANTISI YAPILDI

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bünyesinde kurulan Basınçlı Kaplar Teknik Komitesi’nin 2. Toplantısı 14 
Aralık 2016 tarihinde Ankara’da gerçekleştirdi.

21.03.2014 tarih ve 28948 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Basınçlı Ekipmanlar Teknik Ko-
mitesinin Oluşumu ve Görevlerine Dair Tebliğ (SGM:2014/3)” esaslarına göre T.C. Bilim Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı bünyesinde kurulan Basınçlı Kaplar Teknik Komitesi (BASTEK) 2. Toplantısını gerçekleştirdi. 

‘Basit Basınçlı Kaplar (2014/29/AB) ve Basınçlı Ekipmanlar (2014/68/AB) Yönetmeliklerinin Uyumlaştırılması Sü-
reci’, ‘Yapılan Piyasa Gözetimi ve Denetimi Faaliyetleri’, ‘LPG Tüplerinin Muayene, Deney, Bakım ve Tamiri Ye-
terlilik Belgesi Verilmesine İlişkin Tebliğde Yapılması Planlanan Değişiklikler’ hakkında bilgi verilen toplantıya,  ilgili 
kurum ve kuruluş temsilcilerinin yanı sıra, Odamız adına Oda Yönetim Kurulu Üyesi Bedri Tekin ve Oda Teknik 
Görevlisi  Bülent  Göksülük katıldı.
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05.11.2013 tarih ve 28812 

sayılı Resmi Gazete’de ya-

yımlanarak yürürlüğe giren 

“Asansör Teknik Komitesi-

nin Oluşumu, Görevleri ve 

Çalışma Usul ve Esaslarına 

Dair Tebliğ (SGM:2013/17)” 

esaslarına göre T.C. Bilim 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 

bünyesinde kurulan Asansör 

Teknik Komitesi (ASTEK) 

XVI. Toplantısını, 22 Aralık 2016 tarihinde Ankara’da gerçekleştirdi.

Asansör periyodik kontrollerinde karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerilerinin görüşüldüğü toplantıya, ilgili kurum ve 

kuruluş temsilcilerinin yanı sıra, Odamız Teknik Görevlileri Berkay Eriş ve Bülent Göksülük katıldı.

Odamız Ankara Şubesi Öğrenci Üye Komisyonu tarafından 

düzenlenen, sunumu Prof. Dr. Bilgin Kaftanoğlu tarafından 

yapılan "Ülkemizde Robot Teknolojileri ve Uygulamaları" 

konulu seminer 15 Aralık 2016 tarihinde, 60 kişinin katılı-

mıyla MMO Suat Sezai Gürü Toplantı Salonu’nda, Oda Yö-

netim Kurulu Sekreter Üyesi Yunus Yener’in açış konuşma-

sının ardından gerçekleştirildi.

Sunumunda; ‘Ülkemizde Robot Teknolojileri ve Uygulama-

ları’ hakkında genel bilgilendirmede bulunan Bilgin Kaftanoğ-

lu, konu ile ilgili katılımcılara ayrıntılı bilgiler verdi. Kaftanoğ-

lu ayrıca katılımcıların sorularını da yanıtladı.

Oda Yönetim Kurulu  Üyesi  Elif  Öztürk’ün de katılım 

sağladığı seminer sonunda Ankara Şube Yönetim Kuru-

lu Başkanı Varlık Özerciyes, sunumu gerçekleştiren Bilgin 

Kaftanoğlu‘na teşekkür plaketi verdi.

"ÜLKEMİZDE ROBOT TEKNOLOJİLERİ VE UYGULAMALARI" SEMİNERİ 
GERÇEKLEŞTİRİLDİ

ASANSÖR TEKNİK KOMİTESİ (ASTEK) TOPLANTISI YAPILDI



12 bülten 223
ocak 2017

H a b e r

Sunumunda; ‘Sensör ve Sensör Teknolojileri’ hakkında genel bilgi-
lendirmelerde bulunan Çağlar Arpali, konuyla ilgili katılımcılara ay-
rıntılı bilgiler verdi. Çağlar Arpali ayrıca katılımcıların sorularını da 
yanıtladı.

Seminerin sonunda ise, Oda Yönetim Kurulu Sekreter Üyesi Yunus 
Yener, Yrd. Doç. Dr. Çağlar Arpali ‘ya katkılarından ötürü  bir te-
şekkür plaketi verdi.

EPDK LPG DAİRESİ BAŞKANLIĞI’NDA TOPLANTI YAPILDI
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK) LPG Dairesi Başkanlığı`nda; ‘LPG 
Piyasası Eğitim ve Sorumlu Müdür Yönetmeliği’, ‘LPG Eğitimleri’, ‘LPG Sorumlu Müdürlük Belgelendirme Süreçleri 
ve Süreçte Yaşanan Sorunların Çözümü’ ve ‘EPDK Belge Yönetim Sistemi’ konularında görüş alışverişinde bulun-
mak üzere, 26 Aralık 2016 tarihinde bir toplantı gerçekleştirildi.

Toplantıya; TMMOB adına Oda Başkanı Ali Ekber Çakar ve Oda Teknik Görevlisi Evren Sağ katıldı.

Sunumu Yrd. Doç. Dr. Çağlar Arpali tarafından yapılan ‘Sensör 
ve Sensör Teknolojileri’ konulu seminer 22 Aralık 2016 tarihinde, 
60 üyenin katılımıyla MMO Suat Sezai Gürü Toplantı Salonu’nda, 
Oda Yönetim Kurulu Sekreter Üyesi Yunus Yener’in açış konuş-
masının ardından gerçekleştirildi.

‘PERİYODİK KONTROL PROGRAMI’NA YÖNELİK DEĞERLENDİRME 
TOPLANTISI YAPILDI

‘Periyodik Kontrol Programı’na yönelik yapılan çalışmaları değerlendirmek üzere, 28 Aralık 2016 tarihinde Oda 
Merkezi’nde bir toplantı gerçekleştirildi. Toplantıda; eski verilerin aktarılması, Şubelerde devam eden uygulamala-
rın aktarılma yöntemleri ve personelin yeni yazılıma ilişkin eğitimleri konuları görüşüldü. 

Toplantıya Katılanlar

Abdullah Güney Oda Merkezi
Bülent Göksülük    Oda Merkezi
Tuna Gönüllü       Ankara Şube
Kaan Özten  Bursa Şube
N. Egemen Yılmaz   İstanbul Şube
Zafer Güneş          İzmir Şube
Mustafa Akışın  İzmir Şube
Burcu Dere     Tenay Yazılım
Ercan Coşgun  Tenay Yazılım 

"SENSÖR VE SENSÖR TEKNOLOJİLERİ" KONULU SEMİNER 
GERÇEKLEŞTİRİLDİ
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Sunumunda; ‘Sensör ve Sensör Teknolojileri’ hakkında genel bilgi-
lendirmelerde bulunan Çağlar Arpali, konuyla ilgili katılımcılara ay-
rıntılı bilgiler verdi. Çağlar Arpali ayrıca katılımcıların sorularını da 
yanıtladı.

Seminerin sonunda ise, Oda Yönetim Kurulu Sekreter Üyesi Yunus 
Yener, Yrd. Doç. Dr. Çağlar Arpali ‘ya katkılarından ötürü  bir te-
şekkür plaketi verdi.

EPDK LPG DAİRESİ BAŞKANLIĞI’NDA TOPLANTI YAPILDI
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK) LPG Dairesi Başkanlığı`nda; ‘LPG 
Piyasası Eğitim ve Sorumlu Müdür Yönetmeliği’, ‘LPG Eğitimleri’, ‘LPG Sorumlu Müdürlük Belgelendirme Süreçleri 
ve Süreçte Yaşanan Sorunların Çözümü’ ve ‘EPDK Belge Yönetim Sistemi’ konularında görüş alışverişinde bulun-
mak üzere, 26 Aralık 2016 tarihinde bir toplantı gerçekleştirildi.

Toplantıya; TMMOB adına Oda Başkanı Ali Ekber Çakar ve Oda Teknik Görevlisi Evren Sağ katıldı.

Sunumu Yrd. Doç. Dr. Çağlar Arpali tarafından yapılan ‘Sensör 
ve Sensör Teknolojileri’ konulu seminer 22 Aralık 2016 tarihinde, 
60 üyenin katılımıyla MMO Suat Sezai Gürü Toplantı Salonu’nda, 
Oda Yönetim Kurulu Sekreter Üyesi Yunus Yener’in açış konuş-
masının ardından gerçekleştirildi.

‘PERİYODİK KONTROL PROGRAMI’NA YÖNELİK DEĞERLENDİRME 
TOPLANTISI YAPILDI

‘Periyodik Kontrol Programı’na yönelik yapılan çalışmaları değerlendirmek üzere, 28 Aralık 2016 tarihinde Oda 
Merkezi’nde bir toplantı gerçekleştirildi. Toplantıda; eski verilerin aktarılması, Şubelerde devam eden uygulamala-
rın aktarılma yöntemleri ve personelin yeni yazılıma ilişkin eğitimleri konuları görüşüldü. 

Toplantıya Katılanlar

Abdullah Güney Oda Merkezi
Bülent Göksülük    Oda Merkezi
Tuna Gönüllü       Ankara Şube
Kaan Özten  Bursa Şube
N. Egemen Yılmaz   İstanbul Şube
Zafer Güneş          İzmir Şube
Mustafa Akışın  İzmir Şube
Burcu Dere     Tenay Yazılım
Ercan Coşgun  Tenay Yazılım 

"SENSÖR VE SENSÖR TEKNOLOJİLERİ" KONULU SEMİNER 
GERÇEKLEŞTİRİLDİ
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ŞUBELERİMİZDE "GELENEKSEL GECE" ETKİNLİKLERİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

GAZİANTEP ŞUBE
Odamızın kuruluşunun 62. yıl dönümü nedeniyle, Gaziantep Şubemiz tarafından 3 Aralık 2016 tarihinde, mes-
lekte 25 ve 40. yıllarını dolduran üyelere plaketlerinin verildiği  ‘Geleneksel Gece’ etkinliği gerçekleştirildi. 

Gaziantep Divan Otel’de gerçekleştirilen ve açış konuşmasını Gaziantep Şube Yönetim Kurulu Başkanı Gürcan Ülgey’in 
yaptığı ‘Gece’de, Oda Yönetim Kurulu adına Ali Ekber Çakar’ın kutlama mesajı okundu. Gaziantep Şube yöneticileri, 
üyeleri, çalışanları, davetliler ve kentin yerel yöneticilerinin yoğun bir katılım gösterdiği ‘Geleneksel Gece’; meslekte 
25 ve 40. onur yıllarını dolduran üyelere plaketlerinin takdim edildiği plaket töreni sonrasında, müzik dinletisi ve ‘Gele-
neksel Gece Yemeği’ ile son buldu. 

İZMİR ŞUBE
Odamızın  62. kuruluş yıldönümü dolayısıyla, İzmir Şubemiz tarafından 10 Aralık 2016 tarihinde meslekte 25, 
40, 50 ve 60. yılını dolduran meslektaşlarımızın onurlandırıldığı ‘Geleneksel Gece’ etkinliği düzenlendi.

İzmir Çeşme Altın Yunus Otel’de düzenlenen, Oda Yönetim Kurulu Üyesi Bedri Tekin ve  İzmir Şube Yönetim Kurulu 
Başkanı Güniz Gacaner Ermin’in açış konuşmalarını yaptığı ‘Geleneksel Gece’ etkinliğinde meslekte 25, 40, 50 ve 60. 
onur yıllarını kutlayan üyelere plaketleri takdim edildi.

Düzenlenen plaket töreninin ardından etkinlik, ‘Gala Yemeği’ ile devam ederken, ‘Gece’ye İzmir Şube Yöneticileri, 
çalışanları ve yaklaşık altı yüz üye katılım sağladı.
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DENİZLİ ŞUBE
Denizli Şubemiz tarafından 10 Aralık 2016 tarihinde, Odamızın  62. kuruluş yıldönümü etkinlikeri kapsamında 
‘Geleneksel Gece’ etkinliği düzenlendi.

Denizli Colossae Hotel’de düzenlenen ‘Geleneksel Gece’ 
etkinliğinin açış konuşmaları, Oda Yönetim Kurulu Sekreter 
Üyesi Yunus Yener ve Denizli Şube Yönetim Kurulu Başkanı 
Tefik Demirçalı tarafından yapıldı. 

Denizli Şube Yöneticileri, çalışanları, üyeleri ve çok sayıda 
davetlinin yoğun bir katılım gösterdiği etkinlik, konuşmaların 
ardından; meslekte onur yıllarını dolduran üyelere plaket-
lerinin verildiği ‘Plaket Töreni’ sonrası, ‘Geleneksel Gece’ 
programıyla devam etti.

KOCAELİ ŞUBE
Odamızın kuruluşunun 62. yıl dönümü nedeniyle, Kocaeli Şubemiz tarafından 10 Aralık 2016 tarihinde, meslek-
te 25, 40 ve 50. yıllarını dolduran üyelere plaketlerinin verildiği  Kuruluş Yıldönümü Geleneksel Gecesi ve Plaket 
Töreni Kocaeli The Ness Hotel’de düzenlendi.

Oda Başkanı Ali Ekber Çakar’ın da katılım sağladığı ve Ko-

caeli Şube Başkanı Ünal Özmural’la birlikte açış konuşmala-

rını yaptığı ‘Geleneksel Gece’ etkinliği, Şube Yöneticileri ve 

çalışanları ile üyelerin yoğun katılımıyla gerçekleşti. Etkinlik, 

meslekte 25, 40 ve 50. yıllarını dolduran üyelere plaketleri-

nin verildiği ‘Plaket Töreni ve Kokteyl’i sonrası, ‘Geleneksel 

Gece’ programıyla sürdü.

MERSİN ŞUBE
Odamızın  62. kuruluş yıldönümü etkinlikleri kapsamın-
da, Mersin Şubemiz tarafından 9 Aralık 2016 tarihinde, 
meslekte 25 ve 40. yılını dolduran meslektaşlarımızın 
onurlandırıldığı ‘Geleneksel Gece’ etkinliği düzenlendi.

Mersin Divan Oteli’nde düzenlenen ‘Geleneksel Gece’nin 
açış konuşmaları, Oda Başkanı Ali Ekber Çakar ve Mersin 
Şube Yönetim Kurulu Başkanı Akar Tülücü tarafından ya-
pıldı. Meslekte 25 ve 40. yıllarını dolduran üyelere plaket-
lerinin verildiği Gece, Yeni Türkü grubunun sunduğu müzik 
dinletisiyle sona erdi.
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ZONGULDAK ŞUBE 
Zonguldak Şubemiz tarafından 10 Aralık 2016 tarihinde, Odamızın  62. kuruluş yıldönümü etkinlikeri kapsa-
mında, meslekte 25, 40 ve 50. yılını dolduran meslektaşlarımızın onurlandırıldığı ‘Geleneksel Gece’ etkinliği 
düzenlendi.

Zonguldak Kilise Yaman 
Restaurant’ta düzenlenen ‘Ge-
leneksel Gece’ etkinliğinin açış 
konuşmaları, Oda Yönetim Ku-
rulu Üyesi Elif Öztürk ve Zon-
guldak Şube Yönetim Kurulu 
Başkanı Birhan Şahin tarafından 
yapıldı. Oda Yönetim Kurulu 
Üyesi Elif Öztürk konuşmasın-
da “ Biz çok büyük bir aileyiz. 
18 Şubemiz, 98 ilçe temsilcili-
ğimiz, 5 mesleki denetim büro-
muz, 1500’ü aşan işyeri temsil-
ciliğimiz ve Türkiye’nin her bir 
yanında yaptığımız etkinliklerimizle büyük bir örgüt ve 
büyük bir aileyiz. Ülkede çok büyük sıkıntılar yaşıyoruz, 
mesleğimiz hep sıkıntılar içinde. Fakat mesleğimizi ve 
meslek alanlarımızı en iyi şekilde icra etmeye çalışıyoruz. 
İnsan sevgisi ve yurtseverliği, baskı ve zulüm yöntem-
lerinin söküp atamayacağı bilinci içinde; bilimi ve tekni-
ği emekçi halkımızın hizmetine sunmak için her çabayı 
güçlendirerek sürdürmeye inançlı ve kararlıyız.” dedi. 
Zonguldak Şube Yönetim Kurulu Başkanı Birhan Şahin 
ise “ Mücadelemizde her zaman halkımızın yararına olan, 
ülkemizde, bölgemizde, bu coğrafyada ve yeryüzünün 

her yerinde barışı tesis edecek olan her türlü gelişmenin 
yanındayız. Beş yüz bini aşan üyesiyle TMMOB, üyelerin-
den ve örgütlü yapısından aldığı güçle; daima insandan, 
halktan, kamudan, eşitlikten ve özgürlüklerden yana olan 
her düşüncenin içinde olmuştur, olmaya da devam ede-
cektir.” diye konuştu. 

Konuşmaların ardından, Zonguldak Şube ve İlçe Temsil-
ciklerinden yönetici, çalışan, üye ve çok sayıda davetlinin 
katıldığı etkinlik; meslekte 25, 40 ve 50. yıllarını doldu-
ran üyelere plaketlerinin verildiği ‘Plaket Töreni’ sonrası, 
‘Geleneksel Gece’ programıyla sürdü.

ESKİŞEHİR ŞUBE
Eskişehir Şubemiz tarafından Odamızın kuruluşunun 62. yıl dönümü nedeniyle düzenlenen ‘Geleneksel Gece’, 
10 Aralık 2016 tarihinde Eskişehir Lidya Garden’da gerçekleştirildi.

Oda Yönetim Kurulu Üyesi Vedat İrşi’nin  ka-

tılım sağladığı ve Eskişehir Şube Başkanı Ha-

kan Ünal’la birlikte açış konuşmalarını yaptığı 

‘Geleneksel Gece’ etkinliği, Şube Yöneticile-

ri, çalışanlar, üyeler ve çok sayıda davetlinin 

yoğun katılımıyla gerçekleşti. 
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ANKARA ŞUBE
Odamız Ankara Şubesi tarafından, Odamızın kuruluşunun 62’inci yıl dönümü nedeniyle, meslekte 25, 40, 50 ve 
60. yıllarını dolduran üyelere törenle onur plaketlerinin verildiği ‘Geleneksel Gece’, 23 Aralık 2016 tarihinde 
Ankara’da düzenlendi.

ODTÜ Mezunları Derneği Vişnelik Tesisleri`nde düzen-
lenen ‘Geleneksel Gece’ye; TMMOB Yönetim Kurulu 
Başkanı Emin Koramaz, Oda Yönetim Kurulu, Denetle-
me Kurulu ve Onur Kurulu Üyeleri’nin yanı sıra, Odamız 
Ankara Şubesi Yönetim Kurulu Üyeleri, Teknik Görevli-
leri, çalışanları, yüzlerce üye ve TMMOB’ne bağlı diğer 
Oda’ların yöneticileri katıldı.

Oda Yönetim Kurulu’ndan Bedri Tekin, S. Melih Şahin, 
Elif Öztürk ve Ercüment Ş. Çervatoğlu’nun, Oda Denet-
leme Kurulu’ndan Haydar Şahin, Hüseyin Kaya’nın ve Oda 
Müdürü Arife Kurtoğlu’nun da katılım sağladığı ‘Gelenek-
sel Gece’ etkinliğinin açış konuşmalarını, Odamız Ankara 
Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Ö. Varlık Özerciyes, Oda 
Yönetim Kurulu Üyesi S. Melih Şahin ve TMMOB Yöne-
tim Kurulu Başkanı Emin Koramaz yaptılar.

‘Geleneksel Gece’nin açış konuşması ve plaket töreninin 
hemen öncesinde ise "Makina Mühendisleri Odası`nın 
Kuruluşunun 62. Yıldönümünde, MMO Ankara Şubesi" 
başlıklı bir slayt gösterisi yapıldı.

Odamız Ankara Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Ö. Varlık 
Özerciyes, ‘Gece’nin açış konuşmasına, son günlerde ya-
şanan terör saldırılarını ve Rusya`nın Türkiye Büyükelçisi 
Andrey Karlov`a yönelik gerçekleşen saldırıyı kınayarak 
başladı. Beşiktaş ve Kayseri`de gerçekleştirilen terör 
saldırılarında yaşamlarını yitiren vatandaşlarımızın aile-
lerine ve Rus halkına baş sağlığı dileyen Özerciyes, ko-

nuşmasında; "Yaşadığımız derin üzüntüden dolayı gece-
mizi, geçmiş dönem gecelerinden farklı olarak müziksiz 
yapıyoruz. Sözün bittiği noktadayız. Korkunun, şiddetin, 
geleceğimizi daha da belirsiz kıldığı bir atmosferde ne-
fes almaya çalışıyoruz. Terör eylemleriyle hayatlarımızı 
karartanları, Türkiye`yi katliamlar ülkesine dönüştüren-
leri lanetliyoruz. Her gün yeni bir acıyla uyanmak istemi-
yoruz. Yaşamak istiyoruz. Çocuklarımızın neşeyle oyun 
oynadıkları bahar kokulu bir ülke, aydınlık bir gelecek 
istiyoruz. Bizler her daim barıştan, demokrasiden, öz-
gürlüklerden, bilimden, çevreden, sanattan yana tutum 
aldık; mücadelemizden inatla vazgeçmedik. Yine vazgeç-
meyeceğiz! Ülkemizde yaratılmak istenen kaos ortamı-
na, savaş çığırtkanlıklarına, katliamlara, şiddete, baskılara 
karşı inadına yaşam demeye devam edeceğiz!" dedi.

Oda Yönetim Kurulu Üyesi S. Melih Şahin’de; “Emeğin, 
mesleğin, geçmişin ve deneyimin takdir edilip hep birlik-
te onurlandırıldığı ‘Geleneksel Gece’ dolayısıyla, aranızda 
geride bıraktığımız 60 yılı aşan tarihe tanıklık eden, ya-
şam güçlükleri içinde işinden, ailesinden zaman ayırarak 
Odamızı bugüne taşıyanlar; meslekte 25, 40, 50 ve 60. 
yıl onurluğunu alacaklar var. Oda Yönetim Kurulu olarak; 
bütün ağabeylerimiz ve meslektaşlarımızı emeklerinden 
dolayı yürekten kutluyor, hepinizi var gücümüzle alkış-
lıyoruz. Bu anlamlı gece dolayısıyla, daha güçlü bir Oda, 
daha güçlü bir TMMOB ve üreten, sanayileşen, hakça 
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bölüşen, huzur ve refah içindeki bir Türkiye yürüyüşü-
müzde hepimize başarılar diliyor; saygılar, sevgiler sunu-
yorum.” şeklinde konuştu.  

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz ise 
plaket alacak üyeleri kutladı ve “Bizler bilimsel bilgiyi in-
sanlık yararına sunanlarız. Bu nedenle bizim odağımızda 
insan vardır, insan yaşamını kolaylaştırmak vardır. İnsanı, 
yaşamı, barışı severiz biz. Bu nedenle, bize ilkokul çağın-
dan bu yana verilen bilgileri toplum yararı için kullanırız. 
Ama ne yazık ki dünya bizim istediğimiz gibi dönmüyor. 
Son bir yılda yaşadığımız şeyleri havsalamız almıyor. Her 
şeye rağmen birarada olmaya, dik durmaya, üretmeye 
devam edeceğiz” dedi.

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz`ın ger-
çekleştirdiği konuşmanın ardından, meslekte 25, 40, 50 
ve 60. yıllarını dolduran üyelere plaketleri takdim edildi. 
Odamız Ankara Şubesi ‘Geleneksel Gece’sine, meslek-
lerine yıllarca emek vermiş üyeler onuruna düzenlenen 
‘Gece Yemeği’ ile devam edildi.

İSTANBUL ŞUBE
İstanbul Şubemiz tarafından Odamızın kuruluşunun 62. yıl dönümü nedeniyle düzenlenen ‘Geleneksel Gece’, 
24 Aralık 2016 tarihinde gerçekleştirildi.

Oda Başkanı Ali Ekber Çakar’ın katılım sağladığı ve Oda çalışmaları hakkında bilgilendirmeler yaptığı ‘Geleneksel 
Gece’nin açış konuşmasını İstanbul Şube Yönetim Kurulu Başkanı Battal Kılıç yaptı. Yapılan konuşmaların ardından 
meslekte 25, 40, 50 ve 60. onur yılını dolduran üyelere, Oda Başkanı Ali Ekber Çakar ve İstanbul Şube ve Temsilcilik 
Yöneticileri tarafından plaketleri takdim edildi.

‘Geleneksel Gece Yemeği’yle devam edilen etkinlik; Odamız İstanbul Şubesi Yöneticileri, çalışanları, üyeler, aileleri ve 
çok sayıda davetlinin yoğun katılımıyla gerçekleşti.



18 bülten 223
ocak 2017

Y e r e l  K u r u l t a y l a r

İZMİR ŞUBE ÖĞRENCİ ÜYE YEREL KURULTAYI GERÇEKLEŞTİRİLDİ
TMMOB Makina Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Öğrenci Üye Yerel Kurultayı 17 Aralık 2016 tarihinde 
İzmir’de, MMO Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi’nde  gerçekleştirildi.

Oda Yönetim Kurulu Sekreter Üyesi Yunus Yener ve İzmir Şube Yönetim Kurulu Başkanı Güniz Gacaner Ermin’in  açış 
konuşmalarını  yaptığı Kurultay’a; İzmir Şube Yönetim Kurulu Üyelerinin yanı sıra, İzmir Şube Teknik Görevlileri ve 
öğrenciler katılım sağladı.

KOCAELİ ŞUBE ÖĞRENCİ ÜYE YEREL KURULTAYI GERÇEKLEŞTİRİLDİ
TMMOB Makina Mühendisleri Odası Kocaeli Şubesi Öğrenci Üye Yerel Kurultayı 3 Aralık 2016 tarihinde 
Kocaeli Üniversitesi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi ve Sakarya Üniversitesinden öğrencilerin katılmıyla 
Mimarlar Odası Taş Binasında  gerçekleştirildi.

"Mühendis Kimliği ve Sorumlulukları", "Nasıl bir Mesle-
ki Örgütlenme" temalarının görüşüldüğü Kurultaya Oda 
Yönetim Kurulu Üyesi Elif Öztürk ve Oda Teknik Görev-
lisi H. Cem Şavur katıldı.

Kocaeli Şube Yönetim Kurulu Üyeleri ve Şube Teknik 
Görevlilerinin de katılım sağladığı Kurultayın açılış konuş-
malarını sırasıyla Öğrenci Üye Komisyonu adına İlke Biş-
kin, Kocaeli Şube Yönetim Kurulu Başkanı Ünal Özmural 
ve Oda Yönetim Kurulu Üyesi Elif Öztürk yaptı.

Çok sayıda öğrenci üyenin söz almasıyla devam eden Ku-
rultayın 1. bölümünde " Mühendis Kimliği ve Sorumluluk-
ları", "Nasıl bir Mesleki Örgütlenme" gündemleri görüşül-
dü. Kurultayın 2. bölümü ise Öğrenci üyelerin üniversite 

ve ülke gündemine dair fikirlerini dile getirdiği serbest 
kürsü ile tamamlandı.
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DENİZLİ ŞUBE ÖĞRENCİ ÜYE YEREL KURULTAYI GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Odamız Denizli Şubesi Öğrenci Yerel Kurultayı, 17 Aralık 2016 tarihinde gerçekleştirildi.

ESKİŞEHİR ŞUBE ÖĞRENCİ ÜYE YEREL KURULTAYI GERÇEKLEŞTİRİLDİ
TMMOB Makina Mühendisleri Odası Eskişehir Şubesi Öğrenci Üye Yerel Kurultayı, 28 Aralık 2016 tarihinde 
Odamız Eskişehir Şubesi binasında gerçekleştirildi.

"Nitelikli Eğitim", "Öğrenci Sorunları" ve “Bilimsel, Bağımsız, Özerk Üniversite” temalarının görüşüldüğü Kurultaya, 
Oda Yönetim Kurulu Sekreter Üyesi Yunus Yener ve Oda Teknik Görevlisi H. Cem Şavur katılım sağladı.

Eskişehir Şube Yönetim Kurulu Üyeleri ve Şube teknik görevlileri, Anadolu Üniversitesi ve Osmangazi Üniversitesi’nden 
çok sayıda öğrenci üyenin  katıldığı Kurultay’ın açış konuşmalarını; Oda Yönetim Kurulu Sekreter Üyesi Yunus Yener 
ve Eskişehir Şube Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Neşet Aykanat yaptı.

"Nitelikli Eğitim", "Öğrenci Sorunları" ve “Bilimsel, Bağımsız, Özerk Üniversite” temalarının görüşüldüğü Kurultay’a; 
çok sayıda öğrenci üyenin söz almasıyla devam edildi. Kurultay öğrenci üyelerin karşılaştığı sorunlar ve çözüm önerile-
rine ilişkin fikirlerin dile getirildiği ‘Serbest Kürsü’yle devam etti.

Eskişehir Şube Öğrenci Üye Yerel Kurultayı, 11 Mart 2017 tarihinde Ankara’da gerçekleştirilecek olan ‘Öğrenci Üye 
Kurultayı’na çağrı yapılmasıyla son buldu. 

Açış konuşmalarını Oda Yönetim Ku-
rulu Üyesi Haydar Dirik ve Denizli 
Şube Yönetim Kurulu Sekreter Üyesi 
Mehmet Sarıca’nın yaptığı Kurultay’a, 
Oda Teknik Görevlileri Evren Sağ, 
Meltem Özdemir ve Denizli Şube yö-
neticileri katılım sağladı.

Pamukkale Üniversitesi öğrencilerinin 
yaşadığı sorunlar, ülke genelinde mü-
hendislik öğrencilerinin sorunlarının 
tartışılıp çözüm önerilerinin getirildiği Kurultay’da ayrıca; 
‘Eğitimde Kapitalizm’, ‘Niteliksiz Eğitim’, ‘Eğitimde Eko-

nomik Sorunlar ve Harçlar’, ‘Eğitim Sistemindeki Sınav 
Olgusu’ ve ‘Öğrenci Üye Örgütlülüğü’ konuları tartışıldı.
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ANKARA ŞUBE ÖĞRENCİ ÜYE YEREL KURULTAYI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Mühendislik öğrencilerinin, mühendislik 
eğitiminin, üniversitelerin ve ülkemizin ya-
şadığı sorunları tartışmak, bu sorunların çö-
zümü için politikalar üretmek ve kamuoyu 
yaratmak amacıyla 1999 yılından beri iki 
yılda bir düzenlenen ve bu sene onuncusu 
gerçekleştirilen MMO Öğrenci Üye Anka-
ra Yerel Kurultayı 17 Aralık 2016 tarihinde 
gerçekleştirildi.

Oda Başkanı Ali Ekber Çakar’ın Kurultay çalışmalarına 
yönelik bir konuşma yaptığı, Oda Yönetim Kurulu Üyesi 
Elif Öztürk, Oda Müdürü Arife Kurtoğlu ve Oda Tek-
nik Görevlisi H. Cem Şavur’un  katılım sağladığı Ankara 
Şube Öğrenci Üye Komisyonu Üyesi Aysu Saçıntı`nın 
çalışmalarla ilgili bilgi vererek başlattığı Kurultay’ın açış 
konuşması,  Ankara Şube Yönetim Kurulu Başkanı Varlık 
Özerciyes  tarafından gerçekleştirildi. 

Konuşmaların ardından atölye düzeniyle devam eden 
Kurultay’da; ‘Nitelikli Eğitim, Eğitimde Gericileşme, Ge-
leceksizleştirme Politikaları, Üniversite Sorunları, Üni-

versitelerde Staj Sorunu, Makina Mühendisleri Odası ve 

Öğrenci Üye Örgütlülüğü’  konularının tartışıldı ve ‘Gele-

cek Bizim’ başlıklı bir forum düzenlendi.

ODTÜ, Hacettepe, Başkent, Yıldırım Beyazıt, Gazi, Kı-

rıkkale, Atılım, Çankaya ve THK üniversitelerinden öğ-

rencilerin katıldığı Kurultay sonunda, 15 Aralık 2016 tari-

hinde gerçekleştirilen "Ülkemizde Robot Teknolojileri ve 

Uygulamaları" konulu seminere katılan öğrencilere, Oda 

Yönetim Kurulu Üyesi Elif Öztürk  tarafından katılım ser-

tifikaları verildi. 
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ANTALYA ŞUBE ÖĞRENCİ ÜYE YEREL KURULTAYI GERÇEKLEŞTİRİLDİ
TMMOB Makina Mühendisleri Odası Antalya Şubesi Öğrenci Üye Yerel Kurultayı, 24 Aralık 2016 tarihinde 
Akdeniz Üniversitesi’nden 35 öğrencinin katılımıyla Makina Mühendisleri Odası Antalya Şube binasında ger-
çekleştirildi.

"Nitelikli Mühendislik Eğitimi", "Öğrenci Üye Örgütlülü-
ğü" temalarının görüşüldüğü Kurultay’a Oda Yönetim Ku-
rulu Üyesi Elif Öztürk ve Oda Teknik Görevlisi H. Cem 
Şavur katılım sağladı.

Antalya Şube Yönetim Kurulu Üyeleri ve Şube teknik gö-
revlileri ve 35 öğrenci üyenin  katılım sağladığı Kurultay’ın 
açış konuşmalarını sırasıyla; Öğrenci Üye Komisyonu adı-
na Gülfidan Tursun, Antalya Şube Yönetim Kurulu Baş-
kanı Ayşen Hamamcıoğlu ve Oda Yönetim Kurulu Üyesi 
Elif Öztürk yaptı.

Çok sayıda öğrenci üyenin söz almasıyla devam eden 
Kurultay’ın I. bölümünde "Nitelikli Mühendislik Eğiti-
mi", "Öğrenci Üye Örgütlülüğü" gündemleri görüşüldü. 
Kurultayın II. bölümde ise öğrenci üyelerin üniversite ve 

ülke gündemine dair fikirlerini dile getirdiği serbest kürsü 
gerçekleştirilerek, Odamız Antalya Şubesi Öğrenci Üye 
Yerel Kurultayı tamamlandı.
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TERÖRÜ LANETLİYORUZ
Oda Başkanı Ali Ekber Çakar, 10 Aralık 2016 tarihinde İstanbul`da gerçekleştirilen terör saldırısı ile ilgili bir 
açıklama yaptı.

Katliamlar ülkesi haline getirilen ülkemizde dün akşam 
yeni bir acı daha yaşadık. İstanbul Beşiktaş Vodafone 
Arena Stadı yakınında patlatılan iki bomba sonucu, şu 
anki bilgilere göre 30‘u polis 7‘si sivil 38 kişi yaşamlarını 
kaybetmiş, 200‘e yakın yurttaşımız da yaralanmıştır. 

Öncelikle saldırıda yaşamlarını kaybedenlerin ailelerine 
ve yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz.

Irak ve Suriye‘de olduğu gibi ülkemizde sık sık bombalar 
patlatılmakta, insanlarımız ardı ardına katledilmektedir. 
TMMOB Makina Mühendisleri Odası olarak, ülkemizi ka-
osa, korku ve savaş atmosferine sokmak isteyen terörü, 
kimden ve nereden gelirse gelsin lanetliyor, kınıyoruz.

Patlayan bombalar ve katliamlar ülkemizin kaderi olma-
malıdır diyoruz. Teröre teslim olmayacak ve istendiği gibi 

ARTIK YETER! TERÖRÜ ŞİDDETLE LANETLİYORUZ
Kayseri’de gerçekleşen katliam nedeniyle Oda Başkanı Ali Ekber Çakar, 17 Aralık 2016 tarihinde bir basın 
açıklaması yaptı.

Türkiye bu sabah yine bir terör saldırısı ve katliam ile 
sarsıldı. Saat 08.45‘te Kayseri Erciyes Üniversitesi giri-
şine çok yakın bir noktada çarşı iznine çıkan askerlerin 
bulunduğu halk otobüsüne bombalı araçla yapılan saldırı 
sonucu çok sayıda evladımızın, yurttaşımızın öldüğü ve 
yaralandığı bilgisi yetkililer tarafından açıklanmış ve olaya 
dair yayın yasağı koyulmuştur.

TMMOB Makina Mühendisleri Odası olarak, terör sal-

dırısında yaşamlarını kaybeden yurttaşlarımızın ailelerine 

ve yakınlarına başsağlığı,  yaralılara acil şifalar diliyor, acı-

larını paylaşıyoruz.

Ülkemizi kaosa, endişe, korku, savaş, milliyetçi ve mez-

hepçi kamplaşma atmosferine sokmak isteyenlerin yaptı-

ğı terör eylemlerini kimden ve nereden gelirse gelsin şid-

detle lanetliyor, kınıyor ve artık yeter, terörden medet 

umma bir son bulsun istiyoruz.

Yineliyoruz: Patlayan bombalar ve katliamlar ülkemizin 

kaderi olmamalıdır. Teröre teslim olmayacak, istendiği 

gibi teröre alışmayacak, insanı, yaşamı, barışı, toplumsal 

refah ve huzuru savunmaya devam edeceğiz.

 Ali Ekber Çakar

 TMMOB Makina Mühendisleri Odası Başkanı

teröre alışmayacak, yaşamı, barışı, toplumsal refah ve hu-
zuru savunmaya devam edeceğiz.

 Ali Ekber Çakar
 TMMOB Makina Mühendisleri Odası Başkanı
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2017 BÜTÇESİNDE YATIRIM VE KALKINMA YOK!
Oda Başkanı Ali Ekber Çakar, TBMM’den sonra Cumhurbaşkanı tarafından onaylanarak yürürlüğe giren 2017 
Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile ilgili olarak 26 Aralık 2016 tarihinde bir açıklama yaptı.

2017 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu TBMM’den son-
ra Cumhurbaşkanı tarafından onaylanarak yürürlüğe girdi. 
En geniş anlamıyla hükümetlerin sosyal sınıflara, toplumsal 
hak ve özgürlüklere ve demokrasiye ilişkin duruşlarının en 
çok somutlaştığı siyasal ve iktisadi bir belge niteliğinde olan 
Bütçe Kanunu, geçmiş yıllarda olduğu gibi toplumsal çıkar-
ları gözetmeyen antidemokratik bir nitelikle hazırlanmıştır.

Sayıştay denetiminin devre dışı bırakılması, ödenek harca-
malarının yasal sınırların üzerinde kullanılması ve gizli tutul-
ması, bütçe dışı fonların varlığı, bütçe dışı gelirler ile harca-
malar, bütçenin denetim ve şeffaflık ilkeleriyle oluşturulup 
işletilmediğini göstermektedir.

2017 yılı merkezi yönetim bütçesinin 598 milyar lira ola-
rak belirlenen gelirlerinin 564,7 milyarı vergi gelirlerinden 
toplanacaktır. Giderleri 645,1 milyar lira olarak belirlenen 
bütçenin açığı da 2016 yılı tahmini olan 34,5 milyarı aşarak 
46,9 milyar olarak belirlenmiştir.

2017 yılı merkezi yönetim bütçe hedefleri, önceki bütçeler 
gibi yatırım ve kalkınma boyutlarından yoksundur. 2016 yılı 
bütçesine dair geçici tahminler bir yana, 2015-2017 bütçe-
leri karşılaştırıldığında, bütçe büyüklüğünde iki yılda yüz-
de 36‘lık artış gerçekleşirken, Cumhurbaşkanlığı bütçesi 
Merkezi Yönetim Bütçesi toplamındaki artışın neredeyse 
iki katına yaklaşarak yüzde 63 artırılmıştır. Aynı şekilde 
Başbakanlık bütçesi yüzde 70 artırılmıştır. Bu artışlara kar-
şın, Milli Eğitim Bakanlığı bütçesindeki artış sadece yüzde 
37 ile sınırlı kalmıştır. MEB bütçesinin yüzde 69‘unun per-
sonel giderleri, yüzde 11‘inin sosyal güvenlik devlet primi 
giderleri olduğu ayrıca gözetilmelidir. Eğitim yatırımlarına 
ayrılan pay açısından bakıldığında da 2002 yılından bu yana 
yüzde 17‘den yüzde 8,5‘a sert bir düşüş yaşandığı görül-
mektedir. Uluslararası eğitim bilgi ve becerilerine ilişkin 
ölçümlerde son sıralara düşen Türkiye‘nin eğitim sistemin-
deki çürüme ve yozlaşmayı açıklayan durum bütçeye de 
yansımaktadır. Diğer yandan aynı anlayışla özelleştirme ve 
piyasalaşmaya yönelik sağlık harcamalarında aynı görünüm 
mevcuttur. 2015-2017 yılları arasında Sağlık Bakanlığı büt-
çesinde yaklaşık 3 milyarlık niceliksel artışa rağmen sağlık 
hizmetinin niteliğindeki gerileme her geçen gün daha cid-
di sonuçlar üretmektedir. Sağlıkta dönüşüm programının 
bir parçası olan uygulamalar, koruyucu ve önleyici sağlık 
hizmetlerinin yerini ilaç tekelleri odaklı tedavi edici sağlık 
hizmetlerine bırakmıştır.

Ülkemizde giderek derinleşen bir diğer sorun ulaştırma 
alanındadır. Ulaştırma yatırımlarının birçoğu özelleştirme 
amaçlı üçüncü köprü ve havaalanı, Galataport, Haliçport, 
yüksek hızlı tren vb. projelere yöneliktir. Ulaştırma De-
nizcilik ve Haberleşme Bakanlığı bütçesindeki artış, ulaştır-
manın bir kamu hizmeti olarak sunulması anlayışından uzak 
özelleştirmeler gözetilerek 24,1 milyar liraya çıkarılmıştır.

Kamu sanayi sabit sermaye yatırımlarının GSYH içindeki 
oranı ise artık yüzdeler değil bindeler, kamu sabit sermaye 
yatırımları ise on bindelerle ifade edilmektedir.

Bütçeler artık gelir ve vergi adaletsizliğinin yayılmasının, 
yılbaşlarında başlayıp yıl içine yayılan zamların programatik 
bir aracı haline gelmiştir. 2017 bütçesinin en büyük geliri, 
halktan toplanan dolaylı ve dolaysız vergilerdir. Adaletsiz 
vergi unsurlarından biri olan dolaylı vergilerin tüm vergi 
gelirlerine oranı yüzde 70‘tir. Tek başına ÖTV‘deki artış 
yüzde 14‘e yakındır. Bütçenin finansman yapısı, verginin 
en ağır şekliyle emekçi sınıflardan toplanmasına yöneliktir. 
Türkiye bu yönüyle vergilerin toplanmasında, dünyada eşi-
ne az rastlanır bir adaletsiz yapıya sahiptir.

Toplumu dini politikalarla kuşatma ile "güvenlik", "savun-
ma/silahlanma" aygıtlarının harcamaları da bütçeler içinde 
önemli bir ağırlık oluşturmaktadır. Örneğin 2017 yılında 
MSB bütçesi 2015‘e göre yüzde 26, MİT bütçesi yüzde 80, 
İçişleri Bakanlığı bütçesi yüzde 49,6 oranında artacaktır. 
Diyanet İşleri Başkanlığı‘na ayrılan yaklaşık 6,8 milyar TL, 
aralarında ekonomi, kalkınma, enerji ve tabii kaynaklar, bi-
lim sanayi ve teknoloji, çevre ve şehircilik, sağlık, kültür ve 
turizm bakanlıklarının da yer aldığı on bir bakanlığın her 
birine ayrılan bütçeden fazladır. Diyanet İşleri Başkanlığı, 
Gençlik ve Spor Bakanlığı gibi topluma nüfuz etme düzeyi 
yüksek olan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı‘na ayrılan 
bütçe de 2015‘e göre yüzde 33,1 oranında artarak 24,3 
milyar TL‘ye ulaşmıştır ve on beş bakanlığın her birinin büt-
çesinden fazladır.

Bu ve benzeri temel parametreler, 2017 yılı bütçesinin 
ülkenin ve halkın gereksinimlerine göre değil siyasal ikti-
darın projeksiyonlarına göre hazırlandığını göstermektedir. 
Kamu ve toplum yararını temel alan, gelir dağılımında ada-
leti sağlamaya ve insan onuruna yakışır bir yaşama dönük 
bir bütçe ne yazık ki söz konusu değildir.

 Ali Ekber Çakar
 TMMOB Makina Mühendisleri Odası Başkanı
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ODA BAŞKANI ALİ EKBER ÇAKAR’IN ODA ÜYELERİNE YENİ YIL MESAJI

Sayın Üyemiz,
2017’ye girmek üzereyiz ancak eskiden yaşadığımız yeni 
bir yıla girme sevincini toplum olarak yaşayabilir durumda 
değiliz. Zira her gün gördüğümüz üzere cumhuriyet, la-
iklik, demokrasi değerleri sürekli olarak çiğnenmektedir. 
Sık sık patlatılan bombalar, şiddet ve terörle toplumun 
can güvenliği ortadan kalkmış durumdadır. İş cinayetle-
ri, çocuklara, kadınlara yönelik taciz, tecavüz, cinayet ve 
istismarı meşrulaştıran yaklaşımlar arttı. Eğitimde ve ka-
musal yaşamda bilimin, tekniğin, aydınlanma değerlerinin 
yolundan ayrılındı, gericilik hâkim oldu. İşsizlik, yoksul-
luk, borçluluk arttı. Meslek alanlarımızın ve kamu kuru-
mu niteliğindeki özerk meslek kuruluşu konumumuzun 
zayıflatılmasına yönelik adımlar bu yıl da gündeme geldi, 
geliyor. Kınadığımız 15 Temmuz darbe girişimiyle hiçbir 
ilgisi olmayan ve bütün özlük hakları ellerinden alınan on 
binlerce insanın içinde 2 binden fazla demokrat mühen-
dis, mimar, şehir plancısı arkadaşımız da bulunmaktadır. 
Hukukun üstünlüğü, yargı bağımsızlığı, basın, ifade, ör-
gütlenme hak ve özgürlükleri, laik sosyal hukuk devleti 
ve parlamenter temsili demokrasi fiilen ortadan kaldırıl-
mış durumda. İçinde yer aldığımız bölgede ise halkların 
bugünü ve geleceği, etnik ve mezhepçi parçalanmalarla, 
kısa erimde onarılamayacak düşmanlıklarla karartılmak-
tadır. Bütün bu nedenlerle ülkemizin bugünü ve geleceği 
üzerine toplumda yaygın endişe ve belirsizlik hisleri oluş-
muştur.
Bu ve benzeri bütün olumsuzluklara karşın Odamız ba-
şarılı mesleki çalışmalarını bu yıl da sürdürmüştür. Oda 
Yönetim Kurulu olarak, çalışmalarımıza katkıda bulunan 
bütün üyelerimize teşekkür ediyoruz.
İçinde bulunduğumuz koşullarda, meslek alanlarımızı 
koruma ve genişletme mücadelesi vermek; TMMOB ve 
Odalarımızın hiyerarşik vesayet altına alınmasına karşı, 
Odamız ve TMMOB’yi birlik içinde koruyarak geleceğe 
taşımak sorumluluklarımız arasındadır. Sanayisizleşmeye, 
özelleştirmelere, plansızlığa, dışa bağımlı fason üretim 
ve taşeron çalışmaya, iş cinayetlerine, kamu idari yapı-
sındaki liberal, otoriter ve laikliği dışlayan dönüşümlere 
karşı çıkmaya; kamu mülkiyeti, kamu işletmeciliği, ka-
musal hizmet, denetim ve TMMOB’nin özerk, demok-
ratik yapısının korunmasından yana tutumumuzu devam 
ettirmeye kararlı olduğumuzu, Oda Yönetim Kurulumuz 
adına belirtmek istiyorum.

Cinsel istismarın meşrulaştırılmasına yönelik yasa girişi-
mini geri çektiren kadınların ve toplumsal muhalefetin 
sergilediği direniş örneğinde görüldüğü gibi, olumsuz-
luklara karşı mücadele asıl belirleyici olmaktadır. Türki-
ye böylesi bir evreye girmiştir. Şu anda ülkemizde süren 
baskılar ve diktatörlük yönelimi, tarihte hep gördüğümüz 
gibi mutlak ve kalıcı değildir. Giderek yoğunlaşan sömü-
rüye, rant talanına, eşitsizliklere, adaletsizliklere, hukuk 
ve anayasa ihlallerine, şiddete, teröre, savaş yanlılığına 
karşıt birikimler oluşmaması mümkün değildir. İnsani, 
toplumsal umutlarımızın gerçekleşmesi için mücadele 
ve dayanışmanın, özlem ve umutlarımızın sahiplenicisi 
olmamızın, insanlarımız ve ülkemizin sahipsiz olmadığı-
na yönelik her birimizin tutumunun belirleyici olacağı bir 
dönemin içinde olduğumuz açıktır.
Oda Yönetim Kurulu olarak, bu bilinçle 2017 yılının üre-
ten, hakça bölüşen, eşitlikçi, demokratik, barış ve kar-
deşlik içindeki bir Türkiye yürüyüşümüzde bizleri özlem-
lerimize yaklaştıran bir yıl olması ve esenlik dilekleriyle 
yeni yılınızı kutluyor, saygılar sunuyoruz.

 Ali Ekber Çakar
 TMMOB Makina Mühendisleri Odası Başkanı
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ODA ÖRGÜTLÜLÜĞÜ VE ÇALIŞANLARIMIZIN YENİ YILINI KUTLUYORUZ
Oda Yönetim Kurulu, Oda örgütlülüğü ve çalışanlara bir mesaj yayımlayarak 2016 yılında yapılan çalışmalara 
verdikleri destek için teşekkür ederken 2017'nin de herkes için iyi bir yıl olması temennisinde bulundu.

Önemli gelişmelerin yaşandığı bir yılı daha geride bıra-
kıyoruz.

Örgütlülüğümüzün bütününün katkılarıyla Odamız, ba-
şarılı çalışmalarını bu yıl da sürdürmüştür. Oda Yönetim 
Kurulu olarak, çalışmalarımızda katkısı bulunan örgütlü 
aktif üyelerimiz, onur, denetleme, danışma, şube yöne-
tim ve temsilcilik yürütme kurullarımız, komisyonlarımız, 
işyeri temsilcilerimiz, teknik görevlilerimiz ve bütün çalı-
şanlarımıza öncelikle teşekkür ediyoruz.

Bilindiği üzere iktidar, bütün muhalefet güçlerini baskı 
ve şiddet ile sindirmeye çalışmakta, ülkemiz bombalar, 
ölümler, katliamlarla sarsılmaktadır. Cumhuriyet, de-
mokrasi, laiklik, sosyal hukuk devleti normları ve kamusal 
üretim, hizmet ve denetim gerekleri ortadan kaldırılmak-
tadır. Şu an gündemde bulunan başkanlık sistemi ile yeni 
anayasa konusu hem bu gidişi hızlandıracak hem de başta 
TMMOB olmak üzere kamu kurumu niteliğindeki mes-
lek kuruluşlarının özerk hüviyetini ortadan kaldıracaktır.

İktidarın, hedefine giden yolda kendisine engel oluşturan 
yapıları tasfiye etme isteği, bildiğimiz üzere, yeni rant 
alanları yaratma çabasıyla doğrudan bir şekilde bağlantı-
lıdır. Fakat TMMOB ve Odamızın mücadeleci tarihi ve 

hep birlikte oluşturup sürdürdüğümüz gelenek, bizlere 
yeni yıl ve önümüzdeki yeni dönemde de rehberlik et-
meye devam edecek denli güçlüdür. Örgütlü üyelerimiz 
ve çalışanlarımızın Odamız ve TMMOB’yi sahiplenmesi 
ve dayanışması ile çalışmalarımızın düzey, nitelik ve et-
kinlik sahalarının korunması görevi önümüzdedir.

Yeni bir yıla girerken, örgütümüzde egemen olan kamu 
yararından, barış ve kardeşlikten, meslek ve meslektaş 
çıkarlarından, emekten, halktan yana mevcut çizgimizi 
her türlü olumsuz gelişmeye karşı koruma kararlılığımızı 
Oda örgütülülüğümüzle paylaşmak istiyoruz. Yeni mesle-
ki sosyal başarılar eşliğinde örgütümüzü birlik içinde ge-
leceğe taşıma görevimizde hepimize başarılar diliyoruz.

2017 yılının üreten, sanayileşen, kalkınan, demokratikle-
şen, insanca, hakça bir yaşam ve barışın egemen olduğu 
bir Türkiye amacımıza yönelik gelişmelerle dolu olması 
için mücadele etmemiz gereken bir dönem olduğu bilinci 
ile bütün örgütümüzün yeni yılını kutluyor, saygı ve sev-
gilerimizi iletiyoruz.

 TMMOB Makina Mühendisleri Odası
 Yönetim Kurulu

TÜRKİYE'Yİ SARAN TERÖR DALGALARI DURDURULMALIDIR

Rusya’nın Türkiye Büyükelçisi Andrey Karlov`un uğradığı bir saldırı ile öldürülmesi üzerine Oda Başkanı 

Ali Ekber Çakar, 20 Aralık 2016 bir basın açıklaması yaptı.

Bu kez Rusya‘nın Türkiye Büyükelçisi Andrey Karlov, 
Ankara‘da katıldığı bir fotoğraf sergisinde konuşurken 
bir polis tarafından tekbirler eşliğinde öldürüldü.

TMMOB Makina Mühendisleri Odası olarak, bu te-
rör eylemini de kınıyor, lanetliyor, huzur ve güvenliğe 
duyduğumuz ivedi gereksinime işaret etmek istiyoruz. 
Patlayan bombaları, katliamları, ölümleri kaderimizmiş 

gibi benimseyemeyiz, alışamayız. Türkiye‘yi saran terör 
dalgaları mutlaka durdurulmalıdır. Teröre teslim olma-
mak, alışmamak, ölümleri kutsamamak, insanı, yaşamı, 
barışı, toplumsal refah ve huzuru savunmak yurttaşlık 
görevimizdir.

 Ali Ekber Çakar
 TMMOB Makina Mühendisleri Odası Başkanı
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b a s ı n d a  o d a m ı z
Aralık 2016
Odamız tarafından İzmir Şube yürütücülüğünde 22-25 Kasım 
2017 tarihlerinde İzmir’de gerçekleştirilecek olan VIII. Ulu-
sal Hidrolik Pnömatik Kongresi ve Sergisi, Makina Magazin 
Dergisinde “HPKON 2017, Hannover Fairs Turkey işbirliği ile 
düzenlenecek” ve Metalsan Dergisinde “HPKON 2017, Han-
nover Fairs Turkey işbirliği ile gerçekleşecek” başlıklarıyla 
haber yapıldı. 
Odamız tarafından İzmir Şube yürütücülüğünde 19-22 Nisan 
2017 tarihlerinde İzmir’de gerçekleştirilecek olan 13. Ulusal 
Tesisat Mühendisliği Kongresi ve Teskon+Sodeks Fuarı, 
Subcon 
Türkiye Dergisinde “TESKON+SODEX: Fuar ve kongre bir 
arada” başlığıyla haber yapıldı. 

05.12.2016
Odamız tarafından İzmir Şube yürütücülüğünde 22-25 Kasım 
2017 tarihlerinde İzmir’de gerçekleştirilecek olan VIII. Ulusal 
Hidrolik Pnömatik Kongresi ve Sergisi, Posta Ege Gazetesin-
de “Ulusal hidrolik kongresi için güçlerini birleştirdiler” baş-
lığıyla haber yapıldı. 

11/13.12.2016
Oda Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ekber Çakar’ın da katıldığı, 
MMO Mersin Şube tarafından düzenlenen MMO 62. yıl ge-
leneksel gece etkinliği, Hürriyet Çukurova GAP Gazetesinde  
“Mersinli Makina Mühendisleri 62’nci kuruluş yılını kutladı,” 
Özgürlükçü Demokrasi Gazetesinde “Yüzde 42’si başka işler 
yapıyor” ve (13.12.2016) Güney Gazetesinde “MMO, 62’inci 
yaşını kutladı” başlıklarıyla haber yapıldı. 

12.12.2016
Oda Yönetim Kurulu Yedek Üyesi Elif Öztürk’ün de katıldığı, 
MMO Zonguldak Şube tarafından düzenlenen MMO 62. yıl 
geleneksel gece etkinliği, İnanış Gazetesinde “Biz büyük bir 
aileyiz” başlığıyla haber yapıldı. 

12.12.2016
Oda Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ekber Çakar’ın da katıldığı, 

MMO Kocaeli Şube tarafından düzenlenen 62. Yıl Geleneksel 
Gece etkinliği, Demokrat Kocaeli Gazetesinde “MMO, 62 ya-
şına girdi,” Derince Ekspres Gazetesinde “MMO, 62’inci yaşı-
nı kutladı,” Kocaeli Gazetesinde “Makina Mühendisleri 62’nci 
kuruluş yıldönümünü kutladı,” Mavi Kocaeli Gazetesi’nde 
“MMO’dan kıdemli mühendislere plaket” ve Çağdaş Kocaeli 
Gazetesinde “MMO 62 yaşında” başlıklarıyla haber yapıldı. 

12.12.2016
Oda Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ekber Çakar’ın yaptığı “Terö-
rü Lanetliyoruz” başlıklı açıklama, Gaziantep Sabah Gazete-
sinde “Odalardan İstanbul’daki terör saldırısına tepki” ve Bi-
zim Anadolu Gazetesinde “Odalar, terör saldırısını lanetledi” 
başlıklarıyla haber yapıldı. 

13/14.12.216
Oda Yönetim Kurulu Sekreteri Yunus Yener’in da katıldığı, 
MMO Denizli Şube tarafından düzenlenen MMO 62. yıl ge-
leneksel gece etkinliği, Denizli Gazetesinde “MMO 62. yıl-
dönümünü kutladı” ve (14.12.2016) “MMO’dan muhteşem 
kutlama” başlıklarıyla haber yapıldı.

16.12.2016
Oda Enerji Çalışma Grubu Başkanı Oğuz Türkyılmaz’ın BirGün 
Gazetesi Yazarı Özgür Gürbüz’e enerji sektörüne ilişkin ver-
diği demeç, ”Enerji sektörü, kapanmalar el değiştirmeler ve 
tekelleşme ile karşı karşıya”  başlığıyla haber yapıldı. 

18.12.2016
Oda Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ekber Çakar’ın yaptığı “Artık 
Yeter. Terörü Şiddetle Lanetliyoruz” başlıklı açıklama, BirGün 
Gazetesinde “Söz bitti, ölüm bitmedi” başlığıyla haber yapıldı. 

19.12.2016
Oda Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ekber Çakar’ın BirGün Gaze-
tesine verdiği demeç, “Kış bastırdı, araçlara dikkat” başlığıy-
la haber yapıldı. 

20/25.12.2016
Oda Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ekber Çakar’ın da katıldığı, 
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MMO Bursa Şube tarafından düzenlenen MMO 62. yıl ge-

leneksel gece etkinliği, Bursa Kent Gazetesinde “MMO 62 

yaşında,” Yeni Dönem Gazetesinde “Makina Mühendisleri 

dayanışma gecesinde buluştu,” (21.12.2016) Manşet-X 

Gazetesinde “MMO 62 yaşında,” Bursa Takip Gazetesinde 

“Mühendisler gecede buluştu,” A Gazete’de “MMO Bursa 

62 yaşında,” (23.12.2016) Karacabey Yörem Gazetesinde 

“Makina mühendislerinin 62. yıl gururu,” Karacabey Mel-

tem Gazetesinde “Makina Mühendisleri 62’nci yılını kutladı,” 

(24.12.2016) Bursa Karacabey Haber Gazetesinde “MMO 

kuruluşunun 62. yılını kutladı,” Bursa İlkadım Gazetesi’nde 

“Makina Mühendisleri 62’nci yılını kutladı” ve (25.12.2016) 

Bursa Hakimiyet Yaşayan Gazetesinde “MMO Bursa 62 ya-

şında” başlıklarıyla haber yapıldı. 

21.12.2016
Oda Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ekber Çakar’ın yaptığı 

“Türkiye’yi Saran Terör Dalgaları Durdurulmalıdır” başlıklı 

açıklama, Evrensel Gazetesinde “Çakar suikastı lanetledi” ve 

Ankara 24 Saat Gazetesinde “İş dünyasından suikasta kına-

ma” başlıklarıyla haber yapıldı. 

22/25.12.2016
Odamız tarafından yayınlanan “MMO: Kriz tehlikesi artıyor: 

Sanayi yüzde 3,2 küçüldü” başlıklı araştırma raporu, BirGün 

Gazetesinde “MMO’dan sanayi raporu: Ekonomi yeni bir kri-

zin eşiğinde,” Evrensel Gazetesinde “Sanayinin sorunları ra-

poru açıklandı: Sanayi küçülüyor kriz tehlikesi artıyor,” Cum-

huriyet Gazetesinde “Kaotik günler uyarısı,” Bizim Gazete’de 

“MMO: Kriz tehlikesi artıyor, sanayi yüzde 3,2 küçüldü,” 

Ankara Son Söz Gazetesinde “Kriz tehlikesi artıyor,” Anka-

ra Güçlü Anadolu Gazetesinde “TMMOB: Sanayi yüzde 3,2 

azaldı,” Yeni Asya Gazetesinde “Kriz tehlikesi,” Van İpekyolu 

Gazetesinde “TMMOB’dan kriz uyarısı,” Özgürlükçü Demok-

rasi Gazetesinde “TMMOB’tan kriz uyarısı,” Milli Gazete’de 

“Krizin eşiğindeyiz,” İzmir 9 Eylül Gazetesinde “TMMOB’dan 

ekonomik gibi görünen politik kriz uyarısı,” (24.12.2016) Ha-

tay Yorum Gazetesi Yazarı Ersen Korkmaz’ın köşesinde “Kriz 

ekonomik gibi görünen politik krizdir,” (25.12.2016) Haber 

Ekspres Gazetesinde “İmalat sanayinde küçülme yüzde 

3,2’yi buldu” ve Aydınlık Gazetesinde “Kriz tehlikesi artıyor 

sanayi yüzde 3 küçüldü” başlıklarıyla haber yapıldı. 

23.12.2016
Oda Enerji Çalışma Grubu Başkanı Oğuz Türkyılmaz’ın Cum-

huriyet Gazetesine verdiği demeç, “Türkiye’yi karanlık günler 

bekliyor” başlığıyla haber yapıldı. 

26.12.2016
Oda Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ekber Çakar’ın da katıldı-

ğı, MMO Adana Şube tarafından düzenlenen MMO 62. yıl 

geleneksel gece etkinliği, Adana Egemen Gazetesi’nde 

“MMO Adana Şubesi’nin 62. yıl dayanışması,” Adana Çu-

kurova Press Gazetesinde “Buruk kutlama,” Adana Toros 

Gazetesi’nde “Mühendisler işsiz kalıyor,” Adana Güney Ha-

ber Gazetesi’nde “Ülkemize sahip çıkmaya devam edeceğiz,” 

Adana İlk Haber Gazetesinde “MMO Adana Şubesi 62 yaşı-

na buruk girdi,” (27.12.2016) Adana Çukurova Barış Gaze-

tesinde “MMO’da 62. yıl dayanışması” ve Adana Beş Ocak 

Gazetesinde “Makine Mühendislerinin 62. Yıl dayanışması” 

başlıklarıyla haber yapıldı. 

27.12.2016
Oda Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ekber Çakarın yaptığı “2017 

Bütçesinde Yatırım ve Kalkınma Yok!” başlıklı açıklama, Ev-

rensel Gazetesinde “Ne yatırım var ne de kalkınma,” Cumhu-

riyet Gazetesinde “Bütçeden yatırım çıkmadı,” Yurt Gazete-

sinde “2017 bütçesinde yatırım ve kalkınma yok,” Yeni Asya 

Gazetesinde “Bütçede yatırım ve kalkınma yok,” Özgürlükçü 

Demokrasi Gazetesinde “TMMOB: 2017 bütçesinde kalkın-

ma yok,” İstanbul Gazetesi’nde “TMMOB: 2017 bütçesin-

de yatırım ve kalkınma yok,” Ankara Son Söz Gazetesinde 

“2017 bütçesinde yatırım ve kalkınma yok” ve Aydınlık Ga-

zetesinde “Bütçenin yükü emekçiye parası Diyanet’e” başlık-

larıyla haber yapıldı. 

28.12.2016
Oda Yönetim Kurulu Üyesi Melih Şahin’in de katıldığı, MMO 

Ankara Şube tarafından düzenlenen MMO 62. yıl geleneksel 

gece etkinliği, Milliyet Ankara Gazetesinde “Makina Mühen-

disleri Odası 62. yılda biraradaydı” başlığıyla haber yapıldı.
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Aralık 2016'da MİEM Kurslarına Katılım

Aralık ayı boyunca 16 şubemizde, 21 konu başlığı altında düzenlenen MİEM kurslarına 959 kişi katıldı.

Eğitimin Adı Verildiği Tarih Verildiği Şube Katalımcı Sayısı

Asansör Avan Proje Hazırlama
5-6 Aralık 2016 İstanbul Şube 20

20-21 Aralık 2016 Ankara Şube 33

Asansör Mühendis Yetkilendirme
9-11 Aralık 2016 İstanbul Şube 22

23-25 Aralık 2016 Ankara Şube 27

Asansör Periyodik Kontrol Muayene Elemanı Kursu
6-9 Aralık 2016 Ankara Şube 12

15-18 Aralık 2016 İstanbul Şube 19

Doğalgaz İç Tesisat
1-4 Aralık 2016 İstanbul Şube 23

12-15 Aralık 2016 Diyarbakır Şube 15

Mekanik Tesisatı

19-25 Aralık 2016 İzmir Şube 18

19-25 Aralık 2016 İstanbul Şube 20

19-25 Aralık 2016 Kocaeli Şube 8

19-25 Aralık 2016 Eskişehir Şube 21

Havalandırma Tesisatı
8-9 Aralık 2016 Ankara Şube 16

29-30 Aralık 2016 Zonguldak Şube 8

Havuz Tesisatı 10-11 Aralık 2016 Ankara Şube 12

Soğutma Tesisatı
21-23 Aralık 2016 İstanbul Şube 15

27-28 Aralık 2016 Zonguldak Şube 9

Yangın Tesisatı

5-7 Aralık 2016 Antalya Şube 9

14-16 Aralık 2016 Kayseri Şube 12

22-24 Aralık 2016 Zonguldak Şube 11

LPG Otogaz İstasyonları  Sorumlu Müdür (3 Gün)

1-3 Aralık 2016 Kayseri Şube 22

9-11 Aralık 2016 Trabzon Şube 21

14-16 Aralık 2016 Konya Şube 23

15-17 Aralık 2016 Kocaeli Şube 18

15-17 Aralık 2016 Denizli Şube 21

15-17 Aralık 2016 Denizli Şube 14

16-18 Aralık 2016 Bursa Şube 13

16-18 Aralık 2016 Zonguldak Şube 28

17-19 Aralık 2016 Edirne Şube 27

19-21 Aralık 2016 Antalya Şube 11

21-23 Aralık 2016 Denizli Şube 12

21-23 Aralık 2016 Denizli Şube 28

23-25 Aralık 2016 İstanbul Şube 24

25-27 Aralık 2016 Zonguldak Şube 10

26-27 Aralık 2016 Denizli Şube 14

26-28 Aralık 2016 Antalya Şube 17

27-29 Aralık 2016 Ankara Şube 46

28-30 Aralık 2016 İzmir Şube 20
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Ocak 2017 MİEM Kurs Programı

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

* Yapılacak sınavlar sonucunda başarılı olan üyelerimize Akredite Belge düzenlenmektedir.

LPG Dolum Tesisleri ve Otogaz İstasyonları Sorumlu 
Müdür

19 Aralık 2016 Konya Şube 5

28 Aralık 2016 Denizli Şube 14

29 Aralık 2016 Ankara Şube 11

Şantiye Şefliği

2-4 Aralık 2016 Mersin Şube 23

12-14 Aralık 2016 İzmir Şube 21

16-18 Aralık 2016 İstanbul Şube 21

19-21 Aralık 2016 Zonguldak Şube 13

21-23 Aralık 2016 Bursa Şube 25

28-30 Aralık 2016 Kocaeli Şube 14

Makina Değerleme Bilirkişilik 17 Aralık 2016 Adana Şube 22

Kamulaştırma Davaları Bilirkişilik 18 Aralık 2016 Adana Şube 13

Otomotiv, Trafik Kazaları ve Hasar Tespiti Bilirkişilik 
Kursu

19 Aralık 2016 Adana Şube 9

Temel Bilirkişilik 15-16 Aralık 2016 Adana Şube 23

Stratejik Planlama Mühendis Yetkilendirme 14-16 Aralık 2016 Bursa Şube 10

Medikal Gaz Tesisatı Mühendis Yetkilendirme 13-15 Aralık 2016 Ankara Şube 9

Yatırım Hizmetleri Yönetimi Mühendis Yetkilendirme 12-13 Aralık 2016 Bursa Şube 10

Klima Tesisatı 8-12 Aralık 2016 İstanbul Şube 10

Asansör Periyodik Kontrol Muayene Personeli 
Uygulamalı Sınavı

5 Aralık 2016 Ankara Şube 7

Toplam 959

Eğitimin Adı Tarihi Verildiği Şube Katılımcı Sayısı

Asansör Avan Proje Hazırlama

4-5 Ocak 2017 İzmir Şube 6 Ocak 2017

9-10 Ocak 2017 İstanbul Şube 11 Ocak 2017

18-20 Ocak 2017 Bursa Şube 20 Ocak 2017

Asansör 13-15 Ocak 2017 İstanbul Şube 16 Ocak 2017

Asansör Periyodik Kontrol Muayene Elemanı 26-29 Ocak 2017 İstanbul Şube 30 Ocak 2017

Araç Projelendirme Mühendis Yetkilendirme 26-29 Ocak 2017 Kayseri Şube 30 Ocak 2017

Doğalgaz İç Tesisat*
5-8 Ocak 2017 İstanbul Şube 9 Ocak 2017

16-19 Ocak 2017 Ankara Şube 20 Ocak 2017
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Endüstriyel ve Büyük Tüketimli Tesislerin 
Doğalgaza Dönüşümü*

2-5 Ocak 2017 Diyarbakır Şube 6 Ocak 2017

10-13 Ocak 2017 Bursa Şube 13 Ocak 2017

14-17 Ocak 2017 Eskişehir Şube 18 Ocak 2017

20-23 Ocak 2017 Ankara Şube 24 Ocak 2017

Mekanik Tesisat

2-8 Ocak 2017 Adana Şube 9 Ocak 2017

2-8 Ocak 2017 Ankara Şube 9-10 Ocak 2017

9-15 Ocak 2017 Diyarbakır Şube 16 Ocak 2017

9-16 Ocak 2017 Bursa Şube 16 Ocak 2017

16-22 Ocak 2017 İstanbul Şube 23 Ocak 2017

Klima Tesisatı 16-20 Ocak 2017 Ankara Şube 21 Ocak 2017

Yangın Tesisatı

12-14 Ocak 2017 İstanbul Şube 16 Ocak 2017

13-15 Ocak 2017 İzmir Şube 16 Ocak 2017

14-16 Ocak 2017 Eskişehir Şube 17 Ocak 2017

LPG Dolum Tesisleri ve Otogaz İstasyonları 
Sorumlu Müdür

21 Ocak 2017 Kocaeli Şube 21 Ocak 2017

Yatırım Hizmetleri Yönetimi 27-29 Ocak 2017 İstanbul Şube 30 Ocak 2017

LPG Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür 
(3 Gün)

6-8 Ocak 2017 Zonguldak Şube 8 Ocak 2017

10-12 Ocak 2017 İzmir Şube 12 Ocak 2017

13-15 Ocak 2017 Adana Şube 15 Ocak 2017

18-20 Ocak 2017 Kocaeli Şube 20 Ocak 2017

20-22 Ocak 2017 Adana Şube 22 Ocak 2017

20-22 Ocak 2017 İstanbul Şube 22 Ocak 2017

23-25 Ocak 2017 Denizli Şube 25 Ocak 2017

23-25 Ocak 2017 İzmir Şube 25 Ocak 2017

26-28 Ocak 2017 Eskişehir Şube 28 Ocak 2017

Şantiye Şefliği

6-8 Ocak 2017 İstanbul Şube 8 Ocak 2017

11-13 Ocak 2017 Ankara Şube 13 Ocak 2017

13-15 Ocak 2017 Denizli Şube 15 Ocak 2017

18-20 Ocak 2017 İzmir Şube 20 Ocak 2017

19-21 Ocak 2017 Eskişehir Şube 21 Ocak 2017

24-26 Ocak 2017 Bursa Şube 26 Ocak 2017

27-29 Ocak 2017 İstanbul Şube 29 Ocak 2017
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MÜHENDİS, MİMAR VE ŞEHİR PLANCILARI ASGARİ ÜCRETİ ÜZERİNE 
TMMOB ÖRGÜTLÜLÜĞÜNE

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, mühendis, mimar ve şehir plancıları asgari ücreti üzerine 1 
Aralık 2016 tarihinde TMMOB Örgütlülüğüne yönelik bir mesaj yayımladı.

Ücretli Çalışan Mühendis, Mimar ve Şehir Plancısı Üye-
lerimiz;

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, Sosyal Güvenlik 
Kurumu ile imzaladığı protokol ile üyelerinin verdikleri 
profesyonel hizmetin temel karşılığı olan asgari ücreti 
belirliyor. İlk kez 2013 yılında hayata geçirdiğimiz bu pro-
tokol gereğince, her yılın son ayında asgari ücreti yeniden 
gözden geçiriyor ve güncelliyoruz.

Bu protokol, ücretli çalışan mühendis, mimar ve şehir 
plancısı üyelerimizin sundukları profesyonel hizmetler 
karşılığında, Birliğimizin belirlediği ücretin altında çalıştı-
rılmasının önüne geçmek için yapılmaktadır. Bu sayede 
düşük ücretle çalıştırılma ve eksik SGK bildirimlerini en-
gelleyebilecek bir çerçeve çizilmektedir.

TMMOB’nin SGK ile karşılıklı mutabakata vararak imza-
ladığı bu protokolün amacı: "Sosyal güvenliğin toplumun 
tüm bireyleri için temel bir hak olduğu gerçeğinden hare-
ketle, sosyal güvenlik hakkından yoksun bırakan kayıt dışı 
istihdam ve emeklilik haklarının eksik tesisine etki eden 
ücretlerin SGK’ya eksik bildirimini önlemek, sosyal gü-
venlik kavramının temel bir hak olduğunun toplumumun 
tüm bireyleri tarafından bilinmesini ve bu hakkı koruyan 
kurumların tanıtılmasını sağlamak, vatandaşlarımızı yeni 
düzenlemeler ile ortaya çıkan hak ve yükümlülükler ko-
nusunda bilgilendirmek, toplumda sosyal güvenlik bilin-
cinin oluşmasını sağlamak amacıyla işbirliği yapılması"dır.

Protokol 31.05.2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigorta-
lar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 100. maddesi ile 
16.05.2006 tarihli ve 5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu 
Kanunu’nun 13. maddesinin (g) bendi ve 14. maddesinin 
(d) bendine dayanmaktadır.

Birliğimize bağlı 24 Odamız ile birlikte yürüttüğümüz ça-
lışmalar soncunda 2017 yılında mühendis, mimar ve şehir 
plancıları için asgari ücret brüt 3500 lira olarak belirlendi.

İmzalanan protokole göre Sosyal Güvenlik Kurumu, prim 
bedelleri üzerinden yapacağı denetimde, meslek kodla-
rını dikkate alacak ve brüt 3500 TL’nin altında ücretle 

mühendis, mimar, şehir plancısı çalıştırıldığını tespit ettiği 
işyerlerine asgari ücret bildiriminde bulunacak ve gereği-
nin yapılmasını sağlayacaktır.

Çalışma yaşamında kazanılan her hak gibi, asgari ücret 
hakkı da üyelerimizin çalışma yaşamında aldıkları ücretin 
alt sınır çizgisidir. Bu sınırın kesinleşmesi ve artırılması, 
ancak üyelerimiz ve odalarımızla birlikte yürütülecek bü-
tünlüklü bir mücadele ile sağlanabilecektir. Bu bağlamda 
odalarımıza ve üyelerimize büyük sorumluluk düşmek-
tedir.

Üyelerimizin odalarıyla irtibat halinde olması, güncel 
bilgilerini kontrol ederek gerektiği takdirde odalarımıza 
bildirimde bulunması asgari ücret mücadelesinin sürdü-
rülmesini ve ilerletilmesini sağlayacaktır.

Odalarımız insanca bir yaşam için tespit edilen minimum 
ücret olan asgari ücretin duyurusunu yaygın olarak yap-
malı ve tüm üyelerimize ulaşmasını sağlamalı; sistemin 
sağlıklı işlemesi için üyelerimizden gelen bildirimlerle ve 
yaptıkları çalışmalarla belirledikleri eksik prim yatıran iş-
yerlerini Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirmeli ve bu bil-
dirimin yapıldığı bilgisini ilgili işyerlerine iletmelidir.

Sevgili Üyelerimiz,

Mühendis, mimar ve şehir plancıları olarak bizler, son 
dönemde hayata geçirilen kiralık işçi yasası, uluslararası 
iş gücü kanunu gibi yasalarla giderek yaygınlaşan taşeron-
laştırma ve güvencesizleştirme ile ağır saldırılara maruz 
kalmaktayız. Asgari ücret mücadelesi, bu saldırılara karşı 
dayanışma içinde yürütmemiz gereken bir çalışmadır.

Temel özlük haklarımızın elimizden alınmasına, güvence-
siz çalışmaya, meslek alanımız dışında çalıştırılmamıza ya 
da çalışıyor gösterilmemize ve yarınlarımızın güvencesi 
SGK primlerimizin  eksik yatırılmasına karşı birlikte mü-
cadele edelim!

 Emin Koramaz
 TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
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MÜHENDİS, MİMAR VE ŞEHİR PLANCILARI ASGARİ ÜCRETİ ÜZERİNE 
TMMOB ÖRGÜTLÜLÜĞÜNE

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, mühendis, mimar ve şehir plancıları asgari ücreti üzerine 1 
Aralık 2016 tarihinde TMMOB Örgütlülüğüne yönelik bir mesaj yayımladı.

Ücretli Çalışan Mühendis, Mimar ve Şehir Plancısı Üye-
lerimiz;

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, Sosyal Güvenlik 
Kurumu ile imzaladığı protokol ile üyelerinin verdikleri 
profesyonel hizmetin temel karşılığı olan asgari ücreti 
belirliyor. İlk kez 2013 yılında hayata geçirdiğimiz bu pro-
tokol gereğince, her yılın son ayında asgari ücreti yeniden 
gözden geçiriyor ve güncelliyoruz.

Bu protokol, ücretli çalışan mühendis, mimar ve şehir 
plancısı üyelerimizin sundukları profesyonel hizmetler 
karşılığında, Birliğimizin belirlediği ücretin altında çalıştı-
rılmasının önüne geçmek için yapılmaktadır. Bu sayede 
düşük ücretle çalıştırılma ve eksik SGK bildirimlerini en-
gelleyebilecek bir çerçeve çizilmektedir.

TMMOB’nin SGK ile karşılıklı mutabakata vararak imza-
ladığı bu protokolün amacı: "Sosyal güvenliğin toplumun 
tüm bireyleri için temel bir hak olduğu gerçeğinden hare-
ketle, sosyal güvenlik hakkından yoksun bırakan kayıt dışı 
istihdam ve emeklilik haklarının eksik tesisine etki eden 
ücretlerin SGK’ya eksik bildirimini önlemek, sosyal gü-
venlik kavramının temel bir hak olduğunun toplumumun 
tüm bireyleri tarafından bilinmesini ve bu hakkı koruyan 
kurumların tanıtılmasını sağlamak, vatandaşlarımızı yeni 
düzenlemeler ile ortaya çıkan hak ve yükümlülükler ko-
nusunda bilgilendirmek, toplumda sosyal güvenlik bilin-
cinin oluşmasını sağlamak amacıyla işbirliği yapılması"dır.

Protokol 31.05.2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigorta-
lar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 100. maddesi ile 
16.05.2006 tarihli ve 5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu 
Kanunu’nun 13. maddesinin (g) bendi ve 14. maddesinin 
(d) bendine dayanmaktadır.

Birliğimize bağlı 24 Odamız ile birlikte yürüttüğümüz ça-
lışmalar soncunda 2017 yılında mühendis, mimar ve şehir 
plancıları için asgari ücret brüt 3500 lira olarak belirlendi.

İmzalanan protokole göre Sosyal Güvenlik Kurumu, prim 
bedelleri üzerinden yapacağı denetimde, meslek kodla-
rını dikkate alacak ve brüt 3500 TL’nin altında ücretle 

mühendis, mimar, şehir plancısı çalıştırıldığını tespit ettiği 
işyerlerine asgari ücret bildiriminde bulunacak ve gereği-
nin yapılmasını sağlayacaktır.

Çalışma yaşamında kazanılan her hak gibi, asgari ücret 
hakkı da üyelerimizin çalışma yaşamında aldıkları ücretin 
alt sınır çizgisidir. Bu sınırın kesinleşmesi ve artırılması, 
ancak üyelerimiz ve odalarımızla birlikte yürütülecek bü-
tünlüklü bir mücadele ile sağlanabilecektir. Bu bağlamda 
odalarımıza ve üyelerimize büyük sorumluluk düşmek-
tedir.

Üyelerimizin odalarıyla irtibat halinde olması, güncel 
bilgilerini kontrol ederek gerektiği takdirde odalarımıza 
bildirimde bulunması asgari ücret mücadelesinin sürdü-
rülmesini ve ilerletilmesini sağlayacaktır.

Odalarımız insanca bir yaşam için tespit edilen minimum 
ücret olan asgari ücretin duyurusunu yaygın olarak yap-
malı ve tüm üyelerimize ulaşmasını sağlamalı; sistemin 
sağlıklı işlemesi için üyelerimizden gelen bildirimlerle ve 
yaptıkları çalışmalarla belirledikleri eksik prim yatıran iş-
yerlerini Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirmeli ve bu bil-
dirimin yapıldığı bilgisini ilgili işyerlerine iletmelidir.

Sevgili Üyelerimiz,

Mühendis, mimar ve şehir plancıları olarak bizler, son 
dönemde hayata geçirilen kiralık işçi yasası, uluslararası 
iş gücü kanunu gibi yasalarla giderek yaygınlaşan taşeron-
laştırma ve güvencesizleştirme ile ağır saldırılara maruz 
kalmaktayız. Asgari ücret mücadelesi, bu saldırılara karşı 
dayanışma içinde yürütmemiz gereken bir çalışmadır.

Temel özlük haklarımızın elimizden alınmasına, güvence-
siz çalışmaya, meslek alanımız dışında çalıştırılmamıza ya 
da çalışıyor gösterilmemize ve yarınlarımızın güvencesi 
SGK primlerimizin  eksik yatırılmasına karşı birlikte mü-
cadele edelim!

 Emin Koramaz
 TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
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İFTİRA DEĞİL GERÇEK... ANKARA’YA SAHİP ÇIKMAYA DEVAM EDECEĞİZ
Atatürk Orman Çiftliği’nin talanına karşı yürütülen mücadele sürecinde, AOÇ Koruma Amaçlı Nazım İmar 
Planına dava açan, Çevre Mühendisleri Odası, Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Peyzaj Mimarları Odası, Şehir 
Plancıları Odası Ankara Şubesi ve Ziraat Mühendisleri Odası başkanlarına “Melih Gökçek’e iftira ettikleri” 
gerekçesiyle dava açılması üzerine 2 Aralık 2016 tarihinde TMMOB’de bir basın toplantısı düzenlendi.

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz’ın yaptığı basın açıklamasına, Mimarlar Odası Ankara Şube 
Başkanı Tezcan Karakuş Candan, Peyzaj Mimarları Odası Başkanı Ayşegül Oruçkaptan, Şehir Plancıları Odası 
Ankara Şube Başkanı Emre Sevim, Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Özden Güngör katıldı.

Basın açıklaması sonrası görüşlerini ifade eden Oda başkanları da mücadeleyi sürdürmek konusundaki karar-
lılıklarını dile getirdi.

Atatürk Orman Çiftliği’nin talanına kar-
şı yürütülen mücadele sürecinde, AOÇ 
Koruma Amaçlı Nazım İmar Planına 
dava açan, Çevre Mühendisleri Odası, 
Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Peyzaj 
Mimarları Odası, Şehir Plancıları Odası 
Ankara Şubesi ve Ziraat Mühendisleri 
Odası başkanlarımıza “Melih Gökçek’e 
iftira ettikleri” gerekçesiyle dava açıl-
mıştır.

Atatürk Orman Çiftliği kuruluşundan 
bugüne birçok saldırıya maruz kalmış 
bu saldırılar neticesinde hem niteliğin-
den hem de niceliğinden önemli kayıp-
lar vermiştir. Fakat özellikle 2006 yılında AOÇ Kuruluş 
Kanunu’nda gerçekleşen değişiklikle birlikte AOÇ üze-
rinde plan yetkisinin Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne 
verilmesi sonrasında bu saldırılar (Kaçak Saray, Anka-
park, Ankara Bulvarı vb.) yoğunlaşmış ve gelinen noktada 
artık bütüncül ve kuruluş amacına hizmet eden bir Ata-
türk Orman Çiftliği’nden söz etmek zorlaşmıştır.

TMMOB’ye bağlı meslek odaları her zaman olduğu gibi 
bilimin ve tekniğin ışığında, Atatürk’ün şartlı bağışı ile hal-
ka emanet ettiği Atatürk Orman Çiftliği’nin talanına karşı 
da mücadele yürütmüşler, Koruma Amaçlı Nazım İmar 
Planına açılan dava süreçleri ile birlikte, AOÇ’de huku-
ka aykırı olarak yapılan Kaçak Saray, Ankapark, yol ve 
kavşaklarla ilgili yargı kararlarının uygulanmasını da takip 
etmişlerdir.

Söz konusu iftira davasının açılmasına neden olan Anka-
park ile ilgili süreç çok açıktır.

Atatürk Orman Çiftliği alanı, Ankara Kültür ve Tabiat 
Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 02.06.1992 tarih 
2436 sayılı kararıyla "Doğal ve Tarihi Sit Alanı" olarak ilan 
edilmiştir.

Aynı kurulun 07.05.1998 tarih 5742 sayılı kararıyla Ata-
türk Orman Çiftliği alanı "1. Derece Doğal ve Tarihi Sit" 
olarak belirlenmiştir.

Bu alan 09.09.2012 tarihli 28406 sayılı Resmi Gazete'de 
yayımlanan Bakanlar Kurulu’nun 30.07.2012 tarih 
2012/3547 sayılı kararıyla "Yenileme Alanı" olarak ilan 
edilmiş, söz konusu alana 08.07.2013 tarihli, 28711 sayılı 
Resmi Gazete'de yayımlanan 24.06.2013 tarih 2013/5037 
sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla ilave yapılmıştır.

Bu alanın “Yenileme Alanı” olarak kabul edilmesine ve 
ilave alan ilanına ilişkin Bakanlar Kurulu kararlarının ip-
tali istemiyle Danıştay Ondördüncü Dairesinde açtığımız 
davalar üzerine, yaptırılan bilirkişi incelemesi sonucu; 
10.07.2014 tarihli, E:2012/10367 ve E:2013/7039 sayılı 
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kararlarla; Bakanlar Kurulu kararlarının yürütmesi durdu-
rulmuştur.  

5 Meslek Odamız yargının verdiği bu kararın uygulanması 
için gerekli uyarılarda bulunmuş, yargı kararını uygulama-
yan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, 
İmar ve Şehircilik Daire Başkanı Ömer Faruk Erciyes, 
Fen İşleri Daire Başkanı Vedat Üçpınar hakkında suç 
duyurusunda bulunarak hukuksuz uygulamalarını kamu-
oyuna açıklamışlardır. Bu hukuksuzluğu açıklamak 5 Oda 
başkanın asli ve anayasal görevidir.

Atatürk’ün şartlı bağışından bugüne kadar Ata-
türk Orman Çiftliği’nin toprak varlığının %40’nın 
kaybedilmiş olması talanın açıkça itirafıdır.

Meslek Odası başkanlarımız, asılsız iftira ile ilgili olarak 
bundan tam 2 yıl 20 gün önce Cumhuriyet Savcılığına 
ifade vermiş ve yargı kararlarını Savcılığa sunmuşlardır. 
Dosya 2 yıl 20 gün açık kaldıktan sonra her ne olduysa 
Çevre Mühendisleri Odası Başkanımız Baran Bozoğlu, 
Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanımız Tezcan Kara-
kuş Candan, Peyzaj Mimarları Odası Başkanımız Ayşegül 
Oruçkaptan, Şehir Plancıları Odası Ankara Şube Başkanı-
mız Emre Sevim, Ziraat Mühendisleri Odası Başkanımız 

Özden Güngör hakkında Melih Gökçek’e iftiradan dava 
açılmış olup, bir yıldan 4 yıla kadar hapis, kamu hizmet-
lerinden men, seçme seçilme hakkından men cezası is-
tenmektedir.

Türk Dil Kurumu’na göre iftira; “bir kimseye ka-
sıtlı ve asılsız suç yükleme”dir. Melih Gökçek’in 
Ankapark ile ilgili yargı kararlarına rağmen talan 
sürecine devam etmesi iftira değil gerçektir.

Cumhuriyet Savcılığı’nın görevi hukuku korumaktır. Ya-
pılması gereken gerçekleri kamuoyuyla paylaşan meslek 
odası yöneticilerine dava açmak değil, yargı kararlarına 
uymamakta ısrar eden Gökçek hakkında takibat yap-
maktır.

Bugün gelinen noktada; mesleki, bilimsel ve teknik bil-
gimiz ışığında yürüttüğümüz hukuki süreç “iftira” olarak 
adlandırılacaksa bu suçu işlemeye devam edeceğimizi, 
Atatürk Orman Çiftliği’nde gerçekleşen yağma sürecini 
tekrar tekrar ifşa edeceğimizi bir kez daha duyuruyoruz.

Ankara’yı parsel parsel satanlar hesap vermeden 
bu mücadele bitmeyecektir.

TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ

TMMOB YÖNETİM KURULU-ODA BAŞKANLARI TOPLANTISI YAPILDI
TMMOB Yönetim Kurulu ile Oda Başkanları Toplantısı " İdari ve Mali Denetim Sürecine İlişkin Değerlendirme" 
gündemiyle 8 Aralık 2016 tarihinde TMMOB’de gerçekleştirildi.

Toplantıya; TMMOB Yönetim Kurulu Başka-
nı Emin Koramaz, Yönetim Kurulu II. Başkanı 
Züber Akgöl, Yönetim Kurulu üyeleri Cihan 
Dündar, Kemal Zeki Taydaş, Niyazi Kara-
deniz, TMMOB Genel Sekreter Yardımcısı 
Gülsüm Sönmez, Teknik Görevliler Özgür 
Cemile Göktaş Küçük, Bülent Akça, Sezgin 
Çalışkan ve Eren Şahiner, Hukuk Danışmanı 
Av. Nurten Çağlar Yakış, Odamız adına Oda 
Başkanı Ali Ekber Çakar ve diğer Oda yöne-
ticileri; Zeyneti Bayrı Ünal (ÇMO), Bahadır 
Acar (EMO), Ertuğrul Candaş (HKMO), Em-
rah Kaymak (İÇMO), Fikret Kemal Yıldırım 
(İMO), Faruk İlgün (JMO), Şevket Demirbaş 
(JFMO), Orhan Sarıaltın (ŞPO) katıldı.
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ARTIK YETER!
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, İstanbul’daki terör saldırısı üzerine 11 Aralık 2016 tari-
hinde bir açıklama yaptı.

Sözün bittiği yerdeyiz.

İstanbul’da dün gece patlatılan bombalarla yüreğimize 
bir kez daha acı düştü.

Öncelikle saldırılarda hayatını kaybedenlerin ailelerine 
ve yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz.

TMMOB olarak, kimden gelirse gelsin terörün her tür-
lüsünü lanetliyoruz.

Ülkemizin içine sokulmak istendiği kaos ve savaş orta-
mına karşı tüm kesimleri duyarlı olmaya, barıştan yana 
seslerini yükseltmeye, güçlerini birleştirmeye çağırıyo-
ruz.

Bu kanlı girdaba hep birlikte direnecek, teröre teslim 
olmayacağız.
 Emin Koramaz
 TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

TMMOB-ODA SEKRETER/YAZMAN ÜYELER TOPLANTISI YAPILDI
TMMOB ve Oda Sekreter/Yazman Üyeleri, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 11 Odayı denetlemeye yönelik 
girişimleri gündemiyle 15 Aralık 2016 tarihinde TMMOB’de toplandı.

Toplantıya; TMMOB Genel Sekreteri Dersim Gül, 
Genel Sekreter Yardımcısı Gülsüm Sönmez, Teknik 
Görevliler Özgür C. Göktaş Küçük, Bülent Akça, 
Sezgin Çalışkan, Eren Şahiner, Odamız adına Oda 
Yönetim Kurulu Sekreter Üyesi Yunus Yener ve di-
ğer Odalardan; Tuğba Uçankuş (ÇMO), Hüseyin Ön-
der (EMO), Onur Sevencan (HKMO), Ömer Sencar 
(İÇMO), Hüseyin Kaya (İMO), Serdar Kart (JFMO), 
Faruk İlgün (JMO), Halil Kavak (KMO), Hasan Topal 
(Mimarlar Od.), Ezgi Ceylan (PMO), Ercan Erzincan 
(PMİMO), Hüseyin G. Çankaya katıldı.

KAYSERİ’DEKİ TERÖR SALDIRISINI LANETLİYORUZ
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, Kayseri’deki terör saldırısı üzerine 17 Aralık 2016 tari-
hinde bir açıklama yaptı.

Kayseri’de bugün bombalı araçla gerçekleştirilen terör 
saldırısını lanetliyoruz.

Saldırılarda hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınla-
rına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz.

Katliamlar ülkesi haline gelen Türkiye’de her gün yeni 
bir acıya uyanmaktan yorulduk. 

İçerisine sokulduğumuz karanlık süreçte saldırıyı ger-
çekleştirenleri ve bu karanlık zemini hazırlayanları şid-
detle kınıyoruz.

Üst üste patlayan bombalar ve terör saldırılarıyla ülke-
miz üzerinde oynanan bu oyunlara karşı tüm kesimleri 
barıştan yana seslerini yükseltmeye çağırıyoruz.

TMMOB, bölgemizde ve ülkemizde yaratılmak istenen 
kaos ortamına, savaş dayatmalarına, yeni dünya düzeni 
teorilerine karşı daima barıştan, demokrasiden, özgür-
lüklerden yana çabasını sürdürecektir. 

 Emin Koramaz
 TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
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LPG SORUMLU MÜDÜR YAZILIMI VE YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİĞİ EĞİTİMİ VERİLDİ
15 Aralık 2016 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak 
yürürlüğe giren Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) 
Piyasası Eğitim ve Sorumlu Müdür Yönetmeliğinde 
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik çerçevesin-
de TMMOB’ye bağlı Odalardan LPG Sorumlu Müdür 
Belgesi alan kişilerin kayıtlarının EPDK'ya elektronik 
ortamda online olarak iletilebilmesi için hazırlanan web 
servis yazılımı ve basılacak belgeler üzerinde yapılacak 
değişiklikler ile ilgili olarak Oda katılımcılarına düzen-
lenen eğitim, Oda Teknik Görevlisi Evren Sağ ve Bilgi 
İşlem Sorumlusu Abdullah Güney tarafından verildi.

TMMOB`de 21 Aralık 2016 tarihinde gerçekleştirilen 
eğitime; TMMOB’ye bağlı Odaların personellerinin 
yanı sıra, Odamızı adına Oda Teknik Görevlileri Evren 

Sağ ve Meltem Özdemir, Bilgi İşlem Sorumlusu Abdul-
lah Güney ve Büro Personeli Uğur Bozdoğan katıldılar.

MESLEK ÖRGÜTÜNÜN ÖZGÜRLÜK TALEBİ HUKUKA UYGUNDUR
TMMOB’nin de imzacıları arasında yer aldığı “Faşizme, darbelere ve OHAL’e karşı güçlerimizi birleştiriyo-
ruz” başlıklı basın açıklaması nedeniyle Türk Tabipleri Birliği’nin tüm seçilmiş kurullarına kayyım atanması 
talebiyle yapılan başvuru reddedildi.

ANDREY KARLOV’A DÜZENLENEN SUİKASTİ KINIYORUZ
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'a düzenle-
nen suikast üzerine 20 Aralık 2016 tarihinde bir açıklama yaptı.

Türkiye gün geçmiyor ki, yeni bir terör haberiyle sar-
sılmasın. Dün de Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Andrey 
Karlov gittiği bir sergi açılışında uğradığı silahlı saldırı 
sonucu hayatını kaybetti. Andrey Karlov’a düzenlenen 
suikastı kınıyor, Rus Büyükelçisinin ailesine ve Rus hal-
kına başsağlığı diliyoruz.

Bu suikastin arkasındaki güçlerin bir an once ortaya çı-

karılması istiyoruz. Ülkemizin içine çekildiği bu karanlık 
girdaba dur demek için, ölümlere alışmamak, teröre 
teslim olmamak için ülkede, bölgede ve dünyada barışı 
savunmaya devam edeceğiz.

 Emin Koramaz
 TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı`nca verilen kararda, 
1982 Anayasası`nın meslek örgütlerine "siyaset yasağı" 
getiren ve faaliyet alanlarını daraltmayı amaçlayan hü-
kümlerinin 1995 ve 2001 yıllarında yapılan değişiklikler-
le kaldırıldığı anımsatıldı. Kararda meslek örgütlerinin 
dernekler, sendikalar ve siyasi partilerle ortak hareket 
etmesinin Anayasa ile kabul edildiği belirtilerek, de-
mokratik çoğulculuğun farklı görüşlerin serbestçe ifade 
edilebilmesiyle sağlanacağı, kişilerin kendilerini geliştir-
me haklarının da ancak düşünce ve ifade özgürlüğüyle 
mümkün olacağı kaydedildi.

Anayasa Mahkemesi`nin ve Avrupa İnsan Hakları 
Mahkemesi`nin düşünce ve ifade özgürlüğünün ço-
ğulcu demokrasilerin temeli olduğunu tespit eden hü-
kümlerine de atıf yapılan kararda, örgütlenme özgürlü-
ğünün ifade özgürlüğünün ayrılmaz bir parçası olduğu 
da belirtildi. Kararda OHAL düzenlemelerinin ifade 
özgürlüğünün kısıtlanma nedeni olarak görülmediği, 
hakkın kullanılmasından ibaret eylemin "amaç dışı faa-
liyet" olarak değerlendirilemeyeceği gerekçesiyle dava 
açılmasına yer olmadığına karar verildi.
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DİSK-KESK-TMMOB-TTB "ŞİRVAN KAZASI ÖN İNCELEME RAPORU" 
AÇIKLANDI

DİSK, KESK, TMMOB ve TTB başkanları Siirt`in Şirvan ilçesine bağlı Madenköy`de açık işletme yöntemi ile 
işletilen bakır madeninde, 17 Kasım 2016 tarihinde meydana gelen ve 16 kişinin yaşamını yitirdiği faciayla ilgili 
olarak bölgede yapılan inceleme sonrası oluşturulan ön inceleme raporunu kamuoyuyla paylaştı.

TMMOB‘de 9 Aralık 2016 tarihinde düzenlenen basın 
toplantısına DİSK Genel Başkanı Kani Beko, KESK Eş 
Başkanı Lami Özgen, TMMOB Yönetim Kurulu Başka-
nı Emin Koramaz ve TTB Merkez Konseyi Başkanı Raşit 
Tükel katıldı.

DİSK, KESK, TMMOB ve TTB heyetinin 23 Kasım 2016 
tarihinde facia bölgesinde yaptığı incelemeler sonrası 
oluşturulan raporu TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı 
Emin Koramaz sundu. Koramaz, bilirkişi raporunun in-
celenmesi sonrası daha kapsamlı bir raporun da hazırla-
nacağını ifade etti.

ŞİRVAN MADEN FACİASI ÖN İNCELEME RAPORU 

(9 Aralık 2016)

Siirt‘in Şirvan ilçesine bağlı Madenköy‘de açık işletme 
yöntemi ile işletilen bakır madeninde, 17.11.2016 tari-
hinde meydana gelen basamak kayması sonucu 16 işçi 
yaklaşık 1,2-1,5 milyon ton malzemenin altında kalarak 
yaşamını yitirmiştir. Facia sonrası yapılan arama çalışma-
ları yetersiz kalmış, maden işçilerinin bedenlerine günler-
ce ulaşılamamıştır. Halen 2 işçi toprak altındadır. Önce-
likle yaşamını yitiren maden emekçilerinin yakınlarına baş 
sağlığı diliyoruz.

Faciadan sonrası 23 Kasım 2016 tarihinde Türkiye Dev-
rimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), Kamu 
Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), Türk 
Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) ve Türk 
Tabipleri Birliği‘nin (TTB) oluşturduğu heyet, facia bölge-
sine giderek yerinde incelemelerde bulunmuştur.

2004 yılında yapılan özelleştirme ile söz konusu maden, 
Ciner Grubu bünyesinde faaliyet gösteren Park Elektrik 
Üretim Madencilik Sanayi ve Ticaret AŞ‘ne devredilmiş-
tir. 2006 yılı Haziran ayında bakır cevheri zenginleştirme 
tesisinin devreye alınmasıyla üretim faaliyetlerine başlanı-
lan, halen açık işletme yöntemi ile bakır cevheri üretilen 

ve vardiya usulü çalışılan işletmede, 800‘ün üzerinde işçi 
çalışmakta olup, faaliyetler dört ayrı taşeron firma eliyle 
yürütülmektedir.

Yapılan ön incelemede, işletmede 25 Temmuz 2016 
tarihinde benzer bir kaymanın daha meydana geldiği ve 
bu olayda can kaybı yaşanmadığı, ancak iş makineleri ve 
kamyonların göçük altında kaldığı öğrenilmiştir. Ülkemiz-
deki iş kazaları, can kayıpları olmadığında genellikle gizli 
kalmaktadır. Olası daha büyük felaketlerin önlenmesine 
yönelik çalışmaların yapılabilmesi için iş cinayetlerinin ve 
kazaların sadece can kaybı veya yaralanmalar olması ha-
linde değil, her hâlükârda meydana gelişi ve nedenleriyle 
birlikte ilgili kurumlara bildirilmesi önemli ve gereklidir. 
Ülkemizde ise özelleştirme uygulamaları ve taşeronluk 
sistemi nedeniyle işçi sağlığı ve iş güvenliği alanında önle-
yici faaliyetlere gerekli önem verilmemekte ve çalışanlar 
hayatlarını  iş cinayetlerinde kaybetmektedir.

Sahada yapılan gözlemlerde, maden sahasında alttan üste 
doğru bazalt, yeşil renkli kiltaşı ve kireçtaşı birimleri tes-
pit edilmiştir. Sahada çok eski tarihlerde, maden sahası 
işletmeye açılmadan önce bir heyelan meydana geldiği 
gözlemlenmiş, bu heyelanın en üstteki zayıf birimlerde 
oluştuğu tespit edilmiştir.
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Faciaya neden olan kaymanın, saha üzerinde bulunan eski 
heyelan içerisindeki birimlere doğru yapılan genişleme 
kazıları sonucu meydana geldiği; yapılan genişleme kazı-
larının zayıf birimlerde basamak açmak amacıyla yapıldığı, 
ancak bu kazıların bölgedeki dengeyi bozduğu tespit edil-
miştir. Bozulan denge nedeniyle, çalışma basamaklarının 
üzerinde oluşan çatlakların kopması nedeniyle kaymanın 
yaşandığı gözlenmiştir. Bu olay, zayıf zeminde kontrolsüz 
ve hızlı yapılan genişleme çalışmaları nedeniyle meydana 
gelmiştir. Hızlı ve yeterli etüt yapılmayan çalışma biçimi, 
özel sektör için yüksek kâr anlamına gelmekte ve tüm 
faaliyetler bu eğilimle gerçekleştirilmektedir.

Heyetin yaptığı bilgi alışverişinde; olay bölgesinin üst 
kesimlerinde ve kaymanın gerçekleştiği bölgede dene-
timlerde rahatça görülebilecek, kaymanın habercisi olan 
çatlakların gözlemlendiği bilgisine ulaşılmıştır. Ocak içeri-
sinde, kayma öncesi oluşan çatlakların kil ile dolduruldu-
ğu ve meydana gelen çatlakların önemsenmediği öğre-
nilmiştir. Bu bilgiler, şirket tarafından yapılan gözlem ve 
denetimlerin doğruluğu ve niteliği hakkında soru işaret-
leri oluşturmuştur.

Facia bölgesinde çıplak gözle dahi büyük sorunlar olduğu 
gözlemlenebilmektedir. Uzmanlık alanlarımıza yönelik 
yaptığımız gözlemler ve incelemeler sonucu, bu facia-
nın büyük ve önemli ihmaller nedeniyle meydana geldiği 
kesindir. Emniyet tedbirleri gerektiği gibi alınmamış, ba-
samakların açıları ve yükseklikleri doğru belirlenmemiş, 
üretim hızını artırmak için işçilerin hayatı tehlikeye atıl-
mıştır.

İşveren yetkilileri ve ilgili bakanlıklar yaşanan facianın 
öngörülmeyen doğal etkenlere bağlı olduğu algısını ya-
ratmaya çalışmaktadır. Bu ön gözlem aşamasında dahi, 
kazanın kamuoyuna sunulduğu gibi doğal afet olmadığını 
söylemek mümkündür. Ocak içerisinde yapılan hareket 
izleme çalışmalarında, altı dakikada bir ölçüm alındığı 
söylenmektedir. Eğer zeminde hareket tespit edileme-
mişse ya ölçüm aleti arızalıdır ya da alınan ölçümler doğ-
ru değerlendirilmemiştir. Çünkü işletmede yapılan gö-
rüşmelerde kaza öncesinde ocakta ve yakın çevresinde 
çıplak gözle dahi rahatça görülebilen çatlak oluşumlarının 
gerçekleştiği bilgisi alınmıştır.

Yapılan gözlem ve alınan bilgiler ışığında acilen cevaplan-

ması gereken sorular bulunmaktadır:
1.  İlk çatlak oluşumları ne zaman gözlenmiştir?
2.   Hareket izleme ölçüm aleti kalibre edilmekte midir?
3.  Gözlenen çatlak oluşumları için ne tür önlemler alın-

mıştır?
4. Çatlak oluşumlarının gözlenmesi sonrasında dene-

yimli bir ekip tarafından şev stabilitesi (duraylılığı) ça-
lışmaları yapılmış/yaptırılmış mıdır?

5.  Eğer bu çalışmalar yapılmışsa,
a)  Eski heyelan malzemesinin varlığı saptanmış mıdır?
i.   Eski heyelan malzemesi tespit edilmiş ise bu malze-

me içinde oluşturulacak işletme basamaklarının şev 
açıları, basamak yükseklikleri ve basamak genişlikleri 
için neler önerilmiştir?

ii.   Bu tür zayıf malzemelerde ilk çalışmalara eski heye-
landan oluşan zayıf malzemenin topuğundan değil üst 
kotlardan başlanması gerektiği önerilmiş midir?

b)   Olası kayma mekanizmaları incelenmiş midir?
i.   Kaymanın sadece heyelan malzemesinin içinde mi ol-

duğu ve/veya kayma olayında alttaki yeşil kil taşının da 
bir rolü olup olmadığı araştırılmış mıdır?

6.  Bilimsel ve teknik veriler toplanmadan, yapılan öl-
çümler ve arazi gözlemleri uzman gözüyle değerlen-
dirilmeden madende çalışma yapılmasına neden izin 
verilmiştir?

7.   Daha önce yer altı işletme yöntemi ile çalışan sonra 
açık işletmeye dönüştürülen ocağın işletme projesi 
uygun mudur?

8.  Eğer uygun ise projeye uygun çalışılmakta mıdır?
9.  Hazırlanan ÇED raporunda; yer altı suyu, yağış mik-

tarı, kayaç yapısı, topoğrafik durum vb. gibi paramet-
reler dikkate alınmış mıdır?

10. Temmuz ayındaki basamak kaymasında zemin hare-
ketlerini (kayma, çatlak)  ölçen cihaz raporları detaylı 
incelenmiş midir?

11. İncelendi ise buna uygun tedbirler alınmış mıdır?
12. Olay günü saat 16.00‘da zemin hareketlerini ölçen 

cihazın uyarı verdiği doğru mudur?
13. Doğru ise olayın olduğu saat 20.30‘a kadar ne gibi 

önlemler alınmıştır?
14. Ocakta en son ne zaman müfettiş denetimi yapılmış-

tır. Denetim raporlarında bu durumlar belirtilmiş mi-
dir?

15. Olayın gerçek sorumluları araştırılacak mıdır, yoksa 
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geçmiş olaylarda yaşandığı gibi mühendisler günah 
keçisi ilan edilerek bu olay da kapatılacak mıdır?

Yıllardır uygulanan ve AKP hükümetleri eliyle daha da 
yaygınlaştırılan özelleştirme, taşeronlaşma, rodövans 
vb. gibi yöntemler; kamu madenciliğini küçültmüş, kamu 
kurum ve kuruluşlarında uzun yıllar sonucu elde edilmiş 
olan madencilik bilgi ve deneyim birikimini  dağıtmıştır. 
Üretimin kapsamlı birikim ve deneyime sahip olan kurum 
ve kuruluşlar yerine teknik ve alt yapı olarak yetersiz, 
deneyim ve uzmanlaşmanın olmadığı taşeron firmalara 
bırakılması, buna ek olarak kamusal denetimin de yeter-
li ve etkin bir biçimde yapılamaması ve kâr öncelikli uy-
gulamalar sektördeki iş cinayetlerinin giderek artmasına 
neden olmaktadır.

Yaşananlar bize açıkça göstermektedir ki; Soma, Erme-
nek, Çöllolar, Zonguldak ve benzer diğer toplu cinayet-
lerin nedeni, özelleştirmeye bağlı hizmet alımı ve/veya 
taşeronlaştırma uygulamalarıdır.

Facianın sorumluğunun, diğer facialarda ve iş cinayet-
lerinde olduğu gibi çalışan birkaç mühendise yıkılması 
doğru değildir. Yaşanan faciada; işletmenin sorumluluğu 
kadar, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı (ETKB), Çalış-
ma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (ÇSGB) dolayısı ile siyasi 
iktidarın sorumluluğu vardır.

Bu kazaların önlenebilmesi için sektör, sendika, üniver-
site, meslek odalarının görüşleri doğrultusunda bir ulusal 
madencilik politikası oluşturulmalı; madencilik hizmetleri 
mühendislik bilim ve tekniğine uygun olarak planlanmalı 
ve bu planlamalara uygun üretim yapılmalıdır.

Diğer yandan, Soma ve Ermenek maden facialarında-
ki kurtarma faaliyetleri sırasında yaşanılan organizasyon 
ve koordinasyon sorunları bu faciada da gözlenmiştir. 
Kurtarma faaliyetlerinin sağlıklı yürütülememesinin en 
önemli nedeni, kadrosunda yeterli sayıda ve uzman mü-
hendis bulunmayan AFAD‘dır. Adı Afet ve Acil Durum 
Yönetimi olan bir kurum maden kazalarındaki kurtarma 
operasyonlarında yetkin ve yeterli olamamaktadır. AFAD 
bu anlamda hızla yeniden yapılandırılmalıdır.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanlığı‘nın kendi denetim elemanları tara-
fından yaptırmaları gereken denetimin güçlendirilmesi 

gerekirken, çıkarılan yönetmeliklerle bu alan özelleşti-
rilmekte ve ticarileştirilmektedir. Denetim işinin piyasa-
laşması ve özel sektöre devredilmesi de iş cinayetlerinin 
artmasının bir nedenidir. Bu durum, AKP iktidarının yeni 
liberal ekonomi politikalarının açık ve net bir sonucudur. 
Mücadele edilmesi gereken, çalışma yaşamında bu politi-
kalar ve  tüm uygulamalarıdır.

İşçi sağlığı ve iş güvenliği konusunda atılacak her adım 
köklü ve bütünlüklü bir mücadeleyi gerektirmektedir. 
İşçi sağlığı ve iş güvenliğinin temel amacı, işyerinde çalı-
şan tüm işçilerin hiçbir koşulda kazaya uğramayacağı bir 
ortamın yaratılmasını ve kazaya neden olabilecek tüm 
koşulların iş ortamından bertaraf edilmesini sağlamaktır. 
Türkiye‘de işçi sağlığı ve iş güvenliği sisteminin yaşama 
geçirilmesi için oluşturulmuş olan mevzuat, sistemsel 
sorunları çözecek yeterlilikte ve nitelikte değildir. 6331 
Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile işverene sağlanan 
sağlık ve güvenlik hizmetlerini ortak sağlık ve güvenlik bi-
rimi (OSGB) adı verilen şirketlerden satın alabilme hakkı, 
özünde işçi sağlığı ve güvenliği sisteminin de taşeronlaş-
tırılması demektir.

Ölümlere, yaralanmalara ve maddi kayıplara neden olan 
kazaların, faciaların ve meslek hastalıklarının önlenebil-
mesi amacıyla, gerekli olan düzenleme, araştırma ve ge-
liştirme programlarının doğru şekilde yapılandırılabilmesi 
için, ilgili bakanlıkların, madencilik kurum ve kuruluşla-
rının, üniversitelerin, sendikaların ve madencilik sektö-
rünün, bilgi ve birikimini bünyesinde taşıyan Ulusal İşçi 
Sağlığı ve Güvenliği Kurumu kurulmalıdır.

DİSK, KESK, TMMOB ve TTB insani gerekleri sağla-
yan bir çalışma yaşamı oluşturulması için yasal düzenle-
melerde yapılacak iyileştirme ve önleme çalışmalarında 
aktif olarak yer almaya devam edecek; iş cinayetlerinin 
önlenmesi için, büyük maddi zararların önüne geçilmesi 
için, özel şirketlerin değil kamu yararının gözetilmesi için, 
sürdürdüğü mücadelesine devam edecektir.

TÜRKİYE DEVRİMCİ İŞÇİ SENDİKALARI 
KONFERDERASYONU - KAMU EMEKÇİLERİ 
SENDİKALARI KONFEDERASYONU - TÜRK 
MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ - 

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ
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2017 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ TOPLUMSAL GEREKSİNİMLERİ 
KARŞILAMA NİTELİĞİNDEN YOKSUNDUR

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, 2017 Bütçe Kanunu’nun TBMM’de kabul edilmesi üzerine 
19 Aralık 2016 tarihinde bir basın açıklaması yaptı.

2017 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu, TBMM’de ka-
bul edildi. Toplumsal gereksinimleri karşılama niteliğinden 
yoksun bütçe, başkanlık sistemine geçişin de göstergesi 
oldu.

Bütçede, bir kişinin yönetimindeki Cumhurbaşkanlığına 
648 milyon 488 bin TL ayrılırken, yasama organı TBMM’ye 
ayrılan tutarın 981 milyon 589 bin TL olması düşündürücü-
dür ve fiili durumun ilanı olarak değerlendirilebilir. 

Ülkemiz hızla başkanlık sistemine çekilirken, yaratılan sa-
vaş atmosferiyle bütçedeki kaynaklar da iktidarın ideolo-
jik-siyasi tahkimat alanlarına ayrılmaktadır. Kalkınmadan, 
yatırımdan, sanayi üretimini artırmaktan uzak bütçe, top-
lumsal gereksinimleri karşılama niteliğinden yoksundur.

2017 Bütçesi, kamu mali yönetimi, maliye politikası, mali 
disiplin, bütçe disiplini olarak da adlandırılan alanlar ve 
Meclise ait olan bütçe yapma hakkı, denetim, öngörülebi-
lirlik vb. açılardan önemli sorunlar barındırmaktadır.

Bütçeyi genel olarak değerlendirdiğimizde, birbiriyle bağ-
lantılı sekiz başlık altında özetlemek olanaklıdır.

Kamu maliyesi denetimden muaf

İlk olarak, merkezi yönetim bütçeleri ve dolayısıyla kamu 
harcamaları, kamuoyunun bildiği üzere, son yıllarda Sayış-
tay denetiminden fiilen muaf tutulmaktadır. İktidar, kamu 
idaresi üzerinde kuvvetler ayırımına dayalı olarak yapılması 
gereken Sayıştay mali denetimini ve bunun hukuki sonuç-
larını hukuk tanımaz otorite kullanımı yoluyla bertaraf et-
miştir.

Meclisin bütçe hakkının ihlali

İkinci husus, 16.11.2016 tarihinde Kamu Malî Yönetimi 
Kanunu’nda yapılan değişiklikler arasında, kamu idarele-
rinin merkezi yönetim bütçesi içinde bağıtlanan bütçeleri 
arasında ödenek aktarmalarına yönelik yeni düzenlemeler 
yapılarak önemli kısıtlamaların kaldırılmış olmasıdır. Böyle-
ce yedek ödenek, tamamlayıcı ödenek, ödenek üstü har-
camalar olarak tanımlanan ek harcamalar; doğal afet vb. 
olağan dışı durumlar, öngörülemeyen gereksinimler ve 
yasama meclisine başvuru yoluyla ek ödenek veya bütçe 
sağlanması yolu dışına çıkılarak temin edilecektir. Kısaca, 

ödenek artırım limitleri büyütülmüş, kamu idarelerine 
Meclis görüşü ve onayına başvurmadan harcama yapma 
ve aralarında ödenek/bütçe aktarma olanağı tanınmıştır. 
Bu uygulama ile Meclise ait bütçe hakkı, öngörülebilirlik ve 
denetim normları ihlal edilmiş olmaktadır.

KOİ’lere aktarılacak kaynaklar bütçe dışı

Üçüncü konu, Kamu-Özel İşbirliği (KOİ) kapsamında işlet-
me ve kullanım hakkı verilen büyük/mega projelere yönelik 
kredi/finans, satış, talep, alım, ödeme, teşvik vb. hususların 
Hazine güvencesine bağlanması ve bu harcamaların mer-
kezi yönetim bütçesine yansımamasıdır. Hazine garantisi, 
söz konusu büyük projelerin tüm mali yükümlülüklerini 
kapsamaktadır. Ayrıca talep garantisi tutarları, ilgili kamu 
kuruluşlarının mali tablolarına yansımamaktadır. Burada 
yeni ve büyük bir bütçe açığı alanı oluşmakta fakat merkezi 
yönetim bütçesine yansımamakta, dolayısıyla kamu kay-
naklarını kapsayan gerçek büyük açık gizlenmiş olmaktadır. 
KOİ kapsamındaki 198 projeden işletmede olan 164 pro-
jenin sözleşme büyüklüğünün 43,3 milyar dolar; yapımına 
devam edilen 34 Yap-İşlet-Devret ve Yap-Kirala projeleri-
nin sözleşme büyüklüğünün 72,1 milyar dolar; Üçüncü Ha-
vaalanı, Gebze-İzmir Otoyolu, Avrasya Tüneli-Kuzey Mar-
mara Otoyolu ve Üçüncü Köprü ile Sağlık Kampuslarından 
oluşan dört büyük projeninse 33,9 milyar dolar sözleşme 
büyüklüğüne sahip oldukları ve sözleşmelerin ABD Doları 
üzerinden yapılmış olması ile döviz kurundaki sürekli ar-
tışın oluşturduğu sorunlar birlikte düşünüldüğünde, konu-
nun vahim boyutları daha iyi anlaşılmaktadır.

Varlık Fonu: “Paralel bütçe”, “paralel hazine” ve 
fonlardan KOİ’lere kaynak aktarımı

Bütçe ile bağlantılı dördüncü önemli konu, bugüne kadarki 
en büyük ve en denetimsiz, büyük ölçekte bütçe dışı fon 
sistemine ve devletin şirketleşmesine geçişin, Hazine ve 
Merkez Bankası yanında finans ve sermaye piyasalarında 
yer alacak olan Türkiye Varlık Fonu AŞ’nin oluşumudur. 
Cari fazlası, bütçe fazlaları olan ülkeler için anlamlı olan bu 
fonun Türkiye’deki yapılanışı oldukça sorunludur. Daha 
önce Hazine ve bütçeye aktarılan özelleştirme gelirlerini, 
Özelleştirme İdaresinin nakit fazlalarını, kamunun gereksi-
nim fazlası gelir, kaynak ve varlıklarını bünyesine katacak; 
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İşsizlik Sigortası Fonu, Savunma Sanayi Fonu gibi fonları alt 
fonlar haline getirip yönetecek; devlet borçlanmasını artı-
racak, iç ve dış sermaye ve finans piyasalarından sağlanacak 
finansmanı büyük ölçekli KOİ yatırımlarına kaynak olarak 
aktaracak, sermayeye sınırsız teşvik verecek; kamunun 
“genel yönetim” şeması içinde yer almayacak ve birçok 
vergiden muaf olan bu şirket, bütçe disiplini, Meclis ve Sa-
yıştay denetimi dışında olacaktır.  

Bütçe dengesizliği/açıkları

Gelirlerinin 598 milyar TL, giderlerinin 645,1 milyar TL 
olacağı öngörülen 2017 yılı bütçesinin 46,9 milyar TL açık 
vereceği, faiz giderlerinin bütçenin yüzde 9’u olan 57,5 mil-
yar TL’ye ulaşacağı da şimdiden öngörülmüş durumda.

Bütçe açıklarını dolaylı vergi artışları ile frenlemeye çalışan 
iktidarın bu uygulaması da açık sorununu gizleyememek-
tedir. Nihayetinde 2015 yılında 23,5 milyar TL olan bütçe 
açığı 2016 geçici tahmininde yüzde 46,9 artışla 34,6 milyar 
TL’ye çıkmıştır. Bütçe açığının 2017 yılı tahmini 46,9, 2018 
için 44,3, 2019 için 40,1 milyar TL olacağı da daha şimdi-
den öngörülmüş durumdadır.

Vergi gelirleri sürekli artırılıyor

2016 yılı geçici tahminlerinde 497,8 milyar TL olan vergi 
gelirleri 2017 yılı tahmini öngörüsünde yüzde 13,4 artarak 
564,7 milyar TL’ye ulaşmıştır. Gelirlerinin 598 milyar TL 
öngörüldüğü 2017 yılı bütçesinin vergi gelirlerinin yüzde 
70’i halkın bütününden toplanan dolaylı vergilerden, yüzde 
30’u da esasen çalışanlardan alınan gelir ve kazanç vergi-
sinden sağlanacaktır. Bütün vergi gelirlerinde yüzde 13’ün 
üzerinde artış söz konusudur.

Bütçede sanayi ve yatırım yok

Üretimde gerilemenin süreklilik kazandığı, sanayi borçla-
rının toplam varlıklar içindeki payının yüzde 60’ı geçtiği, 
imalat sanayiinde 100 dolarlık üretim için 80 dolarlık ithalat 
yapıldığı, sanayinin milli gelir içindeki payının yüzde 15 sevi-
yesine indiği, sanayisizleşmenin görünür bir olgu olduğu ül-
kemiz bütçesinde yatırımların yok seviyesinde olması hazin 
bir durum olsa gerektir. Zira tasarruf oranının 2002’den 
günümüze milli gelir içindeki payının yüzde 22’den 13,5’e 
indiği ve bunun ancak yüzde 2,7’sinin kamuya ait olduğu 
ülkemiz bütçesinde sanayi ve yatırımların tuttuğu yer ol-
dukça trajiktir. 2017 yılı merkezi yönetim bütçesinde kamu 
sabit sermaye yatırımları yalnızca 122 milyon 304 bin TL 
olarak öngörülmüştür, yüzde oranı da (% 0,019) on bin-
de 19’dur. KOBİ’leri geliştirme ve desteklemeye ise bütçe 
içinden yalnızca 1,3 milyar TL (yüzde 2) ayrılması öngörül-
müştür.

Bütçe gelirlerinin önemli kısmı iktidarın ideolojik-
siyasi tahkimat alanlarına ayrılıyor

Hazine Müsteşarlığı ve Maliye Bakanlığı hariç, Enerji ve 
Tabii Kaynaklar, Bilim Sanayi ve Teknoloji, Çevre ve Şe-
hircilik, Ekonomi, Gıda Tarım ve Hayvancılık, Gümrük ve 
Ticaret, Kalkınma, Orman ve Su İşleri, Ulaştırma gibi sos-
yoekonomik yapıyla doğrudan bağlantılı Bakanlıklara 2017 
yılı bütçesinin yüzde 11,7’si (75,5 milyar TL) ayrılmaktadır.

İktidarın ideolojik, kültürel, sosyal politikalarını doğrudan 
yansıtan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Diyanet İşleri 
Bakanlığı, Gençlik ve Spor, Milli Eğitim, Kültür ve Turizm 
Bakanlıklarına ayrılan oran ise yüzde 20,4’tür (131,3 milyar 
TL).

MİT, MGK, MSB, İçişleri Bakanlığı, Jandarma, Emniyet, Sa-
hil Güvenlik, Kamu Düzeni Müsteşarlığı toplamına ayrılan 
oran da yüzde 11,2’dir (72,1 milyar TL).

Sağlık Bakanlığı, Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu ve 
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu’na ayrılan payın toplamı da 
yüzde 5’tir (31,9 milyar TL).

Ancak genel bütçeli idarelere ayrılan miktarların tama-
mının ilgili kuruluşun doğrudan ilgili hizmetlerine ayrıldığı 
düşünülmemelidir. Zira bu idareler için öngörülen tutar-
lara; personel, sosyal güvenlik, mal ve hizmet alımları, cari 
transferler, sermaye gideri, sermaye transferi, borç gibi 
giderleri de dâhildir. Örneğin MEB’in 85 milyar TL tuta-
rındaki bütçesinin 67,4 milyar TL’si (yüzde 79,3’ü); sağlıkla 
ilgili üç kurumun da 31,9 milyar TL tutarındaki toplam büt-
çelerinin 20,1 milyar TL’si (yüzde 63’ü), personel ve sosyal 
güvenlik giderlerine ayrılmıştır. Mal ve hizmet alımları, cari 
transferler, sermaye gideri, sermaye transferi, borç gider-
leri ve özelleştirmelere yönelik harcamalar da düşünüldü-
ğünde hem eğitim ve sağlıkta hem de diğer bütün alanlarda 
ilgili toplumsal hizmetlere ayrılan gerçek tutarların oldukça 
az olduğu anlaşılmaktadır.

Tüm bu tespitler ışığında, 2017 yılı bütçesinin halk için, 
toplumsal gereksinimler için, sanayileşme, kalkınma, top-
lumsal refah gereksinimlerini karşılamak için yapılmadığını 
belirtmek isteriz. Denetim dışı, kamu mali yönetimini al-
tüst eden, bütçe açıklarını sürdüren, ekonomik-sosyal kriz 
ögelerine yenilerini ekleyen ve iktidarın ideolojik-siyasal 
tahkimat giderlerini karşılamaya yönelik bir bütçe ile karşı 
karşıyayız.

 Emin Koramaz

 TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
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KESK’İN “İŞİMİ EKMEĞİMİ GERİ İSTİYORUM” ŞİARIYLA BAŞLATTIĞI 
“EMEKÇİ YÜRÜYÜŞÜ”NÜ DESTEKLİYORUZ

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, KESK'in “İşimi Ekmeğimi Geri İstiyorum” şiarıyla 21 Aralık 
Çarşamba günü İstanbul’dan Ankara’ya başlattığı yürüyüşe destek amacıyla 23 Aralık 2016 tarihinde bir açık-
lama yaptı.

Bilindiği üzere antidemokratik ve hukuk dışı OHAL uy-
gulamaları ile kamudan ihraç edilen ve açığa alınan kamu 
emekçilerinin özlük hakları ve iş güvenceleri tamamen 
gasp edilmekte, emekçiler haklarından mahrum edilerek 
işsizlik ve mutlak yoksulluk koşullarına itilmektedir.

Emek ve demokrasi mücadelesinde kamu emekçilerini 
temsil eden ve bünyesinde mühendis, mimar, şehir plan-
lamacısı meslektaşlarımızın da yer aldığı KESK, bu du-
ruma karşı, “İşimi Ekmeğimi Geri İstiyorum” şiarıyla 21 
Aralık Çarşamba günü İstanbul’dan Ankara’ya bir “Emek-
çi Yürüyüşü” başlatmıştır. Başladığı andan itibaren polis 
saldırısı ve engellemelerine karşın yürüyüş sürmektedir.

Kamu emekçilerinin hiçbir yasal soruşturma yapılmaksı-
zın, temel hukuk normlarının dışında, temel insan hakla-
rına aykırı olarak işlerinden atılması, savunma haklarının 
elinden alınması, işsizlik ve yoksulluğa itilmesi kabul edi-
lemez bir durumdur.

Söz konusu akıl almaz uygulamalara, KHK’lar ile açığa 

almalara ve işten çıkarmalara son verilmeli, hukuksuzca 
ihraç edilen kamu personeli derhal görevlerine iade edil-
melidir.

TMMOB, emekten, demokrasiden, barıştan yana tüm 
üyelerinin ve tüm kamu görevlilerinin yanındadır. Emek 
ve demokrasi mücadelesinde kardeş mücadele örgütü-
müz olan KESK’in ihraç edilen ve açığa alınan üyelerinin 
görevlerine iade edilmesi amacıyla başlattığı ve Ankara’da 
sona erecek olan “Emekçi Yürüyüşü”nü Türk Mühendis 
ve Mimar Odaları Birliği olarak destekliyor, dayanışma 
içinde olduğumuzu kamuoyuna duyuruyoruz.

Hukuksuz uygulamalara, OHAL düzenine karşı mücade-
le etmeye, demokrasinin evrensel değerlerini savunmaya 
devam edeceğiz. İnsanca bir yaşam, onurlu bir gelecek 
için verdiğimiz mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceğiz.

 Emin Koramaz
 TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

TMMOB'DEN KESK'E DESTEK
KESK’in 21 Aralık Çarşamba günü İstanbul 
Kadıköy’den ‘İşimi, Ekmeğimi Geri İstiyorum’ şia-
rı ile başlattığı emekçi yürüyüşü dördüncü günün-
de Ankara’ya ulaştı. Yürüyüş kolunu Ankara’da 
TMMOB’nin de aralarında bulunduğu emek mes-
lek örgütleri, demokratik kitle örgütleri karşıladı.

KESK binası önünde 24 Aralık günü saat 12.00’de 
buluşan emekçiler “İşimi, Ekmeğimi Geri İstiyo-
rum”, “Zafer Direnen Emekçinin Olacak”, “Çal-
madık, Çırpmadık, Kandırılmadık”, ‘Faşizme Karşı 
Omuz Omuza’ sloganlarıyla Sakarya Meydanı’na 
yürüdü. Burada gerçekleşen basın açıklamasını 
KESK Eş Genel Başkanı Lami Özgen okudu.

Eylemde TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz kitleyi selamlayarak başladığı konuşmasında, KESK’in 
eylemine destek verdiklerini ifade etti.
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2017 DEMOKRASİ YILI OLSUN
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, 30 Aralık 2016 tarihinde yeni yıl mesajını kamuoyu ile 
paylaştı.

2017 yılının;

Emeğin, doğanın ve insanlığın değerlerinin hakim olduğu,

Mühendislerin, Mimarların ve Şehir Plancılarının ülkemiz 
ve halkımızın çıkarları için ürettikleri plan, proje ve prog-
ramların ülkeyi yönetenlerce tersine çevrilmediği,

Mesleğimizin ve meslek alanlarımızın erozyona uğratılma-
dığı ve meslektaşlarımızın işsizliğe mahkum edilmediği,

Yeraltı ve yerüstü varlıklarımızın uluslararası sermayeye 
peşkeş çekilmediği,

Kentlerimizin, doğamızın ve yaşam alanlarımızın serma-
yenin talanıyla yok edilmediği,

Sel, deprem, heyelan gibi afetlerin bilimi dışlayan yanlış 
yönetim anlayışları yüzünden felakete dönüşmediği,

Bilime ve tekniğe gerçekten değer verildiği,

Ülkemizin, 15 Temmuz darbe girişimini gerçekleştiren 
ve destekleyenler ile bu girişimi bahane ederek kendi 
darbesini yapanlardan kurtulduğu,

Başkanlık/Cumhurbaşkanlığı sistemi adı altında kurumsal-
laşan diktatörlüğün reddedildiği,

KHK ve OHAL gibi demokrasi düşmanı uygulamaların 
terk edildiği,

Emperyalizm ile her düzeydeki ilişkilerin kesilerek İncir-
lik vb üslerin kapatıldığı,

Ortadoğu’nun kan emici emperyalist güçler ve cihatçı çe-
telerden temizlenerek huzura kavuştuğu,

Şehirlerimizin ve sınırlarımızın uluslararası cihatçı terör 
örgütlerinin yatağı, lojistik üssü olarak kullanılmadığı,

Emeğin sömürülmediği ve en yüce değer sayıldığı,

İş cinayetlerinin ve işçi katliamlarının kaderden, fıtrattan 
sayılmadığı ve son bulduğu, işçi sağlığı ve iş güvenliğinin 
temel alındığı,

Kürt sorununun demokrasi zemininde kökten çözüldüğü 
ve birarada, kardeşçe bir yaşamın yeşerdiği,

İç savaş kavramının asla telaffuz edilmediği,

Bombaların patlamadığı, silahların kullanılmadığı, katliam-
ların yaşanmadığı ve ölümlerin kutsanmadığı,

Evde, işte, parkta, durakta can güvenliği tehdidinin 
olmadığı,

Gerici, dinci, faşist anlayışların kökten temizlendiği ve la-
ikliğin yeniden kazanıldığı,

Eğitim sisteminin dinci, kinci, yobaz bir nesil üretmek için 
kullanılmadığı,

Kadınların taciz edilmediği, tecavüze uğramadığı, şiddet 
görmediği, kimliğinden ötürü sömürülmediği ve öldürül-
mediği,

Hukukun iktidara muhalif olan her kesime karşı bir silah 
olarak kullanılmadığı,

Ülkemizin açık cezaevine dönüşmediği,

Basın yayın organlarının iktidarın yönetim aygıtı olarak 
kullanılmadığı,

Gazete ve televizyonların kapatılmadığı, gazeteciliğin suç 
sayılmadığı,

Çocuklarımızın sapkın ideolojilerin yobazları tarafın-
dan istismar edilmediği, yurtlarda yakılmadığı ve taciz 
edilmediği,

Darbe girişimi ile ilgisi olmayan, haksız ve hukuksuz bi-
çimde işinden edilen bütün kamu çalışanlarının işlerine 
iade edildiği,

Kamunun cemaat ve tarikat aidiyeti ile değil liyakate göre 
biçimlendiği,

Örgütümüz TMMOB başta olmak üzere tüm demokra-
tik kitle örgütleri üzerindeki baskıların sonlandığı,

Eşit, özgür, laik, bağımsız ve demokratik bir Türkiye’yi 
ülkemize ve halkımıza armağan edeceğimizbir yıl olma-
sını diliyoruz.

Aklımızın ve umudumuzun yolu açık olsun.

 Emin Koramaz
 TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
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Aralık
2016

Günce

2 Aralık 2016 Cuma

TMMOB Bilirkişilik Çalışma Grubu Toplantısı  gerçek-

leştirildi. Toplantıya Çalışma Grubu Odamız Temsilcisi 

Harun Erpolat katıldı.  

3 Aralık 2016 Cumartesi

MMO Suat Sezai Gür Toplantı Salonu’nda gerçek-

leştirilen ‘TMMOB Sanayi Kongresi Düzenleme Kurulu 

Toplantısı’na; OYK Başkanı Ali Ekber Çakar, OYK Sekre-

ter Üyesi Yunus Yener, OYK Üyesi Bedri Tekin, Oda Tek-

nik Görevlisi A. Sıla Aytemiz ve Oda Basın Danışmanı 

Aslı Aydın katıldı.

 Odamız Kocaeli Şubesi ‘Öğrenci Üye Yerel 

Kurultayı’na, OYK Üyesi Elif Öztürk ve Oda Teknik Gö-

revlisi H. Cem Şavur katıldı.

6 Aralık 2016 Salı

Oda Yönetim Kurulu Toplantısı yapıldı.

Oda Merkezinde gerçekleştirilen Periyodik Kontrol 

Programına Yönelik Değerlendirme Toplantısına, Oda 

Teknik Görevlileri Abdullah Güney ve Bülent Göksülük 

katıldı.

7 Aralık 2016 Çarşamba

TMMOB Kamuda Çalışan Mühendis, Mimar, Şehir 

Plancısı Özlük Hakları Çalışma Grubu Toplantısı gerçek-

leştirildi. Toplantıya Oda Denetleme Kurulu Üyesi Hay-

dar Şahin katıldı.

8 Aralık 2016 Perşembe
OYK Başkanı Ali Ekber Çakar, ‘İdari ve Mali Denetim 

Sürecine İlişkin Değerlendirme’ gündemiyle gerçekleş-

tirilen TMMOB Yönetim Kurulu-Oda Başkanları Toplan-

tısına katıldı.

 Oda Yönetim Kurulu Toplantısı yapıldı.

9 Aralık 2016 Cuma
 TMMOB İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Çalışma Grubu 

Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya OYK Üyesi Bedri 

Tekin katıldı.

 TMMOB Savaşın Etkilediği Kentlerin Yapısal Sorunla-

rı Çalışma Grubu Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya 

OYK Sayman Üyesi Tahsin Akbaba katıldı.

OYK Başkanı Ali Ekber Çakar, Odamızın kuruluşunun 

62. yıldönümü nedeniyle Mersin Şubemiz tarafından 

düzenlenen ‘Geleneksel Gece’ye katıldı.

10 Aralık 2016 Cumartesi
Odamızın kuruluşunun 62. yıldönümü nedeniyle,

  Kocaeli Şubemiz tarafından düzenlenen ‘Gele-

neksel Gece’ye, OYK Başkanı Ali Ekber Çakar,

  Denizli Şubemiz tarafından düzenlenen ‘Gelenek-

sel Gece’ye, OYK Sekreter Üyesi Yunus Yener, 

  İzmir Şubemiz tarafından düzenlenen ‘Geleneksel 

Gece’ye, OYK Üyesi Bedri Tekin,

   Zonguldak Şubemiz tarafından düzenlenen ‘Gele-

neksel Gece’ye, OYK Üyesi Elif Öztürk, 
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  Eskişehir Şubemiz tarafından düzenlenen ‘Gele-

neksel Gece’ye, OYK Üyesi Vedat İrşi katıldı.

OYK Sekreter Üyesi Yunus Yener, Denizli Şube Danış-

ma Kurulu Toplantısına katıldı.

11 Aralık 2016 Pazar

OYK Başkanı Ali Ekber Çakar, İstanbul’da gerçekleşti-

rilen bombalı saldırılarla ilgili ‘Terörü Lanetliyoruz’ baş-

lıklı yazılı bir açıklama yaptı.

OYK Sekreter Üyesi Yunus Yener, Denizli Şube perso-

nel toplantısına katıldı.

13 Aralık 2016 Salı

TMMOB Enerji Çalışma Grubu Toplantısı gerçekleşti-

rildi. Toplantıya OYK Üyesi Haydar Dirik katıldı.

14 Aralık 2016 Çarşamba

Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından Oda Merkezi'nde 

gerçekleştirilen ‘Kapsam Genişletme Denetimleri’ne; 

OYK Başkanı Ali Ekber Çakar, OYK Sekreter Üyesi Yunus 

Yener, Oda Müdürü Arife Kurtoğlu, Oda Teknik Görev-

lileri Evren Sağ, Can Öztürk, Fatma Kahraman ve Figen 

Özer katıldı.

Bilim ve Teknoloji Bakanlığı bünyesinde kurulan Ba-

sınçlı Kaplar Teknik Komitesi’nin XI. Toplantısına, OYK 

Başkanı Ali Ekber Çakar ve Oda Teknik Görevlisi Bülent 

Göksülük katıldı.

TMMOB Mevzuatı İzleme ve Geliştirme Çalışma Gru-

bu Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya Oda Denet-

leme Kurulu Üyeleri Hüseyin Dinçer ve Hüseyin Kaya 

katıldı.

15 Aralık 2016 Perşembe

OYK Sekreter Üyesi Yunus Yener, TMMOB-Oda Sek-

reter/Yazman Üyeler Toplantısına katıldı.

Ankara Şube Öğrenci Üye Komisyonu tarafından, 

MMO Suat Sezai Gürü Toplantı Salonu’nda düzenlenen 

‘Ülkemizde Robot Teknolojileri ve Uygulamaları’ konulu 

seminere, OYK Sekreter Üyesi Yunus Yener ve OYK Üye-

si Elif Öztürk katıldı.

16 Aralık 2016 Cuma

 TMMOB Ücretli İşsiz Emekli Mühendis, Mimar ve Şe-

hir Plancıları Çalışma Grubu Toplantısı gerçekleştirildi. 

Toplantıya Oda Denetleme Kurulu Üyesi Satılmış Gök-

taş katıldı.

17 Aralık 2016 Cumartesi

OYK Başkanı Ali Ekber Çakar, Kayseri’de gerçekleşti-

rilen terör eylemine ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

OYK Başkanı Ali Ekber Çakar, OYK Üyesi Elif Öztürk, 

Oda Müdürü Arife Kurtoğlu ve Oda Teknik Görevlisi H. 

Cem Şavur, Odamız Ankara Şubesinde gerçekleştirilen 

‘Öğrenci Üye 10. Ankara Yerel Kurultayı’na katıldı.

 Odamız İzmir Şubesi ‘Öğrenci Üye Yerel Kurultayı’na, 

OYK Sekreter Üyesi Yunus Yener katıldı.

 Odamız Denizli Şubesi ‘Öğrenci Üye Yerel 

Kurultayı’na; OYK Üyesi Haydar Dirik, Oda Teknik Gö-

revlileri Evren Sağ ve Meltem Özdemir katıldı.

20 Aralık 2016 Salı

Oda Yönetim Kurulu Toplantısı yapıldı.

Rusya’nın Türkiye Büyükelçisi Andrey Karlov’un 

Ankara’da uğradığı bir silahlı saldırı ile öldürülmesi 

üzerine, OYK Başkanı Ali Ekber Çakar yazılı bir açıklama 

yaptı.

21 Aralık 2016 Çarşamba

Oda Yönetim Kurulu Toplantısı yapıldı.

TMMOB’de gerçekleştirilen ‘LPG Sorumlu Müdür Ya-

zılımı ve Yönetmelik Değişikliği Eğitimi’ne; Oda Teknik 

Görevlileri Evren Sağ ve Meltem Özdemir, Oda Bilgi İş-

lem Sorumlusu Abdullah Güney ve Oda Büro Personeli 

Uğur Bozdoğan katıldı.
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22 Aralık 2016 Perşembe

MMO Suat Sezai Gürü Toplantı Salonu’nda gerçek-

leştirilen ‘Sensör ve Sensör Teknolojileri Semineri’ne, 

OYK Sekreter Üyesi Yunus Yener katıldı.

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nda gerçekleştiri-

len Asansör Teknik Komitesi (ASTEK) Toplantısına, Oda 

Teknik Görevlisi Bülent Göksülük katıldı.

TMMOB Doğa ve Çevre Sorunları Çalışma Grubu 

Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya OYK Üyesi İsmail 

Odabaşı katıldı.

23 Aralık 2016 Cuma

Odamız Ankara Şubesi ‘Geleneksel Gece’sine; OYK 

Üyeleri Bedri Tekin, Elif Öztürk, S. Melih Şahin, Ercü-

ment Ş. Çervatoğlu, Oda Denetleme Kurulu Üyeleri 

Haydar Şahin, Hüseyin Kaya ve Oda Müdürü Arife Kur-

toğlu katıldı.

24 Aralık 2016 Cumartesi

Odamız Sanayi Kongresi çalışmaları kapsamında 

Edirne Çorlu’da gerçekleştirilen ‘Ergene Havzasında 

Mühendisler Sempozyumu’na; OYK Sekreter Üyesi Yu-

nus Yener, Oda Teknik Görevlisi A. Sıla Aytemiz ve Oda 

Merkez Personeli Ozan Sürer katıldı.

Odamız Antalya Şubesi ‘Öğrenci Üye Yerel 

Kurultayı’na; OYK Üyesi Elif Öztürk ve Oda Teknik Gö-

revlisi H. Cem Şavur katıldı.

Odamız Ankara Şubesi tarafından gerçekleştirilen 

“IX. Ulusal Uçak Havacılık ve Uzay Mühendisliği Kurul-

tayı (UHUM) Düzenleme Kurulu II. Toplantısı”na, OYK 

Üyesi A. Selçuk Soylu katıldı.

OYK Başkanı Ali Ekber Çakar, Odamızın kuruluşunun 

62. yıldönümü nedeniyle İstanbul Şubemiz tarafından 

düzenlenen ‘Geleneksel Gece’ye katıldı.

26 Aralık 2016 Pazartesi

Oda Yönetim Kurulu Toplantısı yapıldı.

OYK Başkanı Ali Ekber Çakar, 2017 Yılı Merkezi Yö-

netim Bütçe Kanunu’yla ilgili yazılı bir açıklama yaptı.

 EPDK LPG Dairesi Başkanlığında yapılan toplantıya, 

OYK Başkanı Ali Ekber Çakar ve Oda Teknik Görevlisi 

Evren Sağ katıldı.

28 Aralık 2016 Çarşamba

Odamız Eskişehir Şubesi ‘Öğrenci Üye Yerel 

Kurultayı’na, OYK Sekreter Üyesi Yunus Yener ve Oda 

Teknik Görevlisi H. Cem Şavur katıldı.

'Periyodik Kontrol Programı’na yönelik Oda 

Merkezi’nde yapılan değerlendirme toplantısına;  Oda 

Bilgi İşlem Sorumlusu Abdullah Güney ve Oda Teknik 

Görevlisi Bülent Göksülük katıldı.

TMMOB LPG Çalışma Grubu Toplantısı gerçekleşti-

rildi. Toplantıya OYK Sayman Üyesi Tahsin Akbaba ve 

Oda Teknik Görevlisi Evren Sağ katıldı.

29 Aralık 2016 Perşembe

TMMOB Ücretli İşsiz Emekli Mühendis, Mimar ve Şe-

hir Plancıları Çalışma Grubu Toplantısı gerçekleştirildi. 

Toplantıya OYK Üyesi Bedri Tekin katıldı.

Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü’nde yapılan 

Enerji Verimliliği Koordinasyon Kurulu 2016 Yılı IV. 

Toplantısı’na, TMMOB adına OYK Başkanı Ali Ekber Ça-

kar katıldı.

 OYK Başkanı Ali Ekber Çakar, Oda üyelerine hitaben 

yazılı bir ‘yeni yıl mesajı’ yayımladı.

Oda Yönetim Kurulu, Oda örgütlülüğü ve çalışanları-

mıza hitaben yazılı bir ‘yeni yıl mesajı’ yayımladı.


