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Sunuş

Eylül ayına 1 Eylül Dünya Barış Günü ile girdik ve “Ülkede, 
Bölgede, Dünyada Barış İstiyoruz” dedik; ülkemizdeki Kürt 
sorunu, bölgemizdeki emperyalist müdahaleler, dünyadaki 
nükleer silahlanma ve savaş tehdidine karşı barışın önemine 
dikkat çektik. 

12 Eylül 1980 darbesinin yıldönümünde “Darbelere, Dikta-
lara Karşı Tek Seçenek Demokrasi” dedik; meslek örgütleri, 
demokratik kitle örgütleri ve toplumsal muhalefete yönelik 
baskı politikalarının 12 Eylül’ün devamı ve tepe noktası nite-
liğinde olduğunu belirttik.

19 Eylül TMMOB Mühendis, Mimar, Şehir Plancıları Daya-
nışma Günü dolayısıyla “Mücadele Geleneğimiz Sürüyor, 
Sürecek” dedik; meslek disiplinlerimiz ve Odalarımıza yö-
nelik tasfiyeci politikalar ile ülke çapında izlenen piyasacı-
rantçı politikalar ve toplumsal muhalefetin sindirilmesi çaba-
ları arasındaki bağlara dikkat çektik. 

İstanbul’da düzenlediğimiz bir basın toplantısı ile; “İstihdam-
sız, Sanayisiz, Yoksullaştırıcı ve Tahripkâr “Büyüme”ye karşı 
toplumsal refahı sağlayıcı farklı bir büyüme yaklaşımına; ül-
kemizin emeği, mühendisliği, bilimi, tekniği, sanayileşmeyi 
toplumsal refah amacına doğru yönlendirmeye; ülke kay-
naklarını etkin bir dağılımla üretken ve istihdam yaratan sek-
törlere yönlendirmeye duyduğu ivedi gereksinimlere işaret 
ettik. 

Bilindiği üzere Odalarımız ve TMMOB’nin özerk demokra-
tik yapısını tasfiye etme ve siyasi iktidarın hiyerarşik vesayeti 
altına sokma çabaları uzun süredir gündemdedir. Bu kap-
samda, TMMOB ve bağlı Odalarının “idari ve mali denetimi” 
yönünde 12 Eylül faşizminin yaptığı ancak o dönem ve son-
raki hükümetler tarafından uygulanmayan bir düzenleme, 
şimdiki iktidar tarafından 2013 yılından beri işletilmeye çalı-
şılmaktadır. Konu, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tara-
fından, Kimya Mühendisleri Odamızın Yönetim Kurulu’nun 
görevden alınması istemiyle dava açmasına dek varmıştır. İk-
tidar yargısı da 25 Eylül’de Bakanlığın istemi doğrultusunda 
bir karar vermiştir. 

Bu karar üzerine TMMOB, Odamız ve Odalar olarak açık-
lamalar yaparak tepkilerimizi ortaya koyduk, KMO ile daya-
nışma içinde olduğumuzu belirttik; “Darbe Hukukuna, Ana-
yasa İhlaline ve Hukuk Dışı Kararlara Direneceğiz” dedik. 
Kimya Mühendisleri Odamızın Yönetim Kurulu da, görev 
başında olduklarını ve Oda Yönetim Kurulu seçimlerinin 
olağan şekilde 2018 yılı Nisan ayında yapılacağını açıkladı. 

Bu noktada hem Bakanlıkların Odalarımızı denetleme-
ye yönelik istemleri hem de mahkemenin verdiği kararın 
Anayasa’nın 135. maddesine aykırı olduğunu belirtmek is-
teriz. Zira Anayasa’nın kamu kurumu niteliğindeki meslek 
kuruluşları üzerine olan 135. maddesindeki, “Bu meslek ku-
ruluşları üzerinde Devletin idari ve mali denetimine ilişkin 
kurallar kanunla düzenlenir” hükmü yer almakta ancak bu 
yönde bir kanun düzenlemesi bulunmamaktadır. TMMOB 
Yasası yada başka herhangi bir kanunda da bu konuda bir 
hüküm bulunmamaktadır. Diğer taraftan Birliğimizin ve 
Odalarımızın tüm faaliyetlerinin, TMMOB Yasası, yönetme-
likleri ve bağlı Odaların yönetmeliklerine tabi olduğu bilinen 
bir gerçekliktir. Odalarımızın faaliyetlerinin yasa ve yönet-
meliklere uygunluğu, genel kurullarımız ve bu kurullarımız-
da seçilen denetleme kurulları tarafından düzenli olarak ya-
pılmakta; ayrıca, tüm idari ve mali faaliyetlerimiz, internet 
siteleri ve diğer yayınlarla üyelerimize ve kamuoyuna duyu-
rulmaktadır. Bu nedenle TMMOB ve Odalarımızın iktidarın 
hiyerarşik vesayeti altına alınmasına karşı Anayasal, hukuki, 
haklı direnişimizin süreceğini belirtmek isteriz. 

46. Dönem Çalışma Programında belirlenen merkezi et-
kinliklerimizden üçü Eylül ayında başarıyla gerçekleştirildi. 
6. Öğrenci Üye Kampı 7-14 Eylül tarihlerinde Yeni Şakran 
Aliağa İzmir’de; Güneş Enerjisi Sistemleri Sempozyumu ve 
Sergisi 22-23 Eylül’de Mersin’de; Bakım Teknolojileri Kong-
resi ve Sergisi 28-30 Eylül’de Denizli’de yapıldı. 

13-14 Ekim’de Kocaeli’nde Enerji Verimliliği Kongresi yapı-
lacak. 21 Ekim’de ise Oda Danışma Kurulu toplanacak. 

17-18 Kasım’da Ankara’da yapılacak olan Kaynak Tekno-
lojisi ve Tahribatsız Muayene Ulusal Kongresi ve Sergisi, 
17-18 Kasım’da İstanbul’da yapılacak olan Endüstri İşletme 
Mühendisliği Kurultayı, 22-25 Kasım’da İzmir’de yapılacak 
olan Ulusal Hidrolik Pnömatik Kongresi ve Sergisi, 30 Ka-
sım-2 Aralık’ta Adana’da yapılacak olan Ulusal İşçi Sağlığı ve 
İş Güvenliği Kongresi ve 8-9 Aralık’ta Ankara’da yapılacak 
olan TMMOB Sanayi Kongresi ile 46. Dönem için planlanan 
merkezi etkinliklerimiz tamamlanacak. Ardından Şubeler-
Odalar-TMMOB Genel Kurulları süreci başlayacak.

Etkinliklerimiz ve genel kurullarımızın hazırlık sürecinin; ör-
gütlülüğümüzü ve birliğimizi pekiştirme, mesleki kamusal-
toplumsal sorumluluklarımızı direngen bir şekilde savunma 
platformları olması gerektiğini yineleyerek esenlikler diliyo-
ruz. 
	 TMMOB	Makina	Mühendisleri	Odası
	 Yönetim	Kurulu

MÜCADELE GELENEĞİMİZ SÜRÜYOR, SÜRECEK
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VII. GÜNEŞ ENERJİSİ SİSTEMLERİ SEMPOZYUMU VE SERGİSİ 
GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Odamız tarafından Mersin Şube sekreteryalığında düzenlenen VII. Güneş Enerjisi Sistemleri Sempozyumu ve 
Sergisi,  22-23 Eylül 2017 tarihlerinde Mersin Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Güneş enerjisiyle ilgili farkındalık yaratılması, bilginin yay-
gınlaştırılarak yoğunlaştırılması, teknolojik yeniliklerin ve 
uygulamaların ülkemize kazandırılması amaçlarıyla yapı-
lan sempozyumun açılış konuşmaları Oda Yönetim Kuru-
lu Başkanı Ali Ekber Çakar, Mersin Şube Yönetim Kurulu 
Başkanı Akar Tülücü ve Mersin Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Burhanettin Kocamaz tarafından yapıldı.

Oda Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ekber Çakar 
açılışta şöyle konuştu:

“TMMOB Makina Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu 
ve şahsım adına hepinizi saygıyla selamlıyorum. 7. Güneş 
Enerjisi Sistemleri Sempozyumu’na hoş geldiniz.

Enerji toplumsal yaşamın ve biz makina mühendislerinin 
ağırlıkla çalıştığı, ülke sanayisinin en temel girdisi konu-
mundadır.

Enerji dönüşüm sistemleri, yalıtım, enerji performans de-
ğerlendirmeleri, enerji verimli ve çevre uyumlu taşıtlar, 
ısıtma, soğutma, iklimlendirme ve sıhhi tesisatın tasarlan-
ması, uygulanması, atık enerjinin geri kazanımı; kojene-
rasyon tekniklerinin kullanımı ve bu amaçlara uygun ci-
haz, ekipman ve sistemlerin tasarımı, imalatı ve kullanmı; 
enerji ile ilgili konulardan bazılarıdır ve doğrudan makina 
mühendisliği meslek uygulama alanları arasındadır.

Bu nedenle Makina Mühendisleri Odası olarak enerji ve 
bağlantılı konularda geçmişten beri bir dizi çalışma yürü-
tüyoruz. Doğalgaz Kongresi, Enerji Verimliliği Kongresi, 
enerji konulu Tesisat Kongreleri, Yeni ve Yenilenebilir 
Enerji Kaynakları ve Güneş Enerjisi Sistemleri Sempoz-
yumları; ülkemizde bu alanda yapılan öncü etkinlikler 
arasında yer almaktadır.

Odamızın her yıl güncelleyerek hazırladığı; Türkiye’nin 
Enerji Görünümü, Türkiye’de Termik Santraller, Ener-
ji Ekipmanları Yerli Üretimi Durum Değerlendirmesi 
ve Öneriler, Dünyada ve Türkiye’de Enerji Verimliliği, 
Türkiye’nin Doğal Gaz Temin ve Tüketim Politikalarının 
Değerlendirilmesi, ve Yenilenebilir Enerji Kaynakları adlı 
Oda Raporları da bu alandaki öncü çalışmalar arasında 

yer almaktadır. Türkiye’nin Enerji Görünümü raporu-
muz sürekli olarak güncellenmektedir. Enerji sektörü 
için önemli bir referans kaynağı olan bu çalışmanın en son 
güncellemesinin bu ay yapıldığını ve Odamızın internet 
sitesinde yer aldığını belirtmek isterim.

Ülkemiz, güneş enerjisini daha çok sıcak su amaçlı ola-
rak kullanmaktadır. Güneş enerjisi ile elektrik üretimine 
birçok ülkede çatı uygulamalarıyla başlanmış olmasına 
rağmen ülkemizde bu yol tercih edilmemiştir. Oysa gü-
neş enerjisi, dünyanın enerji ve iklim değişikliği sorunları 
için dikkatlerini yönelttiği en önemli kaynaklardan biridir. 
Hatta Japonya’daki Fukishima nükleer santral kazasından 
sonra güneşten elektrik üretimi, politikalarda öncelikli 
tercih edilen bir kaynak haline gelmiştir.

Dünya enerji sektörü radikal bir değişimin eşiğindedir. 
Özellikle fosil kaynaklara sahip olmayan ve enerjide dışa 
bağımlılığı artan sanayileşmiş ülkeler, bu değişim sürecin-
de; hem güvenli enerji kaynaklarına yönelmek, hem de 
yenilenebilir enerji teknolojileri satarak bu yeni dönem-
de ekonomilerini güçlendirmek istemekte; “temiz enerji 
ekonomisi” olarak adlandırdıkları bu sektörü ciddi olarak 
desteklemektedir.

Güneş enerjisi de günümüzde, bütün dünyada en kap-
samlı AR-GE çalışmalarının yapıldığı bir sanayi dalıdır. 
Bunun sonucunda, daha önce konvansiyonel sistemlerle 
rekabet edemeyen güneşten elektrik üretim maliyetleri, 
çok hızlı bir şekilde düşmektedir.

Kısaca, gelişmiş ülkeler, yenilenebilir enerji konusunu, 
enerji güvenliğinin yanı sıra, gelecek için önemli bir eko-
nomik yatırım, istihdam ve teknoloji egemenliği alanı ola-
rak görmektedir. Dünyanın güçlü ülkeleri, bir yandan fo-
sil kaynaklar üzerindeki politik etkinliklerini çatışmalı bir 
şekilde sürdürmeye çalışırken yeni teknoloji pazarındaki 
paylarını artırmak için de rekabet etmektedirler.

Türkiye bugün doğalgaz, petrol, kömür, petrol koku it-
halatında ve dünya “net enerji ithalatında” ön sıralarda 
yer almaktadır. Ayrıca proje stoku gerçek ihtiyacın üze-
rindedir.



4 bülten 232
ekim 2017

E t k i n l i k

Toplum yararını gözetmeyen serbestleştirme ve özel-
leştirme politikaları kapsamında plansızca ve ihtiyacın 
çok üzerinde elektrik üretimi amaçlı tesisin yapımı için 
lisans verilmekte ve teşvik edilmektedir. Bu projelerin 35 
milyar dolar tutarındaki kredilerinin nasıl geri ödenece-
ği sorusunun tek yanıtı, faturanın yine halka ödetileceği 
şeklindedir.

Plansız, çevre ve toplumla uyumsuz yatırım alanlarında 
yaşayan halkın istemediği projeler de halkın üretim ve 
yaşam alanlarını tahrip etmektedir.

Ülkemizin enerji ihtiyacı esas olarak yeni enerji arzı ve 
ithal enerji kaynağına dayandırılmış, fosil kaynaklı ithala-
ta dayalı yüksek maliyetli yatırımlar yapılmıştır. Dışa ba-
ğımlılık yüzde 75,9 gibi çok ciddi bir boyuta ulaşmıştır ve 
bağımlılık oranı her yıl biraz daha artmaktadır. Yerli kay-
nak üretiminde ciddi bir atılım yapılmadığı takdirde, söz 
konusu bağımlılığın önümüzdeki dönemlerde hızla yüzde 
80’lerin üzerine çıkması muhtemeldir. Yalnızca 2017 yılı 
enerji girdileri ithalat tutarının 40 milyar dolara yaklaş-
ması söz konusu olabilecektir; bunun çok ciddi bir rakam 
olduğunu sanırım hepimiz kabul etmekteyiz.

Ülkemizde yerli güneş enerjisi endüstrisinin gelişimini 
desteklemek üzere 6094 sayılı Kanun Değişikliği ile geti-
rilen yerli üretime ilave teşvikler konusu özellikle güneş 

enerjisi sektörünün yeni gelişmeye başladığı ülkemiz-
de önemli bir düzenlemedir. Zira Türkiye yenilenebilir 
enerji potansiyelini değerlendirirken, ithal teknoloji ve 
ekipman için önemli bir paranın yurtdışına akması da ön-
lenebilecektir.

ETKB Strateji Planı ve Ulusal Yenilenebilir Enerji Eylem 
Planı’nda öngörülen yenilenebilir enerji kurulu güçlerine 
ulaşabilmek için; 2015 yılı sonundaki kurulu güç değerle-
rine göre 2019 yılında yüzde 46,8, 2023 yılında ise yüzde 
93 oranında artış gerekmektedir. Bu plana göre, 2023’te 
Türkiye kurulu gücünün yüzde 49’unu yenilenebilir enerji 
kaynakları oluşturacaktır.

Ancak, bugün itibarıyla, gerek mevcut kurulu güç, gerek-
se EPDK’nın lisans verdiği ve yatırım sürecinde olan pro-
jelerin durumu ve lisanslama aşamasındaki santrallerin 
kaynak dağılımı da göz önüne alındığında, bu öngörülerin 
çok gerçekçi olmadığı anlaşılmaktadır.

2019 hedefi 3.000 MW (megavat), 2023 hedefi ise 5.000 
MW olan kurulu güç; 2017 Haziranında, destek değil 
kösteklere rağmen 1.362,60 MW’e ulaşmıştır. Bu tablo 
iktidarın güneş enerjisinde şimdiye kadar izlediği politi-
kaların başarısızlığını ortaya koymaktadır. Güneş enerjisi 
potansiyelinin elektrik amaçlı kullanımında ülkemizin bi-
limsel, kalıcı bir politikası bulunmamaktadır.
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Güneş enerjisinden elektrik üretimi dünya ortalaması 
yüzde 1’dir. Ama örneğin İtalya elektrik üretiminin yüzde 
8’ini, Yunanistan yüzde 7,5’ini, Almanya yüzde 6,7’sini, 
Türkiye ise sadece yüzde 0,5’ini (binde beşini) güneş 
enerjisinden elde etmektedir.

Türkiye yerli ve yenilenebilir enerji kaynakları açısından 
birçok güçlü yöne sahip bir ülkedir. Güneş enerjisi ile 
birlikte su, rüzgâr, jeotermal, hidroelektrik ve linyit kay-
naklarımızdan elde edilebilecek kurulu güç olanaklarının 
iyi değerlendirilmesi ile ülkemizin yüzde 75-76 seviyesine 
ulaşan enerjide dışa bağımlılığını ciddi ölçülerde azaltması 
söz konusu olabilecektir.

Bugün tarihte güneş enerjisi ile anılan Mersin’de bu kay-
nağın ülkemize kazandırabileceklerini ve yöntemlerini 
konuşurken Türkiye’nin başka ülkelerin teknoloji pazarı 
olmadan, kendi araştırmacısı ve mühendisi ile bu kaynağı 
nasıl değerlendirebileceğini, bu hazır kaynağın en kısa sü-
rede nasıl değerlendirilmesi gerektiğini de konuşmamız 
gerekmektedir.

Güneş enerjisi kullanımının geliştirilmesi tartışmalarının 
sadece elektrik açısından ele alınmasını da doğru bulmu-
yoruz. Türkiye hemen her bölgesinde güneş enerjisinin 
termal kullanımı için çok önemli potansiyele sahiptir. Bu 
konuda gelişen yerli teknoloji de olmasına rağmen sade-
ce elektrik üretimine odaklanmak, bu önemli kaynağın 
göz ardı edilmesine ve yeterince değerlendirilmemesine 
yol açmaktadır.

Ayrıca güneş enerjisinden pasif düzenlemelerle yararı 
maksimize eden mimari pratiklerin yaygınlaştırılması için 
üniversitelerimize önemli görevler düşmektedir. Güneş 
enerjisinin bina ısıtmasında ve soğutulmasında ve endüst-
riyel proseslerde kullanılması, ithal enerjinin azaltılması 
için çok önemlidir.

Türkiye’de de teşvik edildiği takdirde, ısıtma sistemleri 
desteklenerek ithal doğalgaza olan bağımlılığımızı azalta-
bilmek mümkündür. Sempozyumumuzun bu konuda ya-
pılması gerekenler için açılımlar geliştirmesini diliyorum.

Güneş ve rüzgara dayalı elektrik üretiminde yerli ekip-
man kullanımını desteklemek için açılan Yenilenebilir 
Enerji Kaynak Alanı (YEKA) ihalelerini bu doğrultuda atıl-
mış bir adım olarak değerlendirebilmek için, bütüncül bir 
strateji, plan, program ve eylem planın varlığı ve YEKA 
uygulamalarının, böylesi planlı bir program ve yapılanma-
nın bir bileşeni olması gerekir.

Bunun için, akademinin, meslek kuruluşlarının, uzmanlık 
derneklerinin, imalatçıların temsilcilerinin geniş ve yaygın 
katılımının sağlanacağı, demokratik ve katılımcı bir işleyi-
şi olan “Güneş Enerjisine Dayalı Yerli Enerji Ekipmanları 
İmalatı”, “Rüzgar Enerjisine Dayalı Yerli Enerji Ekipman-
ları İmalatı” ve “Jeotermal Enerjiye Dayalı Yerli Enerji 
Ekipmanları İmalatı” Platformları oluşturulmalıdır. Enerji 
Bakanlığı bünyesinde, Sanayi ve Kalkınma Bakanlıklarının 
da temsil edildiği “Yerli Enerji Ekipmanları Başkanlığı“ 
kurulmalı ve bu platformların çalışmaları; bu Başkanlıkça, 
takip edilmeli, yönlendirilmeli ve desteklenmelidir.

Bu platformların geniş ve yaygın katılımlı çalışmalarla ile 
hazırlayacağı “Güneş Enerjisine Dayalı Yerli Enerji Ekip-
manları İmalatı”, “Rüzgar Enerjisine Dayalı Yerli Enerji 
Ekipmanları İmalatı” ve “Jeotermal Enerjiye Dayalı Yerli 
Enerji Ekipmanları İmalatı” Strateji Belgeleri; kısa, orta 
ve uzun vadeli Plan ve Programlar ve Eylem Planları, ilgili 
kamu otoriteleri tarafından desteklenmeli ve uygulanma-
lıdır.

Böylece yerli enerji ekipmanları üretimi kümelenmeler, 
enerji ekipmanları imalatı özel ihtisas OSB’leri vb. uygu-
lamalarla da güçlendirilmeli ve yaygınlaştırılmalıdır.

Son olarak, yetkilileri, dışa bağımlı enerji politikalarından 
uzaklaşmaya, kamusal planlama ve üretimi esas almaya, 
yerli kaynak kullanımına öncelik vermeye ve zam kolay-
cılığından uzaklaşmaya davet ediyorum.

Yerli teknoloji yoksa, enerji arzı yerli ve yenilenebilir 
enerji kaynaklarına değil de ağırlıkla ithal kaynaklara daya-
lı ise; toplum çıkarlarını gözeten bir planlama uygulanmı-
yorsa; enerji yatırımlarında toplumun değil, kazançlarını 
azamileştirme peşindeki sermaye gruplarının çıkarlarını 
gözeten politika ve uygulamalara dayalı enerji politikaları 
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dayatılıyorsa, işte bu durumda enerji, toplumsal ve eko-
nomik gelişmeye katkı sağlayan bir unsur olmaktan çıkar. 
Yoğun dışa bağımlılık, artan enerji faturaları, teminde ak-
sama ve sıkıntılar nedeniyle, enerji, ülkenin güvenliği için 
bir sorun kaynağı; ve gelişmenin ve bağımsızlığın önünde-
ki en önemli engellerden biri de olabilir.

Bu nedenle, toplum çıkarlarını korumayı ve geliştirmeyi 
amaçlayan demokratik enerji politikaları ve programını 
önce hayal etmek, sonra tanımlamak, tasarlamak, kur-
gulamak, geliştirmek ve uygulamak için yoğun bir şekilde 
çalışmamız gerekmektedir.

Son olarak, bildiri sunacak, panelde yer alacak konuş-
macılara, delege ve izleyiciler ile katkıda bulunan bütün 
kurum ve kuruluşlara, sergide yer alacak firma ve kuru-
luşlara, Odamız adına sempozyumun gerçekleştirilmesi-
ni sağlayan Düzenleme, Danışma ve Yürütme Kurulları 
ve sekretaryasına, Mersin Şube Başkanı, Şube Yönetim 
Kurulu ve çalışanlarına, Oda Yönetim Kurulu ve şahsım 
adına içtenlikle teşekkür ediyor, etkinliğimizin başarılı 
geçmesini diliyor, saygılar sunuyorum.”

Mersin Şube Başkanı Akar Tülücü açılışta şöyle 
konuştu:

“7. Güneş Enerjisi Sistemleri Sempozyumu ve Sergisi’ne 
hoşgeldiniz.

Yılda üç yüzden fazla günün güneşli geçtiği Mersin’de 
bugüne kadar, TMMOB Makina Mühendisleri Odası 
(MMO) adına; Güneş enerjisiyle ilgili olarak farkındalık 
yaratılması, bilginin yaygınlaştırılması ve yoğunlaştırılması, 
teknolojik yeniliklerin ve uygulamaların ülkemize kazan-
dırılması; kentimizin “GÜNEŞ KENT MERSİN” kimliğini 
kazanması amaçıyla; 1997 yılından bu yana bir çok semi-
ner, panel, konferans, sempozyum, sergi ve festival gibi 
çalışmalar gerçekleştirdik.

Mezitli Belediyesi işbirliği ile gerçekleştirdiğimiz ve açı-
lışını dün yaptığımız Güneş Park Enerji Kompleksi ile bu 
bilgi birikimleri gelecek nesillere aktarabilecek; temiz ve 
yenilenebilir enerjilere ve özellikle tükenmez enerji olan 
GÜNEŞ’e dikkatleri çekerek, yıllardır verilen emeklerin 
karşılığını göreceğimize inanıyoruz.

Halen güneş enerjisi konusunda ve mesleğimizle ilgili 
alanlarda meydana gelen bilimsel ve teknolojik gelişme-
lerin ve yeni uygulamaların tanıtılmasının yanı sıra, yasal 
düzenlemelerde ve uygulamalardaki sorunların irdelen-

mesi ve değerlendirilmesi görevini yerine getirmeye ça-
lışmaktayız.

Evet, nedir bu Yenilenebilir Enerji ve bizler neden yıllar-
dır Güneş Enerjisi konusunda çalışmalar yapıyoruz?

Günümüzde enerji üretmek amacıyla kullanılmakta olan 
petrol ve kömür gibi yakıtlar tükenebilir kaynaklardır. Bu 
yakıtlara alternatif olabilecek kaynaklar ise yenilenebilir 
enerji kaynaklarıdır.

Hayatın kaynağı olan Güneş her yıl dünyaya 219.000 mil-
yar kilovat saat (kwh) enerji gönderiyor. Bu miktar dün-
yada tükettiğimiz enerjinin tam 2500 katı. Ülkemizin yıl-
lık güneşlenme ortalaması 2640 saat. Bu enerjinin toplam 
gücü 1.3 milyar ton petrole eşdeğerdir. Bu tükenmez 
enerji ihmal edilemez, edilmemeli.

Özellikle yılda metre kareye ortalama 1311 kWh ışınım 
şiddeti düşen ülkemiz, yıllardır izlenen ulusal ve kamusal 
çıkarları gözetmeyen, yerli, yeni ve yenilenebilir enerji 
kaynaklarını yeterince değerlendirmeyen, planlamayı yok 
sayan, dışa bağımlı enerji politikalarının olumsuz sonuçla-
rıyla karşı karşıyadır.

Enerji sektörünün günlük ve kısa vadeli politikalarla dışa 
bağımlılığının arttığı; pahalı, süreksiz ve ithal enerji kay-
naklarının kullanıldığı ve enerjide dışa bağımlılık oranının 
%75`leri geçtiği düşünülürse bu gücün, yani güneşin kıy-
meti bilinmeli ve mutlaka değerlendirilmelidir.

Enerjinin yerli üretilmesi, enerji verimliliği uygulamaları-
nın etkinleştirilmesi ve enerji tasarrufu sağlanması; yete-
rince değerlendirilmeyen linyit, hidrolik, rüzgar enerjisi, 
jeotermal ve güneşe dayalı elektrik üretim potansiyelinin 
harekete geçirilmesi; birincil enerji tüketimi ve elektrik 
üretiminde dışa bağımlılığın azaltılması, serbestleştir-
me ve özelleştirmelerden vazgeçilerek kaynakların esas 
olarak kamusal çıkarlar gözetilerek değerlendirilmesi, 
kamusal planlama, kamusal üretim ve denetim öncelikli 
enerji politikası olmalıdır.

TMMOB Makina Mühendisleri Odası adına Mersin Şube-
si Sekretaryalığında 7.sini düzenlediğimiz Güneş Enerjisi 
Sistemleri Sempozyumu ve Sergisi’nin hazırlanmasında 
emeği geçen herkese ve açılışımıza katılan siz değerli mi-
safirlerimize teşekkür ediyoruz.”

İki gün süren sempozyumun sonuç bildirisi kamuoyuna 
ayrıca açıklanacaktır.
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İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ YEREL SEMPOZYUMU 
İSTANBUL’DA GERÇEKLEŞTİRİLDİ

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Yerel Sempozyumu, Odamız İstanbul Şubesi tarafından 22-23 Eylül 2017 tarihlerinde 
MMO İstanbul Şube Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. 

Açılış konuşmalarını Odamız İstanbul Şubesi Yönetim 
Kurulu Başkanı Battal Kılıç ve Oda Yönetim Kurulu Üyesi 
Bedri Tekin’in yaptığı Sempozyum süresince, toplam 7 
oturum ve 15 sunum gerçekleştirildi.

İstanbul Şube Yönetim Kurulu Başkanı Battal 
Kılıç açılış konuşmasında, son 15 yılda işçi ölümlerinin 
hızla arttığına ve taşeron çalışmanın normalleştiğine 
değinerek; ‘’İstanbul İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi 
verilerine göre son 15 yılda en az 17 bin 57 işçi yaşamını 
yitirmiştir. SGK’nin yayımladığı iş kazaları ve meslek 
hastalıkları verileri ise gerçeğin küçük bir kısmını 
yansıtmaktadır. Çünkü ülkemizde kayıt dışı çalışma 
hayli yaygındır. Meslek hastalıklarının ise çok küçük bir 
kısmı tespit edilmektedir. Çalışma Bakanlığı’nın başlattığı 
‘’hedef sıfır kaza’’ kampanyası ve benzeri söylemler 
ise havada asılı kalmaktadır. İSİG Meclisi’nin verilerine 
göre, 2017’in ilk 8 ayında 1338 işçi kardeşimiz hayata 
veda etmiştir’’ dedi. Odamızın emekten ve halktan yana 
bir meslek örgütü olduğunu dile getiren Kılıç, sözlerini 
şu şekilde sonlandırdı; ‘’ İşçi sağlığı ve iş güvenliği 
sorunlarının doğru çözümlere kavuşturulmasına yönelik 
güvenlik önlemlerinin geliştirilmesi, mesleğimiz ve 
Odamızın temel görevleri arasındadır. Odamız uzmanlık 
alanlarımızla ilgili tüm dallarda olduğu gibi işçi sağlığı ve 
iş güvenliği konusunda geliştirici, iyileştirici çalışmalara 
katkıda bulunmayı en önemli görevlerinden biri olarak 
görmektedir. Odamızın bu çerçevede 18 yıldan bu yana 
düzenlediği işçi sağlığı, iş güvenliği ve bağlantılı konulardaki 

sempozyum ve kongrelerin, mevzuat ve uygulamalar 
üzerine toplumsal duyarlılıkların yerleşmesinde önemli, 
uyarıcı bir rolü bulunmaktadır. Kongrelerimizde 
şekillenen bütünlüklü öneriler ve bu konudaki Oda 
Raporumuz bu alanda önemli açılımlar sağlamıştır. İşçi 
Sağlığı ve İş Güvenliği Çalışma Grubumuzun iki yılda bir 
güncellediği İşçi Sağlığı ve Güvenliği Oda Raporu, önemli 
bir başvuru kaynağıdır. Emekten, halktan yana bir meslek 
örgütü olmanın bilinci ve sorumluluğuyla bu ekonomik ve 
toplumsal sorunu her boyutuyla bir kez daha tartıştırıp 
ortaya çıkan çözümleri kamuoyunun ve ilgili yetkililerin 
bilgisine sunmak görevimizdir.’’

Oda Yönetim Kurulu Üyesi Bedri Tekin ise açı-
lış konuşmasında, emekten ve halktan yana bir mes-
lek örgütü olmanın sorumluluğu ile düzenlenmiş olan 
Sempozyum’un önemine değinerek; ‘’Çalışma yaşamın-
da süregelen sorunlar nedeniyle çalışanların en temel 
haklarından biri olan güvenli ve sağlıklı koşullarda çalışma 
ve yaşama hakkının, son yıllarda İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği 
özelinde yaşanan problemlerin de etkisiyle, çalışanların 
elinden alındığını görmekteyiz. Odamız İşçi Sağlığı ve İş 
Güvenliği mevzuatındaki tüm olumsuzlukların giderilme-
sini, iş kazaları ve meslek hastalıklarına yönelik önleyici 
yaklaşımlar geliştirilmesini “İş Güvenliği Mühendisliği”nin 
çalışma yaşamının sorunlarını çözümleyecek şekilde ya-
şama geçirilmesini, işçilerimizin ve tüm çalışanlarımızın 
yaşamlarının güvenceye alınması yönündeki mücadelesini 
sürdürecektir’’ açıklamasında bulundu.
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Açış konuşmalarının ardından Sempozyum’un oturumla-
rı, konusunda uzman kişilerin sunumlarıyla başladı.

Sempozyumun birinci oturumu ‘’İSİG Kapsamında Peri-
yodik Kontroller konusuna ayrıldı.  

MMO Periyodik Kontrol Teknik Sorumlusu, MMO İSİG 
Komisyonu Başkan Vekili Fatih Aydınlı ve Berkay Eriş 
yaptıkları sunumlar ile ‘’Periyodik Kontrol’’ ve ‘’Yönet-
melik Değişiklikleri’’ hakkında bilgilendirmelerde bu-
lundu. Birinci günün ikinci oturumu ise MMO Merkez 
Laboratuvarı Sorumlusu Ergün Şengör, Makina Mühen-
disi Tuncay Meral ve  İş Sağlığı Uzmanı Dr. Özkan Kaan 
Karadağ’ın sunumuyla İSİG Kapsamında Ortam Ölçüm-
leri, İş Hijyen Ölçümleri ve Meslek Hastalıkları konusuna 
ayrıldı. Birinci günün son oturumu ise Gazeteci-Yazar 
İsmail Saymaz ve Yönetmen Kıvanç Sezer’in katılımı ile 
‘’Basında, Sanatta İSİG’’ konusuna ayrıldı. Birinci gün ger-
çekleştirilen sunumların katılımcılarına teşekkür belgeleri 
takdim edilerek sona erdi.

Sempozyumun ikinci günü dördüncü oturumu İSİG 
Meclisi İş Yeri Hekimi Dr. Ahmet Tellioğlu ve İSİG 
Meclisi’nden Av. Yıldız Ertuğ’un katılımı ile gerçekleştiril-

di. Özel bir firmada işçilerin uygun olmayan bir ortamda 
çalıştığı tespitini yaptığı için işinden atılan Ahmet Tellioğlu 
yaşadığı süreçle ilgili bilgilendirmelerde bulunarak alın-
ması gereken önlemlere değindi. Av. Yıldız Ertuğ ise İşçi 
Sağlığı ve İş Güvenliği konusunun hukuksal boyutuyla ilgili 
bilgilendirmelerde bulundu. Beşinci oturum “Apartman-
larda Risk Analizi” konu başlığı altında gerçekleştirildi. 
MMO İSİG Komisyonu Başkanı Münir Aydın ve MMO 
İSİG Komisyonu Üyesi Mehmet Gültek konuyla ilgili su-
numlarını gerçekleştirerek alınması gereken önlemlerle 
ilgili açıklamalarda bulundu. Sempozyumun altıncı oturu-
mu Aladağ’da bir kız öğrenci yurdunda çıkan yangında 12 
kişinin ölümüyle sonuçlanan kazaya uyarıcı açıklamalar-
da bulunmak amacıyla “Öğrenci Yurtları” konusu başlığı 
altında gerçekleştirildi. MMO Yangın Komisyonu Üyesi 
Onur Ayhan Kılyar ve  Makina Mühendisi  Serhat Erdoğan 
konuyla ilgili alınacak tedbirleri sıraladı. İkinci günün son 
oturumu ise TMMOB İstanbul İKK Sorumlusu Cevahir 
Efe Akçelik ve ŞPO Yönetim Kurulu Üyesi Ayşe Yıkıcı’nın 
katılımıyla “Kentsel Dönüşümde Toplum Sağlığı ve İSİG” 
konusuna ayrıldı. Gerçekleştirilen sunumların ardından 
katılımcılara teşekkür belgeleri takdim edildi.

TMMOB SANAYİ KONGRESİ 2017 YÜRÜTME KURULU 
V. TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

TMMOB Sanayi Kongresi 2017 Yürütme Kurulu V. Toplantısı 16 Eylül 2017 tarihinde Oda Merkezi’nde 
gerçekleştirildi.

8-9 Aralık 2017 tarihlerinde Ankara’da İMO Teoman 
Öztürk Kongre Merkezi’nde yapılacak olan TMMOB 
Sanayi Kongresi 2017’nin son hazırlıkları, yapılan beşinci 
toplantı ile tamamlandı. 

Kongre ana teması Sanayisizleşen Türkiye ve 
Mühendisler olarak belirlenirken kongre programı 
üzerine yapılan çalışmalar da tamamlandı.

Toplantıya Katılanlar
Yunus Yener
A. Selçuk Soylu
Korkut Boratav
Gamze Yücesan Özdemir
Aziz Konukman
Mustafa Sönmez
Oğuz Türkyılmaz

Serkan Öngel
Yavuz Bayülgen
Aylin Sıla Aytemiz
Aslı Aydın
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VIII. BAKIM TEKNOLOJİLERİ KONGRESİ VE SERGİSİ DENİZLİ’DE 
GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Odamız tarafından Denizli Şube sekreteryalığında düzenlenen, VIII. Bakım Teknolojileri Kongresi ve Sergisi, 
28-30 Eylül 2017 tarihlerinde Denizli’de Pamukkale Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Kongrenin açılış konuşmaları MMO Denizli Şube Başka-
nı Tefik Demirçalı, Pamukkale Üniversitesi Makina Mü-
hendisliği Öğretim Üyesi ve Kongre Sekreteri Prof. Dr. 
Cemal Meran, MMO Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ekber 
Çakar ve Denizli Sanayi Odası Başkanı Müjdat Keçeci ve 
Pamukkale Üniversitesi Dekanı Prof. Dr. Yahya Tülek 
tarafından yapıldı. Kongrenin yanı sıra bakım teknolojileri 
ile ilgili bir serginin de düzenlendiği etkinlik üç gün sürdü.

Bu yıl ana teması “Bakım İçin Tasarım–Mühendislikte Ba-
kım Eğitimi” olarak belirlenen Bakım Teknolojileri Kong-
resi ve Sergisi’nde üç gün boyunca, bilimsel ve teknolojik 
araştırma oturumları, seminerler, kurslar, paneller ve 
forumlar düzenlendi ve konusunda uzman kişiler, firma-
ların temsilcileri ve akademisyenler bilgi ve deneyimlerini 
katılımcılarla paylaştığı bildiriler sundu.

Oda Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ekber Çakar, 
açılış konuşmasında şöyle konuştu:

“TMMOB Makina Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu 
ve şahsım adına hepinizi saygıyla selamlıyorum. VIII. Ba-
kım Teknolojileri Kongresi ve Sergisi’ne hoş geldiniz.

63 yıl önce kurulan Odamız, çağdaş, demokratik, üreten, 
mühendislik bilimleri ve uygulamalarını geliştiren, sana-
yileşen, hakça paylaşan bir Türkiye yaratılmasına katkıda 
bulunacak çalışmalar yapmayı temel amaç olarak benim-
semiştir. Örgütlü üyelik temelinde yürüttüğümüz çalış-
malarda meslek alanlarımızın korunması, geliştirilmesi, 
bilimsel-teknik gerekliliklerin yerine getirilmesi, kamu ve 
ilgili sektörler ile iletişimi sağlamaya yönelik platformlar 
oluşturuyor, oluşan görüşleri ilgili yerlere ulaştırmada ta-
kipçi bir tutum izliyoruz.

Odamız diğer bütün uzmanlık alanlarımızla ilgili dallarda 
olduğu gibi bakım teknolojilerine yönelik olarak da geliş-
tirici çalışmalarda bulunmayı temel görevlerimizden biri 
olarak görmekte, Bakım Teknolojileri Kongreleri de bu 
çerçevede, 14 yıldır gelenekselleşmiş olarak düzenlen-
mektedir. Alanında en kapsamlı, en nitelikli etkinlik olan 
bu kongre ile Odamız, sanayi ve hizmetler alanının gö-
rünmeyen bir yüzüne ışık tuttuğu için siz değerli akade-
misyen, meslektaş ve uzmanlarla birlikte haklı bir gururu 
paylaşmaktadır.

Ülkemiz açısından makina ve üretim ara girdilerinde dışa 
bağımlılığın ve işletme maliyetlerinin arttığı, teknolojide-
ki gelişmelerin takibinin vazgeçilmez olduğu, rekabetin 
uluslararası planda kızıştığı günümüzde, makina ve tesis-
lerin arızasız, sorunsuz, verimli, uzun ömürlü çalıştırabil-
mesi, doğru ve planlı bakım yaklaşımı ile olanaklıdır.

“Fiziki varlıkların mümkün olan en yüksek verimle işlev-
lerini sürdürmelerini sağlamak için gerekli düzeltmeleri 
ve geliştirmeleri uygulamak amacıyla gerçekleştirilen hiz-
metlerin bütünü” olarak tanımlanan bakım uygulama ve 
yönetimi, bu varlıkların arızi bakımlarını asgariye indirir-
ken gerekli koruyucu ve önleyici faaliyetleri planlı bakım 
yaklaşımı ve optimum maliyetlerle yürütmeyi hedefler. 
Bu sayede can ve mal güvenliği ile çevreye yönelik risk-
ler azaltılırken, kurum üretkenliğinin artırılmasına katkı 
sağlar.

Ülkemizde bakım faaliyetlerine harcanan kaynağın Gayri 
Safi Yurtiçi Hâsılanın yaklaşık olarak yüzde 1’i civarında 
olduğu dikkate alındığında, bakımın başlı başına bir eko-
nomik faaliyet olduğu; Bakım Mühendisliği ve yönetimi 
konularında atılacak adımlar ve getirilerinin hiç de azım-
sanmayacak bir boyutta olduğu görülmektedir.

Bilindiği üzere, mühendislerin bir bölümü, tesis ve işlet-
melerde “bakım mühendisi” olarak çalışmaktadır. Bir 
işletme veya sistemin güvenirliği, bakım mühendisliği, 
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“güvenirlik mühendisliği” gibi yeni terimlerle de tanım-
lanabilmektedir.

“Bakım Mühendisliği” konusunda taraflarca ortak bir dil 
geliştirilmesi ve eğitimin sürekliliği, tartışılmaması gere-
ken konulardır. Bakım mühendisi ve her kademedeki 
bakım personeli, teknolojik gelişmeler göz önünde bu-
lundurularak sürekli olarak eğitilmeli, mesleki gelişime 
önem verilmelidir.

Bakım konusundaki çalışmaların kavramlaştırılması, et-
kinleştirilmesi, yaygınlaştırılması, sürekliliğinin sağlanması 
ve uygulanması için gerekli mesleki eğitim faaliyetleri, ye-
rel ve merkezi yönetimlerce desteklenmelidir.

Bu gereklilikten hareketle Odamız, tüm mesleki uygula-
ma alanlarımızda ve makina mühendisliğinin temel fonk-
siyonlarından biri olan bakım alanında çalışacak üyeleri-
mizin, alanlarında yeterli bilgi ve deneyime sahip olması 
gerektiğini savunmaktadır.

Odamız, lisans eğitiminin meslek içi ve hizmet içi eğitim-
lerle desteklenmesini ve yaşam boyu eğitimi zorunlu gör-
mektedir. Bu nedenle bakım teknolojileri alanındaki yayın 
eksikliğini giderecek birçok kitap yayımlıyor ve Meslek İçi 
Eğitim Merkezleri (MİEM) kanalıyla düzenlediğimiz semi-
ner ve kurslarla üyelerimiz bilgilendirilmeye çalışılmak-
tadır. Belgelendirme faaliyetleri için Oda Merkezi’nde 
oluşturduğumuz Personel Belgelendirme Kuruluşumuz 
ilgili AB standardı kapsamında TÜRKAK’a akredite etti-
rilmiştir. Böylece düzenlenen belgelerin uluslararası tanı-
nırlığı konusunda önemli bir adım atılmıştır.

Odamız; bakım bilincinin işletmeler ve sanayide yerleş-
mesi, bakım ile diğer birçok konu arasında bağ kurmak 
gerektiğine inanmaktadır. Bizce bakım faktörü, yalnızca 
üretim açısından ele alınmamalı, bağlantılı olduğu, bir 
sistemin verimliliği ve sürekliliğinin sağlanması için bakım 
yönetim sistemlerinin yürürlüğe girmesi, işçi sağlığı, iş gü-
venliği, enerji verimliliği, çevre vb. faktörler açısından da 
önemsenmelidir. Örneğin bakımlı bir tesiste iş kazaları 
minimum seviyede olacaktır. İş kazaları ve iş cinayetleri-
nin arttığı, ölümlü iş kazalarında Avrupa’da ilk, dünyada 
üçüncü sırada bulunan ülkemizde bakım esprisinin ilgili 
bütün taraflar açısından önemsenmesi gerekmektedir. 
Sistemlerde oluşan arızalar ve aksaklıklar nedeniyle bü-
yük mal ve can kayıplarıyla birlikte çevre felaketleri de 
oluşabilmektedir. İşletmelerin sürekliliğinin sağlanması 
açısından bakım büyük önem kazanmış olup, bu alanda 
eğitilerek belgelendirilmiş Bakım Mühendisi ve persone-
line her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyulmaktadır.

Kısaca, denetim mekanizması olmadan bakımsız bir ma-
kina veya sistemden dolayı gerçekleşen kazaların, can, 
mal ve iş kayıplarının önlenmesi olanaksızdır. Dolayısıyla 
bakımlı bir sistemi işletmek, insan, toplum, kamu çıkarını 
gözetmenin temel ilkelerinden biri olmalıdır.

Dünyayı saran krizin ülkemize yansımaları ile Türkiye 
ekonomisinin yapısal sorunları, daha özelde imalat sanayi 
ve makina imalat sanayinin sorunları iç içe geçmiştir. Sa-
nayi genelinde öz kaynaklardan çok ithal kaynaklar girdi 
olarak kullanılmaktadır. Küresel güçlerin dayattığı işbölü-
mü ile fason üretim ve taşeronlaşma egemen olmuştur. 
Bugün kaynak tahsisinin iç ve dış piyasalar yoluyla sağlan-
dığı bir model ve hatta bunun olanaklarının giderek sınır-
landığı bir durum söz konusudur.

Sanayimizdeki hâkim yapının %98 ile küçük ve orta boy 
işletme-KOBİ niteliğinde olduğu gözetildiğinde firmaların 
ayakta kalabilme mücadelesi sanayideki tahribatla birlik-
te güçleşmekte, yeni bir strateji ile olumlu bir yapılanma 
dahi giderek olanaksız hale gelmektedir.

Günümüz işletmelerinin küresel rekabete ayak uydura-
bilmeleri, maliyetlerini minimize etmeleri ile olanaklıdır. 
Bakımın bu denklem içindeki yeri, pro-aktif düşünceyle 
oluşturulan kestirimci bakım kavramıyla tanımlanmak-
tadır. Bakımcımız; makinenin bakımını planlamanın yanı 
sıra makinayı oluşturan parçaların ömürlerini de takdir 
etmek zorundadır. Kestirimci bakımda bakımcının en 
yakın desteği makine kullanıcısının da bakım operasyon-
larında görev alması otonom bakım uygulamalarıyla ola-
naklıdır.

Gerek Odamız gerekse başka kuruluşlarca yapılan araş-
tırmalarda mühendislik sanayilerinde gerileme olduğu, 
giderek artan ölçüde net ithalatçı olmaya yönelen sana-
yimizde nitelikli personel yetersizliği açığa çıkmaktadır.
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AR-GE, inovasyon ve mühendisliğin yoğun olması gere-
ken sanayide işletmeler yapısal ve güncel sorunların al-
tından kalkamamakta, teknoloji–katma değer ilişkisi ku-
rulamamakta, geleceklerine yatırım yapmaktan yoksun 
kalmakta ve bu gerçekler bakım alanına dek uzayan yeni 
sorunlar türetmektedir.

Tam da bu nedenlerle bakım mühendisliği ve bakım tek-
nolojilerinin sanayiye yeterince uyarlanması giderek daha 
da güçleşmekte, aynı zamanda yaşamsal bir öneme sahip 
olmaktadır.

Yatırımlar artırılmalı, serbestleştirme-özelleştirme uygu-
lamalarıyla ithalat politikaları gözden geçirilmelidir. Yerli 
yatırımcı özendirilmeli ve korunmalı, katma değeri yük-
sek ileri teknoloji isteyen alanlarda yapılacak yatırımlar 
desteklenmeli, kamunun ekonomideki yönlendiriciliği ve 
planlama yönelimi yeniden benimsenmelidir.

Sanayinin fason yapısı değiştirilmeli; yeniden yerli girdi 
oranını artıran, kredi mekanizmasını KOBİ’lere yönelik 
olarak yaygınlaştıran, istihdamı ön plana çıkaran, bölge-
leri de içeren kapsamlı bir kalkınma planı yürürlüğe ko-
nulmalıdır.

Eksenine insanlarının mutluluk ve refahını, sosyal devlet 
anlayışını oturtan, öz kaynak ve birikimlerimize, bilim ve 
teknoloji politikalarına dayalı bir sanayileşme ve kalkınma 
planı uygulamaya konulmalıdır.

Bakım alanında da,

- Yalnızca arızaya müdahale etmek şeklinde anlaşılan Ba-
kım Mühendisliği anlayışı terk edilmeli, mühendis üret-
kenliği sağlanmalı, önleyici faaliyetler sistematik nitelikli 
olmalıdır.

- MMO, üniversiteler ve sanayi işbirliğiyle bakım ve ba-
kım mühendisliğiyle ilgili bilgi gereksinimine, özellikle 
pratiğe yönelik yayınlar artırılmalıdır.

- Üniversitelerin müfredatlarında alanın pratik ihtiyaçları-
nı karşılayacak geçişler yapılmalıdır.

- Bakım çalışmalarını maliyet unsuru olarak gören anlayış 
terk edilmeli, kuruluşlar güvenliğe ve üretime dair riskleri 
en aza indirgeyecek planlı ve kontrollü bakım politikaları 
geliştirmelidir.

- Tüm makina ve cihazların bakımlarının kayıt altında tu-
tulduğu ve denetlendiği, bunun, alanın ehli olan uzman-
larca yapılması gerektiği, İş Yasası’na bağlı olarak çıkarılan 
tüzük ve yönetmeliklerde, bu kontrollerin “TMMOB’ye 

bağlı ilgili meslek odalarınca yapılması” ibaresi mutlaka 
yer almalıdır. 

Son olarak değinmek istediğim bir konu daha var.

12 Eylül döneminde yapılan ve yaklaşık 40 yıldır hiçbir 
hükümetin işletmediği bir düzenleme uyarınca, TMMOB 
ve bağlı Odalarının, bazı Bakanlıklarca “idari ve mali 
denetim” yoluyla hiyerarşik vesayet altına alınması giri-
şimleri bir süredir gündemdedir. Konu, Bilim Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığı tarafından, Kimya Mühendisleri Oda-
mızın Yönetim Kurulu’nun görevden alınması istemiyle 
yargıya intikal ettirilmesine dek varmıştır.

Anayasa’nın kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluş-
ları üzerine olan 135. maddesinde “meslek kuruluşları 
üzerinde Devletin idari ve mali denetimine ilişkin kural-
lar kanunla düzenlenir” hükmüne ve TMMOB Kanunu 
ya da başka herhangi bir kanunda bu yönde bir hüküm 
bulunmamasına karşın, iktidar bürokrasisi, Odalarımız ve 
TMMOB’yi siyasi iktidarın hiyerarşik denetimi ve vesaye-
ti altına sokmaya çalışmaktadır.

Odalarımızın tüm idari ve mali faaliyetleri, internet site-
leri ve diğer yayınlarında hem üyelerle hem de tüm ka-
muoyuna açık biçimde duyurulmasına karşın, Kimya Mü-
hendisleri Odamızın Yönetim Kurulu’na yönelik olarak, 
bir mahkeme tarafından hukuk dışı bir şekilde görevden 
alınma kararı verilmiştir. Kimya Mühendisleri Odamızın 
Yönetim Kurulu, bu karar üzerine, görev başında olduk-
larını ve Oda Yönetim Kurulu seçimlerinin olağan şekilde 
2018 yılı Nisan ayında yapılacağını açıklamıştır.

Anayasa’nın 135. Maddesi’ne aykırı olan bu hukuk dışı 
kararı protesto ediyor ve kınıyoruz.

TMMOB ve bağlı Odaların özerk demokratik yapısı-
nın darbe hukuku ile zedelenmesine karşı, Makina Mü-
hendisleri Odası olarak, Kimya Mühendisleri Odası ve 
TMMOB ile tam bir dayanışma içinde olduğumuzu be-
lirtmek istiyorum.

Sözlerimi bitirirken, oturumlarda bildiri sunacak, panel, 
seminer ve kurslarda yer alacak konuşmacılara, delege 
ve izleyiciler ile katkıda bulunan bütün kurum ve kuru-
luşlara, Odamız adına kongrenin gerçekleştirilmesini sağ-
layan düzenleme, danışma ve yürütme kurulları ile kong-
re sekretaryasına, Denizli Şubemizin başkanı, yönetim 
kurulu ve çalışanlarına, Oda Yönetim Kurulu ve şahsım 
adına içtenlikle teşekkür ediyor, etkinliğimizin başarılı 
geçmesini diliyor, saygılarımı sunuyorum.”
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MMO Denizli Şube Başkanı Tefik Demirçalı 
açılışta şöyle konuştu:

“Makina Mühendisleri Odası Denizli Şubesi adına hepi-
nize hoş geldiniz der, en derin saygı ve sevgilerimi suna-
rım. 1954 yılında kurulan ve 63 yılı geride bıraktığımız bu 
güne kadar, meslek ahlakımızın gelişmesini ön plana alan 
Odamız, sürekli olarak meslektaşlarımızın haklarını koru-
mayı, bilgi ve deney birikimlerini toplum yararına olacak 
şekilde hizmete dönüştürmeyi ön plana almayı bir görev 
bilmiş ve her geçen gün daha büyük hedeflere ulaşmak 
gayreti içinde faaliyetlerini daha hızlı bir tempo ile sür-
dürmenin gururunu, bugün burada sizlerle paylaşmanın 
sevicini yaşamaktadır.

Ülke genelinde yaygın bir örgüt dokusu olan Makina 
Mühendisleri Odası 2017 yılı itibarıyla 18 Şube, 57 İl ve 
44 ilçe Temsilciliği, 5 Mesleki Denetim Bürosu, Akre-
dite Muayene Kuruluşu, Akredite Deney Laboratuvarı, 
Akredite Kalibrasyon Laboratuvarı, Akredite Personel 
Belgelendirme Kuruluşu, Meslek İçi Eğitim Merkezi, 9 
Uygulamalı Eğitim Merkezi ve Araç Tespit, LPG/CNG 
Sızdırmazlık Merkezleri ile ülke genelinde yaygın bir ör-
gütlenme düzeyine ulaşmıştır. 1954’te 902 olan üye sayısı 
bugün 108 bine ulaşmıştır. Bu etkinliğe ev sahipliği yapan 
Şubemiz; Denizli, Aydın, Muğla ve Uşak İlleri ve Nazilli, 
Marmaris, Milas, Ortaca, Fethiye, Bodrum İlçe Temsilci-
liklerinde ve diğer birimlerde faaliyetlerini sürdürmekte-
dir, buralardaki toplam üye sayımız 4000’in üzerindedir.

Şubemiz, bugünkü gibi ulusal ölçekli etkinliklerin yanı 
sıra temsilciliklerimizle birlikte bölgemiz etkinlik alanında 
sürekli eğitim anlayışıyla meslek içi eğitim çalışmalarını 
sürdürmektedir. Meslektaşlarımıza ve sanayi kuruluşların 
gereksinimi olan her kademedeki teknik personelin eğiti-
mine ve belgelendirilmesine yönelik bu çalışmalar sonu-
cunda yılda ortalama 3.000 kişiye hizmet verilmektedir.

Üniversiteler ve meslektaş adaylarımızla dinamik ileti-
şim içinde olmaya önem veren Şubemizin bugün öğrenci 
üye sayısı 700’e ulaşmıştır. Bölgemizdeki üniversitelerin 
makina mühendisliği bölümlerinde okuyan geleceğin mü-
hendisleri Şubemizde kendi komisyonlarını kurarak et-
kinlik düzenleme olanağına sahiptir.

Bu yıl sekizincisini düzenleyeceğimiz Bakım Teknolojileri 
Kongre ve Sergisi tekrar doğduğu topraklara gelmenin 
neşesi içerisindedir. İlkini 2003 yılında düzenlediğimiz 
Kongre ve Sergimiz bugün 15 yaşında, daha güçlü, daha 
etkin, daha verimli ve daha yoğun bir katılımla açılmıştır.

Bakım yapılabilirliğin herhangi bir sistemin tasarım aşa-
masında başladığı varsayımıyla ve mühendislik eğitimi 
esnasında veya sonrasında bilinçlenmeye yönelik ne tür 
çalışmalar yapılabileceğinin tartışılmasının gerekli olduğu 
düşüncesiyle, VIII. Bakım Teknolojileri Kongresi ve Ser-
gisinin ana teması “Bakım İçin Tasarım – Mühendislikte 
Bakım Eğitimi” olarak belirlenmiştir.

Kongremiz, çağdaş bilgi ve teknolojinin etkin şekilde 
tartışıldığı bir platform olma niteliğinin yanı sıra Bakım 
Mühendisliği Meslek Disiplininin gelişmesi ve kurumsal-
laşması yönündeki çalışmalara da ivme kazandıracaktır. 
Yeni teknolojiler ve uygulamalar konusundaki çalışmala-
rın sunulacağı kongremizin teknolojik yeniliklerin ve çağ-
daş uygulamaların ülkemize kazandırılması yönünde çok 
önemli bir etkinlik olacağı inancındayız.

Bugün burada başlattığımız Kongremizde 3 gün boyunca 
40 adet bildiri sunulacak ve tartışılacak, konularında uz-
man kişiler tarafından 14 adet seminer, 7 adet kurs ve 1 
adet panel gerçekleştirilecektir. Ayrıca 32 adet firmaya 
ait ürün ve faaliyetler de, sergi salonunda kongremize ka-
tılan delege ve ziyaretçilere tanıtılacaktır.

Bakım Teknolojileri Kongresi ve Sergisi’nin oluşumunda 
emeği geçen Düzenleme Kuruluna, Yürütme Kuruluna, 
Kongre Danışmanlar Kuruluna, Destekleyen Kurum ve 
Kuruluşlara, bildirileri sunacak yazarlara, kurs ve semi-
nerleri verecek konusunda uzman arkadaşlarıma ve su-
numlara katkıda bulunacak delegelere sergiye katılarak 
çok yönlü destek veren kuruluşlara, büyük bir özveri ile 
bu güzel organizasyonu hazırlayan Kongre Sekreteryası-
na ve Şube çalışanlarımıza teşekkür ediyorum.”

Kongredeki sunumlar, görüş ve tartışmalar ışığında oluş-
turulacak olan sonuç bildirisi daha sonra kamuoyuna su-
nulacak.
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ODA ÖĞRENCİ ÜYE KAMPI 2017 TAMAMLANDI
Oda Öğrenci Üye Kampı 2017, 7-14 Eylül 2017 tarihlerinde İzmir Yeni Şakran Afacan Gençlik Evi’nde 
gerçekleştirildi.

Türkiye’nin çeşitli şehirlerindenki üniversitelerden öğ-
renci üyelerin katılımıyla İzmir’in Aliağa ilçesine bağlı Yeni 
Şakran’da başlayan ve 70 öğrenci üyenin katıldığı kamp, 
7 Eylül Perşembe günü öğle saatlerinde kayıtların yapıl-
masıyla başladı.

Oda Yönetim Kurulu Üyesi Elif Öztürk, Oda Müdürü 
Arife Kurtoğlu, Ankara Şube Yönetim Kurulu Üyesi Seyit 
Ali Korkmaz, Oda Merkezi Teknik Görevlileri Evren Sağ, 
Cem Şavur ve Meltem Özdemir, Ankara Şube Teknik 
Görevlisi Ali Göktaş, İstanbul Şube Teknik Görevlileri 
Ebru Elif Şirin ve Yunus Küçükkelepçe ve Oda Merkezi 
Yayın Görevlisi Yılmaz Eren ve Ankara Şube Personeli 
Savaş Kılıç kampın organizasyonunda çeşitli görevler üst-
lendiler.

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, Oda 
Yönetim Başkanı Ali Ekber Çakar, Eski TMMOB ve Oda 
Başkanlarımızdan Mehmet Soğancı, Oda Yönetim Ku-
rulu Sekreter Üyesi Yunus Yener, Oda Yönetim Kurulu 
Üyeleri Bedri Tekin, Şayende Yılmaz ve Haydar Dirik, 
Ankara Şube Yönetim Kurulu Sekreter Üyesi Erhan İğne-
li, Denizli Şube Yönetim Kurulu Sekreter Üyesi Mehmet 
Sarıca kamp programı kapsamında, açılışta ve oturumlar-
da konuşmacı olarak yer aldılar.

Kampın açılış konuşmasını Oda Yönetim Kurulu Başkanı 
Ali Ekber Çakar yaptı. Çakar, 1996 yılında başlayan öğ-

renci üye çalışmalarının iki yılda bir düzenlenen öğrenci 
üye kurultayları ve de bu yıl altıncısı düzenlenen Öğrenci 
Üye Kampı ile sürdüğünü belirtti ve emeği geçen her-
kese teşekkür etti. Oda Başkanı konuşmasında özetle; 
kampın, öğrenci üyelerin Oda kültür ve perspektiflerini 
kavramaları, birbirleriyle kaynaşmaları ve mühendislik 
sorunları ile ülke ve dünya analizini birlikte yapabilmeye 
katkı sağlamasını, verimli, eğlenceli, dostça bir ortamda 
geçmesini diledi. Açılış konuşmalarının ardından; tanış-
ma, kamp kuralları ve programı hakkında bilgilendirme 
yapıldı.

Akşam yemeği sonrası ise ilk günün akşam oturumun-
da TMMOB Başkanı Emin Koramaz ve önceki dönem 
TMMOB Başkanı Mehmet Soğancı‘nın konuşmacı ol-
duğu “TMMOB ve MMO Örgütlülüğü” başlıklı oturum 
gerçekleştirildi.

Kampın ikinci günü “Tanışma Atölyesi” ile başladı. İkinci 
günün ilk söyleşisi “Güncel Siyasal Gelişmeler Üzerine” 
Oğuzhan Müftüoğlu ile gerçekleştirildi. Aynı günün ak-
şamında “Yozgat Blues” filmi izlendikten sonra oyuncu 
Ercan Kesal ile film üzerine sohbet gerçekleştirildi.

Takım sporları turnuvalarının açılışı da ikinci gün gerçek-
leştirildi. Ayrıca kamp boyunca düzenlenen ve modera-
törlüklerini öğrenci üyelerin yaptığı oturumlarda birçok 
konu ele alındı.
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Sonraki günlerde sırasıyla, “Türkiye’de Enerji Serüve-
ni” - Şayende Yılmaz, “OHAL ve KHK’lar ile Nereye” 
- Mehmet Sarıca, Mutlu Arslan, “Sanayileşme ve Oda 
Çalışmaları” - Yunus Yener, “Mekanik Tasarım Atölyesi” 
- Haydar Dirik, “İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği-Risk Değer-
lendirme” - Bedri Tekin, “Olağan Şüpheliler” - Av. Ba-
rış Türkmenoğlu, Av. Semih Taşcan, “Diyalektik” - İlhan 
Kamil Turan, “Serinletme Sistemlerinde Tahıl Kullanımı” 
- Erhan İğneli, “Yazarın Gözünden Memleket” - Nermin 
Yıldırım, Mahir Ünsal Eriş, “Müzikli Türkiye Tarihi” - Mu-
rat Meriç söyleşileri gerçekleştirildi. 

Yine kampta lider eğitmenler eşliğinde “Tanışma”, 
“MMO Örgütlülğü”, “Ex Libris Yapımı”, “Mekanik Tasa-
rım” ve “Termodinamik” atölyeleri yapıldı. 

“MMO Öğrenci Üye Örgütlülüğü” başlıklı forumda, nasıl 
bir öğrenci üye örgütlülüğü olması gerektiğine dair söz 
alan kamp katılımcıları görüşlerini paylaştılar. Kamp de-
ğerlendirmesinde ise tüm katılımcıların kampa yönelik 
görüşleri alındı ve kamp yönetiminin düşünceleri öğrenci 
üyeler ile paylaşıldı. Ayrıca bu bölüme İstanbul Şube Yö-
netim Kurulu Sekreteri İbrahim Tataroğlu, İstanbul Şube 
Müdürü Hasan Özger ve Ankara Şube Yönetim Kurulu 
Üyesi Seyit Ali Korkmaz katılım ve katkıda bulundu.

13 Eylül Çarşamba akşamı Murat Meriç‘in katılımıyla 
“Eski 45`likler” eşliğinde eğlenildi.

Kampta ayrıca, “Bergama Kültür Gezisi” düzenlendi, Di-
kili koylarında tekne turuna çıkıldı.

Kamp yaşamında birçok iş öğrenci üyeler tarafından nö-
bet sistemiyle ortaklaşa yapıldı. Her gün 07.30`da güne 
uyanış, sabah sporu ve yüzme ile başlayan etkinlikler, 
09.30`daki kahvaltıların ardından saat 10.30`da önceden 
belirlenmiş konulardaki programlarla sürdü. 

Bilgi yarışması, voleybol, futbol, basketbol, satranç, masa 
tenisi, dart, langırt ve yüzme yarışlarının düzenlendiği 
kampta, yarışmalarda birinci gelen kişi, grup ve takımlara 
kupa, madalya, kitap vb. hediyeler verildi.

Öğrenci üyeler tarafından “Kamp Gazetesi” hazırlandı. 
Kampta yaşananların mizahi bir dille anlatıldığı “Kamp 
TV” izlendi.

14 Eylül Perşembe günü sabahı, kahvaltının ardından 
kamp, tatlı yorgunluklarla, yeni arkadaşlıklarla ve örgüt-
lülük bilinciyle sona erdi.
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MESLEKİ YETERLİLİK (İŞ MAKİNALARI) ÇALIŞMA GRUBU VIII. 
TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Odamız Mesleki Yeterlilik (İş Makinaları) Çalışma Grubu VIII. Toplantısı, MYK tarafından yayımlanan iş 
makinaları alanındaki ulusal yeterlilikler kapsamında yürütülen belgelendirme çalışmalarının iyileştirilmesi 
amacıyla 8 Eylül 2017 tarihinde Oda Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Gündem:

- İş Makinaları kitaplarının (1, 2, 3, 4) MYK ulusal yeterli-
liklerine uygun olarak güncellenmesi için yapılan çalışmalar 
hakkında bilgilendirme.

- İş Makinaları Operatör Eğitim Müfredatının MYK ulusal 
yeterliliklerine uygun olarak hazırlanması ve son şeklinin ve-
rilmesi için çalışmaların yapılması.

Toplantıya Katılanlar
Ali Ekber Çakar  OYK Başkanı
Tahsin Akbaba  OYK Sayman Üyesi
Mustafa Yazıcı  PBK Yönetim Kurulu Üyesi
A. Özcan Bayrakcı  PBK Sınav Yapıcı
Ertuğrul Çiğdem  PBK Sınav Yapıcı
Yılmaz Yüce  PBK Sınav Yapıcı
Sinem Büyükbenli  Oda Teknik Görevlisi

Alınan Kararlar

Karar No.1- Kitaplar ile ilgili olarak,

MYK Ulusal Yeterliliklerinde Belgelendirme Yetkisi aldığı-
mız iş makinaları ile ilgili olarak;

a- Kitap yenileme çalışmalarına devam edilmesine, gelen 
dokümantasyonların incelenmesine ve önerilerde bulunul-
masına,

b- Doküman istenilen firmalar ile Şube yetkililerinin temas 
kurması amacı ile Şubelerin aranmasına devam edilmesine,

c- Kitapta yer alacak “İş Organizasyonu ve Kalite” konusun-
da A. Özcan Bayrakçı tarafından hazırlanan notların gözden 
geçirilmesi ve varsa görüş ve önerilerin A.Özcan Bayrakçı 
veya M.Yazıcı’ya elektronik ortamda iletilmesine,

Karar No.2- Eğitim müfredatları ile ilgili olarak,

a- Köprülü Vinç Operatörü Eğitim Programı süresinin 18 
saat ve 30 saat ile sınırlandırılması, 60 saatlik eğitim konula-
rının uygulamaya konulmaması,

b- MYK’da bu konuda eğitim zorunluluğu getirilmiş ise eği-
tim süresinin en fazla 30 saat olabileceğinin MYK’ya bildiril-
mesi/önerilmesi,

c- Endüstriyel Taşımacı, Kazıcı Yükleyici (Beko-Loder) 
Operatörü Eğitim Programlarının Ulusal Yeterlilikte yer 

alan “Öğrenme Çıktıları” esas alınarak eksik kalan hususların 
eğitim programına ilavesi ve bu ilaveler sırasında standartta/
yeterlilikte geçen BG, BY numaralarının izlenebilirlik açısın-
dan eğitim programı maddelerin karşısına ilave edilmesi, (*)

d- Mobil Vinç Operatörü, Ekskavatör Operatörü Eğitim 
Programlarının Ulusal Yeterlilikte yer alan “Öğrenme Çıktı-
ları” esas alınarak eksik kalan hususların eğitim programına 
ilavesi ve bu ilaveler sırasında standartta/yeterlilikte geçen 
BG, BY numaralarının izlenebilirlik açısından eğitim progra-
mı maddelerin karşısına ilave edilmesi, (*)

e- Köprülü Vinç Operatörü, Dozer Operatörü, Silindir 
Operatörü, Greyder Operatörü Eğitim Programlarının Ulu-
sal Yeterlilikte yer alan “Öğrenme Çıktıları” esas alınarak 
eksik kalan hususların eğitim programına ilave edilmesi ve 
bu ilaveler sırasında standartta/yeterlilikte geçen BG, BY nu-
maralarının da izlenebilirlik açısından eğitim programı mad-
delerin karşısına yazılması, (*)

(*) Ulusal Yeterlilikler esas alınarak sınavlar yapılacağından, eğitimlerde sı-

navda karşılaşılabilecek tüm işlem basamakları katılımcılara anlatılmalıdır.

Dolayısıyla eğitimleri verecek kişiler konu ile ilgili Ulusal 
Yeterliliğe hakim olmalıdır. Hazırlayacakları ders notları, 
yapılacak uygulama vb. de ilgili Ulusal Yeterliliği göz önüne 
alarak hareket etmelidir.

f- 8 konuda adı geçen Komisyon üyeleri tarafından yukarıda 
belirtildiği şekilde hazırlanacak Eğitim Programları elektro-
nik ortamda eylül ayı sonuna kadar Mustafa Yazıcı’ya gön-
derilecektir.

e-posta kirliliğini önleme amacı ile bu yöntem benimsenmiş 
olup son şeklinin verilmesi aşamasında ilgili PBK Teknik per-
soneline eğitim programları verilecektir.

g- Ekim ayı başlarında yapılacak toplantıda, son şekli Çalış-
ma Grubu üyeleri tarafından verilen eğitim programları ele 
alınacak ve bitirilmeye çalışılacaktır.

Karar No.3- Bir sonraki toplantının en geç bir ay içerisinde 
gerçekleştirilmesine ve yukarıda görev alan çalışma grubu 
üyelerinin aldıkları görevleri bu tarihten önce tamamlama-
larına.

Yukarıda alınan kararların OYK onayına sunulmasına karar 
verilmiştir.
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ASANSÖR KONTROLLERİNE YÖNELİK BAKANLIK DENETLEMESİ 
GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Asansör kontrollerine yönelik Bakanlık denetlemesi 14-15 Eylül 2017 tarihlerinde Odamız Trabzon Şubesi’nde 
gerçekleştirildi.

15.07.2015 Tarih ve 29417 sayılı Resmi Gazete’de ya-
yımlanan Asansör Periyodik Kontrolleri İçin Yetkilendiri-
lecek A Tipi Muayene Kuruluşlarına Dair Tebliğ’in esas-
larına yönelik olarak Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 
tarafından, Asansör Kontrol Merkezimizin denetlemesi 
gerçekleştirildi.

14.09.2017 tarihinde işyeri denetimi ve 15.09.2017 ta-
rihinde de saha denetimi şeklinde Odamız Trabzon 
Şubesi’nde gerçekleştirilen denetleme başarı ile tamam-
landı.

Okan Erdeniz  Adana Şube
Berk H. Lişesivdin Ankara Şube
Zafer Taşkesen  Bursa Şube
Gökhan Avanoğlu  Denizli Şube
İlyas Batbay  Diyarbakır Şube
Emre Dereli  Edirne Şube
Okan Süren  Edirne Şube
Erhan İnan  Eskişehir Şube
Mehmet Çelik  Gaziantep Şube
Serdar Gültutan  Gaziantep Şube

İŞ HİJYENİ ÖLÇÜM PERSONELİ VASIFLANDIRMA EĞİTİMİ 
GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Oda Teknik Görevlilerinin Merkez Laboratuvarı (MERLAB) kapsamında ölçüm personeli olarak yetkilendirilmesi 
için, 16-17 Eylül 2017 tarihlerinde İş Hijyeni Ölçüm Personeli Vasıflandırma Eğitimi gerçekleştirildi.

Nefdal Mengi  Kayseri Şube
Mustafa Duran  Konya Şube
Tuncay Meral  İstanbul Şube
Erkan Deniz  İstanbul Şube
Mehmet Can Şimşek İstanbul Şube
Özkan Açıkgöz  İstanbul Şube
Ergun Şengör  İzmir Şube
İlknur Mengüç  Trabzon Şube
Alperen Erdemir  Trabzon Şube
Seyit Gençtürk  Zonguldak Şube

Ankara TMMOB Teoman Öztürk Öğrenci Evi ve Sosyal Tesisi’nde gerçekleştirilen Vasıflandırma Eğitimi’ne aşağıda 
isimleri yer alan Oda personelimiz katılarak MERLAB kapsamında verilen hizmet alanlarında vasıflandırıldı.

Eğitime Katılanlar

ODA ONUR KURULU TOPLANTISI YAPILDI
Oda Onur Kurulu Toplantısı, 23 Eylül 2017 tarihinde Oda Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Toplantıda Kurul’a iletilen 168 dosya üzerinde görüşüldü.
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Toplantıda; Ülkedeki Siyasi Toplumsal ve Ekonomik 
Gelişmeler ve Odamıza Yansımaları, Mali Durum, 
Etkinlikler, Eğitimler, Oda Seçim Süreci gündemleri ele 
alındı.

Toplantıya Katılanlar
Ali Ekber Çakar            Oda Başkanı
Yunus Yener                  OYK Sekreter Üyesi
Tahsin Akbaba               OYK Sayman Üyesi
Elif Öztürk                      OYK Üyesi
İsmail Odabaşı               OYK Üyesi
Arife Kurtoğlu                 Oda Müdürü
Bülent Göksülük             Oda Teknik Görevlisi
Evren Sağ                      Oda Teknik Görevlisi
Sinem Büyükbenli           Oda Teknik Görevlisi
Hüseyin Kalantor         Adana ŞYK Sekreter Üyesi
Varlık Özerciyes              Ankara ŞYK Başkanı
Ayşen Hamamcıoğlu     Antalya ŞYK Başkanı
Devrim Kılıç                     Antalya ŞYK Sayman Üyesi
İbrahim Mart                Bursa ŞYK Başkanı
Fikri Düşünceli         Bursa ŞYK Sekreter Üyesi
Ferudun Tetik           Bursa ŞYK Sayman Üyesi
Mehmet Sarıca          Denizli ŞYK Sekreter Üyesi
Tefik Demirçalı            Denizli ŞYK Üyesi

ODA - ŞUBE YÖNETİM KURULU BAŞKAN VE SEKRETERLERİ 
TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Oda/Şube Yönetim Kurulu Başkan ve Sekreterleri Toplantısı, 16 Eylül 2017 tarihinde Oda Merkezi’nde 
gerçekleştirildi.

Sait Bahçe              Diyarbakır ŞYK  Başkanı
Haydar Sancar            Diyarbakır ŞYK Sekreteri
Mehmet Efe               Edirne ŞYK Başkanı
Erkan Doğan           Edirne ŞYK Üyesi
Atila Tomsuk             Eskişehir ŞYK Sekreter Üyesi
Metin Uçkun              Eskişehir ŞYK Üyesi
Hasan Fehmi Belpınar  Gaziantep ŞYK Başkanı
Esra Elitaş                          Gaziantep ŞYK Sekreteri
Battal Kılıç                          İstanbul ŞYK Başkanı
Hasan Özger           İstanbul Şube Müdürü
Güniz Gacaner Ermin   İzmir ŞYK Başkanı
Melih Yalçın                 İzmir ŞYK Sekreter Üyesi
Ersin Fener                Kayseri ŞYK Başkanı
Mehmet Köse             Kocaeli ŞYK Sayman Üyesi
Erdoğan Duransoy       Konya ŞYK Başkanı
Aziz Hakan Altun    Konya ŞYK Sekreter Üyesi
Akar Tülücü                   Mersin ŞYK Başkanı
Önder Ova                  Mersin ŞYK Sekreter Üyesi
Kadir Gürhan              Samsun ŞYK Başkanı
Özkan Er                      Samsun ŞYK Üyesi
Şaban Bülbül               Trabzon ŞYK Başkanı
Fulya Benkoğlu             Trabzon ŞYK Sekreter Üyesi
Birhan Şahin               Zonguldak ŞYK Başkanı
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TÜRKİYE’NİN İLK ENERJİ KOMPLEKSİ I. KADEME AÇILIŞI GERÇEKLEŞTİ
Odamız ve Mezitli Belediyesi tarafından inşa edilen Türkiye’nin ilk Güneş Enerji Kompleksi I. Kademe açılışı, 21 
Eylül 2017 tarihinde  Mersin’de gerçekleştirildi.

Güneş Enerji Kompleksi I. Kademe Kompleksi’nin açılı-
şına TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, 
Oda Başkanı Ali Ekber Çakar, Oda Yönetim Kurulu Sek-
reter Üyesi Yunus Yener, Oda Yönetim Kurulu Sayman 
Üyesi Tahsin Akbaba, Odamız Mersin Şubesi Yönetim 
Kurulu Başkanı Akar Tülücü, MMO Mersin Şube Yöne-
tim Kurulu Üyeleri, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı 
Burhanettin Kocamaz, Mersin Mezitli Belediye Başkanı 
Neşet Tarhan ve çok sayıda davetli katıldı.

Açılış konuşmasını gerçekleştiren Mersin Şube 
Yönetim Kurulu Başkanı Akar Tülücü şöyle 
konuştu:

“Enerji Bilimi Okulu tanımlı olan Türkiye’nin ilk ve tek 
Güneş Park Enerji Bilinçlendirme Kompleksinin I. Ka-
deme açılışına hoşgeldiniz. Yılda üç yüzden fazla günün 
güneşli geçtiği Mersin’de bugüne kadar TMMOB Makina 
Mühendisleri Odası (MMO) adına; Güneş enerjisiyle ilgili 
olarak farkındalık yaratılması, bilginin yaygınlaştırılması ve 
yoğunlaştırılması, teknolojik yeniliklerin ve uygulamala-
rın ülkemize kazandırılması; Kentimizin “GÜNEŞ KENT 
MERSİN” kimliğini kazanması amaçıyla; 1997 yılından bu 
yana bir çok seminer, panel, konferans, sempozyum, 
sergi ve festival gibi çalışmalar gerçekleştirdik. Bu çalış-
malarımıza bugün bir yenisini daha ekliyoruz. Mezitli Be-
lediyesi işbirliği ile gerçekleştirdiğimiz Güneş Park Enerji 
Bilinçlendirme Kompleksi ile temiz ve yenilenebilir enerji 
olan GÜNEŞ’e dikkatleri çekerek, gelecek nesillere bu 

bilincin aktarılmasını hedefliyoruz. Bu projenin, şehrimi-
ze ve ülkemize değer katacağına inanıyoruz.

Güneş Park Enerji Kompleksinin bünyesinde 8 Kademe 
Bilinçlendirme Merkezi olacak. Bunlar Güneş Yapısı, 
Enerji Bilinçlendirme Merkezi, Endüstriyel Tasarımlar ve 
Mekanik Uygulamalar Merkezi, Kadın Üretici Kurutma-
İşleme Merkezi, Rüzgar Değirmeni, Katı Atıklar Enerji 
Üretim Tesisi Prototipi, Enerji Kulesi, Maker Uygulama 
Atölyesi, Asansör Tanıtım ve Bilgilendirme Tesisi’dir. 
Güneş Park Enerji Kompleksi; Mersin ve çevre illerde-
ki tüm ilk, orta ve lise okullarımızın ve ülkemizdeki tüm 
Üniversitelerimizin mühendislik fakültesi bölümlerinin, 
Halkımızın tamamının ziyaretine açık ve fayda sağlayıcı, 
ayrıca enerji üretimi konusundaki tüm akademik çalışma-
ların başlangıç noktasını oluşturacaktır.

Güneş Park Enerji Kompleksimizi yeni eğitim-öğretim 
dönemine hazırladık ve bugün burada Türkiye’nin İlk 
ve Tek Güneş Park Enerji Bilinçlendirme Kompleksinin 
I. Kademesinin açılışını yapıyor olmanın onurunu sizlerle 
birlikte paylaşıyoruz.

Kompleksimizin hayata geçirilmesinde katkı veren; ön-
celikle Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan’a ve Altu-
norak, Özaltın Mobilya, Gookir Global, Desiba, Keyled, 
Yıldız Entegre, Teknopanel, AKY Teknoloji, Tekinler, 
Soli-Tek, Hürmer-Hürstone, Zahit Alüminyum, Kuzey-
mak, Kayınlar Kerestecilik, Mersin Cam Balkon, Nehir 
Beton, Aldo Grup firmalarına şahsım ve üyelerimiz adına 
teşekkür ederim.

Güneş Enerjisi ile ilgili çalışmalarımıza yarın sabah Yeni-
şehir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi’nde açılışını ger-
çekleştireceğimiz “VII. Güneş Enerjisi Sistemleri Sem-
pozyumu ve Sergisi”ni de ekleyeceğiz. Sempozyum ve 
Sergimiz 22-23 Eylül tarihlerinde iki gün boyunca devam 
edecektir. Ayrıca buradan Sempozyum ve Sergimize 
destek veren kurumlarımıza, sponsorlarımıza, sergimize 
katılan kurum ve firmalara çok çok teşekkür ediyorum. 
Sizleri, sempozyum ve sergimizde de görmekten onur 
duyacağız. Güneş Park Enerji Kompleksimizin gelecek 
nesillere katkı sunacağına inanıyor, Mersin’e ve tüm hal-
kımıza hayırlı olmasını diliyoruz.”
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Odamız Mersin Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı 
Akar Tülücü’nün ardından açılış konuşmasını 
gerçekleştiren Oda Başkanı Ali Ekber Çakar ise 
konuşmasında şunları söyledi:

“Mersin Şubemizin Mezitli Belediyesi ile işbirliği içinde 
yaptığı Güneş Park Enerji Kompleksi Uygulamalı Eğitim 
Merkezi’nin açılışına katılan sizleri saygıyla selamlıyorum.

Odamız bugün büyük bir yapı haline gelmiş bulunmakta-
dır. Kuruluş yılında 902 olan üye sayımız bugün 120 bine 
yaklaşmıştır.

Türkiye genelinde 1.500’ü aşan işyeri temsilciliklerimiz, 
18 Şubemiz, 98 il-ilçe temsilciliğimiz, 5 mesleki dene-
tim büromuz, 8 ayrı Uygulamalı Eğitim Merkezimiz; 116 
noktada aynı anda 3 bin üyemize hizmet veren Meslek 
İçi Eğitim Merkezlerimiz; onaylanmış Akredite Kuruluş-
larımız; iki yılda bir ülkemizin dört bir yanında düzenledi-
ğimiz onlarca merkezi kongre, kurultay, sempozyum et-
kinliği ve binlerce kurs, seminer, söyleşi, panel etkinlikleri 
ile Odamız niceliksel ve niteliksel yönü ile TMMOB’nin 
en büyük Odası konumundadır.

Bugün bu dev yapıya, Mezitli Belediyesi işbirliği ile te-
melini birlikte attığımız ve bugün açılışını birlikte yapa-
cağımız Güneş Park Enerji Kompleksi Uygulamalı Eğitim 
Merkezi’ni de ekliyoruz.

Bugün burada, tarihte güneş enerjisi ile anılan Mersin’de 
ve ülkemizde çok önemli bir potansiyeli bulunan güneş 
enerjisinin ve yenilenebilir enerji kaynaklarımızın değer-
lendirilmesinin somut bir örneğini inşa etmek için bulun-
maktan dolayı hepimiz haklı bir gurur duyabiliriz.  

Güneş enerjisinden düzenlemelerle toplumsal yararı 
maksimize edecek mimari pratiklerin yaygınlaştırılması 
açısından da önem taşıyacak olan bu uygulamalı eğitim 

merkezi, ilköğretimden başlayarak bütün eğitim-öğretim 
sürecinde öğrencilerimizi ve halkımızı yeni ve yenilene-
bilir enerji kaynakları konusunda aydınlatmak, Odamızın 
mesleki uygulamalı eğitim çalışmalarını toplumla buluş-
turmak açısından büyük bir önem taşımaktadır.

Odamızın bütün çabası, mesleklerimiz ve meslektaşları-
mızın korunması, geliştirilmesi, mühendislik hizmetleri-
nin ülke, sanayi ve toplum çıkarları doğrultusunda veril-
mesinin sağlanmasına yöneliktir.

Odamız kamusal sorumlulukla yürüttüğü mesleki de-
netim, periyodik denetim ve meslek alanlarına yönelik 
bütün etkinliklerini, örgütlü üyelerinin katkısı ile kurum-
sallaşma perspektifiyle yürütmektedir. Güneş Park Enerji 
Kompleksi Uygulamalı Eğitim Merkezi’nin açılışı da bu 
kurumsal hizmet faaliyeti anlayışı ile gündeme gelmiştir.

Meslek örgütlerimize, mühendislik eğitimi-öğretimine, 
mühendislik uygulama ve hizmetlerine saldırıların arttığı, 
bu yönde mevzuat düzenlemelerinin ardı ardına yapıldığı 
bu günlerde üye, sanayi ve halk ile temas ve hizmet bi-
rimlerimizin artması oldukça önemlidir.

Bu çerçevede hizmet verecek olan Güneş Park Ener-
ji Kompleksi Uygulamalı Eğitim Merkezi arazisini tahsis 
eden Mezitli Belediyesi Başkanlığına, Sayın Başkan Neşet 
Tarhan’a, Mersin Şube Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın 
Akar Tülücü’ye ve şahsında Şube Yönetim Kurulu Üye-
lerimize, örgütlü üyelerimiz ve çalışanlarımıza teşekkür 
ediyor, kendilerini kutluyorum.

Sözlerimi tamamlarken, bu hizmet mekânında başarı-
lı çalışmalar yapılmasını diliyor, emeği, katkısı bulunan 
herkese tekrar teşekkür ediyor, açılışı onurlandıran ko-
nuklarımıza, meslektaşlarımıza ve dostlarımıza saygılar 
sunuyorum.”
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İSTİHDAMSIZ, SANAYİSİZ, 
YOKSULLAŞTIRICI VE TAHRİPKÂR BÜYÜME

Ülkemiz, Olağanüstü Hal Koşullarında, hak ve özgürlük-
lerin askıya alındığı bir konjonktürün içinden geçmekte-
dir. Böylesi bir konjonktür, kendisine uygun bir ekono-
miyi de inşa etmektedir.

Hak ve özgürlükler gibi kaynak ve ulusal gelir de demok-
ratik biçimde değil, keyfi biçimde dağıtılmakta, gelir ada-
letsizliği ve çarpık büyüme, ülkemizin önemli sorunlarının 
başında gelmektedir.

Bu sorunlara ışık tutmak, gündemde önem kazanan 
makro iktisadi gelişmeleri ve sanayiyi detaylı bir şekilde 
incelemek ve de sektörel bazda değerlendirmek amacıy-
la Odamız tarafından yayımlanan, iktisatçı-yazar Musta-
fa Sönmez tarafından hazırlanan Sanayinin Sorunları ve 
Analizleri Bülteni iki buçuk yılı aşkın bir süredir her ay 
kamuoyu ile paylaşılmaktadır.

Yayımladığı birçok çalışma ile ülkemizin sanayileşmesine, 
kalkınmasına, demokratikleşmesine, halkımızın mutlu, 
bilimsel-teknik gerekler ve standartlara uygun çağdaş 
bir yaşam sürmesine yönelik katkı sunmayı hedefleyen 
Odamız, böylesi bir çalışmanın sanayileşme ve kalkınma 
tartışmalarına katkı sunacağı inancındadır.

Bu kapsamda, Sanayinin Sorunları ve Analizleri Bülteni’nin 
31’incisi, “İkinci çeyrek büyümesinin analizi” konusuna 
ayrılmıştır. TÜİK, Merkez Bankası, Hazine Müsteşarlığı 
ve IMF verileri kullanılarak yapılan analizde, 2017 ilk yarı 

İSTİHDAMSIZ, SANAYİSİZ, YOKSULLAŞTIRICI VE TAHRİPKÂR BÜYÜME
Oda Başkanı Ali Ekber Çakar, Oda Danışmanı İktisatçı Yazar Mustafa Sönmez ile birlikte  “Milli Gelir 
Büyümesi” üzerine 20 Eylül 2017 tarihinde, İstanbul Şube Toplantı Salonu’nda bir basın toplantısı düzenledi.

büyümesi yüzde 5’i aşmış görünen ekonominin bu per-
formansının arka yüzünde bir dizi başka gerçeklik oldu-
ğuna değinilmiştir.

Sanayide büyümenin son 3 çeyrekte ortalama yüzde 
6’nın üstünde seyrederek lokomotif sektörlerden kay-
naklandığı, fakat sanayinin yatırım ayağında 5 çeyrektir 
bir kuraklık yaşandığı ve bunun da sanayisizleşmeyi kö-
rüklediği araştırmada yer alan analizler arasındadır.

Yapılan analizlerde yapılan ana vurgular şu 
şekildedir:

- IMF’ye ait son veriler, küresel büyümenin 2017 yılında 
yüzde 3,5’e ulaşacağını, Türkiye’nin dâhil olduğu çevre 
ülkelerde 2017 büyümesinin ortalama yüzde 4,5’i bula-
cağı şeklindedir.

Başka bir ifade ile Türkiye’deki büyüme, çevre ülkelerde 
yaşanan büyüme eğiliminden farklı değildir.

- Parıltılı büyüme verilerinin arkasında dönemsel dış dün-
ya konjonktürünün lehte esen rüzgarları ve bunun yanın-
da AKP rejiminin bütçeyi riske ederek açtırdığı bol kepçe 
kredi akışı, ana kaldıraçlar olarak iş görmüştür.

Bunlardan dış kaldıraç, sadece bu yıl 10 milyar dolara ya-
kın sıcak para akışını, bunun da üçte ikisinin borç olarak 
girmesini getirmiş, bu giriş dolar kurunu aşağı çekerek 
ithalatı artırmıştır.

Bu kaldıraçla büyüme artarken öte tarafta dış borç stoku 
kabarmış, firmaların döviz yükümlülükleri yeniden yük-
selmiştir. Dış iklimde “şemsiyenin ters dönmesi” halinde, 
ki eninde sonunda bu kaçınılmazdır, yeniden dolar tırma-
nışı, borçlulara zor günler yaşatacaktır.

- İçeride açılan bol kepçe kredi genişlemesine kefil olan 
devlet hazinesi, belli bir riski de üstlenmiştir. Kredi dö-
nüşlerinde aksama hem banka sistemini hem de Hazine’yi 
zor duruma sokabilecektir.

- Sıcak para ve kredi genişlemesi kaldıraçlarının üstünde 
yükselen büyüme, ikinci çeyrekte iç tüketime fazla yasla-
namamış, daha çok ihracata ve inşaat yatırımlarına odak-
lanmıştır. Büyük çevre tahribatı, tarih ve doğa varlıklarını 
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ranta açmaya dayalı bu inşaat furyasına karşılık, sanayiyi 
geliştirecek makine teçhizat yatırımlarında artış değil, beş 
çeyrektir gerileme gözlenmesi de vahim bir olgudur.

- Öte yandan ihracatın büyümeye katkısı mercek altına 
alındığında, bunun dolar kurunun cazibesi ve düşük tutu-
lan ücretler sayesinde sağlanan bir imkanla yapıldığı anla-
şılmaktadır. Dış ticaret hadleri, Türkiye’nin birim ithalatı 
daha pahalıya, birim ihracatı ise daha ucuza yaptığını; bu 
anlamda yoksullaştıran bir dış ticaret ve büyüme patika-
sında olduğunu göstermektedir.

- Özetle, yüksek enflasyon, işsizlik, yüksek bütçe ve cari 
açıkla, sıcak para girişine dayalı büyümenin 2017 için de-
ğilse de 2018 için sürdürülmesi çok kolay görünmemek-
tedir.

Gerçek, büyüyenin işsizlik ve yoksulluk 
olduğudur!

Mevsimsel, takvimsel ve de iç ve dış konjonktürün et-
kilerini bir kenara ayırdığımızda, ülke ekonomisinin nasıl 
büyüdüğünü birkaç cümlede açıklamak mümkündür.

Öncelikle son çeyrek büyüme rakamlarının da ortaya 

koyduğu şekilde, milli gelirdeki artışın kaynağı, giderek 
üretken sektörlerden uzaklaşmakta; toplumsal refaha ve 
istihdama katkı sağlamayan sektörler üzerinden gelir ar-
tışı sağlanmaktadır.

Üretken olmayan bu sektörler arasındaki parlayan yıldız 
inşaat olurken, tüm sermaye, ülkenin doğasını, kentsel 
dokusunu katleden rant paylaşımından pay kapma yarı-
şına girmiştir.

Oysa bilindiği gibi inşaat ve inşaatla paralel çalışan hiz-
metlere ait sektör kolları, üretimi artırmayı değil, üre-
tilmişe el koymayı, gelirden daha fazla payı üretimsiz bir 
şekilde paylaşmayı amaçlar. Üretim artmayınca istihdam 
da artmaz, üretim teknikleri ve yeni teknolojiler gelişe-
mez. Ülke ekonomisi bir çöküntüye ve yozlaşmaya doğ-
ru sürüklenir. Çoğunluğu genç nüfustan oluşan işgücü de 
bu karanlık sona doğru sürüklenmiş olur.

Tüm üretimini ithalata bağımlı olarak sürdürebilen, ileri 
tekniklerin tümünü dışarıdan sağlayan bir ülke gençliğine 
taşeronlaşmadan başka ne vaat edebilir?

İşte bu nedenledir ki, örneğin son çeyrek verilerinden 
yola çıkarsak, yüzde 5,2 büyüyen bir ekonomi aynı za-
manda yüzde 10’un üzerinde seyreden işsizliği de üret-
mektedir. Hatta gençler arasındaki işsizlik oranı yüzde 
20’yi aşmaktadır.

Ülkemiz sanayileşmek mecburiyetindedir!

Sanayileşme hamlesini tamamlamamış hiçbir ülke geliş-
miş bir ülke haline gelemez.

Bunun yanı sıra, istihdam odaklı, öncelikli sektörlerde 
bölgesel kalkınmaya yönelik sanayileşmeyi hedefleme-
dikçe, sanayi hamlelerinden bahsetmek olanak dışıdır.

Ülkemizin acil olarak halkçı, emekten yana iktisadi bir 
yaklaşıma ve modele ihtiyacı vardır. Emeği, mühendisli-
ği, bilimi, tekniği, sanayileşmeyi toplumsal refah amacına 
doğru yönlendirmeye; ülke kaynaklarını etkin bir dağı-
lımla üretken ve istihdam yaratan sektörlere yönlendir-
meye, dolayısıyla toplumsal refahı sağlayıcı bir büyüme 
gereksinimi vardır.

Tüm bunlarla sıkı sıkıya bağlantılı olarak, bilimsel düşünce 
ve üretimin yasak ve sınırlamalarla yok edilmediği, özgür 
düşüncenin suç sayılmadığı, eğitim ve çalışma yaşamının 
dinci gerileşmeye terk edilmediği demokratik bir anlayış 
ihtiyacı giderek büyümektedir.
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DARBELERE, DİKTALARA KARŞI TEK SEÇENEK DEMOKRASİ
Oda Başkanı Ali Ekber Çakar, 12 Eylül Darbesi’nin yıldönümünde bir basın açıklaması yaptı.

Bilindiği üzere 12 Eylül 1980’de yapılan askeri darbe, IMF 
ile bağıtlanan 24 Ocak 1980 ekonomi kararlarının ardın-
dan kapitalizmin neoliberal dönem uygulamalarına geçişi 
sağlayan, emek ve demokrasi karşıtı faşist bir darbe idi. 
Aradan geçen 37 yılda Türkiye, ne yazık ki, 12 Eylül faşiz-
minin mantıksal devamı olan bir süreç yaşamıştır.

Türkiye’nin kamu idari yapısı, planlama, sanayileşme, 
kalkınma, mühendislik paradigmaları yerle bir edilmiştir. 
Serbestleştirme, özelleştirme ve yanlış ithalat politikala-
rının sonucu, sanayisizleşme egemen olmuş; ve tarımsal 
üretim büyük ölçüde gerilemiştir. Esnek/güvencesiz, 
taşeron çalışma biçimleri ile sendikasızlaştırma bütün 
çalışanları kuşatmıştır. Kamu idari yapısı, eğitim, sağlık, 
kent-imar vd. alanlarda gerçekleştirilen neoliberal dö-
nüşümler, sömürü-rant ilişkilerini, yerli, yandaş, yaban-
cı sermaye güçleri lehine derinleştirmiştir. 12 Eylül’ün 
“Türk-İslam sentezi” siyasal İslamcı akımı güçlendirmiş, 
demokrasi ve laiklik tasfiye edilmiştir. Meslek örgütleri, 
demokratik kitle örgütleri ve toplumsal muhalefete yö-
nelik baskı politikaları 12 Eylül’ün devamı ve tepe noktası 
niteliğindedir.

Siyasal iktidar, bugün de darbe fırsatçılığıyla OHAL ve 
KHK düzenlemelerini devreye sokmuştur. Bu durum, 

15 Temmuz darbe girişimcilerini hedeflemeyi aşmış, li-
yakat ilkesi ve mesleki gereklilikler ayaklar altına alınmış; 
ülkemizin ilerici, çağdaş, demokrat, kamucu, emekten, 
halktan, demokrasi ve laiklikten yana aydınlık güçlerini 
hedefleyen boyutlara ulaşmıştır.

Hemen herkes görüyor ki, bu gidiş iyi bir gidiş değildir. 
Ülkemiz ve halkımız bu karanlık duruma mahkûm değil-
dir, olmamalıdır. Başka bir Türkiye ve dünya özlemimiz 
karartılamayacaktır. 12 Eylül darbesinin 37. yılında dar-
belere ve diktalara yine ve kararlılıkla hayır diyor, tek 
seçeneğin demokrasi ve laik toplumsal yaşam olduğunu 
savunuyoruz.

Kamusal hizmet ve denetim faaliyetleri yürüten bizler, bi-
limsel-teknik mesleki-toplumsal gerekliliklerin kamudan 
dışlanmasına ve toplumsal muhalefete yönelik saldırılara 
karşı; eşit, özgür, demokratik, laik, tam bağımsız, barış 
içinde, sanayileşmiş, kalkınmış, tam istihdamı sağlanmış, 
adaletli bir Türkiye’yi savunmaya devam edeceğiz.

 Ali Ekber Çakar

              TMMOB Makina Mühendisleri Odası Başkanı
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MÜCADELE GELENEĞİMİZ SÜRÜYOR, SÜRECEK
Oda Başkanı Ali Ekber Çakar, 19 Eylül TMMOB Mühendis, Mimar, Şehir Plancıları Dayanışma Günü nedeniyle 
bir basın açıklaması yaptı.

19 Eylül 1979 tarihinde, mühendis, mimar, şehir plancıla-
rı; Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB)’nin 
çağrısıyla, ekonomik-demokratik talepleri için ülke ça-
pında bir günlük iş bırakma eylemi gerçekleştirmişti. Bu 
eyleme 49 il ve 443 işyerinde mühendis, mimar, şehir 
plancıları ile birlikte işçi, teknik eleman, sağlık görevlileri 
dâhil 100 bini aşkın kamu çalışanı katılmış, eylemi teknik 
eğitim gören öğrenciler de desteklemişti. Birlik tarihi-
mizde önemli bir yeri bulunan 19 Eylül, yedi yıldan beri 
TMMOB Mühendis, Mimar, Şehir Plancıları Dayanışma 
Günü olarak kutlanmakta ve mücadele geleneğimiz sür-
dürülmektedir.

Aradan geçen 38 yılda mühendislik, mimarlık, şehir plan-
cılarının sorunları oldukça artmıştır. Zira meslek disiplin-
lerimiz ve meslek örgütlerimiz, kapitalizmin neoliberal 
döneminin ve mevcut iktidarın sermaye birikimi, rant 
ve otoriter yönetim politikalarının hedefindedir. Öyle ki 
mühendis, mimar, şehir plancılarının bazı alanlardaki yet-
kileri uluslararası sermaye kuruluşlarına devredilmiş, bazı 
alan ve yetkiler kısıtlanmış, bazıları ortadan kaldırılmış, 
eğitimde de önemli dönüşümler gerçekleştirilmiştir.

Mühendislik, mimarlık, şehir plancılığı hizmetlerinin ana 
sektörleri kamusal yarar yaklaşımının tasfiyesiyle birlikte 
serbestleştirme, özelleştirme, ticarileştirmenin unsurları 
haline getirilmiştir. Esnek, güvencesiz çalışma koşulları 
tüm emekçilerle birlikte üzerimizdeki sömürüyü yoğun-
laştırmıştır. İşçi sağlığı ve iş güvenliği, insanca barınma 
hakkı ve deprem gerçeğinin gerektirdiği yapı denetimi, 
kent politikaları,  enerji, tarım, orman, su kaynakları gibi 
alanlarda mühendislik, mimarlık, şehir plancılığının mes-
leki denetim ve bilimsel–teknik kriterleri devre dışı bı-
rakılmakta, evrensel bilimsel mesleki gereklilikler tasfiye 
edilmektedir.

Birliğimiz TMMOB ve Odalarımız da söz konusu neoli-
beral dönüşüm programı ve doymak bilmez rant sevda-
sından dolayı, uzun bir süreden beri iktidarın hedefinde-
dir. Siyasal iktidar, kamusal hizmet ve kamusal denetimi 
tamamen ortadan kaldırmanın; Anayasal dayanağı bulu-
nan TMMOB Yasası’nı değiştirmenin, önemli bazı yetki-
lerimizi yok etmenin peşindedir.

Fakat belirtmek isteriz, yaptığımız hizmetlerin kamusal 
niteliğinin sermaye-rant güçleri lehine tasfiyesine, mesle-
ğimize ve örgütümüze yönelik etkisizleştirme çabalarına 
karşı duruşumuz, 1970’lerden günümüze uzanan müca-
deleci geleneğimiz doğrultusunda sürecektir. Odamız, 
meslek disiplinlerimiz ve örgütlerimize yönelik tasfiyeci 
politikalar ile ülke çapında izlenen piyasacı-rantçı politi-
kalar ve toplumsal muhalefetin sindirilmesi çabaları ara-
sındaki bağların bilincindedir. Cumhuriyet, demokrasi, 
sosyal hukuk devleti, laiklik, adalet, eşitlik, özgürlük, ba-
rış ve kardeşlik; planlama, sanayileşme, kalkınma, kamu-
sal yarar, kamusal hizmet, kamusal denetim ve güvenceli 
çalışma mücadelemiz bu bilinçle sürecektir.

Odamız üyeleri, 19 Eylül Salı günü ülke çapında düzen-
lenecek dayanışma etkinliklerinde bu yaklaşımla yerlerini 
alacak; insandan, yaşamdan, ülkemizden, halkımızdan, 
mesleklerimizden, geleceğimizden yana istemlerimizi 
dile getirecektir.

Yaşasın MMO örgütlülüğü.

Yaşasın TMMOB örgütlülüğü.

 Ali Ekber Çakar

              TMMOB Makina Mühendisleri Odası Başkanı
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KİMYA MÜHENDİSLERİ ODASI YÖNETİM KURULU’NUN HUKUK DIŞI BİR 
ŞEKİLDE GÖREVDEN ALINMASINI PROTESTO EDİYORUZ

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın Kimya Mühendisleri Odası’na karşı açtığı davada Mahkeme’nin “Kimya 
Mühendisleri Odası Yönetim Kurulunun görevlerine son verilmesi” kararı vermesi üzerine, Oda Başkanı Ali 
Ekber Çakar tarafından 25 Eylül 2017 tarihinde bir basın açıklaması yapıldı.

Bilindiği üzere, 12 Eylül faşizminin yaptığı ve yaklaşık 40 
yıldır hiçbir hükümetin işletmediği bir düzenleme uyarın-
ca, TMMOB ve bağlı Odalarının, bazı Bakanlıklarca “idari 
ve mali denetim” yoluyla hiyerarşik vesayet altına alınma-
sı girişimleri bir süredir gündemdedir.

Konu, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından, 
Kimya Mühendisleri Odamızın Yönetim Kurulu’nun gö-
revden alınması istemiyle yargıya intikal ettirilmesine dek 
varmıştır.

Anayasa’nın kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluş-
ları üzerine olan 135. maddesinde “meslek kuruluşları 
üzerinde Devletin idari ve mali denetimine ilişkin ku-
rallar kanunla düzenlenir” hükmüne ve TMMOB Yasası 
ya da başka herhangi bir kanunda bu yönde bir hüküm 
bulunmamasına karşın, iktidar bürokrasisi, Odalarımız ve 
TMMOB’yi siyasi iktidarın hiyerarşik denetimi ve vesaye-
ti altına sokmaya çalışmaktadır.

Odalarımızın tüm idari ve mali faaliyetleri, internet si-
teleri ve diğer yayınlarında hem üyelerle hem de tüm 

kamuoyuna açık biçimde duyurulmasına karşın, Kimya 
Mühendisleri Odamızın Yönetim Kurulu’na yönelik ola-
rak, bugün bir mahkeme kararıyla hukuk dışı bir şekilde 
görevden alınma kararı verilmiştir. Kimya Mühendisleri 
Odamızın Yönetim Kurulu, bu karar üzerine, görev ba-
şında olduklarını ve Oda Yönetim Kurulu seçimlerinin 
olağan şekilde 2018 yılı Nisan ayında yapılacağını açıkla-
mıştır.

Anayasa’nın 135. Maddesi’ne aykırı olan bu hukuk dışı 
kararı protesto ediyor ve kınıyoruz.

TMMOB ve bağlı Odaların özerk demokratik yapısını 
ortadan kaldırmak, baskı altına alarak susturmak isteyen 
iktidar politikalarına ve darbe hukukuna karşı, Makina 
Mühendisleri Odası olarak Kimya Mühendisleri Odası ve 
TMMOB ile tam bir dayanışma içinde olduğumuzu ka-
muoyuna duyururuz.

Yaşasın TMMOB örgütlülüğü.

 Ali Ekber Çakar

             TMMOB Makina Mühendisleri Odası Başkanı
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Eylül 2017
Odamız tarafından İstanbul Tuzla’da açılış gerçekleştirilen 
Suat Sezai Uygulamalı Eğitim Merkezi, ISK Teknik Dergisinde 
“Ayvaz’dan Suat Sezai Gürü Uygulamalı Eğitim Merkezi’ne 
destek” ve Pompa Vana ve Sistemleri Dergisinde “Ayvaz 
Uygulamalı Eğitim Merkezi’ne destek verdi” başlıklarıyla 
haber yapıldı. 

13.09.2017
Oda Enerji Çalışma Grubu tarafından hazırlanan “Türkiye’nin 
Enerji Görünümü Eylül 2017” başlıklı Oda raporu BirGün 
Gazetesinde “Enerjide teslimiyetin tablosu” ve Cumhuriyet 
Gazetesinde “Enerjide 35 milyar dolarlık batık endişesi” 
başlıklarıyla haber yapıldı.

21.09.2017
Odamız tarafından yayınlanan “MMO: Dopingli büyüme 
yoksullaştırıcı ve tahripkar” başlıklı araştırma raporu, BirGün 
Gazetesinde “İş yoksa bu nasıl büyüme,” Cumhuriyet 
Gazetesinde “Yeni iş yok ama Türkiye büyüdü” ve Evrensel 
Gazetesinde “İstihdamsız, sanayisiz ve yoksullaştırıcı” 
başlıklarıyla haber yapıldı.

22/26.09.2017
Odamız tarafından Denizli Şube yürütücülüğünde 28-30 Eylül 
tarihleri arasında gerçekleştirilen VIII. Bakım Teknolojileri 
Kongresi ve Sergisi hazırlıkları, Denizli Gazetesinde “TMMOB 
Makina Mühendisleri Odası Bakım Teknolojileri Kongresi 
ve Sergisi,”(26.09.2017) Deha 20 Gazetesinde “TMTKS 
doğduğu topraklara geri döndü” ve Denizli Gazetesinde 
“Kongremiz, 8’incisi ile doğduğu topraklara geri döndü” 
başlıklarıyla haber yapıldı.  

20/21.09.2017
Odamız tarafından Mersin Şube yürütücülüğünde 22-
23 Eylül 2017 tarihleri arasında Mersin’de düzenlenen 
VII. Güneş Enerjisi Sistemleri Sempozyumu ve Sergisi 
hazırlıkları, Akdeniz Gazetesi’nde “Güneş enerjisi 
Türkiye’nin kurtuluşudur,” Güney Gazetesinde “Gelecek 
güneşte,” Haberci Gazetesinde “Güneş enerjisi Türkiye’nin 
kurtuluşudur,” Hakimiyet Gazetesinde “Yenilenebilir enerji 
kaynakları teşvik edilmeli,” Mersin Çukurova Gazetesinde 

“Güneş enerjisine dikkat çekecekler,” (21.09.2017) Çağrı, 
Yeni Doğuş ve Son Haber Gazetelerinde “7. Güneş Enerjisi 
Sistemleri Sempozyumu ve Sergisi başlıyor” ve İlk Ses 
Gazetesinde “Güneş enerjisi kurtuluşumuzdur” başlıklarıyla 
haber yapıldı. 

23/25.09.2017
Odamız tarafından inşa edilen Türkiye’nin ilk Güneş Enerji 
Kompleksi I. Kademe açılış töreni, Yeni Güney Gazetesinde 
“Güneş Park açıldı,” Yeni Göksu Gazetesinde “Türkiye’nin ilk 
ve tek Güneş Park Enerji Kompleksi’nin birinci etabı açıldı,” 
Mersin İmece Gazetesinde “Türkiye’nin ilk güneş parkında 
1. etap tamamlandı,” Akdeniz Gazetesi’nde “Güneş Parkında 
1. Etap tamamlandı,” Haberci Gazetesinde “Güneş varken 
nükleere ne gerek var,” Hakimiyet Gazetesinde “Türkiye’nin 
ilk güneş parkında1. Etap tamamlandı,” Hürriyet Çukurova-
GAP Gazetesinde “Güneş Park Enerji Kompleksi’nin birinci 
etabı Mersin’de açıldı,” Mersin Çukurova Gazetesinde 
“Gelecek nesillere aktarılmasını istiyoruz,” (25.09.2017) 
Mersin İstikbal Gazetesinde “Mersin’de Güneş Park açıldı,” 
Sabah Güney Gazetesinde “Güneş Park Enerji Kompleksi 
açıldı,” Tercüman Gazetesinde “Kompleks somut bir örnek,” 
Yeni Doğuş Gazetesinde “Türkiye’nin ilk güneş parkında 1. 
etap tamamlandı” ve Yenigün Gazetesinde “Güneş Park 
açıldı” başlıklarıyla haber yapıldı.

23/29.09.2017
Odamız tarafından Mersin Şube yürütücülüğünde 22-23 Eylül 
2017 tarihleri arasında Mersin’de düzenlenen VII. Güneş 
Enerjisi Sistemleri Sempozyumu ve Sergisi, Mersin İmece 
Gazetesinde “Sürdürülebilir bir kalkınma sistemi kurmalıyız,” 
Ankara Güçlü Anadolu Gazetesinde “Güneş Enerjisi 
Sistemleri Sempozyumu 2017 başladı,” (24.09.2017) Sabah 
Güney Gazetesinde “Kocamaz: Gelecek nesilleri düşünerek 
hareket etmeliyiz,” (25.09.2017) Zafer Gazetesinde “Güneş 
Enerjisi Sistemleri Sempozyumu 2017 başladı,” Mersin 
Kadın ve Gazetesi ve Mersin PHaber Gazetelerinde “7. Güneş 
Enerjisi Sistemleri Sempozyumu ve Sergisi başladı,” Mersin 
Çukurova Gazetesinde “Gelecek kuşaklar için kaynaklar 
korunmalı,” Haberci Gazetesinde “Mersin’e 5 yeni güneş 
enerji santralı,” (27.09.2017) Mut’un Sesi Gazetesinde 
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“7. Güneş Enerjisi Sistemleri Sempozyumu ve Sergisi 
başladı,” (29.09.2017) Hürriyet Çukurova GAP Gazetesinde 
“Güneş Enerjisi Sistemleri Sempozyumu,” Adana Egemen 
Gazetesi, Yeni Doğuş, Hakimiyet, Mersin Gazetesi, Tarsus 
Yenises Gazetesi ve Yeni Adana Gazetelerinde “Mersin’de 
Güneş Enerjisi Sistemleri Sempozyumu,” Çağrı Gazetesi, 
Yeni Güney, Mersin Kadın Gazetesi ve Mersin PHaber 
Gazetelerinde “Enerjinin kaynağı güneşte” ve Mersin 
İmece Gazetesinde “Güneş enerjisi sistemleri konuşuldu” 
başlıklarıyla haber yapıldı.  

27.09.2017
Oda Başkanı Ali Ekber Çakar’ın yaptığı “Kimya Mühendisleri 
Odası Yönetim Kurulu’nun Hukuk Dışı Bir Şekilde Görevden 
Alınmasını Protesto Ediyoruz” başlıklı açıklama, Aydınlık 
Gazetesinde “Mühendisler dayanışma içinde” başlığıyla 
haber yapıldı.  

30.09.2017
Odamız tarafından Denizli Şube yürütücülüğünde 28-30 Eylül 

tarihleri arasında gerçekleştirilen VIII. Bakım Teknolojileri 
Kongresi ve Sergisi, Yeni Olay Gazetesinde “Bakım 
Teknolojileri Kongresi başladı,” Hizmet Gazetesinde “8.Bakım 
Teknolojileri Kongresi başladı,” Denizli Horoz Gazetesinde 
“Bakım Teknolojileri Kongresi başladı” ve Denizli Gazetesinde 
“VIII. Bakım Teknolojileri Kongresi başladı” başlıklarıyla 
haber yapıldı. 

28/29.09.2017
TMMOB’ye bağlı Odaların ortak olarak yaptığı “Kimya 
Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu’nun Yanındayız. Darbe 
Hukukuna, Anayasa İhlaline Ve Hukuk Dışı Kararlara 
Direneceğiz” başlıklı açıklama, BirGün Gazetesinde “Darbe 
hukukuna karşı direneceğiz,” Cumhuriyet Gazetesinde “Biz 
kendimizi denetliyoruz,” Evrensel Gazetesinde “Saldırılar, 
ranta karşı çıktığımız için” Aydınlık Gazetesinde “KMO’nun 
yanındayız,” (29.09.2017) Anayurt Gazetesinde “TMMOB’nin 
kimyasını bozdurmayız” ve “Zafer Gazetesinde “TMMOB’dan 
Kimya Mühendisleri Odası’na destek” başlıklarıyla haber 
yapıldı. 
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27 Eylül 2017 Aydınlık
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Eylül 2017'de MİEM Kurslarına Katılım

Eylül ayı boyunca 11 şubemizde, 15 konu başlığı altında düzenlenen MİEM kurslarına 599 kişi katıldı.

Eğitimin Adı Tarihi Verildiği Şube Katılımcı Sayısı

Asansör Avan Proje Hazırlama

11-12 Eylül 2017 İstanbul Şube 23

12-13 Eylül 2017 İzmir Şube 13

29-30 Eylül 2017 Samsun Şube 25

Asansör
15-17 Eylül 2017 İstanbul Şube 16

26-28 Eylül 2017 İzmir Şube 13

Asansör Periyodik Kontrol Muayene Elemanı

05-08 Eylül 2017 Antalya Şube 3

07-10 Eylül 2017 İzmir Şube 5

07-10 Eylül 2017 İstanbul Şube 27

27-30 Eylül 2017 Antalya Şube 1

Asansör Periyodik Kontrol Muayene Elemanı Uygulamalı Sınavı

9 Eylül 2017 Ankara Şube 4

9 Eylül 2017 Diyarbakır Şube 5

10 Eylül 2017 Ankara Şube 2

10 Eylül 2017 Diyarbakır Şube 6

12 Eylül 2017 Ankara Şube 6

12 Eylül 2017 Diyarbakır Şube 1

12 Eylül 2017 Bursa Şube 1

14 Eylül 2017 Ankara Şube 2

14 Eylül 2017 Samsun Şube 2

Doğalgaz İç Tesisat

18-21 Eylül 2017 İzmir Şube 11

22-25 Eylül 2017 Adana Şube 29

25-28 Eylül 2017 Antalya Şube 9

25-28 Eylül 2017 Diyarbakır Şube 34
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Endüstriyel ve Büyük  Tüketimli Tesislerin Doğalgaza Dönüşümü
07-10 Eylül 2017 İzmir Şube 19

14-17 Eylül 2017 İstanbul Şube 14

Enerji Kimlik Belgesi Uzmanı Oryantasyon Eğitimi
8 Eylül 2017 Konya Şube 18

29 Eylül 2017 Ankara Şube 9

Havuz Tesisatı 27-29 Eylül 2017 Ankara Şube 8

LPG Dolum Tesisleri ve Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür 23 Eylül 2017 Bursa Şube 3

LPG Otogaz İstasyonları  Sorumlu Müdür(3 Gün)

08-10 Eylül 2017 Adana Şube 20

08-10 Eylül 2017 Bursa Şube 12

12-14 Eylül 2017 Ankara Şube 17

19-21 Eylül 2017 Antalya Şube 11

27-29 Eylül 2017 Kocaeli Şube 7

LPG Otogaz İstasyonları  Sorumlu Müdür( 5 Gün) 25-29 Eylül 2017 Konya Şube 6

Mekanik Tesisatı

11-17 Eylül 2017 Kocaeli Şube 20

18-24 Eylül 2017 Ankara Şube 24

18-24 Eylül 2017 İstanbul Şube 18

Medikal Gaz Tesisatı 22-24 Eylül 2017 Kayseri Şube 16

Şantiye Şefliği

13-15 Eylül 2017 İzmir Şube 21

15-17 Eylül 2017 İstanbul Şube 21

15-17 Eylül 2017 Adana Şube 34

19-21 Eylül 2017 Bursa Şube 23

Yangın Tesisatı
07-09 Eylül 2017 Kocaeli Şube 21

08-10 Eylül 2017 Ankara Şube 19

Toplam 599
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Ekim 2017 MİEM Kurs Programı

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

Eğitimin Adı Tarihi Verildiği Şube Sınav Tarihi

Asansör Avan Proje Hazırlama

03-04 Ekim 2017 Ankara Şube 05 Ekim 2017

10-11 Ekim 2017 İstanbul Şube 12 Ekim 2017

11-12 Ekim 2017 Antalya Şube 13 Ekim 2017

16-17 Ekim 2017 Kocaeli Şube 18 Ekim 2017

18-20 Ekim 2017 Bursa Şube 21 Ekim 2017

Arıtma Tesisatı 11-13 Ekim 2017 Ankara Şube 13 Ekim 2017

Asansör Yetkili Servis Teknik Sorumlusu 04-07 Ekim 2017 İstanbul Şube 07 Ekim 2017

Asansör

06-08 Ekim 2017 Ankara Şube 09 Ekim 2017

13-15 Ekim 2017 İstanbul Şube 16 Ekim 2017

13-15 Ekim 2017 Antalya Şube 16 Ekim 2017

19-21 Ekim 2017 Kocaeli Şube 22 Ekim 2017

Asansör Periyodik Kontrol Muayene Elemanı

03-06 Ekim 2017 Bursa Şube 07 Ekim 2017

12-15 Ekim 2017 İstanbul Şube 16 Ekim 2017

23-26 Ekim 2017 İzmir Şube 26 Ekim 2017

Doğalgaz İç Tesisat *

03-06 Ekim 2017 Gaziantep Şube 07 Ekim 2017

10-13 Ekim 2017 Bursa Şube 14 Ekim 2017

16-19 Ekim 2017 Ankara Şube 20 Ekim 2017

19-22 Ekim 2017 İstanbul Şube 23 Ekim 2017

Endüstriyel ve Büyük Tüketimli Tesislerin Doğalgaza Dönüşümü *

02-05 Ekim 2017 Antalya Şube 06 Ekim 2017

02-05 Ekim 2017 Adana Şube 06 Ekim 2017

07-10 Ekim 2017 Gaziantep Şube 11 Ekim 2017

09-12 Ekim 2017 Konya Şube 13 Ekim 2017

12-15 Ekim 2017 Diyarbakır Şube 16 Ekim 2017

21-24 Ekim 2017 Ankara Şube 25 Ekim 2017

24-27 Ekim 2017 Bursa Şube 28 Ekim 2017
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* Yapılacak sınavlar sonucunda başarılı olan üyelerimize Akredite Belge düzenlenmektedir.

Havuz Tesisatı 05-07 Ekim 2017 Denizli Şube 08 Ekim 2017

Havalandırma Tesisatı
06-07 Ekim 2017 İzmir Şube 08 Ekim 2017

07-08 Ekim 2017 Kayseri Şube 09 Ekim 2017

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

26-30 Ekim 2017 İstanbul Şube 30 Ekim 2017

LPG Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür (3 Gün)

17-19 Ekim 2017 Gaziantep Şube 19 Ekim 2017

25-27 Ekim 2017 Diyarbakır Şube 27 Ekim 2017

27-29 Ekim 2017 İstanbul Şube 29 Ekim 2017

28-30 Ekim 2017 Trabzon Şube 30 Ekim 2017

LPG Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür (5 Gün) 23-27 Ekim 2017 Ankara Şube 27 Ekim 2017

LPG Tesisatı 25-27 Ekim 2017 Ankara Şube 27 Ekim 2017

Mekanik Tesisat

09-15 Ekim 2017 İzmir Şube 16 Ekim 2017

16-22 Ekim 2017 İstanbul Şube 23 Ekim 2017

16-22 Ekim 2017 Konya Şube 23 Ekim 2017

16-22 Ekim 2017 Adana Şube 23 Ekim 2017

16-22 Ekim 2017 Kocaeli Şube 23 Ekim 2017

Soğutma Tesisatı 18-19 Ekim 2017 İzmir Şube 20 Ekim 2017

Şantiye Şefliği

05-07 Ekim 2017 Eskişehir Şube 07 Ekim 2017

20-22 Ekim 2017 İstanbul Şube 22 Ekim 2017

25-27 Ekim 2017 İzmir Şube 27 Ekim 2017

Yangın Tesisatı
05-07 Ekim 2017 İstanbul Şube 09 Ekim 2017

20-22 Ekim 2017 İzmir Şube 23 Ekim 2017
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DÜNDEN BUGÜNE AYNI KARARLILIK VE İNANÇLA 19 EYLÜL 
TMMOB MÜHENDİS, MİMAR VE ŞEHİR PLANCILARI DAYANIŞMA 

GÜNÜNÜ KUTLUYORUZ
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, 19 Eylül TMMOB Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları 
Dayanışma Günü’nde, ülkemizin ve meslektaşlarımızın yaşadığı sorunlara dikkat çeken bir basın açıklaması 
yaptı.

Bundan tam 38 yıl önce, 19 Eylül 1979 tarihin-
de Türkiye’nin 55 farklı ilinde, toplam 740 işyerinde 
TMMOB’nin çağrısıyla bir günlük iş bırakma eylemi ger-
çekleştirildi. Ekonomik ve demokratik taleplerle yapılan 
eylem çağrısına, diğer teknik eleman ve emekçilerin de 
destek vermesiyle, 100 bini aşkın kamu çalışanı o gün iş 
bıraktı. Maden ocaklarından enerji santrallerine, fabrika-
lardan şantiyelere, limanlardan üniversitelere kadar haya-
tın her alanında etkisini gösteren bu eylem, TMMOB’nin 
mücadele tarihinde önemli bir yer tutmaktadır. 19 Eylül 
tarihi, bu ülke için düşünen, planlayan, üreten mühendis, 
mimar ve şehir plancılarının kendi öz güçlerinin farkına 
vardığı tarihtir. Bu yüzden bu anlamlı gün, “TMMOB Mü-
hendis, Mimar ve Şehir Plancıları Dayanışma Günü” ola-
rak kutlanmakta ve yeniden hatırlanmaktadır.

Aradan geçen uzun yıllara rağmen bu ülkede emeğiyle 
geçinenlerin gündemleri çok değişmemiştir. İşsizlik, ha-
yat pahalılığı, düşük ücretler, güvencesizlik, özlük hakla-
rı ve örgütlenme sorunları ülkemizde çalışan mühendis, 
mimar ve şehir plancılarının öncelikli sorunları olmaya 
devam etmektedir. Neoliberal ekonomi politikaları, 
özelleştirme uygulamaları, sosyal devlet anlayışının ter-
kedilmesi ve uluslararası sermaye çevrelerinin artan et-
kinlikleri nedeniyle teknik elemanların ekonomik ve sos-
yal durumları giderek daha da kötüleşmektedir. Kamusal 
yatırımların ortadan kalkması, kamusal çıkarın göz ardı 
edilmesi, rant hırsının bilim ve tekniğin önüne geçmesi, 
sermayenin ihtiyaçlarının halkın ihtiyaçlarının önünde 
tutulması nedeniyle mühendis, mimar ve şehir plancılığı 
yıllar geçtikçe sistematik olarak gerilemektedir.

Yıllar içinde kötüleşen sadece ekonomik ve sosyal koşul-
lar değildir. Ülkenin içinde bulunduğu siyasal koşullar da 
her geçen yıl kötüleşmekte, yurttaşların her türlü hak ve 
özgürlüğü giderek daha da budanmaktadır. Bir yılı aşkın 
süredir devam eden Olağanüstü Hal Rejimiyle yurttaş 

olarak sahip olduğumuz her türden anayasal ve yasal gü-
vencemiz askıya alınmıştır. AKP Hükümeti, OHAL Reji-
mini, kendisine muhalif toplumsal kesimleri susturmak ve 
örgütlü kesimleri bastırmak için kullanmaktadır. Adalet 
talebi, toplumun tüm kesimlerinin en büyük ihtiyacı ve 
talebi haline dönüşmüştür.

Son 1 yılda çıkartılan Kanun Hükmünde Kararnamelerle 
ihraç edilen kamu emekçileri arasında devlet kurumla-
rında ve belediyelerde çalışan üç bine yakın mühendis, 
mimar ve şehir plancısı da bulunmaktadır. Haksız ve 
hukuksuz biçimde işlerinden atılan, farklı kurumlarda ça-
lışmaları yasaklanan, sosyal güvenceleri ellerinden alınan 
ve yurt dışında çalışmaları engellenen binlerce üyemizin 
varlığı, bu yılki TMMOB Mühendis, Mimar ve Şehir Plan-
cıları Dayanışma Günü’nü daha da anlamlı kılmaktadır. 
Ömrünü cemaat yapılarıyla, devlete egemen olmak iste-
yen çetelerle mücadele ederek geçiren arkadaşlarımızın 
elinden tutmaya, onlarla dayanışma göstermeye devam 
edeceğimizin bilinmesini isteriz.

İçinden geçtiğimiz dönemde, toplum sadece kolluk kuv-
vetleri ve yargı eliyle değil, yaşamın her alanını saran 
gerici uygulamalarla da zapturapt altına alınmaya çalışıl-
maktadır. Daha bir yıl önce devletin tüm kurumlarına 
yerleşen Gülen Cemaati mensupları darbe girişiminde 
bulunmamış gibi, bakanlıklar ve devlet kurumları yine 
farklı cemaat ve tarikatlar arasında pay edilmektedir. Milli 
eğitim müfredatı bilim dışı ve gerici bir anlayışla yeniden 
yapılandırılmaktadır. Kadınların sosyal hayattaki varlığı 
ortadan kaldırılmak istenmekte, her türden hak ve öz-
gürlükleri şiddetle bastırılmaktadır. Toplumu bir arada 
tutan en önemli unsur olan laiklik prensibi yerine mez-
hepçi, gerici uygulamalar devletin ve sosyal hayatın her 
alanına egemen hale getirilmiştir.

Toplumsal yapıdaki bu çürümeye karşı ülkemizin gelece-
ğini ve meslektaşlarımızın haklarını korumak için müca-
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dele eden TMMOB ve bağlı odalarımız da bu süreçte hü-
kümetin hedefi haline gelmiştir. Hükümet, OHAL nedeniyle 
yaşanan kaotik ortamdan faydalanarak TMMOB Yasasını 
değiştirmeye yönelik girişimlerde bulunmaktadır. Birliği-
mize bağlı odaların kamusal sorumlulukla yerine getirdiği 
mesleki denetim yetkileri ellerinden alınarak, ekonomik ve 
kamusal gücü zayıflatılmaktadır.

Odalarımıza, idari ve mali denetim adı altında baskı ve şantaj 
uygulanmaktadır. Bakanlığın denetim adı altındaki hukuksuz 
ve keyfi uygulamasına izin vermediği için Kimya Mühendis-
leri Odası yönetim kurulunun görevden alınması talebiyle 
dava açılmıştır. Birliğimizin ve bağlı odalarımızın da müdahil 
olduğu davanın ikinci duruşması 25 Eylül tarihinde görüle-
cek ve bizler de orada olacağız.

Birliğimizin çalışmalarını ve yetkilerini sınırlandırmaya yö-
nelik adımların en sonuncusu, Sosyal Güvenlik Kurumu ile 
Birliğimiz arasında 2012 yılında yapılan asgari ücret belirle-
me protokolünün feshedilmesidir. Ücretli çalışan mühendis, 
mimar ve şehir plancılarının hak kaybına neden olacak bu 
tek taraflı fesih işleminin iptali için idare mahkemesine açtı-
ğımız davanın takipçisi olacak, üyelerimizin mesleki ve özlük 
haklarını korumaya devam edeceğiz.

Birliğimizi ve odalarımızı hedef alan bu saldırıların bizleri 
yıldırması ve susturması mümkün değildir. Bizler mesle-
ğimizi bilimden, üretimden ve toplumdan yanan kullanan 
bir mücadele geleneğinin sürdürücüsüyüz. Bu anlayışla 
TMMOB’nin eşitlikten, özgürlükten, demokrasiden, ba-
rıştan, laiklikten, bağımsızlıktan yana tavrını korumaya, 
geliştirmeye, güçlendirmeye devam edeceğiz.

19 Eylül Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları Dayanışma 
Günü, TMMOB’nin mücadeleyle dolu geçmişine, umutla 
dolu yarınlarına sahip çıkma günüdür.

19 Eylül Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları Dayanışma 
Günü, ülkemize, mesleğimize ve meslektaşlarımıza sahip 
çıkma günüdür.

19 Eylül Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları Dayanışma 
Günü Birliğimize, Odalarımıza ve örgütlü mücadele gele-
neğimize sahip çıkma günüdür.

Bu anlayışla tüm örgütlülüğümüzün ve meslektaşlarımızın 
dayanışma gününü kutluyorum.

          Emin Koramaz

                  TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

TMMOB Yönetim Kurulu ile Oda Başkanları Toplantısı, “Bi-
lim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın talebi ile açılan davada 
Ankara 24. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 25 Eylül 2017 tari-
hinde açıkladığı kararla Kimya Mühendisleri Odası Yönetim 
Kurulunun görevine son verilmesi ve oda seçimlerinin oda 
ana yönetmeliğine göre yenilenmesi” gündemiyle 25 Eylül 
2017 tarihinde TMMOB’de gerçekleştirildi.

Toplantıya; TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Kora-
maz, II. Başkan Züber Akgöl, Sayman Üye Bahattin Şahin, 
Yönetim Kurulu Üyeleri Turhan Tuncer, Ozan Yılmaz, Kemal Zeki Taydaş, Genel Sekreter Dersim Gül, Genel Sekre-
ter Yardımcısı Gülsüm Sönmez, Teknik Görevliler Özgür Cemile Göktaş Küçük, Eren Şahiner, Sezgin Çalışkan, Oda-
lardan; Baran Bozoğlu (ÇMO), Hüseyin Önder (EMO), Hasan Can Karakuş (FMO), Mustafa Erdoğan (HKMO), Emrah 
Kaymak (İÇMO), Bahattin Sarı (İMO), Halim Kara (İMO), Şevket Demirbaş (JFMO), Hüseyin Alan (JMO), Ali Uğurlu 
(KMO), Ayfer Güçlü Aras (KMO), Korman Obuz (KMO), Volkan Kaya (MADEN MO), Ali Ekber Çakar (MMO), Eyüp 
Muhçu (MO), Ayşegül Oruçkaptan (PEYZAJ MO), Orhan Sarıaltun (ŞPO), Özden Güngör (ZMO) katıldı.

TMMOB YÖNETİM KURULU-ODA BAŞKANLARI TOPLANTISI YAPILDI
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DÜNDEN BUGÜNE AYNI KARARLILIK VE İNANÇLA 19 EYLÜL 
TMMOB MMŞP DAYANIŞMA GÜNÜNÜ KUTLUYORUZ

TMMOB 19 Eylül Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları Dayanışma Günü’nde yüzlerce mühendis, mimar ve 
şehir plancısı alanlara çıkarak, ülke ve meslek sorunlarına dikkat çekti.

TMMOB tarihinde önemli bir yeri olan 19 Eylül 1979 iş 
bırakma eyleminin yıldönümünde 2011 yılından bu yana 
kutlanan “19 Eylül Mühendis, Mimar, Şehir Plancıları Da-
yanışma Günü’nde TMMOB üyeleri bir kez daha alanlar-
daydı. İKK’ların örgütlü olduğu kent merkezlerinde dü-
zenlenen kitlesel basın açıklamalarında, “Dünden Bugüne 
Aynı Kararlılık ve İnançla 19 Eylül Mühendis, Mimar ve 
Şehir Plancıları Dayanışma Gününü Kutluyoruz” denildi.

19 Eylül Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları Dayanışma 
Günü nedeniyle Adana, Ankara, Balıkesir, Bolu, Bursa, 
Denizli, Diyarbakır, Edirne, Eskişehir, Gaziantep, İstan-
bul, İzmir, Karadeniz Ereğli, Kırklareli, Malatya, Mersin, 
Muğla, Tekirdağ, Trabzon ve Zonguldak’ta basın açıkla-
maları yapıldı. TMMOB İKK’ları yaptıkları açıklamalarda 
mühendis, mimar ve şehir plancılarının talepleri dile ge-
tirildi.

TMMOB, SGK’NIN ASGARİ ÜCRET PROTOKOLÜNÜ TEK TARAFLI 
İPTAL ETMESİ İŞLEMİNE KARŞI DAVA AÇTI

TMMOB ile SGK arasında 31 Temmuz 2012 tarihinde imzalanan ve “asgari ücret” protokolünün Sosyal Güvenlik 
Kurumu tarafından tek taraflı olarak feshedilmesine ilişkin TMMOB, Ankara Nöbetçi İdare Mahkemesi’ne 
dava açtı.

SGK tarafından hukuksuz biçimde tek taraflı olarak 
yapılan fesih işleminin iptali ve yürütmesinin durdurulması 
talebini içeren dava dilekçesinde, TMMOB ile SGK 
arasında yapılan protokolün amacı, önemi ve hukuksal 
statüsüne ilişkin saptamalar yer alıyor.

Protokol hükümlerine göre, SGK’nın tek taraflı fesih 
yetkisinin olmadığının vurgulandığı dava dilekçesinde 
ayrıca protokolün iptalinin kayıt dışı istihdamı artıracağı, 
iş yaşamında olumsuz sonuçlar yaratacağı ve üyelerimiz 
açısından telafisi imkânsız sonuçlar doğuracağının altı 
çiziliyor.
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DARBE HUKUKUNA BOYUN EĞMEYECEĞİZ!
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın Birliğimiz üyesi Kimya Mühendisleri Odası’na karşı açtığı davada 
Mahkeme’nin “Kimya Mühendisleri Odası Yönetim Kurulunun görevlerine son verilmesi” kararının ardından 
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz tarafından 25 Eylül 2017 tarihinde basın açıklaması yapıldı.

Ülkemizde son yıllarda birbiri ardına yaşanan hukuk 
skandallarına bir yenisi daha eklendi. Bilim, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığı’nın Birliğimiz üyesi Kimya Mühendis-
leri Odası’na karşı açmış olduğu davada mahkeme, Kimya 
Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu üyelerinin görevden 
alınmasına karar verdi. Mahkemenin bu antidemokratik 
kararını şiddetle kınıyoruz!

Kimya Mühendisleri Odası’na dava açılmasına neden olan 
yasal düzenleme, 12 Eylül Darbecilerinin, Birliğimizin 
demokratik işleyişine müdahale edebilmek için TMMOB 
yasasına eklediği bir maddedir. Sıkıyönetim dönemi de 
dâhil 35 yıldır hiç uygulanmayan bu madde, her defasında 
12 Eylül Darbecilerini yargılamakla, darbelerle hesaplaş-
makla övünen AKP döneminde uygulanmak istenmiş-
tir. Bununla da yetinilmemiş, yine her defasında millet 
iradesinden dem vuran AKP, darbe hukuku karşısında 
TMMOB’nin demokratik değerlerini savunan Kimya Mü-
hendisleri Odası’nın seçilmiş Yönetim Kurulu üyelerini 
görevden almıştır.

Öncelikle bilinmelidir ki, hem Bilim, Sanayi ve Teknolo-
ji Bakanlığı’nın Odalarımızı denetlemeye yönelik talebi, 
hem de Mahkemenin bugün verdiği karar, Anayasa’nın 
135. Maddesi’ne aykırıdır. TMMOB ve bağlı odalar 6235 
sayılı yasayla kurulmuş ve Anayasanın 135. maddesine 
göre kamu kurumu niteliğinde meslek örgütü oldukla-
rından dolayı iş ve işlemlerini ilgili yasa ve yönetmelikler 
kapsamında gerçekleştirirler. Birliğimizin ve üye Odala-
rımız tüm faaliyetleri, etkinlikleri, işlemleri TMMOB Ya-
sası, Yönetmelikleri ve ayrıca bağlı odaların kendi yönet-
meliklerine tabidir. Odalarımızın faaliyetlerinin yasa ve 
yönetmeliklere uygunluğu, genel kurullarımızda seçilen 
denetleme kurulları tarafından düzenli olarak yapılmak-
tadır. 1954 yılından bu yana hiçbir Odamızın denetleme 
raporlarında hiçbir olumsuzluk görülmemiştir. Dahası, 
odalarımızın tüm idari ve mali faaliyetleri, internet sitesi 
ve diğer yayınlarla hem üyelerimize hem de tüm kamuo-
yuna açık biçimde duyurulmaktadır.

Açıktır ki, Bakanlığın amacı denetim yapmak de-
ğil, TMMOB’nin özerk yapısını ortadan kaldırmak, 

TMMOB’yi baskı altına alarak susturmak istemektir. 
TMMOB ve bağlı odalar, bilimi ve tekniği halkımızın çı-
karları için kullanan, ülkenin geleceğine karşı sorumluluk 
bilinciyle davranan meslek örgütleridir. Bilimsel ve teknik 
akla uymayan, halkın çıkarlarına ters düşen her konuda 
gerek davalarla, gerek bilimsel raporlarla, gerekse açık-
lamalarla tavrımızı en net şekilde ifade ettik. Bu tutumu-
muzun, AKP’nin çıkarlarıyla örtüşmediği, siyasal iktidarın 
hoşuna gitmediği verili bir gerçektir. Bu nedenle, 15 yıllık 
iktidar dönemi boyunca AKP, her fırsatta Birliğimizi hedef 
almış, bizleri susturmaya çalışmıştır. AKP iktidarı döne-
minde Cumhurbaşkanlığı Denetleme Kurulu Raporu’yla, 
siyasi davalarla, yöneticilerimize yönelik tehditlerle yüz 
yüze kaldık. İktidarın tüm bu saldırılarına rağmen bizler 
doğrudan ve halktan yana tavır almaktan asla geri adım 
atmadık,  bundan sonra da atmayacağız.

TMMOB, kurulduğu günden bugüne kadar çok sayıda 
darbeler, çok sayıda baskıcı iktidarlar görmüş ama hiçbir 
dönemde boyun eğmemiştir. Yine boyun eğmeyeceğiz. 
Bu karara karşı istinaf ve temyiz yollarına başvuracağız. 
Hukuki süreç sonuçlanıncaya kadar Kimya Mühendisleri 
Odası Yönetim Kurulu üyesi arkadaşlarımız görevlerinin 
başında olmaya devam edecektir.

Örgütlülüğümüze ve meslektaşlarımıza yönelik saldırı-
lara karşı tüm TMMOB bileşenleriyle, tüm demokratik 
kamuoyuyla birlikte karşı çıkacağız. Demokrasi ve adalet 
mücadelemizden asla vaz geçmeyeceğiz.

                                              Emin Koramaz

                  TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
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KİMYA MÜHENDİSLERİ ODASI YÖNETİM KURULU’NUN 
YANINDAYIZ DARBE HUKUKUNA, ANAYASA İHLALİNE VE 

HUKUK DIŞI KARARLARA DİRENECEĞİZ
TMMOB ve bağlı Odaların Yönetim Kurulu Başkanları 27 Eylül 2017 tarihinde İMO Teoman Öztürk Toplantı 
Salonu’nda kitlesel bir basın toplantısı düzenleyerek “Kimya Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu’nun 
Yanındayız! Darbe Hukukuna, Anayasa İhlaline ve Hukuk Dışı Kararlara Direneceğiz” dediler.

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz’ın 
okuduğu basın açıklaması sonrası sırasıyla, DİSK Anka-
ra Bölge Temsilciliği adına Nevin Kızılöz, KESK Eş Genel 
Başkanı Aysun Gezen, TTB Genel Sekreteri Sezai Ber-
ber, CHP Milletvekilleri Şanal Saruhan ve Necati Yılmaz, 
HDP Milletvekili Mithat Sancar, ÖDP Parti Meclisi Üyesi 
İdem Erman, TKP Parti Meclisi Üyesi Arif Basa, EMEP 
Genel Başkan Yardımcısı Şükran Doğan, HTKP Parti 
Meclisi Üyesi Tuncay Çelen, İHD Genel Başkanı Öztürk 
Türkdoğan, Artvin-Der Başkanı Cengiz Yücel, ASM-
MMO Başkanı Ali Şahin, Halkevleri Genel Sekreteri Dil-
şat Aktaş ve ODTÜ Mezunlar Derneği Başkanı Seyhan 
Çamlıgüney birer konuşma yaparak TMMOB ve KMO 
örgütlülüğüne desteklerini açıkladılar. 

Son olarak Kimya Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu 
Başkanı Ali Uğurlu, Anayasa İhlaline ve Hukuk Dışı Ka-
rarlara karşı mücadeleden vazgeçmeyeceklerini bir kez 
daha dile getirdi.

Açıklama şu şekilde:

KİMYA MÜHENDİSLERİ ODASI YÖNETİM 
KURULU’NUN YANINDAYIZ

DARBE HUKUKUNA, ANAYASA İHLALİNE VE 
HUKUK DIŞI KARARLARA DİRENECEĞİZ

Önceki gün, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın Kim-
ya Mühendisleri Odamızın Yönetim Kurulu’nun görev-
den alınması istemi üzerine açtığı davada Odamız Yöne-
tim kurulunun görevden alınması kararı verilmiştir.

Öncelikle, Anayasa’nın 135. Maddesi’ne aykırı olan bu 
hukuk dışı kararı protesto ediyor ve kınadığımızı belirt-
mek istiyoruz.

Kamuoyunca bilindiği üzere, Birliğimiz TMMOB ve Oda-
larımız, neoliberal dönüşüm programları çerçevesinde; 
tarih, kültür, doğa, kent, kır, enerji, maden, tarım, gıda 
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rantları önünde engel oluşturması,  sanayisizleştirme 
süreci ve özelleştirme talanına dur demesinden ötürü 
uzunca bir süredir iktidarın hedefindedir.

Yine kamuoyunca bilindiği üzere siyasi iktidar, Odala-
rımızın, Anayasal dayanağı bulunan kamusal hizmet ve 
kamusal denetim fonksiyonları ile özerk demokratik ve 
kamu tüzel kişiliği yapısını ortadan kaldırma, önemli bazı 
yetkilerini yok etme ve TMMOB Yasası’nı değiştirme ça-
bası içerisindedir.

TMMOB ve bağlı Odalarını “nasıl etkisizleştiririz” diye 
düşünen iktidar, 2011 yılındaki KHK düzenlemelerinin 
ardından, 2013 yılında, 1983’ten itibaren hiçbir iktidar 
tarafından işletilmeyen antidemokratik bir hükmü; 12 Ey-
lül dönemindeki bir KHK düzenlemesini bulup işletmeye 
yönelmiştir. 2014 yılından itibaren bu yönde girişimlerde 
bulunulmuş, TMMOB ve bağlı Odalarının “idari ve mali 
denetimine” yönelik Bakanlar Kurulu kararları alınarak 
tebliğler çıkarılmıştır. 2016 yılı Şubat ayında Bilim, Sanayi 
ve Teknoloji Bakanlığı, Kimya Mühendisleri Odası’nı idari 
ve mali yönden inceleme kararı almış; 1 Kasım 2016 ta-
rihinde de, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, on bir Odamızı 
idari ve mali denetime tabi tutma girişimini başlatmıştır.

16 Nisan 2016 tarihinde yapılan Kimya Mühendisleri 
Odası Genel Kurulu, Anayasa’da belirtildiği gibi bir ka-
nun düzenlemesi olmadığı için Bakanlığa hukuka aykırı 
bir inceleme yaptırılmaması kararı almış; Bakanlık mü-
fettişlerine istedikleri belgelerin web sitesinde olduğu 
bildirilmiştir. Ancak Bakanlık, Kimya Mühendisleri Odası 
Yönetim Kurulu’nun görevden alınması için yargıya baş-
vurmuştur. Diğer Odalarımızın da Kimya Mühendisleri 
Odası’nın kararına benzer ortak bir tutum izlediğini bu 
arada belirtmek isteriz.

Diğer yandan, askeri vesayeti ortadan kaldırmakla övü-
nen bir iktidarın, bu ülkenin mühendis, mimar, şehir 
plancılarının örgütleri üzerinde 12 Eylül askeri cuntası 
döneminin bir düzenlemesini aradan geçen 30 yıldan 
sonra devreye sokarak Odalarımız üzerinde hiyerarşik 
bir vesayet ilişkisi tesis etmeye çalışması, gerçeklikte dar-
be hukukunu benimsediğini göstermektedir. İktidarın 12 
Eylülcüleri aratmayan otoriter bir yaklaşıma sahip olduğu 
bu vesileyle de görülmüştür.

Yine belirtmek isteriz; kamu kurumu niteliğindeki mes-
lek kuruluşları bakımından, Anayasa’da belirtilen idari ve 
mali denetimin hangi konularda, hangi merci tarafından 
ve ne şekilde gerçekleştirileceğinin bir kanun ile somut 
ve açık bir şekilde düzenlenmesi gerekmektedir. An-
cak Anayasa’nın bizleri ve bizim gibi meslek örgütlerini 
kapsayan kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları 
üzerine olan 135. maddesinde, “Bu meslek kuruluşları 
üzerinde Devletin idari ve mali denetimine ilişkin kurallar 
kanunla düzenlenir” hükmüne rağmen bu yönde bir ka-
nun düzenlemesi bulunmamaktadır.

TMMOB Yasası ya da başka herhangi bir kanunda bu 
yönde bir hüküm bulunmamasına karşın iktidar bürokra-
sisi, Odalarımız ve TMMOB’yi siyasi iktidarın hiyerarşik 
denetimi ve vesayeti altına sokmaya çalışmaktadır.

Anayasa’nın 135. maddesiyle verilmiş görev, yetki ve so-
rumlulukları içeren mevzuatın hazırlanması, geliştirilmesi 
ve uygulanmasının sağlanması, Anayasa hükümleri gereği 
ilgili meslek odalarına aittir ve ortada 6235 sayılı TMMOB 
Yasası ile yönetmelikleri de bulunmaktadır.

Tekrar belirtmek isteriz; hem Bakanlıkların Odalarımızı 
denetlemeye yönelik talebi, hem de mahkemenin önceki 
gün verdiği karar, Anayasa’nın 135. Maddesi’ne aykırıdır. 
Mahkeme, Anayasaya aykırı bir karar almıştır.

TMMOB ve bağlı Odalar, 6235 sayılı TMMOB Yasası ile 
kurulmuş kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşu ol-
malarından dolayı, iş ve işlemlerini, ilgili yasa ve yönetme-
likler kapsamında gerçekleştirirler. Birliğimizin ve Odala-
rımızın tüm faaliyetleri, TMMOB Yasası, Yönetmelikleri 
ve ayrıca bağlı Odaların kendi yönetmeliklerine tabidir. 
Odalarımızın faaliyetlerinin yasa ve yönetmeliklere uy-
gunluğu, genel kurullarımızda seçilen denetleme kurulla-
rı tarafından düzenli olarak yapılmaktadır. 1954 yılından 
bu yana hiçbir Odamızın denetleme raporlarında hiçbir 
olumsuzluk görülmediğini de belirtmek isteriz. Dahası, 
Odalarımızın tüm idari ve mali faaliyetleri, internet si-
teleri ve diğer yayınlarla hem üyelerimize hem de tüm 
kamuoyuna açık biçimde duyurulmaktadır.

Kimya Mühendisleri Odamızın Yönetim Kurulu, söz ko-
nusu hukuk dışı mahkeme kararı üzerine, görev başında 
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olduklarını ve Oda Yönetim Kurulu seçimlerinin olağan şekilde 2018 yılı Nisan ayında yapılacağını açıklamıştır. Kimya 
Mühendisleri Odamızın, TMMOB’nin ve bağlı Odaların özerk demokratik yapısını ortadan kaldırmak, baskı altına ala-
rak susturmak isteyen iktidar politikalarına ve darbe hukukuna karşı, biz TMMOB’ye bağlı bütün Odalar olarak, Kimya 
Mühendisleri Odası ve TMMOB ile tam bir dayanışma içinde olduğumuzu kamuoyuna duyururuz.

Ülkemize, halkımıza, mesleklerimize, meslek örgütlerimize ve birliğimize sahip çıkmaya devam edeceğiz.

Yaşasın TMMOB örgütlülüğü    

Yaşasın haklı mücadelemiz

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği

Bilgisayar Mühendisleri Odası

Çevre Mühendisleri Odası

Elektrik Mühendisleri Odası

Fizik Mühendisleri Odası

Gemi Makinaları İşletme Mühendisleri Odası

Gemi Mühendisleri Odası

Gıda Mühendisleri Odası

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası

İçmimarlar Odası

İnşaat Mühendisleri Odası

Jeofizik Mühendisleri Odası

Jeoloji Mühendisleri Odası

Kimya Mühendisleri Odası

Maden Mühendisleri Odası

Makina Mühendisleri Odası

Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası

Meteoroloji Mühendisleri Odası

Mimarlar Odası

Orman Mühendisleri Odası

Petrol Mühendisleri Odası

Peyzaj Mimarları Odası

Şehir Plancıları Odası

Tekstil Mühendisleri Odası

Ziraat Mühendisleri Odası

Toplantıya; TMMOB Yöntim Kurulu II. Başkanı Züber 
Akgöl, Yürütme Kurulu Üyesi Ali Fahri Özten, Genel 
Sekreteri Dersim Gül, Genel Sekreter Yardımcısı 
Gülsüm Sönmez, Odalardan, Tülay Koç (ÇMO), Bahadır 
Acar (EMO), EMO Av. Hayati Küçük, Timur Bilinç Batur 
(HKMO), Tuğçe Demiz (İÇMO), Erkan Arı (İÇMO), 
Erdoğan Balcıoğlu (İMO), Serap Dedeoğlu (İMO), Faruk 
İlgün (JMO), Halil Kavak (KMO), Ayhan Yüksel (Maden 
MO), Hakan Kemikkıran (Maden MO), Yunus Yener 
(MMO), Hüseyin Hızlı (METMALZ MO), Fırat Çukurçayır 
(MeteorolojiMO), Faruk Sanlı (Meteoroloji MO), Leman 
Ardoğan (MO), H. Özge İdali (Peyzaj MO), Hüseyin G. 
Çankaya (ŞPO) ve Hamdi Arpa (ZMO) katıldı.

TMMOB-ODA SEKRETER/YAZMAN ÜYELER TOPLANTISI YAPILDI
TMMOB ve Oda Sekreter/Yazman üyeleri, “Bilirkişilik eğitimi ve SGK Protokolü iptal süreci” gündemleriyle 

14 Eylül 2017 tarihinde TMMOB’de bir araya geldi.
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TMMOB İKK’LARINDAN KİMYA MÜHENDİSLERİ ODASI İLE 
DAYANIŞMA AÇIKLAMALARI

Türkiye genelinde örgütlü TMMOB İl Koordinasyon Kurulları Kimya Mühendisleri Odası’na Bilim, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığı’nın talebiyle açılan davada, mahkemenin “KMO Yönetim Kurulunun görevine son verilmesi 
ve oda seçimlerinin oda ana yönetmeliğine göre yenilenmesi” kararına karşı 28 Eylül 2017 tarihinde illerde 
basın açıklamaları gerçekleştirdiler.

Ankara

Kimya Mühendisleri Odası Ankara Şubesinde 12.00’de 
gerçekleştirilen basın açıklamasını Ankara İl Koordinas-
yon Kurulu Sekreteri Özgür Topçu okudu.

Antalya

Kimya Mühendisleri Odası Antalya Şubesinde 10.00’da 
yapılan basın açıklamasını Antalya İl Koordinasyon Kurulu 
Sekreteri Vahap Tuncer okudu.

Artvin

Makina Mühendisleri Odası Artvin Şubesinde gerçek-
leştirilen basın açıklaması Artvin İl Koordinasyon Kurulu 
Sekreteri Hakan Yavuz tarafından okundu.

Balıkesir

Balıkesir İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Ömür Mus-
tafa Boyuer tarafından okunan basın açıklaması, Makina 
Mühendisleri Odasında 12.30’da gerçekleştirildi.

Bursa

Bursa Akademik Odalar Birliği Yerleşkesi ortak toplan-
tı salonunda 11.00’de gerçekleştirilen basın açıklaması 
Bursa İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Fikri Düşünceli 
tarafından okundu.

Çanakkale

Çanakkale İl Koordinasyon Kurulunca düzenlenen basın 
açıklaması Ziraat Mühendisleri Odasında gerçekleştirildi.

Denizli

TMMOB binasında 12.30’da gerçekleştirilen basın açık-
laması Denizli İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Cüneyt 
Zeytinci tarafından okundu.

Edirne

12.30’da İnşaat Mühendisleri Odası Edirne Şubesinde 
gerçekleştirilen basın açıklamasını Edirne İl Koordinas-
yon Kurulu Sekreteri Nihat Çolak okudu.

Eskişehir

Makina Mühendisleri Odası Eskişehir Şubesinde gerçek-
leştirilen basın açıklaması Eskişehir İl Koordinasyon Ku-
rurlu Sekreteri Neşet Aykanat tarafından okundu.

İstanbul

TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu ve TMMOB’ye 
bağlı Odaların İstanbul Şube Başkanlarının katılımıyla 
Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi’nde basın 
toplantısında açıklamayı İstanbul İl Koordinasyon Kurulu 
Sekreteri Cevahir Efe Akçelik okudu.

Açıklama sonrası CHP İstanbul Milletvekili Dr. Ali Şeker, 
ÖDP İstanbul İl Başkanı Deniz Demirdöğen, İSMMMO 
Başkan Yardımcısı Erol Demirel, Birleşik Haziran Hare-
keti adına Üzeyir Uludağ, EMEP Genel Başkan Yardım-
cısı Nuray Sancar, EHP İstanbul İl Başkanı Özge Akman, 
İstanbul Halkevi adına Çağla Akdere, Ataşehir Kent Kon-
seyi adına Turan Dolu ve Validebağ Gönüllüleri adına Arif 
Belgin birer konuşma yaparak, hukuksuz uygulamalara 
karşı TMMOB’nin yanında olduklarını belirttiler.

İzmir

MMO Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi önünde 
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13.00’de gerçekleştirilen basın açıklamasına TMMOB 
üyelerinin yanı sıra DİSK, KESK ve çeşitli siyasi partilerin 
temsilcileri katıldı. TMMOB İzmir İKK Sekreteri Melih 
Yalçın tarafından okunan açıklamada TMMOB’yi temsi-
len TMMOB Yürütme Kurulu Üyesi Cengiz Göltaş da 
bulundu.

Kahramanmaraş

Ziraat Mühendisleri Odası Kahramanmaraş şubesinde 
13.00’te gerçekleştirilen basın açıklamasını Mehmet Ge-
yik okudu.

Karadeniz Ereğli

12.00’de İnşaat Mühendisleri Odası K. Ereğli Şubesinde 
gerçekleştirilen basın açıklamasını İKK Sekreteri İ. Hüse-
yin Kocatürk okudu.

Kocaeli

18.30’da Mimarlar Odası Taş binada gerçekleştirilen ba-
sın açıklamasını Kimya Mühendisleri Odası Kocaeli Şubesi 
Başkanı Halim Karabekir okudu.

Mersin

12.00’de Mimarlar Odası Mersin Şubesi önünde düzen-
lenen basın açıklamasını Mersin İl Koordinasyon Kurulu 
Sekreteri Seyfettin Atar okudu.

Muğla

İnşaat Mühendisleri Odası Muğla Şubesi önünde 13.00’de 
düzenlenen basın açıklaması Muğla İl Koordinasyon Ku-
rulu Sekreteri Alifer Atasever tarafından okundu.

Samsun

Samsun İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri tarafından oku-
nan basın açıklaması, Kimya Mühendisleri Odası Samsun 
Şubesi’nde gerçekleştirildi.

Tekirdağ

12.30’da İnşaat Mühendisleri Odası Tekirdağ Temsilcili-
ğinde düzenlenen basın açıklamasını Tekirdağ İl Koordi-
nasyon Kurulu Sekreteri Cemal Polat okudu. Sonrasında 
Kimya Mühendisleri Odası Trakya Bölge Şube Başka-
nı S.Zeki Değirmenci de bir konuşma yaparak yaşanan 
olaylar ile ilgili tepkisini dile getirdi.

Trabzon

Trabzon Gazeteciler Cemiyetinde 12.30’da düzenlenen 
basın açıklaması Trabzon İl Koordinasyon Kurulu Sekre-
teri Şaban Bülbül tarafından kamuoyu ile paylaşıldı.

Zonguldak

Açıklaması 12.30’da Maden Mühendisleri Odası Zongul-
dak Şubesi’nde gerçekleştirildi.
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G ü n c e

Eylül
2017

Günce

1 Eylül 2017 Cuma
Oda Başkanı Ali Ekber Çakar ‘1 Eylül Dünya Barış Günü’ ne-
deniyle yazılı bir açıklama yaptı.

6 Eylül 2017 Çarşamba
Oda Yönetim Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

7 Eylül 2017 Perşembe
MMO Öğrenci Üye Kampı, İzmir Yeni Şakran'da başladı.

8 Eylül 2017 Cuma
Oda Merkezi’nde gerçekleştirilen Mesleki Yeterlilik (İş Ma-
kinaları) Çalışma Grubu VIII. Toplantısı’na; Oda Başkanı Ali 
Ekber Çakar, OYK Sayman Üyesi Tahsin Akbaba, Oda Onur 
Kurulu Üyesi Mustafa Yazıcı ve Oda Teknik Görevlisi Sinem 
Büyükbenli katıldı.

12 Eylül 2017 Salı
Darbenin 37. yılı dolayısıyla Oda Başkanı Ali Ekber Çakar, 
yazılı bir açıklama yaptı.

13 Eylül 2017 Çarşamba
TMMOB Bilirkişilik Çalışma Grubu Toplantısı'na Oda Teknik 
Görevlisi Derya Baran katıldı.

14 Eylül 2017 Perşembe
MMO Öğrenci Üye Kampı 2017 başarıyla tamamlandı.

TMMOB-Oda Sekreter Üyeler Toplantısı’na OYK Sekreter 
Üyesi Yunus Yener katıldı.

15 Eylül 2017 Cuma
Odamız Trabzon Şubesi’nde gerçekleştirilen asansör kont-
rollerine yönelik Bakanlık denetlemesine, Oda Teknik Görev-
lisi Bülent Göksülük katıldı.

16 Eylül 2017 Cumartesi
Oda Merkezi’nde gerçekleştirilen TMMOB Sanayi Kongre-
si 2017 Yürütme Kurulu V. Toplantısı’na; OYK Sekreter Üyesi 
Yunus Yener, OYK Üyesi A. Selçuk Soylu, Oda Enerji Çalışma 
Grubu Başkanı Oğuz Türkyılmaz, Oda Teknik Görevlisi A. Sıla 
Aytemiz ve Oda Basın Danışmanı Aslı Aydın katıldı.

Oda/Şube Yönetim Kurulu Başkan ve Sekreterleri Toplantısı 
gerçekleştirildi.

17 Eylül 2017 Pazar
TMMOB Teoman Öztürk Öğrenci Evi ve Sosyal Tesisi’nde 
gerçekleştirilen Vasıflandırma Eğitimi’ne Oda Teknik Görevlisi 
Derya Baran katıldı. 

19 Eylül 2017 Salı
Oda Başkanı Ali Ekber Çakar, 19 Eylül TMMOB Mühendis, 
Mimar, Şehir Plancıları Dayanışma Günü nedeniyle bir basın 
açıklaması yaptı.

20 Eylül 2017 Çarşamba
Oda Başkanı Ali Ekber Çakar, Oda Danışmanı İktisatçı Yazar 
Mustafa Sönmez ile birlikte “Milli Gelir Büyümesi” üzerine, İs-
tanbul Şube Toplantı Salonu'nda ‘İstihdamsız, Sanayisiz, Yok-
sullaştırıcı ve Tahripkâr Büyüme’ başlıklı bir basın toplantısı 
düzenledi.
Oda Yönetim Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

21 Eylül 2017 Perşembe
Odamız tarafından Mersin’de inşa edilen Güneş Enerji 
Kompleksi’nin I. Kademe açılışına Oda Başkanı Ali Ekber Ça-
kar, OYK Sekreter Üyesi Yunus Yener ve OYK Sayman Üyesi 
Tahsin Akbaba katıldı.
Odamız tarafından Mersin Yenişehir Belediyesi Atatürk Kül-
tür Merkezi'nde gerçekleştirilen VII. Güneş Enerjisi Sistemleri 
Sempozyumu ve Sergisi’ne Oda Başkanı Ali Ekber Çakar ka-
tıldı.

23 Eylül 2017 Pazar
Oda Onur Kurulu Toplantısı yapıldı.
Odamız İstanbul Şubesi’nde gerçekleştirilen İşçi Sağlığı 
ve İş Güvenliği Yerel Sempozyumu’na OYK üyesi Bedri Tekin 
katıldı.

25 Eylül 2017 Pazartesi
TMMOB Yönetim Kurulu-Oda Başkanları Toplantısı’na Oda 
Başkanı Ali Ekber Çakar katıldı.
Kimya Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu’nun görevlerine 
son verilmesi kararının ardından, Oda Başkanı Ali Ekber Çakar 
bir basın açıklaması yaptı.
TMMOB Yönetim Kurulu-Oda Başkanları Toplantısı’na Oda 
Başkanı Ali Ekber Çakar katıldı.

27 Eylül 2017 Çarşamba
TMMOB'ye bağlı Oda Başkanlarının, Kimya Mühendisleri 
Odası Yönetim Kurulu'nun görevden alınmasına ilişkin İMO 
Teoman Öztürk Konferans Salonu'nda düzenlediği kitlesel 
basın toplantısına Oda yönetici ve çalışanları katıldı.

30 Eylül 2017 Cumartesi
Oda Başkanı Ali Ekber Çakar, OYK Sekreter Üyesi Yunus Ye-
ner ve OYK Sayman Üyesi Tahsin Akbaba, Denizli'de düzen-
lenen VIII. Bakım Teknolojileri Kongresi ve Sergisi’ne katıldı.
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ETKİNLİĞİN ADI TARİH SEKRETERYA ETKİNLİK YERİ

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

Öğrenci Üye Kurultayı 2017* 11 Mart 2017 Oda Merkezi Ankara

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

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

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

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

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

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

Kaynak Teknolojisi ve Tahribatsız Muayene 
10. Ulusal Kongresi ve Sergisi

17-18 Kasım 2017 Ankara Şube Ankara

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

8. Ulusal Hidrolik Pnömatik Kongresi ve Sergisi 22-25 Kasım 2017
İstanbul Şube

İzmir Şube
İzmir

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

2 Aralık 2017
Adana Şube Adana

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




