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Sunuş

CUMHURİYETİ, DEMOKRASİYİ, MESLEK ALANLARIMIZI VE 

ÖRGÜTLÜLÜĞÜMÜZÜ SAVUNMAYA DEVAM EDECEĞİZ

46. Dönem Oda Danışma Kurulu toplantılarının 
dördüncü ve sonuncusu, 21 Ekim’de Ankara’da 
yapıldı. 

Danışma Kurulu’nda Oda çalışmaları, TMMOB 
Yasası’nda yapılmak istenen değişiklikler, Kimya 
Mühendisleri Odamızın Yönetim Kurulu’nun 
Anayasa’ya aykırı bir şekilde “görevden alınması” 
kararında da görüldüğü üzere iktidarın Odalarımıza 
yönelik hukuk dışı uygulamaları, ülke gündemi ve 
mevcut durumun bizlere yüklediği görevler ele 
alındı. 

Danışma Kurulumuzda yapılan görüşmeler, 
önümüzdeki güç dönemde başlıca dayanağımızın 
örgütsel bütünlüğümüzün tekrar tekrar tesisi 
olması gerektiğini; TMMOB ve Odalarımıza yönelik 
saldırıları göğüsleyecek, meslek uygulama ve hizmet 
alanlarımızı koruyup geliştirecek bir çalışma tarzına 
sahip olmamız gerektiği üzerinde Odamızda görüş 
birliği olduğunu bir kez daha ortaya koymuştur.  

  * * *

46. Dönem Çalışma Programı’nda yapılması 
programlanan merkezi etkinliklerimizden Enerji 
Verimliliği Kongresi 13-14 Ekim’de Kocaeli’nde 
başarıyla yapıldı. 

Şimdi sırada 17-18 Kasım’da Ankara’da yapılacak 
olan Kaynak Teknolojisi ve Tahribatsız Muayene 
Ulusal Kongresi ve Sergisi; yine 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 Kasım-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 var. Bu etkinliklerin ardından, 

bilindiği üzere Şube-Oda-TMMOB Genel Kurulları 
süreci başlayacak.

Odamızın kuruluş yıldönümünde Şubelerimizin 
organize ettiği; emeğin, mesleki geçmişin ve 
deneyimin takdir edilip hep birlikte onurlandırıldığı 
Geleneksel Gecelerimizde bir araya gelmeye 
başlıyoruz. Geride bıraktığımız 63 yıllık tarihe tanıklık 
eden, birçok yaşam güçlüğü içinde ailesinden, 
işinden zaman ayırarak Odamızı bugüne taşıyanlar 
ve meslekte 25. yıl, 40. yıl ve 50. yıl ödülünü alacak 
bütün meslektaşlarımızı emeklerinden dolayı 
yürekten kutluyoruz. 

  * * *

Cumhuriyetin ilanının 94. yıldönümünün, 
Cumhuriyet değerleri ve kazanımlarının tasfiye 
edildiği ve gerici bir rejim altında buruk bir şekilde 
kutlandığı şu günlerde, Cumhuriyeti, demokrasiyi, 
laikliği, hukukun üstünlüğünü ve barış içinde bir 
arada yaşamı savunmak ve aynı zamanda birliğimizi, 
örgütlülüğümüzü, mesleki uygulamalarımızı 
güçlendirmek gerektiği açıktır. 

Sanayisizleşmeye, özelleştirmelere, rant talanına, 
fason-taşeron üretim ve güvencesiz çalışmaya, 
iş cinayetlerine, kamu idari yapısındaki gerici 
dönüşümlere karşı çıkmaya; kamusal hizmet, 
kamusal denetim ve TMMOB’nin özerk, demokratik 
yapısının korunmasından yana tutumumuzu devam 
ettirmeye kararlı olduğumuzu bu vesileyle tekrar 
belirtmek isteriz. 

Etkinliklerimizde buluşmak üzere esenlik 
dileklerimizi iletiyoruz. 

 
TMMOB Makina Mühendisleri Odası

 Yönetim Kurulu
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Danışma Kurulu Toplantısı katılım gösteren üyelerin ken-
dilerini tanıtmasının ardından açılış konuşmaları ile başla-
dı. İlk konuşmayı Oda Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ekber 
Çakar yaptı. Çakar salonu selamladıktan sonra, beş yıl 
önce genç yaşta aramızdan ayrılan Oda Yönetim Kurulu 
üyesi Bünyamin Aydın’ı ve kaybettiğimiz bütün değerle-
rimizi anarak konuşmasına başladı. Bu çalışma döneminin 
son danışma kurulu toplantısını yaptıklarını hatırlatan Ça-
kar, yakında başlayacak Şube genel kurul süreçleri do-
layısıyla, bu çalışma döneminde, yaşam güçlükleri içinde 
evinden, ailesinden, işinden zaman ayırarak Odamıza ve 
TMMOB’ye yönelik her türlü baskı ve mevzuat düzenle-
melerine karşı mücadele eden, örgütümüzü ayakta tutan 
ve geliştiren bütün mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyo-
rum diyerek konuşmasını sürdürdü. Çakar toplantıda, 
Oda çalışmaları ve ülkemizdeki durumun değerlendir-
mesini yaparak, mevcut durumun bizlere yüklediği gö-
revlerin konuşulacağını söyleyerek şöyle konuştu:

Oda Başkanı Ali Ekber Çakar: “Kraldan çok 
kralcı bir politika izlenmektedir”

“Önce ülkemizdeki mevcut duruma dair öne çıkarılması 
gereken bazı hususlara kısaca değinmek, sonra da Oda 
çalışmalarımızla ilgili önem vermemiz gereken bazı ko-
nulara değinmek istiyorum.

Bilindiği üzere, iktidarın izlediği yol genel hatlarıyla bel-
lidir. İç politikada parlamenter sistemi dışlayan ve otori-
terleşmeyi esas alan; dış politikada ise bölgedeki uluslar 
arası aktörleri, çelişkili ve dinamik süreçleri gözetmeyen, 
kraldan çok kralcı bir politika izlenmektedir.

Referandumun uzantısı olarak yapılan Meclis İç Tüzüğü 
değişikliğinin yanı sıra önümüzdeki günlerde Seçim Yasa-
sı, Siyasi Partiler Yasası ve diğer mevzuatta yapılacak de-
ğişikliklerle, dikta rejiminin kurumsallaşması ve ömrünün 
uzatılması için önemli adımlar atılacaktır.

“Mühendislik hizmetlerinin taşeronlaştırılması 
amaçlanmaktadır”

Siyasi iktidar gücünü; toplumu kuralsızca şekillendirmek 
için kullanmaktadır. Meslek alanlarımızı ilgilendiren bir-

46. DÖNEM ODA DANIŞMA KURULU 4. TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ
46. Dönem Oda Danışma Kurulu IV. Toplantısı, 21 Ekim 2017 tarihinde Ankara’da “ülke gündemi, referandum,  
dilek ve temenniler” gündemleriyle gerçekleştirildi. Toplantıya Oda denetleme ve onur kurulu üyeleri, TMMOB 
temsilcileri, Oda ve Şube yönetim kurulu üyeleri ve teknik görevlilerinden oluşan yaklaşık 100 kişi katıldı.

çok düzenlemeyi, bizleri yok sayarak hayata geçirmek-
tedir.

Bu kapsamda, görünen o dur ki, bizim gibi kamu kurum 
ve kuruluşu niteliğindeki meslek örgütleri ile sendikalar, 
kamu yararına kurulmuş dernekler vb. hakkında “ida-
ri soruşturma” açma yetkisi verilen Devlet Denetleme 
Kurulu’nun yeni dönem uygulamaları ve doğrudan yasa 
değişiklikleri yoluyla mesleki, demokratik, toplumsal ör-
gütlenmelerin üzerine de gidilecektir.

Bildiğimiz üzere TMMOB ve Odalarımızın denetim altına 
alınması girişimleri, 2011 ve özellikle 2013 yılından beri 
gündemdedir.

Mühendislik hizmetlerinin taşeronlaştırılması amaçla-
maktadır

TMMOB Yasası’nda yapılmak istenenler, en yalın haliyle; 
yeni liberal politikaların kamu idari yapısı ve kamu kuru-
mu niteliğindeki meslek kuruşlarında dönüşümleri, Birlik 
ve Odalarımızı küçültmeyi, il odacılığı üzerinden piyasa 
işleyişi üzerine yönlendirmeyi, mühendislik hizmetlerini 
taşeronlaştırmayı amaçlamaktadır.

En son bu Mayıs ayı sonunda tekrar gündeme gelen 
TMMOB Yasası değişikliği hazırlıkları ile Kimya Mühen-
disleri Odamızın Yönetim Kurulu’nun görevden alınması-
na yönelik hukuk dışı yargı kararı, ve Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı’nın 11 Odamızın idari ve mali denetimi için baş-
lattığı süreç, önümüzdeki dönem uygulamaları açısından 
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ciddi ipuçları sunmakta ve bizim açımızdan mücadelenin 
daha sertleşeceğini göstermektedir.   

Siyasi iktidar, genel seçimler öncesi OHAL koşulları al-
tında çıkardığı ve bundan sonra da çıkaracağı KHK’lerle; 
kamu yönetimini ve toplumsal yaşamı yeniden yapılandır-
ma yönündeki partizan düzenlemeleri, güvencesiz çalış-
ma biçimlerini hakim kılmayı, sosyal haklarda gerilemeyi, 
eğitim ve toplumsal yaşamın bütününde gericiliği yaygın-
laştırmayı amaçlamaktadır.

“İktidar açıkça her şeyden korkar hale 
gelmiştir”

Rejimin, geleceğini güvence altına almak için, aldatıcı ikti-
sadi popülist yöntemlere başvurma, OHAL koşullarında 
her türlü hak ve özgürlükleri kullanma yönündeki hak ve 
talepleri yasaklama ve iktidar partisine oy vermeye zo-
runlu kılınan emekçi tabanı denetim altında tutma, mil-
liyetçilikleri kızıştırma, tepkileri din yoluyla uyuşturma, 
toplumu dinsel saiklerle zapturapt altında tutma ve bas-
kı-zulüm politikaları dışında başka bir yolu yoktur.

2019 veya 2018’deki seçimlere böylesi bir ortamda gi-
dilecektir

Diğer yandan, rejim ve siyasal sistem değişiminde kat 
edilen mesafe ile iktidar uygulamalarının yarattığı sorun-
lar, birçok düzeyde toplumsal gerilim ve iç çatışmalara 
neden olacak boyuttadır.

Bunun belirtilerini hem toplumsal düzeyde hem de AKP 
içi çelişkilerde görmek mümkündür.

Anayasa değişikliği halk oylaması süreci, sonuçları ve ikti-
darın sert uygulamaları; bugünden görüldüğü üzere, hem 
teslimiyetçi yaklaşımlara yol açmakta hem de mücadeleci 
motivasyonlara yol açmaktadır.

Öyle ki, Cumhuriyet, demokrasi, laiklik, hukukun üstün-
lüğü, yargı bağımsızlığı, temel hak ve özgürlükler, emek-
çilerin hakları, kadınların eşitlikçi, gençlerin özgürlükçü 
ortama yönelik istemleri ve sömürü-rant karşıtı tepkile-
rin, bin bir çeşit zulme karşı dinmediği görülebilmektedir.

İktisadi bunalım öğeleri, artan işsizlik, vergi artışları, dış 
politika sıkışmaları, yeni siyasi yapının ürettiği ve üretece-
ği bunalım faktörlerine karşı; eşitlik, özgürlük, cumhuri-
yet, demokrasi, laiklik, adalet eksenli direngen toplumsal 
muhalefet güçlerinin varlığı söz konusudur.

Bu dinamiklerin, gelecek dönem açısından belirleyici bo-

yutlara sahip olacağı da açıktır.  

İktidar açıkça her şeyden korkar hale gelmiştir

Mevcut durum, bizlere herhangi bir umutsuzluk ve yıl-
gınlığa düşmeden, demokrasi için, kamusal, mesleki 
toplumsal değerler ve ülkemizin geleceği için mücadele 
etme sorumluluğunu yüklemektedir.

Türkiye’deki genel siyasi durum ve iktidarın TMMOB 
mevzuatını değiştirme, yapısal dönüşüm ve hiyerarşik 
vesayet altına alma çabalarını gözettiğimizde, soluklu bir 
mücadeleye hazır olmamız gerektiği açıktır.

Önümüzdeki günlerde, bir yandan Cumhuriyeti, demok-
rasiyi, laikliği, hukukun üstünlüğünü savunmak ve aynı 
zamanda, birliğimizi, örgütlülüğümüzü, mesleki uygula-
malarımızı güçlendirmek ve tabii her an saldırılara hazır 
olmak durumundayız.

TMMOB’nin ana gücü olan Makina Mühendisleri Oda-
sı, önümüzdeki dönemde de ülkemiz, Odamız ve 
TMMOB’nin esenliği için kararlılıkla mücadele etmek 
durumundadır.

Bütün, düşünce, davranış, Oda ve TMMOB’ye yönelik 
kurgularımız, bu gerekliliğe göre belirlenmelidir.

Bu mücadelede başlıca dayanağımızın, örgütsel bütünlü-
ğümüzün tekrar tekrar tesisi olduğunu önemle belirtmek 
istiyorum.

“Küçülmeye gitme ya da personel çıkarma 
eğilimlerine yol açılmamalıdır”

TMMOB ve Odalarımıza yönelik saldırıları göğüsleyecek, 
ülkemizdeki olumsuz gelişmelere TMMOB çatısı altında, 
emek-meslek örgütleri ve toplumsal muhalefet ile birlik-
te duyarlılık gösterecek; meslek alanlarımızı koruyup-ge-
liştirecek, meslek alanlarımızdan hareketle üyelerimizin 
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toplumsal duyarlılıklarını maksimum seviyeye çıkaracak 
bir çalışma tarzına sahip olmamız gerekmektedir.

Hem önümüzdeki günlerde, hem de yakında başlaya-
cak olan genel kurul süreçlerimizde başlıca dayanağımız, 
birliğimiz ve yukarıda değindiğim gereklilik ve eksenler 
olacaktır.

Faaliyetlerimizde küçülmeye gitme ya da personel çıkar-
ma eğilimlerine yol açılmamalıdır

Oda çalışmalarımız üzerine, birazdan Oda Sekreteri 
Yunus Yener arkadaşımızın bir sunuşu olacak. Ben de 
önemli bazı pratik konulara değinerek konuşmamı ta-
mamlayacağım.

Bildiğimiz üzere Odamız bir ekonomik daralma içindedir 
ve zaman zaman personel ücretlerini karşılamada güç-
lükler yaşanmaktadır.

Ancak bu durum, panik ortamının oluşmasına, faaliyetle-
rimizde küçülmeye gitme ya da personel çıkarma eğilim-
lerine yol açmamalıdır.

“Panik ve kolaycılıkla alınacak karar ve 
eğilimlerden uzak durmalıyız”

Bu noktada önemli olan, Odamızın aktif işlerliğinin sür-
dürülerek süreci yönetme becerisinin geliştirilmesi ve 
personel planlamasının iş/faaliyet durumu ve gerçekçi 
öngörülere göre yapılması gerekmektedir.

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

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

Panik ve kolaycılıkla alınacak karar ve eğilimlerden uzak 
durmalıyız

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

Bu çerçevede, temel kuruluş ve pratik gelişme felsefe-
mize uygun olarak, eğitim faaliyetlerimize çok özel bir 
önem vermeliyiz.

“Üyelerimizde aidiyet normunun yerleşmesi 
için özel çabalar sarf etmeliyiz”

Bildiğimiz üzere uygulamalı eğitim merkezi kurma konu-
sunda Odamız bir mesafe kat etmiştir.

Ancak, araştırma, etüt, planlama öğelerinden yoksun 
bir şekilde “uygulamalı eğitim merkezi açma” furyasın-
dan uzak durmalıyız. Bu merkezlerin açılışının zorlaya-
cak büyük maliyeti de gözetilmeli ve Şubeler özgülünde 
öncelikli konuların saptanması, araştırma-etüt-planlama 
boyutları eşliğinde gündeme alınmalıdır.

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

SMM üyelerimizin denetimlerinde, Şubelerimiz arasında 
ve Oda genelinde uygulama birliği sağlamamız elzemdir. 
Bu konudaki farklılıklar Odamıza ve yaklaşımlarımıza ay-
kırılıklar oluşturmakta, Oda içinde uygulama tekliğinin 
sağlanmasını zorunlu kılmaktadır.

Bütün üyelerimizde aidiyet normunun yerleşmesi için 
özel çabalar sarf etmeliyiz

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

Aidiyet konusu hem örgütlü üyelik hem de üyelik sorum-
lulukları arasında olan aidat konusunun da çözülmesi için 
önem taşımaktadır.

“Önümüzdeki sürecin oldukça zorlu geçeceği 
açıktır”

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

Değinmek istediğim son konu, Şube genel kurullarımız 
üzerine. Ülkemiz ve Odamız açısından önümüzdeki sü-
recin oldukça zorlu geçeceği açıktır

Bu güç dönemin mücadelelerini göğüsleyecek, kurumsal 
yapıyı ve üyelerle ilişkilerimizi geliştirecek; Şubelerimizi 
ve Odamızı yarı yolda bırakmayacak, Oda ve TMMOB 
kültürünü sahiplenerek geleceğe taşıyacak yönetim ku-
rulları oluşturmamız şarttır.

Genel kurullarımızın, kırıp dökmeden, Oda ve TMMOB 
çizgimizi koruyup geliştirecek bir içerikle örgütlenmesi, 



6 bülten 233
kasım 2017

D a n ı ş m a  K u r u l u  T o p l a n t ı s ı

emek vererek büyüttüğümüz demokratik mevzinin ko-
runması, sorumluluklarımız arasındadır.

Şube genel kurullarımızı Odamızın ve mesleğimizin say-
gınlığına yakışır bir biçimde yapmalıyız. Şube genel kurul-
larımızda, halk ve kamu yararı ilkesini ana eksen olarak 
kabul eden; mesleki ve demokratik mücadeleyi, birini 
diğerinin önüne koymadan yürüten çalışma anlayışımı-
zın örgüt genelinde benimsendiğini bir kez daha ortaya 
koymalıyız. Genel kurullarımız; emperyalizme, faşizme, 
gericiliğe karşı mücadele, dayanışma ve demokrasi plat-
formları olmalıdır.

Mevcut durumun bize yüklediği görevlerin başında bun-
lar gelmektedir

Son olarak, TMMOB Danışma Kurulu toplantısının 11 
Kasım’da yapılacağını ve Odamız adına tam katılımın 
sağlanması yönünde çaba göstermemiz gerektiğini belirt-
mek istiyorum.

Eşitliğin, özgürlüğün, adaletin, kamusal-toplumsal yararın 
egemen olduğu başka bir Türkiye mücadelesinde hepi-
mize başarılar dileyerek konuşmamı tamamlıyor, geldi-
ğiniz için hepinize teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum.”

“Mesleki ve demokratik sorumluluklarını 
kaynaştırarak yürüyen bir örgüt”

Ali Ekber Çakar’ın ardından söz alan TMMOB Yönetim 
Kurulu Başkanı Emin Koramaz konuşmasına TMMOB’un 
kuruluşunun 63. Yıldönümünü kutlayarak konuşmasına 
başladı ve özetle şöyle konuştu: “Bugün Türkiye’nin en 
büyük mesleki-demokratik kitle örgütü ve sayımız, 520 
bin. İlk Genel Kurul, İMO’da kurulmuştu. Bugün, Oda 
sayımız 24 ve içerisinde 75 ayrı Oda disiplini barındırı-
yor TMMOB. Oda’larımıza bağlı 213 şube, 1200 yakla-
şan ülke temsilciliklerini de düşündüğümüz zaman ger-
çekten, Türkiye’nin en yaygın ve en güçlü örgütlerinden 
biriyiz. Bu örgüt, dünyadaki örneklerinden de farklı bir 
örgüt. Sadece bir meslek kuruluşu değil. Mesleki sorum-
luluklarıyla, demokratik sorumluluklarını kaynaştırarak 
yürüyen bir örgüt. Temel felsefesi de temsil ettiği birimi 
ve tekniği ülkemizin kalkınması ve gelişmesi için seferber 
etmek. Bu ülkenin üreten, kalkınan, halkça dövüşen, in-
san haklarına saygılı bir ülke olması için, ülke genelinde 
verilen Türkiye demokrasi mücadelesinin de bir unsuru 
TMMOB. TMMOB’u bugünlere taşıyan çok değerimiz 
var. Başta Teoman Öztürk ve Suat Sezai gibi isimler ve 

Bünyamin Aydın bu örgütün, geçmişten bugüne taşın-
masında emeği olan arkadaşlarımız. Onlar için aslında 
TMMOB çalışmalarında yitirdiğimiz tüm dostlarımıza da 
emekten, demokrasiden, bağımsızlıktan yana mücadele 
eden tüm yoldaşlarımızı, TMMOB’un halkçı, toplumcu, 
insandan yana çizgisinin oluşturulmasında özverisi olan 
herkesi saygıyla anıyorum.”

“Türkiye tarihinin en baskıcı rejimine tanıklık 
ettik”

Göreve geldikleri 18 ayda hem Türkiye tarihi açısından 
hem de TMMOB tarihi açısından önemli gelişmelere ta-
nıklık ettiklerini hatırlatan Koramaz konuşmasını şöyle 
sürdürdü: “Bu 18 ayda biz, tanklarla vurulan şehirlere, 
patlayan bombalara tanıklık ettik. İnsanlarımız öldü, dost-
larımızı kucaklarımızda taşıdık. Bu 18 ayda, belki de Tür-
kiye tarihinin en baskıcı rejimine tanıklık ettik. Bir darbe 
girişimi yaşandı. Ardından 18 ayın 15 ayında da Olağa-
nüstü Hal Rejimi’yle yönetiliyoruz. KHK’larla yönetilen 
bir ülkede yaşıyoruz. Siyasi iktidar geçmiş Genel Kurul-
ları’mızda da söylediğimiz gibi temsilcisi olduğu piyasacı, 
rantçı, laiklik karşıtı, cumhuriyet düşmanı rejimi hayata 
geçirmek için bu darbe girişimini, bu ülkenin en yetkili 
ağzının da dediği gibi bir fırsat olarak kullandı. Çıkarttığı 
KHK’larla bırakınız darbecilerle hesaplaşmayı, araların-
da 3 bini aşkın üyemizin de bulunduğu 130 bine yakın 
kamu emekçisini, sorgusuz-sualsiz yoksul bir şekilde iş-
lerinden uzaklaştırdı. Gazetecileri tutukladı. Haber alma 
özgürlüğümüz elimizden alındı. Dernekler kapatıldı, yine 
sorgusuz-sualsiz ve mahkemesiz. Siyasi parti başkanları, 
milletvekilleri tutuklandı bu ülkede, son 15 ayda. Seçilmiş 
belediye başkanları görevlerinden alındı, yerlerine kay-
yumlar atandı. Bunlar, işin “baskıcı” tarafı. Bir de bu 15 
ayda, çıkartılan KHK’larla her biri bizim meslek alanları-
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mızı ilgilendiren birçok alanda yeni düzenlemeler yapıldı. 
En son Meclis’te bekleyen torba yasa da ÇED süreçleri-
nin 3 aya indirilmesi var. Eğer 3 ayda ÇED çıkartılmazsa 
o yatırıma izin verilecek. Nerede yapılırsa yapılsın. Yine 
bu torba yasayla, geri çekilen zeytinlikler, düzenlemeler 
yeniden devreye sokuluyor. Madenler, fütursuz bir şekil-
de yandaş sermaye gruplarına, uluslararası sermaye yapı-
larına açılıyor. Devletin elinde kalan tüm kamu arazileri, 
satılığa çıkarılıyor. Devletin tüm lojmanları, kuruluş tarihi 
10 yılı geçtiyse satılığa çıkartılıyor. Yani bir taraftan bas-
kıyı artırırken, bir taraftan laiklik tasfiye edilerek temsil 
ettikleri piyasacı, yağmacı, eşitliksizleri daha da körükle-
yen düzene yandaş bulmak için bilimin yerine hurafeleri 
esas alan bir yapı geliştirilmeye çalışılırken, diğer tarafta 
da ekonomik zeminde tüm yasal düzenlemeler hızla bir-
biri ardına yaşama geçiriliyor.”

“Hep beraber, biz de Adalet 
Yürüyüşü’ndeydik”

 Bu 18 ayda, bir anayasa değişikliği de yapıldığını hatır-
latan Koramaz “Türkiye’nin her tarafında, her ilinde bu 
anayasa değişikliğine karşı üyelerimizle, halkımızı bilgi-
lendirmek için ortak bir çalışma yürüttük. Devletin tüm 
olanakları kullanılarak şaibeli bir seçim sonucunda da işa-
ret ettiğimiz tek adama dayalı, hukuku ve parlamentoyu 
tek adamın emrine sokan, ülkemizde hak arama yollarını 
tamamen kapatan bir rejim değişikliğini de anayasa deği-
şikliğiyle hayata geçirdiler. Ve bundan dolayıdır ki artık 
insanlar, mahkeme salonlarında haklarını arayamıyorlar. 
Adalet Yürüyüşü oldu. Hep beraber, biz de Adalet Yü-
rüyüşü’ndeydik. Adalet ve vicdan nöbetleri oldu, destek 
verdik. Meslek alanlarımızla ilgili her türlü yasa girişimine, 
ülke kaynaklarının fütursuz bir biçimde rant çevrelerine 
açılmasına karşı hem hukuki zeminde hem de demokra-
tik zeminde mücadelemizi sürdürdük. Bundan dolayıdır 
ki de hedefte bir örgütüz; 15 aydır hedefteyiz arkadaşlar. 
Bu 15 ayda öncelikle kuruluş yasamız değiştirilmeye ça-
lışıldı. Bakanlık’ta bir taslak var, hâlâ bekliyor. Bu yetme-
di, ardından, İdari ve Mali Denetim adı altında kurumsal 
özerkliğimiz ortadan kaldırılmaya çalışıldı. MMO’nun da 
içerisinde olduğu 11 Oda, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 
tarafından İdari ve Mali Denetim’e tabii tutulmaya çalışıl-
dı. Kimya Mühendisleri Odası’ysa Bilim, Sanayi ve Tekno-
loji Bakanlığı tarafından İdari ve Mali Denetim’e alınmaya 
çalışıldı. Anayasanın ve TMMOB Yasası’nın ağır hüküm-
lerine rağmen hukuksuz girişimler oldu. Çünkü anayasa 

gayet açık: Meslek kuruluşları üzerindeki devletin İdari 
ve Mali Denetim’e ilişkin kurallar kanunla düzenlenir. Bu 
konuda, herhangi bir kanunla düzenleme yok. Anayasaya 
göre, meslek kuruluşlarıyla devletin arasındaki denetim 
vesayet denetimi. Öyle bir denetim değil. Bu örgütler, 
amaç dışı denetimle bulunuyorlar mı? Amaç dışı bir faa-
liyet varsa ancak işlem yapabilir. Bizleri, kendisine bağlı 
bir genel müdürlük gibi denetlemek istedi. Hepiniz bili-
yorsunuz gelişmeleri. Yasal hakkımızı kullandık. İstenilen 
defterleri vermedik. Ama web sitemizde de tüm kamuo-
yunun bilgilerine açtık söz konusu belgeleri” dedi.

“Ayakkabı kutularında para saklayan bir iktidar 
bu”

Gücünü devletten değil, üyelerinden alan şeffaf ve ger-
çekten de devletten 5 kuruş kaynak almayan bir örgüt 
olduklarını hatırlatarak konuşmasını sürdüren Koramaz 
şunları söyledi: “Tüm gelirlerimiz, üye birikimlerimiz, 
mesleki faaliyetlerimiz üzerine kurulu bir örgüt. “Sizler-
den şeffaflık öğrenecek değiliz” dedik. Böyle bir iktidar 
ki bu, 15 yıllık iktidarın hesabını vermekten korkuyor. 
Sayıştay raporlarını bile açıklamaya cesaret edemiyor. 
Ayakkabı kutularında para saklayan bir iktidar bu. Her 
türlü rüşvetin, baskının, soygunun üstünü pervasızlıkla 
örten bir örgüt ve en son gelinen aşamada, işte görüyo-
ruz, Ali Ekber de anlattı: Birbirlerinin kirli çamaşırlarını 
ortaya sermekle teşhir ederek, kendi belediye başkanla-
rını bile görevden alan bir yapılanma bu. TMMOB, böy-
lesi bir örgüttür dedik. TMMOB, bu 63 yıllık yaşamı bo-
yunca birçok askeri rejimler gördü, birçok diktatörlükler 
gördü. Biz çökmedik, boyun eğmedik ve size de boyun 
eğmeyiz dedik. Mahkeme kararına karşı da hukuki hakkı-
mızı kullanıyoruz dedik. Bir yanlış anlaşılma var, bu karar 
kesinleşene kadar geçerli değil dedik. Kimya Mühendis-
leri Odası’nın yönetimi hâlâ görevde. Dilekçeli karar dün 
elimize ulaştı. İstinaf Mahkemesi’ne başvuracağız. Ora-
dan sonra da Yargıtay yolu açık. 2-3 senede ancak sonuç-
lanır bu dava. Ama bunun üzerinden örgütte, bir korku 
iklimi yaratılmaya çalışılabilir. Buna karşı çok daha diren-
gen olmamız lâzım. Çok daha birlikte olmamız lâzım.”

“Hesap verecekler”

İktidar sahiplerinin en çok korktukları şeyin hesap ver-
mek olduğunu ve hesap vermemek içinde ellerinden 
geleni yaptıklarını ve koruma kalkanlarını her geçen gün 
geliştirdikleri söyleyen Koramaz sözlerini şöyle sürdür-
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dü: “Yasaları değiştiriyorlar, olmuyor. Anayasayı değişti-
riyorlar, olmuyor. OHAL Rejimi’ne sığınıyorlar. Ama biz 
TMMOB olarak bu ülkeyi seven, bu ülke halkını seven, 
mesleğini seven, mesleğin ülkeye ve toplum yararlarına 
kullanılmasını savunan mühendisler, mimarlar şunu bili-
yor: Bunlar, mutlaka yaptıklarının hesabını verecekler. 15 
yıllık iktidarları boyunca, ülke kaynaklarını talana açma-
nın hesabını verecekler. Soma’da yaptıkları özelleştirme, 
serbestleştirme uygulamalarıyla neden oldukları iş cina-
yetlerinin hesabını verecekler. Soma’da, Ermenek’te, 
Şırnak’ta ölen emekçilerin hesabını verecekler. Emek-
çilerin alın terine el koymanın hesabını verecekler. Mü-
hendis Oda’larıyla uğraşmanın hesabını verecekler. SGK 
Protokolünü tek yanlı olarak iptal ederek, meslektaşları-
mızı düşük ücretlere ve geleceksizliğe mahkûm etmenin 
hesabını mutlaka verecekler. Hukuk önünde verecekler. 
Tacizciye, tecavüzcüye kol kanat germenin hesabını mut-
laka soracağız. Tecavüz edilen çocukların hesabını mutla-
ka soracağız. Müftülere evlendirme, nikâh kıyma yetkisi 
vermenin hesabını mutlaka soracağız. Bizim üyemiz de 
almış olduğu eğitim gereği, ilericidir arkadaşlar. Bunu 
referandum çalışmasında da gördük. Cumhuriyetçidir 
bizim üyelerimiz. Laiktir. Referandumda yaklaşık 500 
bin TMMOB üyesine mektup gönderdik, mesaj attık, 
mail attık ve inanır mısınız, 5 tane tepki mesajı gelmedi 
arkadaşlar. TMMOB önünde yürüyüşe çağırdılar, devlet 
olanaklarını kullanarak. TED’te, TEDAŞ’ta çağrılar yaptı-
lar. Otobüsler götürdüler. 4-5 otobüs doldurdular. Ama 
TMMOB’nin önüne gelenler, sadece genel müdürlerden, 
daire başkanlarından ibaretti. Biz, bütün bu yaşananları, 
bu Genel Kurul süreçlerini ve Aralık ayı bizim için tek-
nik kongre süreçleridir. Üyelerimizden başlayarak tüm 
topluma anlatmak zorundayız. Sanayi Kongresi’ni, Enerji 
Kongresi’ni, Eğitim Kongresi’ni Oda’mızın yaptığı diğer 
teknik kongrelerin açılışında mutlaka bu konulara değin-
mek zorundayız. Önce üyemizi bilgilendirmek zorunda-
yız ki, üyemiz, aynı referandum çalışmalarında yaptığımız 
gibi çalıştığı yerde ve oturduğu mahallede, ilişkide olduğu 
kişileri ve yaşananları paylaşsın. Bu toplumun yeniden bir 
aydınlanmaya ihtiyacı var.”

“Kolay değil vurgunu talanı teşhir etmek”

Emin Koramaz sözlerini şöyle tamamladı: “Bu 63 yıl, ger-
çekten TMMOB’un 63 yılı, onurlu bir 63 yıl. Bu örgütü ya-
ratan, bugünlere taşıyan, sahip çıkan herkese çok teşek-

kür ediyorum ben. Ali Ekber söyledi: MMO, TMMOB’un 
en önemli Oda’larından biridir. Sadece üye büyüklüğüyle 
değil, yapmış olduğu etkinliklerle, örgütlülük seviyesiy-
le, TMMOB çalışmalarına koyduğu katkıyla, bulunduğu 
yerlerde emek ve demokrasi mücadelesine verdiği des-
tekle en önemli örgütlerinden biridir. TMMOB’un bura-
lara gelmesinde hepinizin emeği var. Belki, gelmeyecek 
arkadaşlar için belki kendi birimlerinde TMMOB Kent 
Sempozyumları yapılmayacak arkadaşlarla son karşılaş-
mamız olacak bu. Ben, bu 18 ayda koyduğunuz katkılar 
için çok teşekkür ediyorum. Bir korku imparatorluğunun 
hâkim olduğu bu 18 ayda, kolay değil, korkmadan ve yıl-
madan, eğilmeden kent meydanlarına “REFERANDUMA 
HAYIR” bildirileri dağıtmak. Kolay değil Oda’larımızın, 
hizmet binalarına asmak. Kolay değil, vurgunu ve talana 
teşhir etmek. İyi ki varsınız diyorum, hepinizin yolu açık 
olsun arkadaşlar!”

Oda Başkanı Ali Ekber Çakar ve TMMOB Yönetim Ku-
rulu Başkanı Emin Koramaz’ın açış konuşmalarının ar-
dından Oda Onur Kurulu Üyesi M. Selçuk Göndermez 
konuşmasını yaptı. Daha sonra Oda Yönetim Kurulu Sek-
reter Üyesi Yunus Yener, Oda çalışmaları hakkında bir 
sunum gerçekleştirdi.

MMO 46. Dönem Danışma Kurulu IV. Toplantısı’nda açı-
lış konuşmalarının ardından sırasıyla; Oda Onur Kurulu 
Üyesi Selçuk Göndermez, Oda Yönetim Kurulu Sekre-
teri Yunus Yener, Oda Denetleme Kurulu Üyesi Osman 
Çakıl, İstanbul Şube Başkanı Battal Kılıç, Denizli Şube 
Yönetim Kurulu Sekreter Üyesi Mehmet Sarıca,  Edir-
ne Şube Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Efe, Trabzon 
Şube Yönetim Kurulu Üyesi Hamdullah Çuvalcı, Koca-
eli Şube Yönetim Kurulu Başkanı Ünal Özmural, Konya 
Şube Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Erdoğan Duransoy, 
Diyarbakır Şube Yönetim Kurulu Üyesi Sinan Öztemel, 
TMMOB Yönetim Kurulu Yedek Üyesi Hüseyin Atıcı, İz-
mir Şube Yönetim Kurulu Başkanı Güniz Gacaner Ermin, 
Zonguldak Şube Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Soner 
Sinoplu, Adana Şube Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin 
Kalantar, Eskişehir Şube Yönetim Kurulu Sekreter Üyesi 
Atila Tomsuk, Bursa Şube Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet 
İhsan Taşkınsel, TMMOB Yüksek Onur Kurulu Üyesi 
Zeki Arslan, Ankara Şube Yönetim Kurulu Başkan Ve-
kili Selim Ulukan, İstanbul Şube Yönetim Kurulu Yedek 
Üyesi Şebnem Cengiz ve İstanbul Şube Yönetim Kurulu 
Yedek Üyesi Gülser Ünlü birer konuşma yaptılar.
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“Oldukça yoğun bir dönem”

Emin Koramaz’ın ardından söz alan Oda Onur Kurulu 
Üyesi Selçuk Göndermez yaptığı konuşmada özetle şun-
ları söyledi: “Başkan’ında söylediği gibi, oldukça yoğun 
bir Onur Kurulu dosya trafiği var. Bugün, sadece 107 
dosyayı görüşmek zorundayız ve ifade vermek üzere ça-
ğırdığımız 10 arkadaşımız ifade verecekler bugün. Dosya 
sayısının içerisindeki oranlara baktığımızda 450 dosyanın 
320’si Yapı Denetim’de çalışan meslektaşlarımızla ilgili. 
Yapı Denetim Yasası çıktığından bu yana Oda’mızın çok 
büyük itirazlarına rağmen Yapı Denetim’in kuruluşu ve 
çalışma-yürütme ilkelerine karşıydık ve o karşı duruşu-
muz devam etmektedir. Yapı Denetim’de çalışan arka-
daşlarımızın yaş ortalamasına baktığımızda, tamamına 
yakını 50’nin üzerinde ve neredeyse tamamı da emekli 
arkadaşlarımız. Bu arkadaşlarımızın Yapı Denetim’de 
çalışırken kendilerinden istenen kriterleri, MMO belir-
lemedi. Veya bu kriterleri belirleyen kurum, MMO’ya 
fikrini sormadı. Herhangi bir arkadaşımızın 25 yılını 
doldurması ve bağlı olduğu Oda’ya kayıtlı olduğunu bel-
geleyen bir belge getirmesi hâlinde her MMO görevlisi 
Yapı Denetim’de çalışabiliyor. İnşaat, ısı yalıtım, asansör, 
mekanik tesisat projesinde 30 yıl evvel okulda aldığı te-
mel eğitimle 50 yaşından sonra bu işi sürdürmeye çalışan 
arkadaşlarımızın düştüğü hatalar sonucu, biz bu durumla 
karşı karşıyayız. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, MMO’ya 
tetikçilik yapıyor adeta. Yani kendi üyemizi, onu herhan-
gi bir akreditasyona, Yapı Denetim’le ilgili herhangi bir 
eğitime tabii tutmadan görev veriyor. Sonra diyor ki sen 
suç işlemiştin, ben cezalandırdım, sen de cezalandır. Bizi, 
Oda’mız üyeleriyle ve Onur Kurulları’yla Yönetim Ku-
rulları’mızı baş başa bırakıyorlar. Onları mekanik tesisat 
projesi hazırlamak ve o alanda çalışmak için sahip olması 
gereken serbest mühendislik, müşavirlik belgesi gibi, eği-

tim, akreditasyon ve bir bilgi yenilemesi sonrası belgeler 
vererek, bu belgelere sahip olanların Yapı Denetim’de 
çalışmasının sağlanması girişiminde bulunmamızın zorun-
lu olduğuna inanıyorum.”

“Üye sayımız 100 bini geçti”

Göndermez’in ardından Oda çalışmaları ile ilgili bir sunum 
yapan Oda Yönetim Kurulu Sekreteri Yunus Yener, top-
lam üye sayısının 100 bini geçtiğini, mevcut öğrenci üye 
sayısının da 25 bini aştığını hatırlatarak özetle şunları söy-
ledi: “Senede 6 bin civarında bir artışla karşı karşıya kala-
cağız önümüzdeki yıllarda. Toplam 55 toplantı ve 5 bin 
619 karar. Yönetim Kurulu Toplantıları, ülke gündemi ve 
Oda çalışmalarını değerlendirme çalışmamızı yapıyoruz. 
Oda Sekreter Toplantılarını yaptık sene içerisinde. Onur 
Kurulu, biraz önce arkadaşlarımız anlattı. Denetmeler 
yapılıyor. Kongre Kurultay Sempozyumlar dönem içe-
risinde Asansör Sempozyumunu 2016’da yaptık. Döne-
min ilk kongresiydi. Öğrenci Üye Kurultayı 26 Kasım’da 
olacak. Güneş Enerjisi’ni yaptık geçen ay içerisinde, gü-
neş evinin açılışıyla beraber. Bakım Teknolojileri Kong-
resini 28-30 Eylül’de Denizli’de gerçekleştirdik. Enerji 
Kongresi’ni 13-14 Ekim’de Kocaeli’nde gerçekleştirdik. 
Kaynak Teknolojisi, 17-18 Kasım’da Ankara’da olacak. 
Aynı tarihte Endüstri İşletme Mühendisliği Kurultayı da 
olacak. Hidrolik Kongresi de 22-25 Kasım’da olacak. İş 
Sağlığı ve İş Güvenliği Kongresi’nin, Adana’da 30 Kasım-2 
Aralık tarihlerinde yapılması planlanıyor. Son olarak da 
Sanayi Kongresi’ni 8-9 Aralık 2017’de Ankara’da gerçek-
leştireceğiz. Biraz öncesinde size anlatmıştım bunları eği-
tim ve belgelendirme çalışmaları toplam rakamları orada 
görüyorsunuz. 2015’te 7 bin 564 eğitim düzenlemişiz. 
Bugün, 2017 Ekim sonu itibariyla bu sayı 7 bin 905’e 
ulaşmış vaziyette. Yani 10 bine yakın rakamlara ulaşmış 
olacağız eğitim çalışmalarında.”



10 bülten 233
kasım 2017

D a n ı ş m a  K u r u l u  T o p l a n t ı s ı

“Oda’nın mali yapısı çok iyi değil bu ara”

Yener’den sonra söz alan Oda Denetleme Kurulu Üye-
si Osman Çakıl konuşmasında şunları söyledi: “Danışma 
Kurulu Üyelerini tüm saygım ve sevgimle selamlıyorum. 
Bizden kimse yok burada, Hüseyin’le ikimiz varız. Bir 
arkadaş daha var galiba. Diğerlerinin hepsi görevde. Şu 
anda 3. dönemde dediklerimizi yapıyoruz ve devam edi-
yoruz. 4. dönemle birlikte bitireceğiz ve seçime girece-
ğiz. Oda’nın mali yapısı çok da iyi değil bu ara. Arkadaş-
ların dikkat etmesini rica ediyoruz. Bu kürsü imdadıma 
yetişti. Bir nebze bir nefes aldık. Bundan sonra inşallah 
başka kapılar açılır. Herkesi saygıyla selamlıyorum.”

“Makina Mobil’i ve Makina TV’yi hayata 
geçirdik”

İstanbul Şube Yönetim Kurulu Başkanı Battal Kılıç, 
Oda’nın yapmış olduğu çalışmalar için teşekkür ederek 
sözlerine başladı ve özetle şöyle konuştu: “İstanbul Şube 
olarak yaptığımız çalışmaların başında eğitim çalışmaları 
vardı. Üye eğitimi ve eğitim. Üyelerle yüz yüze görüşme 
ve onlardan aldığımız görüşler doğrultusunda çalışma-
larımıza katkı koyma anlamında geniş bir üye çalışması 

yaptık. Yerinde ziyaretlerle, onlardan aldığımız öneriler 
bizim yapmış olduğumuz çalışmalara ilham olmuştur. 
Eğitim konusunda bütün temsilciliklerimizi birer eğitim 
merkezi hâline getirme doğrultusunda çalışmalara başla-
dık. Bu doğrultuda, ilk olarak dönemin başında da burada 
dillendirdiğimiz uygulamalı eğitim merkezini, Suat Sezai 
Gürü Eğitim Merkezi’ni hayatını geçirdik. Beraberinde 
Kadıköy Temsilciliği’mizi daha donanımlı hâle getirip, 
eğitim merkezini daha nitelikli eğitim verir duruma getir-
dik. İkitelli’de uygulamalı eğitim merkezinin yerini tuttuk. 
Bilirkişilik konusunda 30 eğitim 1 ay içinde verilecek. Ma-
kina Mobil’i hayata geçirdik. Oda’nın ve Şube’nin yapmış 
olduğu bütün çalışmalar detaylı bir şekilde makine mobil 
sayesinde takip edilebiliyor ve yüze yüze iletişim kurma 
şansımız oluştu. Yine, Makina TV’yi hayata geçirdik. Bu 
vasıtayla da her türlü etkinliklerimizi buradan takip ede-
biliyoruz.

Benim bir rüyam var demiştim bu dönemin ilk Danış-
ma Kurulu Toplantısı’nda. TMMOB Yurdu. İkincisini de 
İstanbul’da açma ve ülkenin her yerine açmak. Beylik-
düzü Belediyesi’yle görüşmelerimiz oldu ve bize bir arsa 
tahsisi konusunda söz verdiler. Buraya katkı koyacak in-
sanlar da var. Biz bunun örgütlenmesini yaparız. Yeter ki 
örgütümüz bize destek versin. Birlikte, TMMOB olarak 
bu işi başarırız diye düşünüyorum.”

“Yapabildiklerimiz elbette görevlerimizdi”

Denizli Şube Yönetim Kurulu Sekreteri Mehmet Sarıca 
ise, yapılanların görevleri olduğunu ve onları yerine getir-
meye çalıştıklarını söyleyerek, yapamadıkları ve zorlanı-
lan bir iki konu hakkında konuşmak istediğini belirtti ve 
özetle şunları söyledi:  “Bakım Teknolojileri Kongre ve 
Sergisi’nin denk bütçeyle üstesinden geldik. Bayağı katı-
lımlı bir kongre oldu ve yüz akımız oldu. En önemlile-
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rinden birisiydi. Ama ilk Danışma Kurulu Toplantısı’nda 
ve Sekreter Saymanlar Toplantısı’nda bu etkinliklerle ilgili 
aldığımız karar da Aydın’da bir Jeotermal Enerji Sempoz-
yumu yapma sözünde bulunmuştuk. Ne yazık ki yerine 
getiremedik onu. Getiremememizin en temel sebebi de 
Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü’nün bu işe katkı 
koyacak hocaları tek tek arayıp, “buraya makale veya 
çalışmada bulunursanız hakkınızda soruşturma açarım” 
demesinden kaynaklı, hocaların çekince koymasından 
ötürüydü. Bu bizim hem canımızı sıktı hem de bir eksik-
liğimiz oldu. Onun dışında,  önümüzdeki dönemle ilgili 
çalışmalara devam ediyoruz. Bu dönemde güzel şeyler 
yaptık ama sıkıntılı dönemler de geçirdik. KHK’larla ihraç 
edildim. Ve hakikaten Türkiye’deki baskılar ve alabildi-
ğine üzerimize gelinmesi TMMOB olarak; buna göster-
diğimiz refleks de yerinde bir refleksti, hepinize saygılar 
sunarım.”

“Mesleki ve sosyal etkinliklerimiz sürüyor”

Edirne Şube Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Efe ise 
Edirne Şube olarak yapmış oldukları ve yapacakları mes-
leki ve sosyal etkinlikleri anlatacağını söyleyerek sözle-
rine başladı ve özetle şöyle konuştu: “Şube’mizde mev-
cut olan ve yeni kurulacak olan merkezi sistem konut 
doğalgaz bacalarının periyodik kontrolleri, ayrıca yeni 
hizmete girecek fabrikaların doğalgaz baca sızdırması 
kontrolleri yapılacaktır. Tekirdağ, Lüleburgaz ve Keşan 
Belediye Başkanları’yla görüşme yapılarak, önümüzdeki 
dönemde asansör kontrollerinin protokolü yapılması için 
çalışmalar yapılmaktadır. Tekirdağ Belediyesi’yle servis 
araçlarının kontrolleri için görüşmeler yapılmaya başlan-
maktadır. Keşan Belediyesi’yle katı yakıtlı kazanların baca 
gazı emisyon ölçümleriyle ilgili protokol yapılması için de 
görüşmeler devam etmektedir. Periyodik kontrollerin 

artırılmasına yönelik firma ziyaretleri deneyimli iki teknik 
görevli ve Şube Müdürü tarafından yapılmaktadır. Çorlu 
LPG İstasyonu daha küçük bir yere taşınarak, kira gider-
lerinden aylık 2 bin 500 lira bir tasarruf sağlanmıştır. Kay-
nak eğitimleri verilmek üzere çalışmalar yapılmaktadır. 
Bilirkişilik eğitimlerine başlanmış ve geliriyle borçlarımı-
zın ödenmesine de büyük bir katkı sağlanmıştır. Öğrenci 
üyelere Oda’mızda kahvaltı düzenleyerek Oda’mızın fa-
aliyetleri anlatılacaktır. Trakya basın kuruluşlarına mes-
leğimizi hafızalarda tutmak için sık sık basın bültenleri 
vermekteyiz.”

“YÖK ve üniversiteler iyi yönetilmiyor”

Trabzon Şube Yönetim Kurulu Başkan Vekili Doç. Dr. 
Hamdullah Çuvalcı şunları söyledi: “Trabzon Şube olarak 
şu anda asansörlerde, periyodik kontrollerde, belediye-
lerle hem merkez ilçe hem diğer ilçe belediyelerle pro-
tokollerimizi yaptık. Kontrollerde şöyle bir sıkıntı yaşı-
yoruz. Diğer özel firmalarla hakikaten bir yarış içindeyiz. 
Aslında bu konuda bunlar Oda’dan çıktıklarında belgeleri 
iptal edilebilir mi? Bunu bize zor olarak kullanıyorlar ve 
çok düşük fiyatlarla teklif verebiliyorlar. Gerçekten o pe-
riyodik kontrolü yapıyorlar mı? İşte bizim elemanlarımız 
kazanı körlüyor, vince gerekli ağırlığı takıyor, hakikaten 
fabrika yöneticileri de şunu diyor: “Ben vincimi kaldır-
mam, şöyle yapmam,böyle yapmam.” Yönetmeliğe şöyle 
bir madde konsa ve periyodik kontrolleri yapanların vi-
deo ve görüntüsü çekilse. Bunu da Çalışma Bakanlığı’nda-
ki yetkililer kontrol etse. Burada da Oda’mızın gerçekten 
yaptığı ortaya çıkar.  Bu konuda bir şeyler yapabiliriz. İş 
Sağlığı konusunda Ali Bey’le görüştüm. Böyle bir düşün-
cemiz var. Gelirleri artırır mı bilmiyorum. Kazanlar var 
mesela. Kazanların periyodik kontrolü basınçlı bir kap. 
Asansörler gibi bunun mevzuatında nasıl olur acaba? So-
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nuçta her evde, her sitede basınçlı kap var. Bunları da pe-
riyodik kontroller, asansörler gibi yapsak nasıl olur? Tabii 
çalışmamız lâzım. Bakanlığa gidilecek, mevzuat hazırla-
nacak. Gerçekten bu konuda da bir eksiğimiz var diye 
düşünüyorum. LPG de herkesin malumu, Sızdırmazlık 
İstasyonu’nu Şube binasına alıyoruz.

Trabzon Şube olarak gelir gidere baktığımızda bıçak 
sırtındayız. Çok artılarda değiliz, çok kötü de değiliz. 
Akademisyen olarak KATÜ’de çalışıyorum ben. Yurtla 
ilgili bir-iki kelime söylemek istiyorum. Maalesef YÖK iyi 
yönetilmiyor ve üniversite iyi yönetilmiyor. Az önce bir 
arkadaş söyledi: İşte Rektör, akademisyenleri tuttu falan. 
Bir Rektör’ün işi bu mudur yani? Orada ne konuşulacak? 
Bilim, teknoloji, topluma fayda sağlanacak. Hakikaten 
çok sıkıntı var bu konuda. Geçen gün bir tane üniversi-
tenin rektörü bir açıklama yaptı yani akıllara zarar. Efen-
dim, bayan eli tutulur muymuş? Sanki il müftüsü, müftü 
bile öyle konuşmaz. Sen üniversitede ne yaptın? Hangi 
teknoloji inovasyonu yaptın? Birilerine prim yapmaya ça-
lışıyor. Ben YÖK Başkanı olsam, kendisini görevden alı-
rım. Ben üniversitelerimizin, Oda’mızın, ülkemizin aydın-
lık günlere kavuşmasını temennisiyle hepinize saygılarımı 
ve sevgilerimi sunuyorum.”

“Bu örgütlerde görev yapmak, fedakârlık ve 
özveri gerektiriyor”

Kocaeli Şube Yönetim Kurulu Başkanı Ünal Özmural 
özetle şöyle konuştu: “Hakikaten her sabah kalkınca 
farklı bir gündem olabiliyor. Bu tür örgütlerde görev yap-
mak, çok büyük fedakârlık ve özveri gerektiriyor. Bunun 
karşılığını ve bedelini ödeyen çok arkadaşımız da var ara-
mızda. AKP iktidarı devam ettiği sürece hem demokratik 
anlamda, hem ekonomik anlamda bedellerin her geçen 

gün daha da derinleştiği bir sürece girdiğimizi düşünüyo-
rum. Her dönemin kendi dinamikleri ve şartları değişik 
olmakla birlikte, 2019’a kadar geçen süre ki yapacakları-
mız bu anlamda çok önemli. O yüzden de Genel Kurul-
lar’ımız çok daha fazla önem arz ediyor.

Kocaeli’nde geçen hafta Enerji Verimliliği Kongresi’ni 
yaptık. Onunla beraber de Kocaeli’nde biliyorsunuz uy-
gulamalı eğitim merkezinin ikincisini de bu vesileyle açmış 
olduk. İki teknik görevli arkadaşımız Almanya’da aldıkları 
eğitimlerle uluslararası emniyet ve nitelik test komisyo-
nunda uzmanlık belgelerini aldılar ve döndüler. Emniyet 
ve nitelik konusunda test ve belgelendirme komisyo-
nunda uluslararası akreditasyon anlamında bir belgemiz 
var. Bunu da hibe yoluyla, para ödemeden hallettik. Bu 
konuyla ilgili çalışmalarımıza da başlıyoruz. Sızdırmazlıkla 
ilgili özellikle Kocaeli’nde biliyorsunuz Tüpraş ve türevle-
ri fabrikalar var. Sızdırmazlık ve torklama konusu şirket-
lerin çok büyük problemi. Çünkü müteahhit hizmetleri 
alıyorlar ve yetkili elemanları yok. Bu elemanların yetiş-
tirilmesi konusunda bir protokol imzalayacağız. Bunları 
uzun vadeli ve Oda’nın hem bir başka alanda kendini ifa-
de etmesi konusunda hem de sürekli gelir konusunda bir 
çalışma alanı olarak görüyoruz.

Üniversitelerde neler yaşandığıyla ilgili birçok şey 
dinledik, Kocaeli de farklı değil. Biz de Enerji Verim 
Kongresi’nde salonu alabilmek için bile 6 ay mücadele et-
tik. Para ödemek zorunda bile kaldık ama öğrencilerin ve 
akademisyenlerin olduğu bir ortamda Kongre’yi yapmak 
gibi idealimiz vardı. İKK mantığında öğrencilerin bir araya 
gelmesi noktasında bir çalışma yaptık. Bu anlamda öğren-
ciye dokunmak ve örgütlenmeyi genişletmek anlamında 
İKK içerisindeki öğrencileri de bir araya getiriyoruz ve 
aynı çalışma mantığını ve TMMOB’un çalışma ilkeleriyle 
prensiplerini anlatmaya çabalıyoruz. Kocaeli’nde de LPG 
istasyonlarının bir kısmını kapattık, Şube’mizin önünde 
hizmetlere devam ediyoruz.

Biz yaklaşık 7-8 yurtdışı gezisi ve yurtiçi gezisi organize 
ediyoruz. Her 19 Mayıs’ta bir yurtdışı gezisi rutin hâlinde 
devam ediyor. Geçen aylarda Karadeniz Bölgesi’ne ve 
Batum’a bir gezi düzenledik. Bunun şöyle bir faydası var. 
Belli arkadaşlarla belli günlerde bir araya geldiğimiz için 
bu üç-dört gün sürede insanlar birbirlerini tanıyorlar. 
Bazı kapıları açmak konusunda önemli katkıları oluyor. 
Aileler ve çocuklarla da bir araya gelindiği için daha sıcak 
bir ortam olabiliyor. Şube kahvaltılarımız zaten bizim ru-
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tindir. Her ayın ilk haftası, bütün üyeler ve personel, yak-
laşık 150-250 arasında gezen bir kahvaltı edilir. Bir 3-4 
saat vakit geçiriyoruz. Bunlar da örgütlenme ve üyeye 
dokunmak anlamında bize katkısı olan şeyler.”

“Uzun soluklu ve devamlılığı olan projelere 
yoğunlaşmalıyız”

Konya Şube Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Erdoğan 
Duransoy toplantının mutluluk getirmesi ve önümüzde-
ki dönem için yeni ufuklar açması dilekleriyle sözlerine 
başladı ve özetle şöyle konuştu: “Bazı arkadaşlarla gö-
rüşemeyeceğiz, bazılarıyla yine beraber olacağız. Ama 
önemli olan, önümüzdeki döneme umutla bakabilmek, 
o şevki ve arzuyu yitirmemek. Konya neler yapıyor? Bi-
lirkişilik eğitimleri şu aralar biraz revaçta. Bilirkişilikte, 
Konya epey hızlı davrandı. Hemen hemen 9 kurum yetki 
aldı. Bunların içinde ilk kursu düzenleyen Konya MMO 
oldu. Konya’da şöyle bir imaj var: Bu bilirkişilik kursunu 
Konya MMO veriyor. Adalet Bakanlığı’ndan, avukatlar-
dan, işletmecilerden, ziraat mühendislerinden, Mimarlar 
Odası Başkanı’ndan tutun da neredeyse herkes bizim 
kurslarımıza katılıyor. Yapılan işlerin ve projelerin, uzun 
vadeli ve uzun soluklu olması lâzım. Bilirkişilik kursları bir 
tarafından yapıştığımız ve şu anda bizi kurtaracak bir şey-
di. Ama uzun soluklu ve devamlılığı olan bir proje değil. 
O zaman mutlaka uzun soluklu ve özellikle süresi devam 
eden işlere yoğunlaşmamız lâzım. Bunun için de mutlaka 
fark yaratmak ve kimsenin yapmadığını yapmamız gerek.

Konya’da tahribatsız muayeneyi yapan da kimse yok. Bu-
nun için de çabalıyoruz. Ama özellikle teklifler alınıyor, 
sizi arıyorlar; ikili ilişkilerinizden dolayı, kurumsal firma-
lardan da arıyorlar. Bir işimiz var diyorlar. Biz de diyoruz 
ki, tamam Kocaeli’nden cihazı isteyelim. Büyük ihtimalle 
bir haftada gelir o bize. Benim demem gerek ki: Tamam 

yarım saat sonra yolluyorum size! Dolayısıyla buralarda 
biraz daha Başkan’dan yardım istiyorum. Özellikle bu tür 
cihazlarda, hijyen kontrolleridir falan bunlar geri dönü-
şü olan şeyler. Ben fizibilite çalışması yaptırdım. İki işte 
de kendini amorti eden cihazlar. Dolayısıyla burada ri-
camız, biraz daha hızlı davranılması, bizim bilirkişilikte 
yaptığımız hız gibi. Mesela şu an tahribatsız muayeneyle 
ilgili ciddi bir talep var. Cihazım olsa amorti edeceğim. 
Servis araçlarına önem veriyoruz, belediyeyle görüştük. 
Konya’da biz biraz tersiz belediyeyle, ona rağmen çok 
ciddi şekilde teveccüh gösterdiler. Yeni döneme inşallah 
daha şevkle, daha koşturarak girmek dileğiyle.”

“Umarım daha güzel şeyler olur”

Diyarbakır Şube Yönetim Kurulu Üyesi Sinan Öztemel 
şunları söyledi: “Ben hazırlıklı değilim ama Başkan çağı-
rınca, konuşayım dedim. Arkadaşlar, biz de biliyorsunuz  
Şube olarak malum bölgedeyiz. Asansörlerdeki bütün 
protokolleri iptal ediyorlar, işlerde de böyle. İlerideki 
çalışmaları da muhtemelen iptal edecekler. Alternatif 
olarak bilirkişiliklere biz yoğunlaştık. Bu umarım geçici 
bir süredir ve umarım daha güzel şeyler olur. Teşekkür 
ederim.”

“Tek adam diktatörlüğünün geldiği son nokta”

TMMOB Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Atıcı sıkıntılı 
günlerden geçildiğinin altını çizerek 12 Eylül’ü bile mum-
la aratacak süreçler yaşandığını söyledi ve özetle şöyle 
konuştu: “Yüz binlerce insan sorgusuz sualsiz işlerinden 
atılıyor. İnsanların sadece tweet attıkları için işlerden çı-
kartıldıkları bir dönemden geçiyoruz. Hukukun kalma-
dığı, orman hukukunun geçerli olduğu bir dönemden 
geçiyoruz. Tek adam diktatörlüğünün geldiği son nokta 
ama filmin de sonu. Bu süreçte bizim, yöneticilerimizin 
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bugüne kadar ki dik duruşu, önümüzdeki dönemde de 
sürdürmesi gerekiyor.

Ortadoğu’yla ilgili değinmemiz gereken şeyler var. Etra-
fımızda yaşanan süreç, hem Türkiye’nin içyapısıyla bağ-
lantılı hem de Suriye ve Irak’ta yaşanan gelişmelerle ayrıl-
maz bir şey. Buradaki tek adam yönetiminin bir benzeri, 
Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi’nde yaşanıyor arkadaşlar. 
Barzani, son 3-4 yıldır 2. defa başkanlık süresi bitmiş ol-
masına rağmen başkanlığını devam ettiriyordu. Oradaki 
Bölgesel Yönetim Parlamentosu’nun seçimlerini yaptır-
mıyordu. Tek başına tüm bölgeyi yönetiyor. Tüm petrol 
gelirlerini kendisi ve ailesi alıyordu. Büyük bir mali güce 
ulaşmış bir çete. Ama kendisi, iktidarını elinde tutamadığı 
bir süreçte referanduma götürdü. O referandum taklası 
da olmadı. Son şansını denedi, umutsuzlukla yaptı.

Sonuçta gelinen nokta Irak Merkezi Hükümeti, Kuzey 
Irak Bölgesel Yönetimi’nin 2003’ten 2017’ye kadar ana-
yasının dışında ele geçirilen tüm bölgeleri yeniden 2003 
yılındaki sınırlara çekme kararıyla bir operasyon başlattı. 
Barzani devri dışıdır. Çok büyük gelişmelere yol açacaktır. 
Türkiye için de yol açacaktır. Mesela şu anda Barzani’nin 
Erbil’den kaçtığı ve ailesiyle birlikte Türkiye’ye geldiğiyle 
ilgili iddialar var. Irak Merkezi Hükümeti Parlamentosu, 
Barzani’yi bir vatan haini olarak yargılanması için girişim 
başlattı. Talabani Partisi veya Goran Partisi iktidara ge-
lecek büyük ihtimalle o bölgede. Erbil’i başkentlikten çı-
kartacaklar büyük ihtimalle. Bununla bağlantılı olarak da 
Barzani ve Erdoğan’ın birlikte kurduğu ilişki bir tarikat 
ilişkisidir, Barzani’yle Erdoğan aynı tarikatın aynı konu-
mundandır. Aralarındaki ilişki çok derin bir ilişkidir. Bu-
nun ekonomik boyutları vardır, dini boyutları vardır, ta-
rikat boyutları vardır. Bu şey şu anda yıkılmış durumda. 
Bunun Türkiye’de de sonuçlarını yaşayacağız.”

“Güçlü bir mücadele ortamı yaratmamız 
gerekiyor”

İzmir Şube Yönetim Kurulu Başkanı Güniz Gacaner Er-
min, ülke gündeminin çok yoğun olduğuna vurgu yaparak 
özetle şöyle konuştu: “Meclis açılır açılmaz hemen bir 
OHAL uzatması 5. Dönemini buldu. İyi ki bu darbe oldu 
ve bu hükümeti kurtardı bu darbe, öyle gözüküyor. He-
men ardından kadınlar ve çocuklar üzerinde de müftülük 
yasasıyla icraatlara başladılar. Tabii ki, sit derecelerinin 
düşürülmesiyle müteahhitlerin İzmir’e akın ettiğini ve bir 
talan paylaşımı gerçekleştiğini görüyoruz. Taş ocaklarının 
sayısı arttı. Zeytin alanları zaten yapılaşmaya açıldığı için 
tam bir talan ediliyor. Ülke gündemiyle ilgili bir şey daha 
söyleyeceğim. KHK’larla ihraç edilen üye ve hocalarımız 
için özellikle bir önerimiz olacak. Şimdi onlara bir maddi 
yardım yapmak onları tatmin etmeyecek. Onların etkin-
leştirilmesi gerekiyor, kendi uzmanlık alanlarında. Bu ko-
nuda TMMOB, Oda’lar ve Şube’lerden doğru çalışmanın 
başlatılması önemli. Yöntem bulunması gerekiyor.

İzmir Şube’nin yaptığı yapabileceği çalışmalarla ilgili öne-
rilerim olacak. Endüstriyel hizmetlerin geliştirilmesi, bir 
paket şeklinde sunulabilmesi önemli ve bu çalışmanın 
bir an önce hayata geçirilmesi gerekiyor. İzmir, Ankara 
ve merkezimiz konuyla ilgili toplantı yapmıştı. Sonuç-
landırılması önemli. Arkadaşlarımızla görüştüğümüz bir 
konu var. 2013 yılında 3-4 Eylül’de iki tane yönetmelik 
yayınlanmış. Biri, tartı aletleri yönetmeliği. Biri de taksi-
metre bakım yönetmeliği. Bu kapsamda yeni iş alanları 
yaratılabilir diye düşünüyoruz. O altyapımız var. Fazla 
bir yatırım yapmadan ve AKM üzerinden. Bilirkişilik ko-
nusunda yaygın bir etkinlik gerçekleşti tüm Türkiye’de. 
Bizde de öyle. Ama bunun yanında MYK kapsamında ya-
pabileceğimiz, özellikle uygulamalı eğitim merkezlerinde 
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verebileceğimiz eğitim ve belgelendirme çalışmalarının 
biraz daha hızlandırılması önemli. Eğitim konularımızın 
çeşitlendirilmesi önemli. Çünkü bizim yapabileceğimiz iki 
konu var: Biri eğitim, biri PK. Bu konular üzerine ağır-
lıklı olarak yoğunlaşılmalıdır. Açılışımızda Başkan’ımız 
da söylemişti. Öncelikli olarak, eleman çıkarma gibi bir 
şeye gitmeyeceği anlayışıyla bu alanların geliştirilmesinin 
önemli olduğunu vurgulamak istiyorum. Bizler, tabii ki 
önümüzdeki süreçte TMMOB’a bağlı Şube’ler, Oda’lar 
olarak gerçekten, zorlu bir dönem-mücadele dönemi-
demokrasi dönemi mücadelesi bekliyor. İKK’lar üzerin-
den emek ve demokrasi güçleriyle birlikte, daha güçlü bir 
mücadele ortamı yaratmamız gerekiyor.”

“Birliğimiz siyasi erkin hedefi durumundadır”

Zonguldak Şube Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Soner Si-
noplu özetle şöyle konuştu: “TMMOB yasasında öngörü-
len değişiklikler, kamu ve toplum adına meslektaşlarının 
hak ve çıkarları doğrultusunda hareket eden TMMOB ve 
Odamızın etkisizleştirilmesi hazırlığı niteliğindedir. De-
ğiştirilen hükümlerin tamamı siyaset erkinin meslek oda-
larını hiyerarşik vesayet altına almak istediği; parti, devlet, 
toplum birliği şeklinde formüle edilen toplumsal düzenin 
mesleki örgütlenmelere yansıtılmasının amaçlandığı göz-
lenmektedir. Elindeki yetkilerine rağmen bürokrasi ve 
yargıda olduğu gibi meslek kuruluşlarına atanma yoluy-
la müdahale edemeyen ve onları bir türlü istediği kalı-
ba sokamayan siyasal iktidarın, yeni müdahale araçlarını 
devreye sokmasının başlıca nedeni budur. Yayınlanan son 
yönetmeliklerde odamızın ‘Toplumsal yarar’ gibi birçok 
faaliyetine son verilmiştir. Meslek alanlarımız daraltılmış, 
mesleki denetim görevimizi yerine getirmemiz kısıtlan-
mıştır.

Son gelişmelerle birlikte şube faaliyet alanlarımızda geri-
leme ve daralma oluşmuş ve bu şekilde şubemizin gelir 
bütçesinde yaklaşık yüzde yirmilik bir azalma yaşanmış-
tır. Bu husus şube giderlerinde oluşan yeni duruma göre 
yeniden revize etme gereksinimi gündeme getirmekte. 
Ancak Zonguldak Şube olarak şimdilik bu krizi atlatabile-
cek bütçe olanaklarına sahip görünüyoruz. 2017 ilk 6 ay-
lık verilerine göre Şube gider kalemlerinin yüzde ellisini 
personel giderleri oluşturmakta. Toplam dokuz mühen-
dis 12 çalışanımız mevcut olup aylık personel giderimiz 
yaklaşık 100 bin lira civarında gerçekleşmektedir. Şube 
gelirlerimiz bunu karşılama noktasında ve personel plan-
lamasına şu an için bir ihtiyaç bulunmamaktadır.”

“TMMOB’ye ve Odamıza büyük görevler 
düşmektedir”

Adana Şube Yönetim Kurulu Sekreter Üyesi Hüseyin 
Kalantar, Ekim Devrimi’nin 100. Yılının kutlandığına vur-
gu yaparak şöyle konuştu: “Bu devrimi gerçekleştiren-
leri saygıyla selamlıyorum. Bunu niçin söyledim? Ekim 
Devrimi’nin 100. Yılını kutladığımız haftada, Türkiye’de 
Cumhuriyet Tarihi’ne kara bir leke olarak düşecek 
olan Müftülere Nikah Kıyma Yetkisi Yasası, 18 Ekim’de 
Meclis’te AKP’nin ve MHP’nin oylarıyla geçti. AKP’nin 15 
yıllık iktidarında olduğu gibi Cumhuriyet’e ve laikliğe kar-
şı saldırıları sürüyor. Bunun en somut örneği din ve şeriat 
devleti kurmak adına attığı bu adımlardır. Bunu söyle-
memin nedeni, önümüzdeki süreçte başta örgütümüz 
TMMOB’ye ve odamıza büyük görevler düşmektedir. 
Ben inanıyorum ki bugüne kadar ki çalışmalarında, mü-
cadelelerinde dik duran örgütümüz önümüzdeki süreçte 
de bu mücadelenin üstesinden gelecektir.

Oda ile ilgili söyleyeceğim şey ise geçtiğimiz 18 ay içeri-
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sinde Uygulama Eğitim Merkezi’mizi açtık. Osmaniye ve 
İskenderun temsilciliklerimizde meslektaşlarımızın rahat 
çalışabileceği iki önemli binamızı hizmete açtık. Öğrenci 
üyelerle ilgili geçmişte yaptığımız gibi üniversitelerin açı-
lışlarından bir hafta sonrası tanışma toplantıları yaparak 
orada yeni başlayan veya hazırlıkta okuyan öğrencilere 
odamızı ve TMMOB’yi tanıtarak öğrenci üyeliğin önemini 
belirttik. Son olarak da kampa 6 tane öğrenci göndere-
rek öğrenci çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yapacağımız 
işlerden çok önemli olan bir tanesi İşçi Sağlığı ve İş Gü-
venliği Kongresi’mizdir. 30 Kasım-2 Aralık 2017 tarihleri 
arasında gerçekleştireceğiz, ona odaklanmış durumdayız. 
Burada diğer şubelerden özellikle ücretli delege katılımı 
anlamında destek bekliyoruz. Tabii ki katılıma destek 
vermenizi bekliyoruz.”

“Odamızın yeni gelir kapılarıyla beraber 
büyümeye devam edecektir”

Eskişehir Şube Yönetim Kurulu Sekreter Üyesi Ati-
la Tomsuk, 15 sene öncesine göre fikir, vicdan, laiklik, 
bilim konusunda çok daha geride olunduğuna ve Avru-
pa ile olan mesafenin çok daha açılmış olduğuna vurgu 
yaparak başladığı konuşmasında özetle şöyle konuştu:  
“Bunlara karşı çıkan örgütlerin sayısı o kadar azaldı ki sa-
dece TMMOB kaldı. Diktatör TMMOB’ye yüklendikçe, 
TMMOB yaptıklarına karşı üyeleriyle beraber ona boyun 
eğmemekte ve Hayır demektedir.  Ve oda bu konuda 
çıldırmaktadır. Ama ne yaparsa yapsın bizim ona karşı 
duruşumuza engel olamayacak. O yüzden biz güçlüyüz, 
o yüzden biz beraberiz. Uzun süredir bizim maddi gelir-
lerimizi kesmek için bazı çalışmalar bakanlıklar tarafından 
yapılmakta. Ama biz de bunlara karşı her zaman bir yo-
lumuzun olduğunu, arkadaşlarla beraber küçülmeyece-
ğimizi, büyüyeceğimizi, yeni gelirler elde edeceğimizi ve 

hep beraber bu antidemokratik uygulamalara karşı çö-
züm üreteceğimizi savunuyoruz. Bu yüzden de odamızın 
yeni gelir kapılarıyla beraber büyümeye devam edeceği 
kanısındayım.

Biliyorsunuz ki Eskişehir İKK Sekreteri, şu anda 1 Mayıs 
2016 1 Mayıs Komitesi’ndeki arkadaşlarla beraber yargı-
lanıyor. Süreci takip ediyoruz. Bizi böyle korkutamaya-
caklar. Ama dava sürecinin uzayacağı kanısındayım. Sanki 
bizim üzerimizde baskı yapacaklar gibi. Biz örgütümüzle 
beraber bu adamlara karşı duracağız. Elimizden geldiğin-
ce hep beraber üyelerimizle beraber çalışacağız ve bu 
adamlara karşı çıkmaya devam edeceğiz. Bizim en büyük 
gücümüz bu.”

“Çalışmalarımız ve eğitimlerimiz devam ediyor”

Bursa Şube Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet İhsan Taş-
kınsel şöyle konuştu: “Hepinizi selamlıyorum, ben kısa 
konuşacağım. Eğitimlerinin devam ettiğini altı tanesinin 
planlandığını sene sonuna kadar 15’e ulaşacağını biliyo-
rum. Onun haricinde biz 10 Ekim’de diğer demokratik 
örgütlerle beraber bir yürüyüş yaptık. Sorunsuzdu açık-
lamamızı da yaptık. Bununla ilgili bir şey olmadı. Katılım 
sınırlıydı ama eylemimizi gerçekleştirdik. Onun dışında 
eğitimlerimiz devam ediyor. Bir gecemiz var onun hazır-
lıkları içerisindeyiz.”

“Topluma dönük projeler geliştirmek 
durumundayız”

TMMOB Yüksek Onur Kurulu Üyesi Zeki Arslan da 
özetle şunları söyledi: “Siyasi iktidar, kazanmış mevzi-
lerimize yönelik veyahut toplumun vicdanı olmamızdan 
dolayı ülkenin tüm kaynaklarını bir avuç hırsıza bir avuç 
zümreye hayır dediğimiz için bize yönelik dikleşiyor. As-
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lolan bu dikleşmenin karşısında bizler ne kadar kol ko-
layız? Ne kadar yüreklerimiz tek? 15 Temmuz’un daha 
ertesi günü kamuoyuna lanetledik. Daha bugüne kadar 
da yarattıkları KHK noktası içerisinde en çok bedel öde-
memize rağmen, etrafımıza baktığımız zaman bizden 
başka bu karanlığı aydınlığa çevirecek bir emek örgütü, 
bizim kadar diri, canlı bir organizmaya sahip bir örgütlü-
lük yok. Biz toplumun vicdanı olduğumuzu, bu mücadele 
içerisinde herhangi bir beklenti içerisinde olmadığımızı, 
yüreğimizin insan sevgisiyle yoğurulduğunu,  temel soru-
numuzun ülke kaynaklarının yine bu ülkenin insanlarına 
doğru kullanılması konusunda politikamızı anlatmalıyız.

Kendimize gelir kaynakları oluşturma konusundaki dili-
miz değiştirilmeli. Biz yapmış olduğumuz faaliyetlerde, 
daha fazla üyemize daha fazla topluma yönelik dönük 
projeler geliştirmek durumundayız. TMMOB’nin hedef-
leri doğrultusunda daralmayı ve genişlemeyi tartışabiliriz. 
Biz hizmetlerimizi bir ticari kaygıyla yapan bir anlayışta 
değiliz. Bizim hizmetlerimiz kamu adına kamu denetimi 
adına. Siyasi iktidar tarafından ekonomik anlamda bize 

baskı yapılıyor ama işte orada diz çöktüremiyor. Nedir 
en önemli silahımız? Örgütlü üye. Çok büyük gücüz. İşte 
bu gücü kullanmak zorundayız. O yüzden aidiyet duygu-
sunu geliştirmek durumundayız. Geriye doğru baktığımız 
zaman, o kadar çok birikimlerimiz var ki. Ara sıra geriye 
dönük bakın, geçmiş çalışmalarımıza geçmiş birikimleri-
mize hepsi bize ışık tutacaktır.”

“Çalışmalara devam ediyoruz”

Şubeleri temsilen son konuşmacı olan Ankara Şube Yö-
netim Kurulu Başkan Vekili Selim Ulukan ise şunları söy-
ledi: “Hepinizi Ankara Şube adına selamlıyorum. Şimdi 
bir sürü çalışmalar oluyor. Şube boş durmuyor. Hiçbir 
şube boş durmuyor bildiğimiz kadarıyla. Ama bir eko-
nomik açmaz var. Bir darboğaz var. Bu darboğazı nasıl 
çözeriz bilmiyorum. Elimizden de gitti şeyler. Sızdırmaz-
lık işi. Ankara Şube şimdi Kaynak Kongresi çalışmalarına 
devam ediyor. Uygulamalı Eğitim Merkezi açma peşinde-
yiz. Nasıl beceririz? TMMOB şubelerinden artık yardım 
alacağımız ve bir şeyler yapacağız.”
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TMMOB
Emin Koramaz     TMMOB YK Başkanı
Hüseyin Atıcı     TMMOB YK Yedek Üyesi
Zeki Arslan      Yüksek Onur Kurulu Üyesi
Oda Merkezi           
Ali Ekber Çakar   Oda Başkanı
Yunus Yener    OYK Sekreter Üyesi
Tahsin Akbaba      OYK Sayman Üyesi
Bedri Tekin      OYK Üyesi
Ercüment Çervatoğlu   OYK Üyesi
Elif Öztürk     OYK Üyesi
A. Selçuk Soylu   OYK Üyesi
İsmail Odabaşı     OYK Üyesi
Arife Kurtoğlu    Oda Müdürü
Derya Baran    Oda Teknik Görevlisi
Evren Sağ   Oda Teknik Görevlisi
Can Öztürk     Oda Teknik Görevlisi
Aylin Sıla Aytemiz   Oda Teknik Görevlisi
Bülent Göksülük   Oda Teknik Görevlisi
Hüseyin Cem Şavur   Oda Teknik Görevlisi
Meltem Özdemir    Oda Teknik Görevlisi
Sinem Büyükbenli   Oda Teknik Görevlisi
Oda Onur Kurulu
M. Selçuk Göndermez   Oda Onur Kurulu Üyesi
İ.Semih Oktay    Oda Onur Kurulu Üyesi
R. Erhan Kutlu    Oda Onur Kurulu Üyesi
Oda Denetleme Kurulu   
Osman Çakıl     Denetleme Kurulu Üyesi
Hüseyin Kaya    Denetleme Kurulu Üyesi
Ali Doğan Coşgun   Denetleme Kurulu Üyesi
Ankara Şube           
Selim Ulukan    ŞYK Başkan Vekili
Seyit Ali Korkmaz   ŞYK Üyesi
Cenk Lişesivdin   Şube Müdürü
Adana
Hüseyin Kalantor    ŞYK Sekreter Üyesi
Bursa           
Ahmet İ. Taşkınsel   ŞYK Üyesi
Denizli
Mehmet Sarıca    ŞYK Sekreter Üyesi
Özay Karagöz     ŞYK Üyesi

Münnami Özyurt   Muğla İl Tem. YK Başkanı
Nihat Çapoğlu   Üye  
Diyarbakır 
Sinan Öztemel   ŞYK Üyesi
Sıdık Akman    Şube Müdürü
Edirne           
Mehmet Efe     ŞYK Başkanı
Eskişehir    
Atila Tomsuk    ŞYK Sekreter Üyesi
Neşet Aykanat   ŞYK Sayman Üyesi
Nezih Tok      ŞYK Üyesi
İstanbul     
Battal Kılıç     ŞYK Başkanı
Zafer Güzey    ŞYK Başkan Vekili
Hüseyin Şimşek    ŞYK Üyesi
Gülser Ünlü     ŞYK Üyesi
İzmir
Güniz Gacaner Ermin  ŞYK Başkanı
Kocaeli        
Ünal Özmural    ŞYK Başkanı
Vedat Dedeoğlu   ŞYK Başkan Vekili
İlbeyi Kılavuz   ŞYK Üyesi
A.Fahri Aloğlu    ŞYK Üyesi
Serkan Demir    ŞYK Üyesi
Konya           
Ö. Erdoğan Duransoy    ŞYK Başkanı
Adnan Kuntoğlu    ŞYK Başkan Vekili
Aziz Hakan Altun  ŞYK Sekreter Üyesi
Ömer Aksoğan    ŞYK Üyesi
Kerim Demir      ŞYK Üyesi
Metin Şahin     ŞYK Üyesi
Nurettin Yıldıran   ŞYK Üyesi
M. Levent Şam    Şube Müdürü
Trabzon       
Özgür Özdemir     ŞYK Üyesi
Dilek Denizci    ŞYK Üyesi
Ufuk Bulut     ŞYK Üyesi
Hamdullah Çuvalcı   ŞYK Üyesi
Zonguldak  
Soner Sinoplu      ŞYK Sayman Üyesi

46. Dönem Oda Danışma Kurulu 4. Toplantısı Katılımcı Listesi
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IV. ENERJİ VERİMLİLİĞİ KONGRESİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Odamız tarafından Kocaeli Şube sekretaryalığında düzenlenen IV. Enerji Verimliliği Kongresi, 13-14  Ekim 2017 
tarihlerinde Kocaeli Üniversitesi Prof. Dr. Baki Komsuoğlu Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi.

“Enerji ve Gelecek” ana temasıyla, Türkiye’de Enerji 
Planlaması, Yönetimi ve Enerji Verimliliği sürecinde ge-
linen durumun ve çözüm önerilerinin ortaya konulduğu 
bir tartışma ortamı yaratılması planlanan ve iki gün süren 
kongrenin açılış konuşmaları MMO Yönetim Kurulu Baş-
kanı Ali Ekber Çakar, MMO Kocaeli Şube Yönetim Ku-
rulu Başkanı Ünal Özmural ve Kocaeli Üniversitesi Mü-
hendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İlhan Tekin Öztürk 
tarafından yapıldı.

2007 yılından bu yana gerçekleştirdiğimiz Enerji Verimli-
liği Kongrelerinde Enerji sektöründeki yasal düzenleme-
ler ve temel politikalar, ülkemizde dünden bugüne enerji 
verimliliği, teknolojik gelişmeler irdelemiş, enerjinin et-
kin, verimli ve tasarruflu kullanımı için toplumsal “farkın-
dalık” yaratma sorumluluğu yerine getirilmiştir. 

Bu doğrultuda, IV. Enerji Verimliliği Kongresi’nde “Enerji 
ve Gelecek” ana temasıyla Türkiye’de Enerji Planlaması, 
Yönetimi ve Enerji Verimliliği sürecinde gelinen durumun 
ve çözüm önerilerinin ortaya konulduğu bir tartışma or-
tamı yaşanmıştır.

Kongre boyunca;

“Dünya’da ve Türkiye’de Enerji Verimliliği ve Gelecek” 
konulu açılış oturumunun ardından,

•  Enerji Verimliliğinde iklim, çevre politikalar,

•  Enerji santrallerinde verimlilik,

•  Sanayide Enerji verimliliği uygulamaları başlığında 4 
farklı oturum,

•  Sanayide Enerji verimliliği uygulamaları - Kojeneras-
yon,

•  Soğutma sistemlerinde Enerji Verimliliği,

•  Elektrik üretiminde verimlilik,

•  Enerji Yönetimi ve ISO 50001,

• Alternatif Yakıtlar ve Yenilenebilir Enerji,

• Enerji Verimliliği öncelikli tasarım ve yatırımlar,

• Binalarda Enerji Verimliliği,

• Ulaşım ve tarımda enerji verimliliği

başlıklı toplam 16 oturumda 61 sunum gerçekleştirilmiş-
tir.

Enerji Verimliliği ve uygulamaları konusunda faaliyet gös-
teren 9 firma kongreye stantlarıyla katılarak katılımcılar 
ve üretici firmalar bir araya getirilmiştir.

650 civarında katılımın gerçekleştiği IV. Enerji Verimlili-
ği Kongresi’nde, Bilimsel ve Teknolojik Araştırma otu-
rumları aracılığıyla, konusunda uzman kişi ve kuruluşlar, 
akademisyenler, ürün ve hizmet üreticileri bilgi ve de-
neyimlerini paylaşmış, mühendis ve teknik elemanlar ile 
öğrenciler buluşmuştur. 

MMO Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ekber Çakar 
açılışta şunları söyledi:

“TMMOB Makina Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu 
ve şahsım adına hepinizi saygıyla selamlıyorum. Dördün-
cüsünü düzenlediğimiz Enerji Verimliliği Kongresi’ne hoş 
geldiniz.

Odamız, 64 yıla varan tarihinde, çağdaş, demokratik, 
üreten, sanayileşen bir Türkiye yaratılmasına katkıda bu-
lunacak çalışmalar gerçekleştirmeyi ilke edinmiştir.

Yalnızca örgütlü üyelerinden aldığı güç ile çalışmalarını 
sürdüren Odamız, meslek alanlarına ilişkin olarak kamu 
ve ilgili tarafların bilgilendirilmesini sağlamaya yönelik 
platformlar oluşturmakta, oluşan platformlarda yer al-
makta; bu zeminlerde oluşan görüşleri ilgili yerlere ulaş-
tırmadaki takipçi tavrını sürdürmektedir.
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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 tesisatların tasar-
lanması, uygulanması, atık enerjinin geri kazanımı; koje-
nerasyon tekniklerinin kullanımı ve bu amaçlara uygun ci-
haz, ekipman ve sistemlerin tasarımı, imalatı ve kullanımı; 
enerji ile ilgili konulardan bazılarıdır ve doğrudan makina 
mühendisliği meslek uygulama alanları arasındadır.

Bu nedenle Oda olarak enerji ve bağlantılı konularda 
geçmişten beri bir dizi çalışma yürütmekteyiz. Doğalgaz 
Kongresi, Enerji Verimliliği Kongresi, enerji konulu Tesi-
sat Kongreleri, Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynakları ve 
Güneş Enerjisi Sistemleri Sempozyumları; ülkemizde bu 
alanda yapılan öncü etkinlikler arasında yer almaktadır.

Odamızın hazırladığı Türkiye’nin Enerji Görünümü, 
Türkiye’de Termik Santraller, Enerji 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. Rapor-
larımızın referans oluşturan nitelikte olduğunu ayrıca be-
lirtmek isterim.

Enerji Verimliliği Kanunu ve ikincil mevzuatın hazırlıkla-
rı ve revizyonları sırasında kapsamlı çalışmalar yaparak 
hazırlanan görüş ve önerilerimiz ilgili kurumlarla paylaşıl-
mıştır, bu işbirliğimiz sürmektedir.

Enerji konusu, Odamızın eğitim ve belgelendirme ça-
lışmalarında da önemli bir yer tutmaktadır. Meslek İçi 
Eğitim Merkezlerimizde; Mekanik Tesisat ve alt dalları, 
Güneş Enerjisi Sistemleri, Doğalgaz, Bina ve Sanayi Enerji 
Yöneticisi, Bina ve Sanayi Etüt-Proje, Enerji Kimlik Belge-
si Uzmanı (Yeni Tasarlanan Bina) Eğitimi gibi konularda 
kurslar ve seminerler düzenlenmekte; bu konularda zen-
gin bir yayın faaliyeti de yürütülmektedir.

Odamız, enerji verimliliği çalışmalarında temel kuruluş-
lardan biri olarak, Enerji Yönetici Yetiştirme Kurslarının 
düzenlenmesine özel bir önem vererek yetkilendirme 
sürecindeki uzun ve bürokratik prosedürleri sabırla ta-
mamlamış ve Türkiye’nin ilk “Enerji Verimliliği Yetkili” 
kuruluşu olarak, Kasım 2009’da İstanbul Şubemizde ilk 

sertifika programını düzenlemiştir. Eğitimlerimiz ülke 
geneline yayılarak bugün 18 Şubemizin tamamında sür-
mektedir.

Kamu kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşu olma so-
rumluluğumuz uyarınca, Kocaeli’nde Odamızın öz kay-
naklarıyla; İzmir’de İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü iş-
birliğiyle enstitü bünyesinde, uygulamalı enerji verimliliği 
laboratuvarları oluşturduk. 2010 yılında İzmir’deki mer-
kezi, 2011 yılında Kocaeli’ndeki merkezimizi, geçen ay 
da Mersin’de Güneş Park Enerji Kompleksi Uygulamalı 
Eğitim Merkezimizi hizmete açtık. Böylece Odamız eko-
nomik sınaî aktivite ve nüfus yoğunluğu ağırlıklı Ege, Mar-
mara, Akdeniz bölgelerinde enerji verimliliği için önemli 
olan eğitim altyapılarını geliştirmiştir.

Odamız, enerji verimliliği ile bağları bulunan basınçlı kap-
lar, kaldırma ve iletme makinalarının periyodik kontrolle-
ri, gaz yakma tesislerinin baca, tesis ve yerleşim uygunlu-
ğu denetimleri, baca gazı ölçümleri dahil birçok konuda 
“Akredite A Tipi Muayene Kuruluşu” olarak, 2004 yılın-
dan bugüne, teknik mevzuata uyum ve uluslararası tanı-
nırlık alanında ülkemiz lehine önemli adımlar da atmıştır.

Dünya enerji sahnesinde enerji kaynaklarının kullanımı ve 
bu kaynaklar üzerindeki hakimiyet kavgası doruk noktaya 
ulaşmıştır. Enerji kaynaklarının kullanımı, ülkelerin ege-
menlik ve bağımsızlıklarıyla iç içe geçmiştir.

Ülkemizde nüfus artışı ve sanayileşmeye bağlı olarak 
enerji talebimiz hızla artmaktadır. Dünya ortalamasının 
üç misli bir enerji talebi ile karşı karşıyayız. Artan enerji 
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ihtiyacımızın ucuz, sürekli ve güvenli bir şekilde karşılan-
masında yaşanan sıkıntılar ülkemizin en önemli problem-
lerinden biridir.

Stratejik bir planlamanın olmaması, ithal doğalgaza dayalı 
elektrik enerjisi üretim tesislerinin teşvik edilmesi, kamu-
nun enerji yatırımlarından çekilerek mevcut zenginlikle-
rimizin değerlendirilmemesi sorunlarımız arasında yer 
almaktadır.

Dünya enerji sektörü de 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 dönemde 
ekonomilerini güçlendirmeye çalışmakta ve “temiz enerji 
ekonomisi” olarak adlandırdıkları bu sektörü ciddi olarak 
desteklemektedir.

Gelişmiş ülkeler, yenilenebilir enerji konusunu, enerji 
güvenliğinin yanı sıra, gelecek için önemli bir ekonomik 
yatırım, istihdam ve teknoloji egemenliği alanı olarak 
görmektedir. Dünyanın güçlü ülkeleri, bir yandan fosil 
kaynaklar üzerindeki politik etkinliklerini çatışmalı bir 
şekilde sürdürmeye çalışırken yeni teknoloji pazarındaki 
paylarını artırmak için de rekabet etmektedirler.

Bu noktada ülkemizde emisyon grafiği seyrinin aşağı-
ya doğru çekilmesi, karbonsuz ekonomiye dönüşümün 
planlanması ve uzun erimde bu hedefe ulaşılmasına yö-
nelik planlama ve uygulamalara ihtiyaç vardır. Bu yakla-
şım; enerji verimliliğinde önemli artışların sağlanmasını, 
toplumların yüzlerini güneşe dönmelerini; fosil yakıtların 
paylarının radikal bir şekilde düşürülmesini, yenilenebilir 
enerji kaynaklarına, temiz enerjilere daha çok yönelmeyi 
zorunlu hale getirmektedir.

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.

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 ödeneceği 
sorusunun tek yanıtı, ne yazık ki faturanın yine halka öde-
tileceği şeklindedir.

Plansız, çevre ve toplumla uyumsuz yatırım alanlarında 
halkın istemediği projeler üretim ve yaşam alanlarını tah-
rip etmektedir.

Ülkemizin enerji ihtiyacı esas olarak yeni enerji arzı ve 
ithal enerji kaynağına dayandırılmış, fosil kaynaklı ithalata 
dayalı yüksek maliyetli yatırımlar yapılmıştır. Dışa bağım-
lılık yüzde 75,9 gibi çok ciddi bir boyuta ulaşmıştır ve ba-
ğımlılık oranı her yıl biraz daha artmaktadır.

Yerli kaynak üretiminde ciddi bir atılım yapılmadığı ve 
enerji verimliliği potansiyelini geliştirmediği 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 ediyoruzdur.

Sadece arz tarafına önem veren enerji politikası terk edil-
mediği; enerji arzı ve tüketiminin, toplum çıkarları doğ-
rultusunda, gerçekçi hedefler ile verimlilik kazançlarına 
dayalı olarak planlanıp uygulanmadığı sürece; yüzde 25 
olarak hesaplanan enerji verimliliği potansiyelini geri ka-
zanmak mümkün olamayacaktır.

30 yılı aşan neoliberal politikalar ile enerji alanındaki 
kamu kuruluşlarının parçalanması, küçültülmesi, işlevsiz-
leştirilmesi ve özelleştirilmesi ulusal çıkarlarımızı oldukça 
zedelemiştir.

Artan enerji ihtiyacımızın ucuz, sürekli ve güvenli bir 
şekilde karşılanmasında yaşanan sıkıntılar, ülkemizin en 
önemli problemlerinden biridir. Bunun en önemli ne-
deni, stratejik bir planlama anlayışının olmaması, ithal 
doğalgaza dayalı elektrik enerjisi üretim tesislerinin teş-
vik edilmesi, kamunun enerji yatırımlarından çekilmesi; 
zengin linyit rezervlerimizin ve hidrolik kaynaklarımızın 
değerlendirilmemesi; bu alanlara yatırım yapılmaması, 
yenilenebilir enerji kaynaklarımızın yeterince değerlen-
dirilememesidir.

Oysa Türkiye yerli ve yenilenebilir enerji kaynakları açı-
sından birçok güçlü yöne sahip bir ülkedir. Güneş, su, 
rüzgâr, jeotermal, hidroelektrik ve linyit kaynaklarımız-
dan elde edilebilecek kurulu güç olanaklarının iyi değer-
lendirilmesi ile ülkemizin yüzde 75-76 seviyesine ulaşan 
enerjide dışa bağımlılığını ciddi ölçülerde azaltması söz 
konusu olabilecektir.
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Sorunların çözümü kamusal planlama ve yerli kaynak kul-
lanımını esas alan enerji politikalarının en geniş katılımla 
oluşturulup uygulanmasından geçmektedir. Bu politika-
larda enerji verimliliği özel bir yer tutmalıdır.

Türkiye mutlaka etkin enerji verimliliği politikaları ve 
enerjide kaynak çeşitlemesine yönelmek, bir tür bir 
“enerji aydınlanması” gerçekleştirmek zorundadır. Ener-
jinin verimli ve etkin kullanımı ulusal, toplumsal bir politi-
ka haline getirilmelidir.

Bu noktada ülkelerin sahip olduğu en önemli öz kaynak 
olan enerji verimliliğinin daha da etkinleştirilmesi, kurum-
lardaki kadroların güçlendirilmesi, genel ve sektörel he-
deflerin ve eylemlerin belirlenmesi, halkın ve sanayicinin 
enerji verimliği önlemlerini uygulamak üzere teşvik edil-
mesi, mevzuatın gözden geçirilerek düzeltilmesi ve tüm 
bu çalışmaların yerli mühendis ve mimarlar tarafından 
yürütülmesi gerektiğini düşünmekteyiz.

Önemli bir konuya değinerek konuşmamı tamamlayaca-
ğım.

12 Eylül döneminde yapılan ve hiçbir hükümetin işlet-
mediği bir düzenleme uyarınca, TMMOB ve bağlı Oda-
larının, bazı Bakanlıklarca “idari ve mali denetim” yoluyla 
hiyerarşik vesayet altına alınması girişimleri bir süredir 
gündemdedir.

Anayasa’nın kamu kurumu niteliğindeki meslek kuru-
luşları üzerine olan 135. maddesinde yer alan “meslek 
kuruluşları üzerinde devletin idari ve mali denetimine 
ilişkin kurallar kanunla düzenlenir” hükmüne ve TMMOB 
Kanunu ya da başka herhangi bir kanunda bu yönde bir 
hüküm bulunmamasına karşın, iktidar bürokrasisi, Oda-
larımız ve TMMOB’yi siyasi iktidarın hiyerarşik vesayeti 
altına sokmaya çalışmaktadır.

Odalarımızın tüm idari ve mali faaliyetleri, internet sitele-
ri ve diğer yayınlarında hem üyelerle hem de tüm kamu-
oyuna açık biçimde duyurulmasına karşın, Kimya Mühen-
disleri Odamızın Yönetim Kurulu’na yönelik olarak, Bilim 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından açılan davada 
hukuk dışı bir şekilde görevden alınma kararı verilmiştir. 
Kimya Mühendisleri Odamızın Yönetim Kurulu, bu ka-
rar üzerine, görev başında olduklarını ve Oda Yönetim 
Kurulu seçimlerinin olağan şekilde 2018 yılı Nisan ayında 
yapılacağını açıklamıştır.

Anayasa’nın 135. maddesine aykırı olan bu hukuk dışı ka-
rarı 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 bura-
da belirtmek istiyorum.

Son olarak Odamız adına Kongrenin gerçekleştirilmesini 
sağlayan Danışma, Düzenleme ve Yürütme Kurullarımı-
za, kongreyi destekleyen ve katkıda bulunan tüm kurum, 
kuruluş ve üniversitelerimize, oturumlarda bildiri suna-
cak tüm konuşmacılara, Kocaeli Şube Başkanı, Şube Yö-
netim Kurulu üyeleri ve çalışanlarına, Oda Enerji Çalışma 
Grubu’na, tüm delege ve izleyicilere Oda Yönetim Kuru-
lumuz adına içtenlikle teşekkür ediyorum.

Kongremizin Türkiye’nin sanayi üretiminin ve dolayısıy-
la enerji tüketiminin önemli bir bölümünün gerçekleştiği 
Kocaeli ilimizde yapılmasının, beklenen yararı en üst dü-
zeye çıkaracağını umarak etkinliğimizin başarılı geçmesini 
diliyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum.”

MMO Kocaeli Şube Yönetim Kurulu Başkanı 
Ünal Özmural açılışta şöyle konuştu:

“Dünyada yıllık nüfus artışından daha fazla enerji talebi 
artışı yaşanmaktadır. Ülkemiz de gittikçe artan bir enerji 
talebiyle karşı karşıya olup, nüfus artışıyla birlikte enerji 
kullanımı; sanayi, ulaşım ve binalarda hızla artmaktadır. 
Sınırlı sayıda ülkenin sahip olduğu fosil yakıtların hızla 
tükenmesi, enerjinin verimli kullanımını daha da önemli 
hale getirmektedir.

Enerji Verimliliği, Ülkemizin artan enerji talebini riskine 
karşılık  en kolay, en ucuz ve doğrudan bir yoldur. Hali 
hazırda Ülkemizin yaklaşık olarak bina sektöründe %30, 
sanayi sektöründe %40  ve ulaşım  sektöründe %15 ol-
mak üzere enerji tasarruf potansiyeli mevcuttur.
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Mevcut tesislerde enerji verimliliğinin artırılması, yeni ku-
rulacak sistemlerde enerji verimli teknoloji ve ekipman 
kullanımı ile enerji yoğunluğunun düşürülmesi, ülkemiz 
ekonomisinin gelişimine çok önemli bir katkı sağlayacak-
tır. Ayrıca, sanayileşme ve denetimsizlik yüzünden halkın 
yaşamını tehdit eden çevre kirliliğinin engellenmesinde, 
iklim değişikliği ve küresel ısınma ile etkin bir mücadele 
yöntemi olan enerji verimliliği dünyanın korunması için 
önemli bir adımdır.

Petrol, gaz ve kömür tekellerinin çok etkin olduğu gü-
nümüz dünyasında, birincil enerji tüketiminde 2016’da 
%85,5 oranında olan fosil yakıtlara yüksek bağımlılık, iz-
lenen politikalarda radikal değişiklikler olmadığı sürece, 
kısa ve orta dönemde kayda değer bir azalma gösterme-
yecektir.

Elektriğe hâlâ erişemeyen dünya nüfusunun %15’ine ula-
şan “enerji yoksunu” 1,1 milyar insanı, elektrik kullanabi-
lir hale getirebilmek, yemek pişirmek ve ısınmak için çalı 
çırpıdan öteye geçememiş yüz milyonlarca insanı, çağdaş 
yaşam koşullarına ulaştırabilmek için, enerji sektörünü 
özel tekellerin salt kâr egemenliğinden çıkarıp kamusal 
bir düzleme aktarmak ve yenilenebilir kaynaklara dayalı, 
düşük karbon emisyonlu bir ekonomiye yönelerek, ener-
jide demokratik bir denetimi/programı gerçekleştirme 
ihtiyacı vardır.

Fosil yakıtlı enerji tüketiminin sebep olduğu hava ve çev-
re kirliliğinin insan ve toplum yaşamına olumsuz etkilerini 
azaltmak; iklim değişikliğinin insan yaşamını tehdit eden, 
kuraklıklar, orman yangınları, beklenmedik zamanlarda 
yüksek yağışlar ve su baskınları, çok sert geçen kışlar vb. 

olumsuz etkilerini azaltmak; hızlanma eğilimindeki sıcak-
lık artışını sınırlamak zorunludur.

Paris İklim Değişikliği görüşmelerinin hedefi olan küresel 
sıcaklık artışını 1,5 veya en fazla 2 santigrad derecede tu-
tabilmek için, enerji arz ve tüketiminde ciddi ve radikal 
politika değişiklikleri gereklidir. Küresel emisyon artışı 
yıllık olarak 40 Gton. Bilimsel çalışmalar dünyanın kritik 
iklim değişikliği aşamasına gelmeden kaldırabileceği emis-
yon miktarının azami toplam 800 Gton olduğunu işaret 
ediyor. Dolayısıyla önümüzdeki 20 yıl çok kritik bir dö-
nemdir.

Aşırı dışa bağımlılık, artan enerji faturaları, temininde 
aksama ve sıkıntılar nedeniyle, enerji, ülkenin güvenliği 
ve halkın refahı için bir sorun kaynağı ve gelişmenin ve 
bağımsızlığın önündeki en önemli engellerden biri de ola-
bilir. Bu nedenle, toplum çıkarlarını korumayı ve geliştir-
meyi amaçlayan demokratik enerji politika ve program-
larını; Önce hayal etmek, Sonra tanımlamak, tasarlamak, 
kurgulamak, planlamak,

Geliştirmek ve uygulamak için yoğun bir şekilde çalışma-
lıyız.

Odamız, 1-2 Haziran 2007 tarihlerinde ilkini, 9-11 Ni-
san 2009 tarihlerinde ikincisini ve 31 Mart-2 Nisan 2011 
tarihlerinde üçüncüsünü gerçekleştirildiği Enerji Verim-
liliği Kongrelerinde; Enerji sektöründe temel politikaları 
ve teknolojik gelişmeleri irdelemek, enerjinin etkin, ve-
rimli ve tasarruflu kullanımı için toplumsal “farkındalık”, 
“bilgilenme” ve “bilinç” yaratmaya yönelik yeni açılımlar 
sunmak, alternatifler üretme sorumluluğunu yerine ge-
tirmiştir.

13-14 Ekim 2017 tarihinde dördüncüsü düzenlediğimiz 
Enerji Verimliliği Kongresi’nde, Bilimsel ve Teknolojik 
Araştırma Oturumları, Panel ve Forumlar aracılığıyla Ül-
kemizin dört bir yanındaki sektörle ilgili akademisyenler, 
kamu ve özel sektör yetkilileri, sektörde ürün ve hizmet 
üreten firmalar ve işletmelerin bilgi ve deneyimlerini pay-
laşmaları, mühendis ve teknik elemanların buluşturulması 
amaçlanmıştır.

Kirlenmeden, Kirletmeden, Barış İçinde, Eşit, Özgür, 
Adil, Aydınlık Bir Dünya ve Bağımsız ve Demokratik Bir 
Türkiye Dileklerimle… Saygılarımla”

İki gün süren kongrenin son oturumunda hazırlanan so-
nuç bildirisi, kamuoyuna ayrıca açıklanacaktır.

23
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ETK İ NL İK  TAKV İMİ
46. Dönemde düzenlenecek olan etkinlik programına www.mmo.org.tr/etkinlikler adresinden ulaşabilirsiniz.

* Gerçekleştirilen Etkinlerimiz

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

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
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İSTANBUL ŞUBE ÖĞRENCİ ÜYE BULUŞMASINA KATILDIK
TMMOB Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Öğrenci Üye Komisyonu tarafından organize edilen 
‘’Öğrenci Üye Buluşması’’ 150’yi aşkın öğrenci üyenin katılımı ile 1 Ekim 2017 tarihinde gerçekleştirildi. 
Toplantıya Oda Yönetim Kurulu üyesi Elif Öztürk de katıldı.

Çok sayıda öğrencinin katıldığı etkinliğin açılış konuşma-
sını MMO İstanbul Şube Yönetim Kurulu Başkanı Battal 
Kılıç yaptı. Battal Kılıç, öğrencileri selamlayarak başladığı 
konuşmasında geleceğin mühendis adaylarına mühen-
dislik mesleği ve geleceği hakkında bilgilendirmelerde 
bulundu. Battal Kılıç, yaptığı konuşmada TMMOB çatısı 
altındaki 24 Oda’dan biri olan Kimya Mühendisleri Odası 
Yönetim Kurulu’nun görevden alınmasına karşı TMMOB 
olarak yapılan bu hukuksuzluklara asla boyun eğmeye-
ceklerini belirtti.

Battal Kılıç’ın konuşmasının ardından söz Oda Yönetim 
Kurulu üyesi ve Öğrenci Üye Komisyonu Sorumlusu Elif 
Öztürk, MMO’da öğrenci üye olmanın önemi ve Oda 
kültürü hakkında katılımcılara bilgi verdi.

İstanbul Şube Öğrenci Üye Komisyonu’ndan Sevim Ay-
han ise, geleceğin mühendis adaylarını selamlayarak baş-
ladığı konuşmasında Oda’nın kuruluş amacı ve gelecek 
projeleri hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Mühen-
dislik mesleğinin ülkenin ve toplumun yararları doğrul-
tusunda ilerlemesi gerektiğinin altını çizen Sevim Ayhan; 
‘’Bilim ve tekniğin ışığında icra etmek istediğimiz mesle-
ğimiz için çalışmalara ağırlık verdiğimiz bir döneme daha 

giriyoruz. Bu dönem Suat Sezai Gürü Uygulamalı Eğitim 
Merkezi’nde öğrenci üye için atölyeler düzenleme kararı 
aldık. Bizler geleceğin mühendis adaylarıysak, kendimizi 
teknik açıdan geliştirirken insani yönlerimizi kaybetme-
miz gerekir. Yaşamak için insan olmak, bir mühendis ol-
mak için de etkin üye ve sağduyulu olmak gerekir’’ dedi.

Konuşmaların ardından etkinlik, öğrencilerin kendini ta-
nıtmasıyla sohbet eşliğinde devam etti.

ODAMIZ ANKARA ŞUBE ÖĞRENCİ ÜYE KOMİSYONU YENİ 
DÖNEM TANIŞMA TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Mühendislik Fakültelerinin Makina, Endüstri, İşletme, 
Mekatronik, Uçak, Havacılık-Uzay, İmalat, Otomotiv 
Mühendisliği ve Enerji Sistemleri bölümlerindeki öğren-
cilerden oluşturulan Ankara Şube Öğrenci Üye Komis-
yonu 13 Ekim 2017 tarihinde yeni dönem çalışmalarına 
başladı.

“Gelecek Biziz ve Bunu Biliyoruz” başlığıyla Suat Se-
zai Gürü Toplantı Salonu’nda öğrenci üyelerle tanışma 
amacıyla gerçekleştirilen toplantının açış konumalarını, 
Oda Yönetim Kurulu Üyesi Elif Öztürk ve Ankara Şube 
Teknik Görevlisi Ali Göktaş yaptı. Açış konuşmalarının 
ardından Ankara Şube Öğrenci Üye Komisyonu Üyesi 

Deniz Alp Yılmaz tarafından Oda tanıtım sunumu ger-
çekleştirildi. 100’ü aşkın öğrenci üyenin katıldığı etkinlik, 
Odamız Ankara Şubesi Eğitim Birimi Teknik Görevlisi 
Arif Selamoğlu’nun gerçekleştirdiği eğitimler hakkında 
bilgilendirmeyle sona erdi.
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MESLEKİ YETERLİLİK (İŞ MAKİNALARI) ÇALIŞMA GRUBU 
IX. TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Gündem:

- İş Makinaları kitaplarının (1, 2, 3, 4) MYK ulusal 
yeterliliklerine uygun olarak güncellenmesi için yapılacak 
çalışmalar.

- MYK ulusal yeterliliklerine uygun hale getirilen İş 
Makinaları Operatör Eğitim Müfredatları hakkında 
bilgilendirme.

Toplantıya Katılanlar
Ali Ekber Çakar  Oda Başkanı
Tahsin Akbaba  OYK Sayman Üyesi
Mustafa Yazıcı  PBK Yönetim Kurulu Üyesi
Halil Olkan  PBK Belge. Prg. Kurulu Üyesi
A. Özcan Bayrakcı PBK Sınav Yapıcı
Ertuğrul Çiğdem  PBK Sınav Yapıcı
Yılmaz Yüce  PBK Sınav Yapıcı
Aylin Sıla Aytemiz  Oda Teknik Görevlisi

KOCAELİ ŞUBE UYGULAMALI EĞİTİM MERKEZİ YENİ HİZMET 
BİNASI AÇILDI

Odamız Kocaeli Şubesi Uygulamalı Eğitim Merkezi yeni hizmet binası 13 Ekim 2017 tarihinde gerçekleştirilen 
törenle hizmete açıldı.

Açılışa, TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Kora-
maz, TMMOB Yönetim Kurulu Eski Başkanı Mehmet So-
ğancı, Oda Başkanı Ali Ekber Çakar, Oda Yönetim Kuru-
lu Sekreter Üyesi Yunus Yener ve Oda Yönetim Kurulu 
Sayman Üyesi Tahsin Akbaba katıldı. 

Kocaeli Şube Uygulamalı Eğitim Merkezi yeni hizmet 
binasında; Bakım Müh. ve Bakım Personeli Eğitimleri, 

Tesisat Elemanları, Otomatik Kontrol Elemanları, Ölçme 
Toleranslandırma, Sıkılık, Aktarma Organları, Rulmanlar/
Redüktörler, Yataklar ve Yağlama, Emniyet Ventili Test 
ve Kontrol İstasyonu, Mesleki Yeterlilik Kanunu Kapsa-
mında Yetkilendirmeler, Kaynak Personeli, Isıtma Tesi-
sat Montajcısı, Doğalgaz Tesisat Kaynakçısı, Boru Mon-
tajcı Personeli yetkilendirmeleri gerçekleştirilecek. 

Odamız Mesleki Yeterlilik (İş Makinaları) Çalışma Grubu IX. Toplantısı, MYK tarafından yayımlanan iş 
makinaları alanındaki ulusal yeterlilikler kapsamında yürütülen belgelendirme çalışmalarının iyileştirilmesi 
amacıyla 10 Ekim 2017 tarihinde Oda Merkezi’nde gerçekleştirildi.
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‘TÜRKİYE’DE TERMİK SANTRALLER VE ZONGULDAK’ 
PANELİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Odamız Zonguldak Şubesi’nin düzenlediği ‘Türkiye’de Termik Santraller ve 
Zonguldak’ konulu panel, 21 Ekim 2017 tarihinde Kimya Mühendisleri Odası 
Zonguldak Şubesi’nde gerçekleştirildi.

Odamız Zonguldak Şube Yönetim Kurulu Başkanı Birhan Şahin’in yöneticiliğini 
yaptığı panelde Oda Yönetim Kurulu Üyesi ve Oda Enerji Çalışma Grubu Üye-
si Şayende Yılmaz, Oda Enerji Çalışma Grubu Başkanı Oğuz Türkyılmaz, Oda 
Enerji Çalışma Grubu Üyesi Orhan Aytaç ve eski Kimya Mühendisleri Odası Yö-
netim Kurulu Başkanı Nilgün Ercan konuşmacı olarak yer aldı.

ODA ONUR KURULU TOPLANTISI YAPILDI
Oda Onur Kurulu Toplantısı, 21 Ekim 2017 tarihinde Oda Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Toplantıda Kurul’a iletilen 132 dosya üzerinde görüşüldü.

MMO Ankara Şube 25. Dönem Danışma Ku-
rulu IV. Toplantısı'nın açış konuşmasını An-
kara Şube Yönetim Kurulu Başkanı Ö.Varlık 
Özerciyes gerçekleştirirken, Ankara Şube 
Yönetim Kurulu Sekreter Üyesi Erhan İğneli 
tarafından Şube çalışmaları hakkında bilgi-
lendirme yapıldı.Yapılan bilgilendirmenin 
ardından Oda Başkanı Ali Ekber Çakar ve 
Oda Yönetim Kurulu Sekreter Üyesi Yunus 
Yener, Oda çalışmaları ve ülke gündemine 
ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Şube Danışma Kurulu Üyeleri'nin Şube çalışmaları ve ülke gündemine ilişkin görüşlerini dile getirdiği toplantıya Oda 
Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Tahsin Akbaba, Oda Yönetim Kurulu Başkan Vekili Nergiz Bilgin, Oda Yönetim Kurulu 
üyeleri Bedri Tekin, Elif Öztürk ve A. Selçuk Soylu, Oda Müdürü Arife Kurtoğlu, Ankara Şube Yönetim Kurulu üyeleri 
ve Oda teknik görevlileri katıldı. Yoğun katılımın olduğu MMO Ankara Şube 25. Dönem Danışma Kurulu IV. Toplantısı, 
dilek ve temennilerle sona erdi.

ODAMIZ ANKARA ŞUBE 25. DÖNEM DANIŞMA KURULU 
IV. TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Odamız Ankara Şubesi 25. Dönem Danışma Kurulu IV. Toplantısı, 26 Ekim 2017 tarihinde MMO Suat Sezai 
Gürü Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi.
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ASANSÖR PERİYODİK KONTROLLERİ TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Odamız tarafından asansör kontrollerinde yaşanan sorunların görüşülmesi ve TS EN 81-20 standardının yü-
rürlüğe girmesinin ardından uygulama birliğinin sağlanması amacıyla düzenlenen toplantı, 27-28 Ekim 2017 
tarihlerinde MMO Antalya Şube Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi.

Toplantıya Katılanlar:
Yunus Yener    Oda Merkezi
Bülent Göksülük    Oda Merkezi
Nusret Can Özen   Adana Şube
Bulkan Karaçoban   Ankara Şube
Melek Meşhur     Antalya Şube
Lale Ekmen    Antalya Şube
Özkan Akaltun    Bursa Şube
Ethem Kayhan Kaymakçı   Denizli Şube
İlyas Batbay    Diyarbakır Şube
Emre Dereli    Edirne Şube
İbrahim Küçükaçıl   Eskişehir Şube

İrfan Atcıuşağı    Gaziantep Şube
Serdar Turan    İstanbul Şube
Berkay Eriş    İzmir Şube
Zafer Güneş    İzmir Şube
Çağlar Çimen    İzmir Şube
Nefdal Mengi    Kayseri Şube
Yücel Kürklü    Konya Şube
Hasan Fırat    Mersin Şube
Soner Akyıldız    Samsun Şube
İlknur Mengüç    Trabzon Şube
Ayhan Hilalci    Zonguldak Şube

MESLEKİ YETERLİLİK (İŞ MAKİNALARI) ÇALIŞMA GRUBU 
X. TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Odamız Mesleki Yeterlilik (İş Makinaları) Çalışma Grubu 
X. Toplantısı, MYK tarafından yayımlanan iş makinaları 
alanındaki ulusal yeterlilikler kapsamında yürütülen 
belgelendirme çalışmalarının iyileştirilmesi amacıyla 31 
Ekim 2017 tarihinde Oda Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Gündem

- İş Makinaları kitaplarının (1, 2, 3, 4) MYK ulusal yeter-
liliklerine uygun olarak güncellenmesi için yapılan çalış-
malar.

Toplantıya Katılanlar

Tahsin Akbaba   PBK Yönetim Kurulu Üyesi

Mustafa Yazıcı   PBK Yönetim Kurulu Üyesi

Hüseyin Kaya   PBK Belge. Prg. Kurulu Üyesi

A. Özcan Bayrakcı  PBK Sınav Yapıcı

Yılmaz Yüce   PBK Sınav Yapıcı

Aylin Sıla Aytemiz  Oda Teknik Görevlisi
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29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMINI KUTLUYORUZ
Oda Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ekber Çakar yazılı bir açıklama yaparak 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını 
kutladı.

Cumhuriyetin 94. yılında Türkiye, cumhuriyet, de-
mokrasi, laiklik değerlerinden hayli uzaklaşmıştır. 
Cumhuriyetin ilanının 94. yılını böylesi bir ortamda 
kutluyoruz!

Bugünkü Türkiye, “yurtta sulh, cihanda sulh” politi-
kasını terk etmiş, ülkede ve bölgede gerilim ve savaş 
politikaları izlemektedir. Bugünkü Türkiye, modern 
cumhuriyeti, laikliği, demokrasiyi, parlamenter temsi-
li rejimi, kuvvetler ayrılığını, hukukun üstünlüğünü ve 
demokratik hak ve özgürlükleri yok etmeye yönelik 
uygulamalarla malul bir ülke olmuştur. Ülkemiz emek 
sömürüsünün cenneti; işçi, kadın, etnik ve siyasi cina-
yetlerin mekânı olmuştur.

Cumhuriyet, ulus-halk egemenliğinden ümmet, züm-
re, yandaş, kişi egemenliğine doğru, içerik ve anlam 

kaymasına maruz kalmıştır.

TMMOB Makina Mühendisleri Odası, bu anlam yiti-
mine karşı, cumhuriyet, emek, demokrasi, laiklik, mo-
dern toplumsal yaşam savunusuna kararlılıkla devam 
edecektir.

Odamız; her düzeyde eşitlikçi, özgürlükçü, demok-
ratik, laik; eşit yurttaşlık haklarını, barışı ve halkların 
kardeşliğini; bilimi, aydınlanmayı, planlama-sanayi-
leşme-kalkınmayı, kamu ve toplum yararını esas alan 
bir Türkiye ve Cumhuriyet özlem ve bilinciyle, bütün 
üyelerimizin ve halkımızın 29 Ekim Cumhuriyet Bay-
ramını kutlamaktadır.

        Ali Ekber Çakar

              TMMOB Makina Mühendisleri Odası Başkanı



+
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Ekim 2017
Odamız tarafından 13-14 Ekim 2017 tarihleri arasında 
Kocaeli’nde gerçekleştirilen IV. Enerji Verimliliği Kongresi, 
Tesisat Market Dergisinde “Enerjinin verimli kullanımı 
ulusal politika haline getirilmeli” başlığıyla haber yapıldı. 

02/04.10.2017
Odamız tarafından Mersin Şube yürütücülüğünde 22-23 
Eylül 2017 tarihleri arasında Mersin’de düzenlenen VII. 
Güneş Enerjisi Sistemleri Sempozyumu ve Sergisi, Adana 
Güney Haber Gazetesi ve Çağrı Gazetesinde “Enerjinin 
kaynağı güneşte” ve (04.10.2017) Mut’un Sesi Gazetesi’nde 
“Mersin’de Güneş Enerji Sistemleri Sempozyumu” 
başlıklarıyla haber yapıldı.  

02/04.10.2017
Odamız tarafından 30 Kasım-2 Aralık 2017 tarihleri 
arasında Adana’da düzenlenecek olan IX. Ulusal İşçi Sağlığı 
Ve İş Güvenliği Kongresi hazırlıkları, Adana Çukurova 
Barış, Adana Kent Gazetesi ve Adana Çukurova Press 
Gazetelerinde “IX. Ulusal İşçi Sağlığı Ve İş Güvenliği 
Kongresi Adana’da yapılacak,” Adana İlk Haber Gazetesinde 
“İşçi sağlığı kongresi Adana’da yapılacak,” Adana Beş 
Ocak Gazetesinde “İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kongresi 
Adana’da yapılacak,” (04.10.2017) Dünya Gazetesinde “İş 
Güvenliği Kongresi Adana’da yapılacak” ve Adana Refleks 
Gazetesinde “İş güvenliği kongresi 30 Kasım’da Adana’da” 
başlıklarıyla haber yapıldı. 

03.10.2017
Odamız tarafından inşa edilen Türkiye’nin ilk Güneş Enerji 
Kompleksi I. Kademe açılış töreni, Adana 724 Medya 
Gazetesinde “Türkiye’nin ilk güneş enerji kompleksi” 
başlığıyla haber yapıldı.

11.10.2017
Oda Başkanı Ali Ekber Çakar’ın Yeni Bakış Gazetesi Muhabiri 
Orkan İştar’a verdiği demeç, “Yasa geldi ama kaza da arttı” 
başlığıyla haber yapıldı. 

11/13.10.2017
Odamız tarafından düzenlenen ve 13-14 Ekim 2017 

tarihleri arasında Kocaeli’nde gerçekleştirilen IV. Enerji 
Verimliliği Kongresi hazırlıkları, Çağdaş Kocaeli Gazetesinde 
“MMO’dan Enerji Kongresi’ne davet,” Demokrat Kocaeli 
Gazetesinde “Enerji Verimliliği Kongresi başlıyor,” Gölcük 
Postası Gazetesinde “MMO’dan Enerji Verimliliği Kongresi,” 
Kocaeli Gazetesinde “MMO’dan Enerji Kongresi,” Özgür 
Kocaeli Gazetesinde “Enerji Verimliliği Kongresi başlıyor,” 
(12.10.2017) Yeni Haber Gazetesinde “Makina Mühendisleri 
enerji için toplanacak,” Sakarya Halk Gazetesi’nde Makina 
Mühendisleri Enerji Kongresi’ne gidiyor,” (13.10.2017) 
Hedef Gazetesinde “Mühendislerden Enerji Verimliliği 
Kongresine Davet” ve Gebze Yeni Haber Gazetesinde “4. 
Enerji Verimliliği Kongresi” başlıklarıyla haber yapıldı. 

14/17.10.2017
Odamız tarafından düzenlenen ve 13-14 Ekim 2017 
tarihleri arasında Kocaeli’nde gerçekleştirilen IV. Enerji 
Verimliliği Kongresi, Mavi Kocaeli Gazetesi ve Demokrat 
Kocaeli Gazetelerinde “Enerji ihtiyacı arttı, politikalar 
yanlış,” Çağdaş Kocaeli Gazetesinde “Artan ihtiyaç sürekli 
karşılanmıyor,” (15.10.2017) Sakarya Halk Gazetesi’nde 
“Sepaş gala yemeği düzenledi,” Özgür Kocaeli Gazetesinde 
“Dünyanın değişmeyen gündemi: Enerji,” Demokrat Kocaeli 
Gazetesinde “Çok enerji tüketiyoruz,” (16.10.2017) Büyük 
Kocaeli Gazetesinde “Enerji verimliğine bol enerjili gıda,” 
(17.10.2017) Köroğlu Gazetesi ve Parantez Gazetesi’nde 
“Enerji Verimliliği Kongresinde Sepaş Enerji’ye plaket,” 
Bolu Takip Gazetesi’nde “Sepaş’a teşekkür plaketi,” Damla 
Gazetesi’nde “Sepaş Enerji’ye plaket” ve Polatlı Duatepe 
Gazetesinde “Enerji Verimliliği Kongresi 2017 başladı” 
başlıklarıyla haber yapıldı. 

21/23.10.2017
Odamız tarafından yayınlanan “MMO: Türkiye sıcak para 
egemenliğine sokuldu, sanayi büyük tehdit altında” başlıklı 
araştırma raporu, BirGün Gazetesinde “Sıcak para sanayiyi 
vurdu,” Evrensel Gazetesinde “Sanayi, yeniden döviz 
basıncı altında,” Aydınlık Gazetesinde “Sanayi döviz basıncı 
altında” ve (23.10.2017) Cumhuriyet Gazetesinde “Sanayi 
döviz basıncı altında” başlıklarıyla haber yapıldı.



+
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21 Ekim 2017 BirGün
23 Ekim 2017 Cumhuriyet

21 Ekim 2017 Evrensel

21 Ekim 2017 Tesisat Market Dergisi

21 Ekim 2017 BirGün Gazetesi / Evrensel Gazetesi

16 Ekim
 2017 Büyük Kocaeli

21 Ekim
 2017 Parantez Gazetesi
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Ekim 2017'de MİEM Kurslarına Katılım

Ekim ayı boyunca 11 şubemizde, 18 konu başlığı altında düzenlenen MİEM kurslarına 599 kişi katıldı.

Eğitimin Adı Tarihi Verildiği Şube Katılımcı Sayısı

Asansör Avan Proje Hazırlama

3-4 Ekim 2017 Ankara Şube 24
10-11 Ekim 2017 İstanbul Şube 28
11-12 Ekim 2017 Antalya Şube 28
16-17 Ekim 2017 Kocaeli Şube 15
18-19 Ekim 2017 Bursa Şube 21
24-25 Ekim 2017 İstanbul Şube 15

Asansör

6-8 Ekim 2017 Ankara Şube 24
13-15 Ekim 2017 İstanbul Şube 18
13-15 Ekim 2017 Antalya Şube 24
19-21 Ekim 2017 Kocaeli Şube 10
27-29 Ekim 2017 Samsun Şube 22

30-1 Ekim / Kasım 2017 Bursa Şube 9

Asansör Periyodik Kontrol Muayene Elemanı
3-6 Ekim 2017 Bursa Şube 17

12-15 Ekim 2017 İstanbul Şube 9
23-26 Ekim 2017 İzmir Şube 14

Asansör Periyodik Kontrol Muayene Elemanı Uygulamalı Sınavı
12 Ekim 2017 Samsun Şube 1
17 Ekim 2017 Samsun Şube 2
28 Ekim 2017 Ankara Şube 6

Asansör Yetkili Servis Teknik Sorumlusu
4-7 Ekim 2017 İstanbul Şube 10

30-2 Ekim / Kasım 2017 Ankara Şube 13
Arıtma Tesisatı 11-13 Ekim 2017 Ankara Şube 6

Doğalgaz İç Tesisat

3-6 Ekim 2017 Gaziantep Şube 16
10-13 Ekim 2017 Bursa Şube 22
16-19 Ekim 2017 Ankara Şube 26
19-22 Ekim 2017 İstanbul Şube 17

Endüstriyel ve Büyük  Tüketimli Tesislerin Doğalgaza Dönüşümü

2-5 Ekim 2017 Antalya Şube 14
2-5 Ekim 2017 Adana Şube 13
7-10 Ekim 2017 Gaziantep Şube 15
12-15 Ekim 2017 Diyarbakır Şube 23
16-19 Ekim 2017 Konya Şube 8
21-24 Ekim 2017 Ankara Şube 24
24-27 Ekim 2017 Bursa Şube 15

Havuz Tesisatı 5-7 Ekim 2017 Denizli Şube 6

Havalandırma Tesisatı
6-7 Ekim 2017 İzmir Şube 14
7-8 Ekim 2017 Kayseri Şube 21

Klima Tesisatı 16-20 Ekim 2017 Ankara Şube 10

LPG Otogaz İstasyonları  Sorumlu Müdür(3 Gün)

17-19 Ekim 2017 Diyarbakır Şube 7
17-19 Ekim 2017 Gaziantep Şube 18
25-27 Ekim 2017 Diyarbakır Şube 20
27-29 Ekim 2017 İstanbul Şube 18
28-30 Ekim 2017 Trabzon Şube 16

LPG Otogaz İstasyonları  Sorumlu Müdür( 5 Gün) 23-27 Ekim 2017 Ankara Şube 8
LPG Tesisatı 25-27 Ekim 2017 Ankara Şube 4

Mekanik Tesisatı

9-15 Ekim 2017 İzmir Şube 15
16-22 Ekim 2017 İstanbul Şube 13
16-22 Ekim 2017 Adana Şube 16
23-29 Ekim 2017 Konya Şube 19

Şantiye Şefliği

5-7 Ekim 2017 Eskişehir Şube 17
8-10 Ekim 2017 Gaziantep Şube 13

20-22 Ekim 2017 İstanbul Şube 26
25-27 Ekim 2017 İzmir Şube 15

Temel Bilirkişilik Kursu

3-6 Ekim 2017 Antalya Şube 8
3-6 Ekim 2017 Antalya Şube 24
5-8 Ekim 2017 İstanbul Şube 24
5-8 Ekim 2017 İstanbul Şube 24
7-15 Ekim 2017 Antalya Şube 22
7-15 Ekim 2017 Antalya Şube 22
7-11 Ekim 2017 Diyarbakır Şube 24
7-15 Ekim 2017 Ankara Şube 22
7-15 Ekim 2017 Ankara Şube 24
7-11 Ekim 2017 Trabzon Şube 23
7-10 Ekim 2017 Gaziantep Şube 24
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Temel Bilirkişilik Kursu

10-13 Ekim 2017 Antalya Şube 20
10-13 Ekim 2017 Antalya Şube 20
10-13 Ekim 2017 Konya Şube 24
10-13 Ekim 2017 İzmir Şube 21
11-14 Ekim 2017 İzmir Şube 23
12-15 Ekim 2017 Diyarbakır Şube 24
13-16 Ekim 2017 Bursa Şube 22
14-22 Ekim 2017 Edirne Şube 24
14-17 Ekim 2017 Bursa Şube 19
14-22 Ekim 2017 Denizli Şube 24
14-17 Ekim 2017 Trabzon Şube 18
14-22 Ekim 2017 Konya Şube 24
14-18 Ekim 2017 Eskişehir Şube 24
16-24 Ekim 2017 Bursa Şube 23
16-19 Ekim 2017 Bursa Şube 24
16-19 Ekim 2017 İzmir Şube 23
16-19 Ekim 2017 Diyarbakır Şube 24
17-20 Ekim 2017 Antalya Şube 21
17-20 Ekim 2017 Edirne Şube 11
17-20 Ekim 2017 Antalya Şube 22
17-20 Ekim 2017 Ankara Şube 24
17-20 Ekim 2017 Konya Şube 24
17-20 Ekim 2017 İzmir Şube 24
17-28 Ekim 2017 Gaziantep Şube 20
19-22 Ekim 2017 Denizli Şube 21
20-23 Ekim 2017 Diyarbakır Şube 24
20-23 Ekim 2017 Diyarbakır Şube 24
20-23 Ekim 2017 Kocaeli Şube 16
20-23 Ekim 2017 İzmir Şube 19
20-23 Ekim 2017 Adana Şube 24
21-29 Ekim 2017 Ankara Şube 21
21-29 Ekim 2017 Ankara Şube 17
21-24 Ekim 2017 Samsun Şube 19
21-24 Ekim 2017 Samsun Şube 21
21-24 Ekim 2017 Denizli Şube 18
21-29 Ekim 2017 Antalya Şube 24
21-24 Ekim 2017 Antalya Şube 24
21-28 Ekim 2017 Gaziantep Şube 23
21-29 Ekim 2017 Eskişehir Şube 24
22-25 Ekim 2017 Denizli Şube 12
22-25 Ekim 2017 Denizli Şube 24
23-26 Ekim 2017 Ankara Şube 23
23-26 Ekim 2017 Bursa Şube 24
23-26 Ekim 2017 Konya Şube 24
23-26 Ekim 2017 Adana Şube 24
24-27 Ekim 2017 Antalya Şube 21
24-27 Ekim 2017 Antalya Şube 20
24-27 Ekim 2017 İzmir Şube 21
26-29 Ekim 2017 Diyarbakır Şube 24
26-30 Ekim 2017 İzmir Şube 22
28-31 Ekim 2017 Denizli Şube 13

28-5 Ekim / Kasım 2017 Edirne Şube 24
28-5 Ekim / Kasım 2017 Edirne Şube 24
28-5 Ekim/Kasım 2017 İzmir Şube 23

28-5 Ekim / Kasım 2017 İzmir Şube 23
28-5 Ekim / Kasım 2017 Bursa Şube 18
30-2 Ekim / Kasım 2017 Bursa Şube 17
30-2 Ekim / Kasım 2017 Ankara Şube 22
30-2 Ekim / Kasım 2017 Konya Şube 24
30-2 Ekim / Kasım 2017 Konya Şube 24
30-2 Ekim / Kasım 2017 Adana Şube 24
31-5 Ekim / Kasım 2017 Mersin Şube 24
31-5 Ekim / Kasım 2017 Mersin Şube 24
31-3 Ekim / Kasım 2017 İzmir Şube 22

Yangın Tesisatı
5-7 Ekim 2017 İstanbul Şube 20

20-22 Ekim 2017 İzmir Şube 20

Toplam 2457
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Kasım 2017 MİEM Kurs Programı

Kasım 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

6-7 Kasım 2017 Trabzon Şube 8 Kasım 2017

6-7 Kasım 2017 Kayseri Şube 8 Kasım 2017

8-9 Kasım 2017 Diyarbakır Şube 9 Kasım 2017

15-16 Kasım 2017 Diyarbakır Şube 16 Kasım 2017

17-18 Kasım 2017 İstanbul Şube 19 Kasım 2017

Asansör Yetkili Servis Teknik Sorumlusu

9-12 Kasım 2017 İstanbul Şube 13 Kasım 2017

14-17 Kasım 2017 İzmir Şube 17 Kasım 2017

15-18 Kasım 2017 Kayseri Şube 19 Kasım 2017

Asansör

9-11 Kasım 2017 Trabzon Şube 12 Kasım 2017

9-11 Kasım 2017 Kayseri Şube 12 Kasım 2017

10-12 Kasım 2017 Diyarbakır Şube 12 Kasım 2017

24-26 Kasım 2017 Diyarbakır Şube 26 Kasım 2017

24-26 Kasım 2017 İstanbul Şube 27 Kasım 2017

Asansör Periyodik Kontrol Muayene Elemanı 27-30 Kasım 2017 Ankara Şube 30 Kasım 2017

Basınçlı Hava Tesisatı 14-16 Kasım 2017 Kocaeli Şube 17 Kasım 2017

Doğalgaz İç Tesisat 6-9 Kasım 2017 Kocaeli Şube 10 Kasım 2017

Endüstriyel ve Büyük Tüketimli Tesislerin Doğalgaza Dönüşümü 10-13 Kasım 2017 Kocaeli Şube 14 Kasım 2017

Enerji Kimlik Belgesi Uzmanı Oryantasyon Eğitimi
17 Kasım 2017 Samsun Şube -

22 Kasım 2017 İstanbul Şube -

Havuz Tesisatı
20-22 Kasım 2017 İstanbul Şube 23 Kasım 2017

22-24 Kasım 2017 İzmir Şube 24 Kasım 2017

Havalandırma Tesisatı
4-5 Kasım 2017 Kocaeli Şube 6 Kasım 2017

7-8 Kasım 2017 İstanbul Şube 9 Kasım 2017

Klima Tesisatı 14-18 Kasım 2017 Kocaeli Şube 19 Kasım 2017

Kızgın Sulu, Kızgın Yağlı ve Buharlı Isıtma Sistemleri 1-5 Kasım 2017 Kocaeli Şube 6 Kasım 2017

LPG Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür (3 Gün)

3-5 Kasım 2017 Bursa Şube 5 Kasım 2017

8-10 Kasım 2017 Antalya Şube 10 Kasım 2017

14-16 Kasım 2017 Ankara Şube 16 Kasım 2017

Medikal Gaz Tesisatı 24-26 Kasım 2017 İstanbul Şube 27 Kasım 2017

Mekanik Tesisat

10-16 Kasım 2017 Samsun Şube 17 Kasım 2017

13-19 Kasım 2017 Denizli Şube 20 Kasım 2017

14-20 Kasım 2017 Antalya Şube 21 Kasım 2017

17-27 Kasım 2017 İstanbul Şube 2 Aralık 2017

Soğutma Tesisatı 1-2 Kasım 2017 Kocaeli Şube 3 Kasım 2017
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* Yapılacak sınavlar sonucunda başarılı olan üyelerimize Akredite Belge düzenlenmektedir.

Şantiye Şefliği

2-04 Kasım 2017 Kocaeli Şube 4 Kasım 2017

14-16 Kasım 2017 Bursa Şube 16 Kasım 2017

17-19 Kasım 2017 İstanbul Şube 19 Kasım 2017

22-24 Kasım 2017 Ankara Şube 25 Kasım 2017

Temel Bilirkişilik

4-7 Kasım 2017 Gaziantep Şube -

4-12 Kasım 2017 Ankara Şube -

4-12 Kasım 2017 Ankara Şube -

4-12 Kasım 2017 Ankara Şube -

4-7 Kasım 2017 Antalya Şube -

4-7 Kasım 2017 Antalya Şube -

5-8 Kasım 2017 Mersin Şube -

5-8 Kasım 2017 Mersin Şube -

6-9 Kasım 2017 İstanbul Şube -

6-9 Kasım 2017 Konya Şube -

6-9 Kasım 2017 Bursa Şube -

6-9 Kasım 2017 Ankara Şube -

7-10 Kasım 2017 Bursa Şube -

7-10 Kasım 2017 İzmir Şube -

10-13 Kasım 2017 Diyarbakır Şube -

11-19 Kasım 2017 Bursa Şube -

11-19 Kasım 2017 İzmir Şube -

11-14 Kasım 2017 Samsun Şube -

13-16 Kasım 2017 Ankara Şube -

13-16 Kasım 2017 İzmir Şube -

16-19 Kasım 2017 Diyarbakır Şube -

17-20 Kasım 2017 Konya Şube -

17-20 Kasım 2017 Eskişehir Şube -

17-20 Kasım 2017 Samsun Şube -

18-21 Kasım 2017 Antalya Şube -

18-21 Kasım 2017 Antalya Şube -

20-23 Kasım 2017 İzmir Şube -
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DİSK, KESK, TMMOB, TTB, 10 EKİM-DER: 
10 EKİM KATLİAMINI UNUTMADIK, UNUTTURMAYACAĞIZ!

DİSK, KESK, TMMOB, TTB, 10 EKİM-DER, 9 Ekim 2017 tarihinde 10 Ekim Dayanışma Derneği’nde Ankara 
Gar Katliamının yıl dönümü dolayısıyla bir basın toplantısı düzenlediler.

DİSK İç Anadolu Bölge Temsilcisi Tayfun Görgülü, KESK 
Eş Genel Başkanı Aysun Gezen, TMMOB Yönetim Ku-
rulu Başkanı Emin Koramaz ve TTB MYK üyesi Selma 
Güngör’ün katıldığı basın toplantısında anma programı-
na ilişkin bilgileri paylaşan 10 Ekim Barış ve Dayanışma 
Derneği Başkanı avukat Mehtap Sakinci Coşgun ortak 
açıklamayı okudu. 

Açıklama şöyle:

“10 Ekim 2015’te Ankara Garı önünde gerçekleşen kat-
liamın ikinci yıldönümü öncesinde Emek, Barış ve De-
mokrasi Mitingi’nin çağrıcısı emek-meslek örgütleri ve 
10 Ekim Barış ve Dayanışma Derneği olarak buradayız. 
Türkiye tarihinin en büyük kitle katliamında kaybettiği-
miz bütün arkadaşlarımızı saygı ve özlemle anıyoruz.

Bundan tam iki yıl önce, barış ve demokrasiden yana 
emek ve meslek örgütleri olarak ülkemizin içinden geçtiği 
şiddet ve çatışma ortamının sona erdirilmesi için “Savaşa 
inat, barış hemen şimdi” şiarıyla Sıhhiye Meydanı’nda bu-

luşma çağrısı yapmıştık. Mitinge katılmak için Türkiye’nin 
dört bir yanından gelen on binlerce kişi Ankara Garı 
önünde yürüyüşe hazırlanırken, birbiri ardına patlayan iki 
ayrı canlı bombanın hedefi oldular.

Yüreği insan sevgisiyle ve barış özlemiyle dolu 102 ar-
kadaşımız patlamalarda hayatını yitirdi. 500’e yakın arka-
daşımız ise çeşitli biçimlerde yaralandı. Yaralılar arasında 
çok sayıda arkadaşımız farklı organ kayıplarına uğrayarak 
hayatlarını devam ettiriyor. Yaşanan bu büyük katliamın 
acısı yüreklerimizi yakmaya devam ediyor. Arkadaşları-
mıza olan hasretimiz, her geçen gün daha da büyüyor. 
Bilinmesini isteriz ki, acımız ve hasretimiz kadar öfkemiz 
de taze ve diri duruyor.

Acımızı ve öfkemizi büyüten en büyük nedenlerden bi-
risi, katliam öncesinden bugüne kadar siyasi iktidarın ve 
idarecilerin takındıkları tutumdur.

Dinleme kayıtlarına yansıyan saldırı planlarına, mitingle-
re yönelik canlı bomba eylemi istihbaratı yazışmalarına 
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rağmen, kimlikleri bilinen IŞİD militanlarının Ankara’nın 
göbeğinde gerçekleştirdiği katliamı adeta seyreden istih-
barat birimlerine öfkemiz devam ediyor.

Patlamaların hemen ardından yaralılara gaz bombalarıy-
la saldıran, ağır yaralı arkadaşlarımızı nefes alamaz hale 
getiren, alanda bulunan hekim arkadaşlarımızın yaralılara 
ilk yardımını geciktiren, patlama gecesi olay yerini TO-
MA’larla yıkayarak delilleri karartan emniyet yetkilerine 
öfkemiz devam ediyor.

Katliamı gerçekleştirenler gün gibi ortadayken, olayın so-
rumlularını ilan edip süreci hızlandırmak yerine “kokteyl 
örgüt” açıklamalarıyla ortamı bulandıran Cumhurbaşka-
nına, “saldırı sonrası oylarımız yükseliyor” diyerek siyasal 
çıkar peşinde koşan dönemin Başbakanına öfkemiz de-
vam ediyor.

Müfettiş raporlarına ve Ankara Bölge İdare Mahkemesi’nin 
lehimizdeki kararına rağmen, olayda ihmali bulunan kamu 
görevlilerinin yargılanması talebimizi görmezden gelen 
mahkeme heyetine öfkemiz devam ediyor

Yitirdiğimiz arkadaşlarımızı anmamıza, katliamı kınama-

mıza her defasında engel olmaya çalışan, her Ekim ayı 
başında “gösteri yasağı” ilan eden Ankara Valiliği’ne öf-
kemiz devam ediyor.

Katliamın tüm sorumluları yargılanana ve hak ettikleri ce-
zayı alana kadar öfkemizi diri tutacağız. Katliamın unuttu-
rulmak istenmesine izin vermeyeceğiz. Arkadaşlarımızın 
hesabını mutlaka soracağız.

Eşitlik, özgürlük, demokrasi ve barış mücadelesi yitirdiği-
miz arkadaşlarımızın en büyük emanetidir. Bizler bugüne 
kadar olduğu gibi bundan sonra da bu doğrultuda kararlı 
mücadelemizi sürdürmeye devam edeceğiz.

Bu kararlılığımızı göstermek, arkadaşlarımızın anısına sa-
hip çıkmak ve katliamı bir kez daha kınamak için yarın 
10:04’te ellerimizde karanfillerimizle Ankara Garı önün-
de, Emek-Barış-Demokrasi Meydanı’nda buluşacağız. 
Sadece Ankara’da değil, Türkiye’nin dört bir yanında 
gerçekleştirilecek anma etkinliklerine tüm halkımızı da-
vet ediyoruz.

                          DİSK–KESK–TMMOB–TTB– 

             10 Ekim Barış ve Dayanışma Derneği

10 EKİM KATLİAMINDA HAYATINI KAYBEDENLER ANILDI

DİSK, KESK, TMMOB, TTB ve 10 Ekim Ba-
rış ve Dayanışma Derneği’nin düzenlediği 10 
Ekim Katliamı anma etkinlikleri çerçevesin-
de, 10 Ekim 2015 Ankara Gar katliamında   
hayatını kaybedenler 8 Ekim 2017 tarihinde 
Ankara Karşıyaka Mezarlığı’nda anıldı. 

10 Ekim 2015 Ankara Garı önünde bombalı 
saldırının gerçekleştiği mitingde dile getirilen 
emek, barış ve demokrasi talepleri için daha 
fazla mücadele sözü verilen anmada, katli-
amın tüm sorumlularıyla aydınlatılması için 
dava sürecinde dayanışmanın ve desteğin 
büyütülmesi çağrısında bulunuldu.

Yaşamını kaybedenlerin mezarlarına karan-
filler bırakıldı.
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DİSK-KESK-TMMOB-TTB-10 EKİM DER: 
10 EKİM'İ UNUTMAYACAĞIZ, UNUTTURMAYACAĞIZ!

DİSK, KESK, TMMOB, TTB ve 10 EKİM-DER 10 Ekim Anmasına yapılan polis müdahalesine ilişkin 10 Ekim 
Dayanışma Derneği’nde bir basın toplantısı gerçekleştirdiler.

TMMOB Yönetim Kurul Başkanı Emin Koramaz, DİSK 
İç Anadolu Bölge Temsilcisi Tayfun Görgülü,  KESK Eş 
Genel Başkanı Aysun Gezen, TTB Başkanı Raşit Tükel ve 
Mehtap Sakinci Coşgun’un katıldığı toplantıda açıklamayı 
KESK Eş Genel Başkanı Gezen okudu.

10 EKİMİ UNUTMAYACAĞIZ, 
UNUTTURMAYACAĞIZ!

10 Ekim Ankara katliamının ikinci yıldönümünüde top-
lumun vicdanında, yüreklerimizde derin ve onulmaz bir 
yara açan bu katliamda kaybettiğimiz arkadaşlarımızı 
anmamız, acımızı ifade etmemiz, katliamı kınamamız bir 
kez daha polis vahşeti ile engellendi. Katliamda kaybet-
tiğimiz arkadaşlarımızın ailelerine, yaralılarımıza, bu kat-
liamdan etkilenen ve anmaya katılmak isteyen herkese 
polis valilik emriyle plastik mermilerle, gazla, kalkanlarla, 
tekmelerle, hakaretlerle saldırdı.

Yüreğinde insan sevgisi ve barış özlemi dolu olan 102 ar-
kadaşımızın katledilmesinin, 500e yakın arkadaşımızın ya-
ralanmasının acısı yüreklerimizde halen tazeyken bugün 
öfkemiz daha da arttı. Hepimiz o gün o meydandaydık. 
Her türlü istihbari bilgiye rağmen hiçbir önlem alınmadığı 
için gerçekleşen patlamaların tanığıyız. Kamu görevlileri-
ne kendi güvenliğinizi alın, alandan uzak durun” diyerek 
patlamalardan haberdar olduklarının tanığıyız. Patlamala-
rın yaşandığı alanda yaralıların acilen hastanelere ulaştı-
rılması için önlem almak yerine alanı fişeklerle gaza boğ-
duklarının tanığıyız. Geç gelen ambulansların, tomalarla 
alanı yıkayarak delillleri kararttıklarının tanığıyız.

Müfettiş raporlarında sorumlulukları belirtildiği halde is-
tihbarat bilgisini gizleyen, arama noktaları oluşturmayan, 
hiçbir güvenlik önlemi almayan, katliamda ihmali ve so-
rumluluğu bulunan kamu görevlilerine valilikçe soruştur-
ma izni verilmediğinin tanığıyız.

Bugün de katliamın ikinci yılında gerçekleştirmek istedi-
ğimiz anmaya yapılan saldırının, atılan tekmelerin, savru-
lan hakaretlerin, plastik mermilerin, sıkılan gazın tanığı 

kılındık. AKP iktidarı katliamda sorumluluğu bulunan si-
yasileri, kamu görevlilerini tespit ederek yargılanmalarını 
sağlamak yerine, 10 Ekim’i anmak isteyenlere, 10 Ekim 
için adalet talep edenlere acımasızca saldırı emri vererek 
tarafını bir kez daha göstermiştir.

Bugün yaşanan polis vahşetini şiddetle kınıyoruz. 10 Ekim 
anmasına yönelik polis saldırısının tüm sorumluları hesap 
vermelidir.

10 Ekim ve ardından gelen süreçte yaşananlar, barış, 
demokrasi ve emekten yana bir Türkiye talebinin halen 
en acil ve yakıcı talep olduğunu ortaya koymuştur. AKP 
iktidarı OHAL ve KHK’lere dayanarak haksız, hukuksuz, 
keyfi bir biçimde en temel insan hak ve özgürlüklerini 
hiçe saymaktadır. Bizler, bu vahşete, bu saldırganlığa bo-
yun eğmeyeceğiz, bu karanlığı dayanışmayla aşmak için 
mücadelemizi yükselteceğiz.

Bombalar, katliamlar, polis saldırıları emeğin haklarını sa-
vunmamıza, demokrasinin, barışın tesis edildiği laik bir 
Türkiye için mücadele etmemize engel olamayacak!

DİSK-KESK-TMMOB-TTB-

10 EKİM BARIŞ VE DAYANIŞMA DERNEĞİ
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10 EKİM ANKARA KATLİAMI TMMOB İKK’LAR TARAFINDAN ANILDI
10 Ekim 2015 ülkemiz tarihinin en kanlı katliamı, Türkiye genelinde TMMOB İl Koordinasyon Kurullarınca 
çeşitli etkinliklerle şehirlerde anıldı.

ADANA

DİSK, KESK, TMMOB, TTB Adana Şubeleri çağrısıyla 
10.04’te Adana Tren Garı’nda bir araya gelen kitle, saygı 
duruşunun ardından bir basın açıklaması gerçekleştirdi. 
Seyhan Belediyesi Barış Anıtı önünde 18.30’da tekrar bir 
araya gelen emek ve meslek örgütleri, 10 Ekim Katliamı-
nı bir kez daha andı.

ANKARA

8 Ekim: DİSK, KESK, TMMOB, TTB ve 10 Ekim-Der 
çağrısıyla Barış Şehitleri Mezar ziyareti gerçekleştirildi.

9 Ekim: DİSK, KESK, TMMOB, TTB, 10 EKİM-DER, 9 
Ekim 2017 tarihinde 10 Ekim Dayanışma Derneği’nde 
Ankara Gar Katliamının yıl dönümü dolayısıyla bir basın 
toplantısı düzenlediler.

Aynı gün Çağdaş Sanatlar Merkezinde Sinevizyon gös-
terimi, 10 Ekim şiir ve müzik dinletisi, barış balonlarının 
uçurulması ve 10 Ekim fotoğraf sergisi düzenlendi.

10 Ekim: İki yıl önce 102 canımızı yitirdiğimiz Gar önünde 
düzenlenmesi planlanan anma etkinliği, Gar önüne ulaşa-

madan gaz, plastik mermi ve polis şiddeti ile engellendi. 

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz ağır 
saldırıya maruz kaldı, yarım saat boyunca kalkanların di-
binde gaza boğuldu. 

TMMOB, katılımcıları İMO binasına yönlendirdi ancak şid-
det devam etti ve bina içerisine plastik mermi ve gaz atıldı. 
Yüzlerce kişi salonda boğulmak üzereydi.  Saat 10.04’de 
temsili anma etkinliği ardından gaz dolu salondan ayrılındı. 
Birlik Başkanı Koramaz başta olmak üzere TMMOB kad-
roları, 10 Ekim aileleri ve yaralılarına böylesi acı bir günde 
faşizmin acımasızlığını bir kez daha yaşattılar. 

ANTALYA

10 Ekim 10.04’te Antalya Emek ve Demokrasi Güçleri 
Attalos Meydanı’nda bir araya gelerek bir basın açıkla-
ması gerçekleştirdiler. Yine aynı gün 18.30’da Konyaaltı 
Cemevinde bir anma etkinliği gerçekleştirildi.

BODRUM

Bodrum Ilçe Koordinasyon Kurulu bileşenleri Mimarlar 
Odası Temsilciginde saat 12.30’da bir araya gelerek bir 
basın toplantısı düzenledi.

BURSA 

DİSK, KESK, TMMOB, TTB Bursa Bileşenleri, 10 Ekim 
18.00’de Mahfel’den Heykel’e yürüyüş gerçekleştirerek 
burada bir basın açıklaması gerçekleşritrdiler.

DENİZLİ 

Denizli İl Koordinasyon Kurulu bileşenleri saat 18.00’de 
Candoğan Parkı önünde bir basın açıklaması gerçekleş-
tirdi ve 18.30’da Makina Mühendisleri Odasında 10 Ekim 
2015 görüntülerinden oluşan Belgesel Gösterimi gerçek-
leştirildi.

EDİRNE

Edirne Demokrasi Güçleri ile emek ve meslek örgütle-
ri Platformu saat 18.00’de Edirne Merkez PTT önünde 
anma etkinliği düzenledi.
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GAZİANTEP

TMMOB Gaziantep İKK, DİSK-KESK-TTB Gaziantep bi-
leşenleriyle birlikte Türk Tabipler Birliği Gaziantep Şube-
sinde ortak basın açıklaması yaptılar.

İSTANBUL

Aralarında TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulunun 
da bulunduğu İstanbul Emek ve Demokrasi Koordinas-
yonu bileşenleri, 19.30‘da Kadıköy Beşiktaş İskelesinde 
buluşarak burada kitlesel bir basın açıklaması gerçekleş-
tirdiler. Anmaya katılan yüzlerce kişi katliamda hayatını 
kaybedenlerin isimleri tek tek okudu.

İZMİR

Türkan Saylan Kültür Merkezi önünde toplanan TMMOB 
İzmir İl Koordinasyon Kurulu Bileşenleri, saygı duruşu-
nun ardından burada bir basın açıklaması gerçekleştirdi.

10 Ekim 2015 Ankara Katliamına ilişkin fotoğraf sergisi 
Türkan Saylan Kültür Merkezinde açıldı.

13.00’te Doğançay Mezarlığında ve 14.00’te ise Kaynak-
lar Mezarlığında gerçekleştirilen anmanın ardında etkinlik 
sona erdi.

KIRKLARELİ

Aralarında TMMOB Kırklareli İl Koordinasyon Kurulu’nun 
da bulunduğu Kırklareli Emek Platformu 10 Ekim 2017 
saat 18.00’de bir araya gelerek bir basın açıklaması yaptı. 
Açıklama TMMOB Kırklareli İKK Sekreteri Erol Özkan 
tarafından okundu.

MALATYA

TMMOB Malatya İl Koordinasyon Kurulu ile KESK Malat-
ya Bileşenleri ortak bir basın toplantısı düzenleyerek 10 
Ekim Barış şehitlerini andılar.

MERSİN

17.30’da Özgur Çocuk Parkı’nda bir araya gelen Mersin 
İl Koordinasyon Kurulu bileşenleri burada 10 Ekim 2015 
katliamında kaybettiğimiz canlar anısına kitlesel bir basın 
açıklaması yaptılar.

TEKİRDAĞ

TMMOB Tekirdağ İl Koordinasyon Kurulu bileşenleri Üç 
Kemaller Parkı’nda bir basın açıklaması yaptı.
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DİSK, KESK, TMMOB, TTB: 
OHAL DEĞİL, ÖZGÜRLÜK VE DEMOKRASİ İSTİYORUZ

19 Ekim’de sona erecek olan OHAL’in 5. kez uzatılmasına yönelik MGK kararına ilişkin DİSK, KESK, TMMOB 
ve TTB tarafından 17 Ekim 2017 tarihinde ortak basın açıklaması yapıldı.

19 Ekim’de sona erecek olan OHAL, MGK’nın tavsi-
ye kararı ile beşinci kez uzatılmak üzere TBMM Genel 
Kurulu’na gönderiliyor. 15 Temmuz 2016’da yaşanan 
darbe girişiminin ardından yasada tanımlanan gerekli ko-
şullar olmaksızın ilan edilen OHAL, AKP’nin oluşturmak 
istediği yeni rejimin inşasının adım adım gerçekleştirilme-
si için süreklileştirilmeye çalışılmaktadır. Açıktır ki OHAL 
gerici, mezhepçi, kadın ve emek düşmanı, tek adamın 
toplumun tamamının kaderini belirlemesi üzerine kurulu 
bu yeni rejimin inşasına karşı çıkan tüm muhalif kesimle-
rin tasfiyesi için sürdürülmek istenmektedir.

12 Eylül darbesi on binlerce işçinin yüzlerce iş yerinde 
grevde olduğu bir dönemde yükselen işçi sınıfı mücade-
lesine karşı gerçekleştirilmiş ve dönemin TİSK başkanı 
“şimdiye kadar biz ağladık, onlar güldü; artık sıra bizde” 
diyerek darbenin gerçekte hangi amaçla yapıldığını gözler 
önüne sermişti. Bugün ise darbelerle hesaplaşma söylemi 
ile iktidar olan, fakat 12 Eylül darbe hukukuna yaslana-
rak neoliberal ihtiyaçlar doğrultusunda oldukça saldırgan 
politika ve uygulamalarla 12 Eylül’ü dahi geride bırakan 
AKP, grev olan yerlere müdahale etmek için OHAL’i kul-
landığını kamuoyuna açıklamaktan çekinmemiştir. Böyle-
ce aynı zamanda patronlara OHAL’in onlar için çıkarıl-
dığını söyleyerek gelebilecek eleştirilere yönelik gözdağı 
vermiştir.

OHAL süresince çıkarılan yasa, düzenleme ve KHK’ler 
ile yaklaşık 130 bin kişi işinden, geleceğinden, çalışma 
hakkından edilmekle kalmamış, 110’un üzerinde yasada 
değişiklik bizzat KHK’ler eliyle gerçekleştirilmiştir. Bu 
aynı zamanda parlamentonun işlevsiz hale getirilmesi, 
halkın iradesinin yok sayılmasıdır; haksız, hukuksuz, keyfi 
uygulamaların her türlü denetimden kaçırılma çabasıdır. 
Çocuklarımızın gelişiminde, psikolojik durumlarında cid-
di tahribatlar yaratacak yaz saati uygulaması mahkeme 
kararı ile iptal edildiği halde başbakan yardımcısının aynı 
uygulamayı KHK ile yeniden getireceklerini açıklaması, 
kararın tanınmaması OHAL ve KHK rejiminin mantığını, 

işleyişini açıkça ortaya koymaktadır. Üstelik bu uygula-
ma, enerji firmalarının istekleri doğrultusunda, kamusal 
kaynakların bu firmalara akıtılması için düzenlenmiştir.

OHAL süresince işçilerin grevleri yasaklanmış, halkın ira-
desi ile seçilmiş milletvekilleri, belediye başkanları tutuk-
lanmış, düşünce ve ifade özgürlüğü neredeyse ortadan 
kaldırılmış, AKP’nin haksız, hukuksuz, keyfi uygulama-
larına eleştiri getiren, muhalefet eden tüm kesimlerin 
susturulması için OHAL seferber edilmiştir. Belediyelere 
atanan kayyumlara benzer şekilde özyönetim ve dene-
tim mekanizmalarına sahip emek ve meslek örgütlerinin 
özerk, iktidardan bağımsız yapıları yok edilmek isten-
mekte, örgütlenme özgürlüğü ve hakkı gasp edilmek-
tedir. KHK’nin kendisi iş güvencesine en büyük tehdit 
haline gelmiştir; esnek ve güvencesiz çalışmanın hâkim 
kılınması, eğitim, sağlık gibi temel kamusal hizmetlerin 
özelleştirilmesi ve kamu personel rejiminin de bu doğ-
rultuda dönüştürülmesi OHAL ve KHK rejimi ile hızlan-
dırılmıştır. Bu dönemde sınav sisteminde yapılan keyfi 
değişikliklerle, müfredatın ve tüm bir okul hayatının din-
selleştirilmesi ile çocuklarımızın geleceği ve hayatlarıyla 
oynanmaktadır.

OHAL’e dayanarak hayatın her alanında gerici, anti-de-
mokratik, faşizan uygulamaların yerleşmesi için adımlar 
atılmakta, kadınların ve çocukların yasal kazanımları or-
tadan kaldırılmaktadır. Müftülere nikah kıyma yetkisi ve-
rerek medeni kanunu ortadan kaldıran, medeni kanunun 
düzenlediği alanları dini bakış açısı ile yeniden şekillen-
dirmek isteyen yasa tasarısı başta kadınlar olmak üzere 
toplumun tüm kesimlerinin itirazlarına rağmen yasalaştı-
rılmak istenmektedir.

10 Ekim katliamının ikinci yıldönümünde gerçekleştir-
mek istediğimiz anma OHAL’den alınan güçle engellenir-
ken benzer şekilde her türlü hak arayışı baskı ve şiddetle 
bastırılmaktadır. Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’nın 
“işimizi geri istiyoruz” diyerek başlattıkları açlık grevi 
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kritik aşamada olmasına rağmen hükümet her türlü giri-
şime kayıtsız kalmakta, hukuka aykırı bir yargılama süreci 
yürütmektedir. KHK’lere ve ihraçlara karşı gerçekleşti-
rilmek istenen açıklama, gösteri ve yürüyüşler haksız ve 
hukuksuz biçimde engellenmektedir. Toplu iş sözleşmesi 
döneminde olduğu gibi, 2018 yılı bütçesinin yasalaşması 
aşamasında da işçi ve emekçilerin eleştiri ve taleplerini 
dile getirmesi OHAL bahane edilerek engellenmekte, 
valiliklerin OHAL’den aldığı güçle keyfi bir biçimde getir-
diği yasaklarla bastırılmaktadır. Savunma harcamalarının 
finansmanı için hazırlandığı ifade edilen Orta Vadeli Plan 
ile savaş politikaları daha da derinleştirilmektedir.

Tüm bu keyfi, hukuksuz, anti-demokratik uygulamaların 
hayata geçirilmesinde gerekçe olarak gösterilen OHAL 
kaldırılmalı; demokrasinin, barışın ve emekten yana po-
litikaların tesisi için gerekli düzenlemeler acilen hayata 
geçirilmelidir.

Tüm muhalefet partilerini, MGK tavsiye kararı TBMM 
Genel Kurulu’nda gündeme alındığında OHAL’in uzatıl-
masına onay vermemeye çağırıyoruz.

Bizler DİSK, KESK, TMMOB ve TTB olarak emekçilerin 
en temel kazanımlarını ve haklarını yok eden, toplumun 
dinci, gerici eksende yeniden yapılandırılması için araç-
sallaştırılan, AKP’nin baskı ve şiddet politikalarının temel 
dayanağı olan OHAL’e karşı mücadelemizi yükselteceğiz; 
OHAL’in kaldırılması için etkili bir mücadele yürüteceğiz.

Emekçilerin yüzyıllardır süren mücadele ile kazandığı 
hakları ve özgürlüklerini OHAL’e, AKP’nin tek adam re-
jimine terk etmeyeceğiz. Demokrasinin, barışın, laik bir 
düzenin kurulması için yan yana durmaya devam edece-
ğiz. Toplumun tüm kesimlerini OHAL karşıtı mücadeleyi 
sahiplenmeye çağırıyoruz.

DİSK – KESK – TMMOB – TTB 

TMMOB İKK’LARI TMMOB HAFTASI ETKİNLİKLERİ GERÇEKLEŞTİRDİ
TMMOB’nin ilk Genel Kurulu’nun gerçekleştirildiği tarih olan 18-21 Ekim tarihlerinin 63. Yıldönümü, TMMOB 
Ankara, Denizli ve Kırklareli İl Koordinasyon Kurulları tarafından yapılan etkinliklerle kutlandı.

Ankara İl Koordinasyon Kurulu 20-23 Ekim 2017 tarih-
leri arasında “Dünden bugüne aynı kararlılık ve inançla 
sürdürdüğümüz mücadelemizin 63. yılı” temalı bir fotoğ-
raf sergisi düzenledi. İnşaat Mühendisler Odası Kongre 
ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen serginin açılışında 
konuşan TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Kora-
maz, TMMOB’nin 63 yıllık mücadele birikimini geleceğe 
taşımakta kararlı olduğunun altını çizdi.

Denizli İl Koordinasyon Kurulu Mühendislik Mimarlık 
Haftası etkinlikleri çerçevesinde 18 Ekim 2017 tarihin-
de kitlesel bir basın açıklaması yaptı. TMMOB’ye bağlı 
odaların şube yöneticileri ve temsilcileri ile çok sayıda 
mimar, mühendis ve şehir plancısının katıldığı basın açık-
lamasında açıklamayı Denizli İl Koordinasyon Kurulu Sek-
reteri Cüneyt Zeytinci okudu.

Kırklareli İl Koordinasyon Kurulu Mühendislik ve Mimar-
lık Haftası nedeniyle 20 Ekim 2017 tarihinde Kırklareli 
Özgürlük ve Demokrasi Meydanı’ndaki Atatürk anıtına 
çelenk bıraktı. Geniş katılımın sağlandığı anmada saygı 
duruşunun ardından kamuoyunun bilgilendirilmesi ama-
cıyla, TMMOB Kırklareli İKK Sekreteri Erol Özkan ta-

rafından günün anlamı ve içeriğine yönelik olarak basın 
açıklaması yapıldı.

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz 
tarafından 20 Ekim 2017 tarihinde Ankara İl 
Koordinasyon Kurulu’nun gerçekleştirdiği 63. Yıl 
Sergisi’nde yaptığı konuşma şöyle:

“Türkiye’deki mühendis, mimar ve şehir plancılarının 
uzun geçmişe dayanan meslek örgüt kurma çabalarının 
gerçeğe dönüşmesinin, Tür Mühendis ve Mimar Odaları 
Birliği’nin kuruluşunun 63. yıldönümü nedeniyle bir ara-
dayız. Hepiniz hoş geldiniz.

Bildiğiniz gibi 4 Şubat 1954 tarihinde Resmi Gazete’de 
yayınlanan 6235 Sayılı Kanun’la kurulan TMMOB’nin 
ilk Genel Kurulu, 18-21 Ekim 1954 tarihlerinde Dil ve 
Tarih-Coğrafya Fakültesi Salonunda gerçekleştirilmiştir. 
Farklı meslek alanlarında mühendis ve mimar temsilci-
lerinin katılımıyla gerçekleştirilen ilk genel kurulumuzda, 
TMMOB tüzüğü kabul edilmiş ve birlik bünyesinde 10 
meslek odası kurularak TMMOB’nin örgütsel hayatı fiilen 
başlamıştır.
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63 yılın ardından bugün Birliğimiz bünyesinde 24 Oda, bu 
Odalara bağlı 213 şube ve 50 İl/İlçe Koordinasyon Kuru-
lumuz bulunmaktadır. 91 farklı mühendislik, mimarlık ve 
şehir plancılığı disiplininden toplam 520 bine yakın üye-
mizle Türkiye’nin en büyük mesleki kitle örgütlerinden 
biriyiz.

63 yıl önce genel kurul salonunda başlayan örgütlü ya-
pımızın, 1960’lı yılların sonundan itibaren sokaklardaki 
emek ve demokrasi mücadelesi ile kaynaşmasıyla birlik-
te, TMMOB’nin bugüne ulaşan kurumsal kimliği ortaya 
çıkmıştır. Bu kimlik, ülkemizin kalkınma ve sanayileşme-
sinde bilim ve teknoloji politikalarının önemine vurgu 
yapan, kamu yararı ve adil paylaşımdan yana, yurtsever, 
devrimci, ilerici ve toplumcu geleneğimizdir.

Bu geleneğin ortaya çıkmasında büyük emekleri olan ve 
hayatlarını bu mücadeleye adayarak örgütümüzün or-
tak değeri haline gelen Harun KARADENİZ’den Zeki 
ERGİNBAY’a, Akın ÖZDEMİR’den Haluk SILAY’a, 
Bedri KARAFAKİOĞLU’dan Nejdet BULUT’a, Güney 
ÖZCEBE’den Sezai GÜRÜ’ye, Haldun ÖZEN’den Ha-
san BALIKÇI’ya ve elbette Teoman ÖZTÜRK’e kadar 
daha isimlerini burada sayamadığım tüm devrimci, de-
mokrat ve yurtsever meslektaşımızı burada saygı ve öz-
lemle anıyorum.

TMMOB bir yandan mesleğimizin ve meslektaşlarımızın 
hak ve çıkarlarını ülkemiz ve halkımızın çıkarları temelin-
de korumak ve geliştirmek için mücadele verirken, diğer 
yandan da mesleki birikimlerimizin toplum yararına kulla-
nılmasının zeminini yaratmak için mücadele vermektedir.

Birliğimiz ve bağlı odalarımız, sanayiden planlamaya, 
kentleşmeden enerjiye, gıda güvenliğinden ormanlara, 
çevre politikalarından yapı denetime, işçi sağlığından ma-
denciliğe, ulaşımdan enerjiye kadar insana ve topluma 
dair her alanda mesleki bilgi ve birikimimizi emekten, 
halktan, ülkemizden, meslek-meslektaş çıkarlarından 
yana kullanmaktadır.

Çünkü TMMOB, mühendislerin, mimarların, şehir plan-
cılarının sorunlarının halkın sorunlarından ayrı tutulma-
yacağı, sorunlarımızın çözümünün büyük ölçüde emekçi 
sınıfların sorunlarının çözümünde yattığının bilincinde-
dir. Bu yüzden mesleğin ve meslektaşlarının sorunlarını, 
ülke sorunlarıyla bütünlüklü olarak ele alır. Bu anlayışla 
ülkedeki emek, barış, demokrasi, insan hakları ve özgür-

lükler mücadelesinin en önemli bileşenlerinden biridir. 
TMMOB bu mücadelede gücünü sadece bağlı odaların-
dan ve odalarının örgütlü üyelerinden almaktadır.

TMMOB ve bağlı odaları, geçmişinde olduğu gibi bugün 
de meslek alanları ile ilgili her konuda bilgiyi biriktirmeyi 
ve kamuoyu ile paylaşmayı ana çalışma alanı olarak gör-
mektedir. Bu doğrultuda yayınlanan raporlarla, açılan 
kamu davalarıyla, düzenlenen kongre-sempozyumlarla, 
yapılan açıklamalarla, gerçekleştirilen mitinglerle bilimin 
ve tekniğin halktan ve doğandan yana kullanılmasıyla baş-
ka bir dünyanın mümkün olabileceğini ortaya koymaya 
çalışmaktadır.

TMMOB kuruluşunun 63. yılında da karanlığa karşı ay-
dınlığı, savaşa karşı barışı, dinci gericiliğe karşı laikliği, 
otoriter yönetim anlayışına karşı özgürlükleri, ırkçılığa 
karşı eşitliği,  linç kültürüne karşı bir arada yaşamı, rant 
ve sömürüye karşı emeği, yağma düzenine karşı kamu-
sallığı, emperyalizme karşı bağımsızlığı savunmaya devam 
etmektedir.

Unutulmaz Başkanımız Teoman Öztürk’ün dediği gibi, 
dün olduğu gibi bugün de,  “Yüreğimizdeki insan sevgisini 
ve yurtseverliği; baskı, zulüm ve engelleme yöntemleri-
nin söküp atamayacağının bilinci içinde; bilimi ve tekniği 
emperyalizmin ve sömürgenlerin değil, halkımızın hiz-
metine sunmak için her çabayı güçlendirerek sürdürme 
yolunda inançlı ve kararlıyız.”

Bu inanç ve kararlılıkla Odalarımızı ve TMMOB’yi savun-
maya, büyütmeye ve güçlendirmeye devam edeceğiz. Bu 
büyük sorumluluğa omuz veren siz değerli arkadaşlarım-
la birlikte mücadale etmekten büyük onur duyuyorum. 
Hepimize kolay gelsin.

Yaşasın TMMOB Örgütlülüğü, Yaşasın Mücadelemiz”
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TMMOB’Yİ VE DEĞERLERİMİZİ SAVUNACAĞIZ!
Birliğimiz ve logomuz hakkında Yeni Şafak gazetesinde çıkan habere ilişkin Yönetim Kurulu Başkanımız Emin 
Koramaz tarfından 23 Ekim tarihinde basın açıklaması gerçekleştirildi.

Mesleğimizi ve meslektaşlarımızın çıkarlarını ülkemizin 
ve halkımızın çıkarları doğrultusunda korumak için mü-
cadele veren Birliğimiz, bugüne kadar çok kez iktidar ve 
rant çevrelerinin saldırılarına hedef olmuştu fakat ilk kez 
bu kadar pespaye bir iftira ile karşı karşıyayız.

21 Ekim 2017 tarihli Yeni Şafak gazetesinde Ahmet Fatih 
Erturan imzasıyla yayımlanan “TMMOB Özüne Döndü” 
başlıklı haberde(!), Birliğimizin logosunda bulunan renk-
lerin terör örgütlerini çağrıştırdığı ifade edilmektedir.

Ciddiye alıp almamakta tereddüt ettiğimiz haber, ilk 
cümlesinden son cümlesine kadar yalan ve yanlıştır.

Haberden(!) anladığımız, TMMOB’nin rant ve çıkar 
odaklarına karşı verdiği mücadele iktidar yandaşlarını 
renklerde terör arayacak kadar çok çalıştırmaktadır.

Eğer bir basın yayın kuruluşu, yandaşı olduğu güç adına 
Birliğimize saldırmaya karar vermişse onlara tek tavsiye-
miz bu işi yaparken gazeteciliği ayağa düşürmemeleridir.

Öncelikle bilinmelidir ki; TMMOB, haberde iddia edildiği 
gibi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ya da başka herhangi 
bir bakanlık bünyesinde faaliyet göstermemektedir. Birli-
ğimiz, 1954 yılında kabul edilen 6235 Sayılı Türk Mühen-
dis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu ile kurulmuş olup, 
Anayasa’nın 135. maddesinde belirtilen kamu kurumu 
niteliğinde bir meslek kuruluşudur. Birliğimiz tüm faali-
yetlerini anayasa, yasa ve yönetmelikler çerçevesinde be-
lirlenen kendi kurulları ve demokratik işleyişi içerisinde, 
özerk biçimde yürütmektedir.

Cümle alem bilir ki, Birliğimizin isminin kısaltmasından 

oluşan logomuzdaki renkler güneşin ve ateşin renkle-
ridir. Karanlığa karşı aydınlığı, savaşa karşı barışı, dinci 
gericiliğe karşı laikliği, dogmatizme karşı bilimi, faşizme 
karşı özgürlükleri, her türlü ırkçılığa karşı eşitliği ve ba-
rış içerisinde bir arada yaşamı, rant ve sömürüye karşı 
emeği, emperyalizme karşı bağımsızlığı temsil etmekte-
dir. Yıllardır meydanlarda gururla taşıdığımız bu renkler, 
mücadele tarihimiz içerisinde birliğimizle özdeşleşmiş ve 
simgeleşmiştir.

Siyasi iktidarın en büyük yandaşlarından biri olan Yeni 
Şafak gazetesinde yer alan bu haberin nedeni, ülkemizin 
kalkınma ve sanayileşmesinde bilim ve teknoloji politi-
kalarının önemine vurgu yapan, kamu yararı ve adil pay-
laşımdan yana, yurtsever, devrimci, ilerici ve toplumcu 
geleneğimizden duydukları rahatsızlık ve korkudur.

Yeni Şafak gazetesi ve karanlığın tüm sesleri iyi bilsinler ki 
ülkemizin içerisinde bulunduğu zorlu koşullar içerisinde 
bu tip kara propagandaların hedefinde olmak bizler için 
bir onur nişanesidir.

Unutulmaz Başkanımız Teoman Öztürk’ün dediği gibi, 
dün olduğu gibi bugün de “Yüreğimizdeki insan sevgisini 
ve yurtseverliği; baskı, zulüm ve engelleme yöntemleri-
nin söküp atamayacağının bilinci içinde; bilimi ve tekniği 
emperyalizmin ve sömürgenlerin değil, halkımızın hiz-
metine sunmak için her çabayı güçlendirerek sürdürme 
yolunda inançlı ve kararlıyız.”

Emin Koramaz

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
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ŞIRNAK MADEN FACİASINA İLİŞKİN 
DİSK, KESK, TMMOB ve TTB’DEN ORTAK AÇIKLAMA

17 Ekim 2017 tarihinde Şırnak’ta ruhsatı TKİ uhdesinde bulunan ve rödevans ile ihale edilerek özel sektöre 
verilen asfaltit sahasında DİSK, KESK, TMMOB ve TTB temsilcilerinden oluşan heyetin yaptığı incelemeler ve 
tespitler yayınlandı.

ŞIRNAK MADEN KAZASI 

DİSK, KESK, TMMOB, TTB ORTAK RAPORU

17 Ekim 2017 tarihinde Şırnak’ta ruhsatı TKİ uhdesinde 
bulunan ve rödevans ile ihale edilerek özel sektöre veri-
len asfaltit sahasında şev kayması sonucu meydana gelen 
iş cinayetinde 8 maden emekçisi hayatını kaybetmiştir. 
Hayatını kaybeden işçilerimizin yakınlarına sabır ve baş-
sağlığı diliyoruz.

DİSK, KESK, TMMOB ve TTB temsilcilerinden oluşan 
heyetimizin olayın meydana geldiği saha ve ocakta yaptığı 
incelemelerde şu bulgular elde edilmiştir:

- Maden ocağının girişi bariyerlerle kapatılmış ve girişine 
MİGEM’in kapatma kararı asılarak ocağa girişin ve kömür 
üretiminin yasak olduğuna dair Şırnak İl Özel İdaresi im-
zalı bir tabela asılmış olmasına rağmen heyetimizin giri-
şi sırasında maden sahasında üretilen kömürlerin yüklü 
olduğu kamyonlar çıkış yapmakta oldukları görülmüştür. 
Ocağa girişi engellemek için alınan tedbirlerin işlevsiz 
ve iş olsun diye alındığı; hala bir gerçek olarak ortada 
durmaktadır. Maden sahasında üretimin TKİ tarafından 
sonlandırılmasının akabinde uzun yıllardır rödevansçılar 
tarafından yapılmakta olan üretimin madencilik bilim ve 
tekniğini ile işçi sağlığı ve güvenliğine uygun olmadığı çok 
net olarak gözlemlenmiştir.

- Bu sahada yapılacak hazırlık, dekapaj ve üretim çalışma-
ları maden mühendisliği bilim ve tekniğine uygun biçimde 
projelendirilerek, projenin uygulanmasının her adımının 
takip / denetlemesi yapılarak ve bu denetlemelerde orta-
ya çıkan yeni sorunların çözüme kavuşturulması için ima-
latın durdurulması gerekirken; Maden sahasında işçilerin 
dinlenebilecekleri, insani ihtiyaçlarını giderebilecekleri iş 
güvenliği mevzuatına uygun bir bina veya sosyal tesis dahi 
bulunmamaktadır.

- Olayın meydana geldiği maden sahası ruhsatlı bir saha 
olup ruhsatı Enerji Bakanlığına bağlı Türkiye Kömür 

İşletmeleri’ne (TKİ) aittir.

- Maden sahasında ki üretim uzun yıllardır TKİ tarafından 
rödevans yöntemi ile özel sektöre yaptırılmaktadır.

- Maden sahasında ki faaliyetler açık işletme yöntemleri-
ne göre hidrolik ekskavatörler ve kamyonlar aracılığı ile 
yapılmakta olup kademe yükseklikleri hayati tehlikeye 
neden olabilecek kadar tehlikeli ve yüksektir.

- Olayın meydana geldiği kısımda kömür damarına iki 
yerde rastlandığı ve küçük çapta da olsa kazı yapıldığı, 
aynı zamanda su çekme faaliyetlerinin sürdürüldüğü tes-
pit edilmiştir.

- Maden sahasında ki hazırlık, dekapaj ve üretim 2013 
yılında MİGEM tarafından durdurulmuştur.

- Maden sahasında durdurma kararı devam ederken; 
saha TKİ tarafından rödevans ihalesine çıkarılmış ve 14 
Nisan 2017 tarihinde ihaleyi kazanan firma ile sözleşme 
imzalanmıştır.

- Sözleşmenin imzalanmasını müteakip ihaleyi kazanan 
firma tarafından hazırlandığı belirtilen proje ruhsat sahibi 
olan TKİ tarafından MİGEM’in onayına sunulmuştur.

- Şırnak Valiliği tarafından yapılan açıklamada projenin 
onaya sunulmasını müteakip, sahada MİGEM tarafından 
yapılan inceleme sonucu “tehlikeli durumların devam et-
tiği, üretime yönelik faaliyetlerin durdurulmasına devam 
edilmesi, tehlikeli durumun giderilmesine yönelik faali-
yetlerin sürdürülmesi ve kömür sevkiyatı yapılmaması” 
kararı verilmiştir. Bu karar MİGEM tarafından TKİ Genel 
Müdürlüğü’ne ve Şırnak Valiliği’ne yazılı olarak iletilmiştir.

- Heyetimiz tarafından yapılan inceleme ve araştırmalar 
da elde edilen bu tespitler sonucu cevaplanması gereken 
sorular;

- TKİ Genel Müdürlüğü ve Şırnak Valiliği bu kararın gere-
ğini yapmış mıdır?
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- MİGEM’in onayına sunulan proje kim tarafından hazır-
lanmıştır?

- Hazırlanan projede; kapatma nedenleri ele alınarak çö-
züm önerilmiş midir?

- Projede işçi sağlığı ve güvenliği bakımından alınması ge-
reken tedbirler önerilmiş midir?

- MİGEM’in bu kararına göre ruhsat sahibi veya röde-
vansçı firma tarafından “tehlikeli durumun giderilmesine 
yönelik faaliyetler” için yapılması gerekli çalışmalara yö-
nelik bir proje, risk analizi yapılmış mıdır?

- Risk analizi yapıldıysa bu proje ilgili ve yetkili kurumların 
onayına sunulmuş mudur?

- MİGEM’in bu kararına rağmen sahada su atımı, hazırlık 
ve dekapaj faaliyetleri yapılmış mıdır?

- Bu sahada durdurma kararı varken, durdurma kararının 
gerekçesi olan tehlikeli durumlar ortadan kaldırılmadan 
ihaleye çıkılması ne kadar hukuki ve bilimsel bir karardır?

- Olayın meydana geldiği sahada ihaleyi alan firma işi baş-
ka bir taşeron firmaya devretmiş midir? Aralarında bir 
taşeron sözleşmesi var mıdır?

- Olayda hayatını kaybeden 8 madencinin SGK’ya kaydı 
var mıdır?

Bu sorular cevaplandığında, gerekli belgeler kamuoyuna 
sunulduğunda bu ocağın kaçak olup olmadığı, ihmallerin 
ve gerçek sorumluların kimler olduğu çok kolay bir şekil-
de ortaya çıkacaktır.

Bölgede yaşanan işsizlik nedeniyle insanlarımız açlık-
tan ölmek ile tedbirler alınmamış emniyetsiz ocaklarda 
ölmek arasında tercih yaparak bu ocaklarda çalışmak 
zorunda kalmaktadır. Ve ne yazık ki hayatlarını kaybet-
mektedirler. 2013 yılında faaliyetleri durdurulan ve bu 
nedenle kaçak olduğu iddia edilen bu sahada kapatma 
kararından sonra meydana gelen kazalarda 15 kişi yaşa-
mının kaybetmiştir.

Bölgede ki maden işletmeleri risk barındırmaktadır. Teh-
like sadece bu ocakla sınırlı değildir. Bölgede bu açık 
ocakla birlikte derinlikleri 100 ile 200 metre arasında de-
ğişmekte olan onlarca yeraltı ocağı ve buralarda çalışan 
500 civarında insan ölüm tehlikesi ile karşı karşıyadır.

Mevcut durumda; açlık-kaçak üretim-ölüm bir başka de-
ğişle 40 katır 40 satır ikilemi dışında üçüncü bir yol bulun-
malıdır. Devlet sorunun muhatabı olma cesaretini gös-
tererek rödevans-taşeron sisteminden vazgeçerek kendi 
sahasında üretimi kendisi gerçekleştirmelidir.

Doğanın; insanlığa bir kez bahşettiği ve tekrarı olmayan 
bu doğal kaynaklarımızın, işçi sağlığı ve güvenliği çerçeve-
sinde, bilimin ve tekniğin ön gördüğü biçimde, olumsuz 
çevresel etki yaratmadan, en yüksek verimle doğru bir 
biçimde kullanıma sunulması gerekir.

Oysa bölgede şu anda Şırnak asfaltitleri (kömür), bir plan 
proje dâhilinde işletilmemekte, işçi sağlığı ve iş güvenliği 
kurallarına uyulmamakta ve üretilen kömür uygun alan-
larda değerlendirilmemektedir. Bununla birlikte ocakla-
rın kaçak olarak addedilmesi, sorunları daha da ağırlaş-
tırmaktadır.

Ölümlerin son bulması için rant politikaları yerine, kamu 
yararına politikaların eşliğinde, maden mühendisliği bili-
min ve tekniğinin ışığında projeler üretilmelidir. Bu çalış-
malar için üniversitelerden, meslek odalarından, sendi-
kalardan destek alınarak katılımcı bir anlayışla ulusal bir 
madencilik ve işçi sağlığı- iş güvenliği politikası oluşturul-
malı ve gerekli kurumsal ve teknik alt yapı sağlanmalıdır.

İş hayatındaki belirsizlikler ve işyeri denetimlerinin yeter-
sizliği, iş yerlerinde işçilerin sendikal hak arama mücade-
lelerinin önünde ki engeller sahaya iş kazaları ve meslek 
hastalıklarında artış olarak yansımaktadır. Yetkilileri bu 
konuda ciddi önlemler almaya davet ediyoruz.

DİSK / KESK / TMMOB / TTB
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G ü n c e

Ekim 
2017

Günce

1 Ekim 2017 Pazar
OYK Üyesi Elif Öztürk, İstanbul Şube Öğrenci Üye 
Buluşması'na katıldı.

4 Ekim 2017 Çarşamba
Oda Yönetim Kurulu Toplantısı yapıldı.

7 Ekim 2017 Cumartesi
Oda Başkanı Ali Ekber Çakar, Antalya Şube Danışma Ku-
rulu Toplantısı’na katıldı.

8 Ekim 2017 Pazar
On Ekim Ankara Gar Katliamında yitirdiklerimiz için  Kar-
şıyaka Mezarlığında yapılan anmaya yönetici ve çalışanla-
rımız katıldı.

9 Ekim 2017 Pazartesi
Oda Yönetim Kurulu Toplantısı yapıldı.

10 Ekim 2017 Salı
On Ekim Ankara Gar Katliamının yıldönümünde, Gar 
önünde toplanmak isteyen kitleye polis tarafından müda-
hale edilmesi üzerine İMO’da gerçekleştirilen basın açık-
lamasına Oda yönetici ve çalışanları katıldı.
On Ekim Anması’na yapılan polis müdahalesine ilişkin 
DİSK, KESK, TMMOB, TTB ve 10 EKİM-DER tarafından ger-
çekleştirilen basın toplantısına Oda yönetici ve çalışanları 
katıldı.
Oda Merkezi’nde gerçekleştirilen Mesleki Yeterlilik (İş 
Makinaları) Çalışma Grubu IX. Toplantısı’na Oda Başkanı 
Ali Ekber Çakar, OYK Sayman Üyesi Tahsin Akbaba, Oda 
Onur Kurulu Üyesi Mustafa Yazıcı ve Oda Teknik Görevlisi 
A. Sıla Aytemiz katıldı.

12 Ekim 2017 Perşembe
Oda Başkanı Ali Ekber Çakar, Enerji ve Tabii Kaynak-
lar Bakanlığı Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü’nde 
gerçekleştirilen Enerji Verimliliği Koordinasyon Kurulu 
Toplantısı’na TMMOB adına katıldı.

13 Ekim 2017 Cuma
OYK Üyesi Elif Öztürk ve Odamız teknik görevlilerimiz 
Ankara Şube Öğrenci Üye Komisyonu etkinliğine katıldı.

14 Ekim 2017 Cumartesi
Oda Başkanı Ali Ekber Çakar, OYK Sekreter Üyesi Yunus 
Yener ve OYK Sayman Üyesi Tahsin Akbaba, Kocaeli Şube 
Uygulamalı Eğitim Merkezi yeni hizmet binası açılışına ka-
tıldı.

IV. Enerji Verimliliği Kongresi’ne, Oda Başkanı Ali Ekber 
Çakar, OYK Sekreter Üyesi Yunus Yener ve OYK Sayman 
Üyesi Tahsin Akbaba katıldı.
Ankara Şube'de yeni mezun üyelerle yapılan toplantıya 
OYK üyesi Elif Öztürk, Oda Müdürü Arife Kurtoğlu ve Oda 
Teknik Görevlileri Evren Sağ ve Cem Şavur katıldı.

18 Ekim 2017 Çarşamba
Oda Yönetim Kurulu Toplantısı yapıldı.

21 Ekim 2017 Cumartesi
Odamız 46. Dönem IV. Oda Danışma Kurulu Toplantısı, 
Ankara Alba Otel’de gerçekleştirildi.
Oda Onur Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.
Zonguldak Şube'nin düzenlediği, Kimya Mühendisleri 
Odası Zonguldak Şubesi’nde gerçekleştirilen ‘Türkiye’de 
Termik Santraller ve Zonguldak’ konulu panele OYK Üyesi 
ve Oda Enerji Çalışma Grubu Üyesi Şayende Yılmaz, Oda 
Enerji Çalışma Grubu Başkanı Oğuz Türkyılmaz ve Oda 
Enerji Çalışma Grubu Üyesi Orhan Aytaç konuşmacı olarak 
katıldı.

25 Ekim 2017 Çarşamba
Oda yönetici ve çalışanları, İMO’da gerçekleştirilen 
TMMOB İKK’ları TMMOB Haftası etkinliğine katıldı.

26 Ekim 2017 Perşembe  
Oda Teknik Görevlisi Derya Baran, Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı’nda gerçekleştirilen Merkezi Isıtma Sistemleri ve 
Gider Paylaşımı Uygulamaları Bilgilendirme Toplantısı'na 
katıldı.

27 Ekim 2017 Cuma
Oda Başkanı Ali Ekber Çakar, 29 Ekim Cumhuriyet Bay-
ramı dolayısıyla yazılı bir açıklama yaptı.

28 Ekim 2017 Cumartesi
Odamız Antalya Şubesi’nde gerçekleştirilen Asansör 
Periyodik Kontrolleri Toplantısı’na OYK Sekreter Üyesi Yu-
nus Yener ve Oda Teknik Görevlisi Bülent Göksülük katıldı.

30 Ekim 2017 Pazartesi
Oda yönetici ve çalışanları, TMMOB Ankara İKK’nın An-
kara Büyükşehir Belediye Başkanı İ. Melih Gökçek’in istifası 
nedeniyle MMO Suat Sezai Gürü Toplantı Salonu’nda ger-
çekleştirdiği basın toplantısına katıldı.
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