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Sunuş

ŞUBE GENEL KURULLARIMIZ 
BİRER DEMOKRASİ ŞÖLENİ OLACAK

46. Dönem Çalışma Programında yeralan 
Odamız kongre ve kurultay etkinlikleri başarıyla 
tamamlandı. 

Geçen ay 17-18 Kasım’da Ankara’da Kaynak 
Teknolojisi ve Tahribatsız Muayene Ulusal 
Kongresi ve Sergisi; yine 17-18 Kasım’da 
İstanbul’da Endüstri İşletme Mühendisliği 
Kurultayı; 22-25 Kasım’da İzmir’de Ulusal 
Hidrolik Pnömatik Kongresi ve Sergisi, 30 
Kasım-2 Aralık’ta da Adana’da Ulusal İşçi Sağlığı 
ve İş Güvenliği Kongresi yapıldı. 

Bültenimizin basım hazırlıkları yapılırken de, 
bütün etkinliklerimizin finali olan TMMOB 
Sanayi Kongresi 2017 8-9 Aralık’ta Ankara’da 
gerçekleştirildi.

TMMOB Sanayi Kongresi 2017’ye Odamız 
tarafından altı ayrı rapor sunuldu. Bu raporlardan 
Makina İmalat Sanayi Sektör Araştırması, Küçük 
ve Orta Ölçekli Sanayi İşletmeleri (KOBİ’ler), 
Organize Sanayi Bölgeleri, Küçük Sanayi Siteleri 
ve Teknoparklar adlı raporlar önceki yıllarda 
yayımlanan raporlarımızın güncellenmesiyle 
sunuldu. 

Bunların yanısıra Odamızın geçtiğimiz yıllarda 
başlattığı mühendislerin fabrika, toplumsal 
yaşam ve kent deneyimleri araştırması saha 
çalışmasının genişletilmesi sonucu üç sanayi 
mekânında, Gaziantep, Ergene ve Konya’da 
meslektaşlarımız arasında yapılan saha 
araştırmalarıraporları ayrıca da kongreye 
sunuldu. 

Diğer bütün kongrelerimizde yapıldığı gibi, 
Sanayi Kongresi’ndeki sunumlar, bildiriler, 
panel çözümleri kitaplaştırılarak en kısa sürede 
meslektaşlarımız ve kamuoyunun kullanımına 
sunulacaktır.

Bilindiği üzere, sırada Şubelerimizin genel 
kurulları var.  Şube genel kurullarımız Ocak 
ayının 13-14’ünde çoğunluksuz olarak 
toplanacak. Genel kurullarımızın, Odamızın ve 
mesleğimizin saygınlığına yakışır bir biçimde ve 
demokrasi şöleni atmosferinde yapılacağından 
eminiz. 

Bu vesileyle, birçok yaşam güçlüğü içinde 
evinden, ailesinden, işinden zaman ayırarak 
Odamıza ve TMMOB’ye yönelik baskı ve 
mevzuat düzenlemelerine karşı mücadele eden, 
örgütümüzü ayakta tutan ve geliştiren; Oda 
Onur ve Denetleme Kurulları, Şube Yönetim 
Kurulları, Temsilcilik ve Yürütme Kurulları 
ile Komisyonlar ve Çalışma Gruplarında yer 
alan bütün çalışma arkadaşlarımıza teşekkür 
ediyoruz.

Görevlerinden ayrılacak arkadaşlarımıza 
da Oda’ya yaptıkları katkı ve başarılı 
çalışmalarından dolayı ayrıca teşekkür ediyor; 
Oda-Şube çalışmalarına bundan sonra da 
aktif katkı koyacakları inancıyla yaşamlarında 
başarılar diliyoruz.

Odamızın kuruluşunun yıldönümlerinde 
düzenlenen; emeğin, mesleki geçmişin ve 
deneyimin takdir edilip onurlandırıldığı 
Geleneksel Gecelerimiz dolayısıyla da 63 yıllık 
tarihimize tanıklık eden, Odamızı bugünlere 
taşıyan ve meslekte 25. yıl, 40. yıl, 50. yılını 
dolduran bütün meslektaşlarımızı emeklerinden 
dolayı bir kez daha yürekten kutluyoruz. 

Esenlik dileklerimizle. 

TMMOB Makina Mühendisleri Odası
Yönetim Kurulu
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KAYNAK TEKNOLOJİSİ X. ULUSAL KONGRE VE SERGİSİ 
ANKARA’DA GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Odamız adına Ankara Şube sekreteryalığında düzenlenen Kaynak Teknolojisi X. Ulusal Kongre ve Sergisi, 17-18 
Kasım 2017 tarihlerinde Ankara Yenimahalle’de Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Ülkemizin içinde bulunduğu endüstriyel yapılanma süreci 
ve gelişim alanları göz önüne alınarak kongrenin teması 
bu yıl üç başlıkta toplandı. “Tahribatsız Muayene, Kaynak 
Teknolojileri Uygulamalarında Personel Eğitimi, Kaynak 
Teknolojisinin Toplumsal Kullanımına Yönelik Uygulama-
ları, Kalite ve Bakımları” olarak belirlenen ana temalar 
ışığında kongrede, yeni teknolojik gelişmelerin uygulama-
ya geçirilmesi, endüstrinin talepleri, yaşanan sorunlar ve 
olası çözüm önerilerinin ortaya konulduğu bir tartışma 
ortamı oluşturulması hedeflendi.

Kaynak Teknolojisi X. Ulusal Kongre ve Sergisi’nde, 7 
ayrı oturumda 27 bildiri sunuldu. Kongrede ayrıca çok 
sayıda sektör temsilcisi firmanın katılımıyla iki gün boyun-
ca bir sergi de gerçekleştirildi.

İki gün süren kongrenin açış konuşmaları  Oda Yönetim 
Kurulu Başkanı Ali Ekber Çakar, TMMOB Yönetim Ku-
rulu Başkanı Emin Koramaz, Odamız Ankara Şube Yö-
netim Kurulu Başkanı Varlık Özerciyes ve Yenimahalle 
Belediye Başkanı Fethi Yaşar tarafından yapıldı.

MMO Ankara Şube Yönetim Kurulu Başkanı 
Varlık Özerciyes, açılışta şöyle konuştu:

“Sizleri Makina Mühendisleri Odası Ankara Şubesi Yöne-
tim Kurulu ve şahsım adına saygıyla selamlıyorum.

Şubemiz yürütücülüğünde gerçekleştirdiğimiz, sektörde-
ki teknolojik gelişmelerin yanı sıra sorunların ve çözüm 
önerilerinin paylaşılacağı Kaynak Teknolojisi X. Ulusal 
Kongre ve Sergisine siz değerli mühendislerin, bilim in-
sanlarının, delegelerin, katılımcıların, kurum ve kuruluşla-
rın desteği bizler için çok önemlidir. Sizleri tekrar selam-
lıyor, kurultayımıza hoş geldiniz diyorum.

Odamız; meslek ve uzmanlık alanlarımızla ilgili gelişme-
leri tartışmaya açmak, görüş ve önerilerimizi yetkililere 
iletmek, kamuoyunu bilgilendirmek, meslek ve meslek-
taşlarımızı ilgilendiren tüm konularda meslektaşlarımızın 
bilgi seviyelerini arttırmak amacıyla çok sayıda etkinlik 
düzenlemektedir. 1997 yılında ilkini düzenlediğimiz Kay-
nak Teknolojisi Kongresi de, ülkemiz ve sanayimiz açı-

sından çok önemli yere sahip olan bu etkinliklerimizden 
biridir. Öncelikle, kurultaylarımızı var eden, çalışmalarını 
büyük bir özveri ve kararlılıkla sürdüren Düzenleme ve 
Yürütme Kurulu üyelerimize, Kongre sekreteryamıza te-
şekkür etmek istiyorum.

Odamız, ülkemiz sanayisinin gereksinim duyduğu nitelikli 
iş gücünün yetiştirilmesi, bilim ve teknolojide yaşanan ge-
lişmeleri takip ederek bilgilerin güncellenmesi amacıyla 
birçok alanda eğitimler düzenlemekte, belgelendirme 
yapmaktadır. Kaynak Teknolojisi Kongresi aracılığıyla 
ise, bilgiyi üreten ve bu bilgiye ihtiyaç duyan, kullanan ve 
geliştirilmesine yardımcı olan tarafların aynı platformda 
buluşması hedeflenmiştir.

Tasarım, imalat, bakım, montaj gibi alanlarda çalışan 
birçok firma tarafından yaygın olarak kullanılan kaynak 
teknolojisi, sanayileşmeye paralel olarak gelişim göster-
mektedir. Üretim teknolojisindeki ilerlemelerin yanı sıra 
kontrol yöntemleri, kalite güvence sistemleri, eğitim ve 
belgelendirme konularında da yenilikler gerçekleşmekte-
dir.

Bunlara ilaveten Uluslararası rekabet koşulları da, kay-
nak alanında nitelikli personel istihdamını ve gelişmiş kay-
nak mühendisliği uygulamalarını zorunlu kılmaktadır. Bu 
anlamıyla, kaynak tekniği alanında çalışan mühendis ve 
ara teknik personelin eğitimi ve belgelendirilmesi büyük 
önem taşımaktadır.
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Ülkemizin geleceği, bilim, teknoloji, Ar-Ge, inovasyon, 
mühendislik ve yerli üretim konularında yeterli teşvik ve 
uygulamaların oluşturulmasıyla doğru orantılıdır. “Tek-
nolojiyi yalnızca kullanan değil, üreten bir toplum olma” 
hedefini gerçekleştirmek ve küresel rekabet içerisinde 
başarı elde edebilmek için kaynak teknolojisi uygulamala-
rında Ar-Ge, inovasyon, standardizasyon anlayışının yer-
leştirilmesi bir zorunluluktur.

Kurulduğu yıldan bu yana Odamız içinde kaynak tekno-
lojisi konusunda önemli birikimler oluşmuştur. Konuyla 
ilgili, üniversite ve sanayi kuruluşlarında görev yapan uz-
manlarla yakın ilişkilerde bulunulmuş; 1988-89 yıllarında 
iki kez MMO ve TÜV Stuttgart işbirliği ile Almanya’da 
480 saatlik “Kaynak Uzman Mühendisliği” eğitimi ger-
çekleştirilmiştir. ODTÜ’de kurulan “Kaynak Teknolojisi 
ve Tahribatsız Muayene Merkezi” ile ortak birçok çalış-
ma yürütülmüştür. 1994 yılında Odamız bünyesinde bir 
Kaynak Komisyonu oluşturulmuş ve bu komisyon; kay-
nak konusunda çalışan, konuya ilgi duyan herkesi tek çatı 
altında toplayacak bir kongreyi, kurulduğu andan itiba-
ren gündemine almıştır. Tüm bu birikimlerin sonucunda, 

1997 yılından bu yana gerçekleştirdiğimiz dokuz kongre-
mizde, bu zamana kadar toplam 243 bildiri sunulmuş ve 
4 bin civarında katılımcıya ulaşılmıştır.

Yine, bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz kongrelerimizde; 
Kaynak Teknolojisi Alanındaki Yenilikler, Yeni Uygula-
malar, Malzemelerin Kaynak Edilmesi ile ilgili Gelişme-
ler, Kaynaklı Yapıların Tasarımı, Kaynak Personelinin 
Eğitimi, Belgelendirilmesi ve Yeniden Belgelendirme ile 
ilgili Yürütülen Çalışmalar, Kaynaklı Parçaların Tahribatlı/
Tahribatsız Muayenesi, Kaynak Teknoloji ve Tahribatsız 
Muayene Alanında İş Güvenliği ve İş Sağlığı, Tehlike De-
ğerlendirmesi, İmalat Alanına Özel Kalite Güvence Uy-
gulamaları/Yaklaşımları, Kaynak Mühendisliği gibi birçok 
konuda verimli tartışmalar yürütülmüş, sonuç bildirileri 
sektörle ilgili kurum ve kuruluşlar başta olmak üzere tüm 
kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.

İki gün boyunca sürecek bu yıl ki kongremizin ana tema-
sı ise, ülkemizin endüstriyel yapılanma süreci ve gelişim 
alanları göz önüne alınarak üç başlık altında toplanmıştır. 
“Tahribatsız Muayene, Kaynak Teknolojileri Uygulamala-
rında Personel Eğitimi, Kaynak Teknolojisinin Toplumsal 
Kullanımına Yönelik Uygulamaları, Kalite ve Bakımları” 
olarak belirlenen ana temalar ışığında yeni teknolojik ge-
lişmelerin uygulamaya geçirilmesi, endüstrinin talepleri, 
yaşanan sorunlar ve çözüm önerilerinin ortaya konuldu-
ğu bir tartışma ortamı oluşturulması hedeflenmektedir.

Sözünü ettiğim bu amaçlar doğrultusunda; konunun uz-
manları ve akademisyenler tarafından hazırlanan 27 bildi-
ri, kongre kapsamında düzenlenen 7 oturumda katılımcı-
lara sunulacaktır.

Ayrıca Kongremizin bu yıl ki sergisine sektörün önde ge-
len 11 firması katılım sağlamış bulunmaktadır.

Kongremize sunulacak bildiriler ve yürütülecek tartışma-
lar, Kongre Kurullarımız tarafından özenle değerlendirilip 
sonuç bildirisine dönüştürülerek, sektörle ilgili kurum ve 
kuruluşlar başta olmak üzere tüm kamuoyu ile paylaşıla-
caktır.

TMMOB Makina Mühendisleri Odası adına Ankara Şube 
yürütücülüğünde gerçekleştirilen Kaynak Teknolojisi X. 
Ulusal Kongre ve Sergisinin düzenlenmesinde emeği 
geçen Düzenleme, Danışmanlar, Yürütme Kurulu üye-
lerine, bildiri sunacak konuşmacılara, Çankaya ve Yeni-
mahalle Belediyesi başta olmak üzere destek veren kişi, 
kurum ve kuruluşlara, Oda ve Şube Yönetim Kurulu 
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üyelerine, Kurultay Sekreterimiz Arif Selamoğlu ve Şube 
Müdürümüz Cenk Lişesivdin nezdinde tüm Şube çalışanı 
arkadaşlarıma ve siz değerli katılımcılara teşekkür edi-
yor, sizlerin katkılarıyla verimli bir kongre geçireceğimize 
olan inancımı bir kez daha paylaşmak istiyorum.

“Bilim aklın şiiridir; şiir de yüreğin bilimidir” der, Maksim 
Gorki

En çok ihtiyaç duyduğumuz şu günlerde, bilimin ve sa-
natın yol gösterici ışığıyla hepinizi tekrar selamlıyorum.”

Oda Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ekber Çakar 
açılışta şöyle konuştu: 

“Yirmi yıldır düzenlediğimiz, şimdi onuncusunda buluş-
tuğumuz Kaynak Teknolojisi Ulusal Kongre ve Sergisi’ne 
hoş geldiniz.

18 Şubesi, 98 il–ilçe temsilciliği, 108 bin mühendis üye-
si, 7 mesleki denetim bürosu, 121 farklı noktada eğitim 
yapan meslek içi eğitim merkezleri, 9 uygulamalı eğitim 
merkezi, mesleki denetim, teknik ölçüm, bilirkişilik hiz-
metleri ve akredite onaylanmış kuruluşları bulunan Oda-
mız, tüm üyelerimizi ve sanayiyi kapsayacak çalışmalar 
yapmayı en önemli görevleri arasında saymaktadır. 

İki yılda bir, her çalışma döneminde, ülkemizin dört bir 
yanında düzenlediğimiz kongre, kurultay, sempozyum 
etkinlikleri de çalışmalarımızda önemli bir yer tutmakta-
dır.

Bu kapsamda Odamız; bu çalışma döneminde uzmanlık 
alanlarımızla ilgili, işçi sağlığı ve iş güvenliğinden uçak, ha-
vacılık, uzay, tesisat, endüstri işletme, bakım ve kaynak 
mühendisliklerine, kısaca sanayinin bütünü ve uzmanlık 
alanlarımızdaki mühendislik disiplinlerine yönelik bir dizi 
kongre, kurultay, sempozyum düzenlemektedir.

Bu etkinlikler, meslek alanlarımızın düzenlenmesi, mü-
hendislik uygulamalarının geliştirilmesi, nihai planda ülke-
mizin sanayileşmesi, kalkınması ve demokratikleşmesini 
amaçlamaktadır.

Kaynak teknolojisi alanında kurumsal kimliğe kavuşmuş 
en kapsamlı platform olan Kaynak Kongrelerimiz de, 
1997 yılından beri bu çerçevede bir işleve sahiptir.

Kongremizin bugünlere ulaşmasında dünden bugüne 
emeği, katkısı bulunan herkese içten teşekkürlerimizi 
sunuyorum.

Bildiğiniz üzere, “Tahribatsız Muayene”, “Kaynak Tek-
nolojileri Uygulamalarında Personel Eğitimi” ile “Kaynak 
Teknolojisinin Toplumsal Kullanımına Yönelik Uygulama-
ları, Kalite ve Bakımları” Kongremizin ana temalarıdır.

Bu noktada öncelikle, tahribatsız muayenenin önemli bir 
denetim mekanizması olduğunu belirtmek istiyorum. Bu 
mekanizma, imalattan işletme sürecine kadar birçok aşa-
mada devreye girmekte ve güvenli bir sürecin oluşmasını 
sağlamaktadır.

Böylesi önemli bir mekanizmanın ülkemizde gelişmesi 
ve muayene kalitesinin de uygun seviyelere getirilmesi 
gerekmektedir. Bu konu ile ilgili muayene kuruluşlarının 
kaliteli hizmet vermesi önem kazanmaktadır. Hizmet ve-
ren firmanın tecrübesi konu ile ilgili en önemli husustur. 
“Tahribatsız Muayene Personeli”nin kaliteli eğitim gör-
mesi ve yaptığı çalışmanın önemini bilmesi, sektörün ge-
lişimi için çok önemlidir. Muayeneyi yapacak personelin 
eğitimli ve belgeli olması şarttır. İşçi sağlığı ve iş güvenliği 
için olmazsa olmaz bir gerekliliktir.

5
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Denetimin, güvenli yaşam için bir gereksinim olduğu, 
hem muayeneyi yapan firmalar hem de kontrolü ya-
pan personel tarafından hiçbir zaman unutulmamalıdır. 
Önemsenmesi ve sürekli geliştirilmesi gereken bir konu 
ve sektördür.

Son yıllarda üretim teknolojileri ve malzeme alanında-
ki gelişmeler paralelinde kaynak yöntemleri, tahribatsız 
muayene yöntemleri ve kalite güvence gereklilikleri de 
daha önemli hale gelmiştir. Bu yöntemlerin doğru kul-
lanımının sağlanması için bu alanda çalışacak personelin 
eğitimi ve belgelendirmesi önemli bir gerekliliktir. Gü-
nümüz dünyasının ekonomik faaliyetlerinde uluslararası 
rekabetin artması, söz konusu eğitim ve belgelendirme-
nin uluslararası tanınırlıkta olmasını gerektirmektedir. 
Kongrelerimizde yıllardır vurgulanan kaynakçı eğitimleri 
ve belgelendirmesine yönelik yaşanan sıkıntı ve mevzuat 
eksikliğinin giderilmesi için bir takım girişimlerde bulu-
nulsa da konu hala çözüme kavuşturulamamıştır.

Ülkemizde kaynak teknolojisi alanında kişi ve kuruluşla-
rın belgelendirilmesinde yaşanan boşluk sonucu, belge-
lendirme işlemleri, birçok yabancı ülkenin standartlarına 
göre ve bu ülkelere ait kuruluşlar ya da temsilcilerince 
yapılagelmiştir. Bu alanda Mesleki Yeterlilik Kurumu ta-
rafından ulusal standartlar hazırlanmış, bu standartlara 
göre teknik personelin belgelendirilmesi ve belgelendir-
me yapacak kuruluşların yetkilendirilmelerine yönelik ça-
lışmalar başlatılmış ise de yaşanan sorunlar tam anlamıyla 
çözülememiştir.

Bu konuda düzenlenen kongrelerin yanı sıra ciddi çalış-
malarda bulunan Odamız, özellikle eğitim ve belgelendir-
me konusunda ciddi bir alt yapıya sahiptir.

TMMOB Makina Mühendisleri Odası olarak Tahribatsız 
Muayene Kuruluşumuz ve Tahribatsız Muayene Personel 
Belgelendirme kuruluşumuz ile sektöre destek veriyor 
ve sektörün gelişmesi için önemli adımlar atmaya çalışı-
yoruz.

MİEM tarafından verilen belgelerin ulusal ve uluslararası 
tanınırlığı ve hizmetin niteliğinin yükseltilmesi için Oda 
merkezinde TÜRKAK tarafından akredite Personel Bel-
gelendirme Kuruluşu ve A Tipi Muayene Kuruluşu olarak 
“Basınçlı Kaplar ve Kaldırma İletme Makinalarının Periyo-
dik Kontrolleri ile Teknik Ölçüm ve Analiz Hizmetleri” 
verilmektedir. Kaynak sektöründeki ara teknik persone-
lin belgelendirilmesine yönelik çalışmalar da Odamızca 
yapılmaktadır.

Bu kapsamda uygulamalı eğitim merkezlerimizde, Bil-
gisayar Destekli Analiz, Tahribatsız Muayene, Yorulma 
Test ve Analizleri, Kaynakçı eğitimleri verilmektedir. Eği-
tim sonrasında yapılan sınavlarla çelik kaynakçısı, alümin-
yum kaynakçısı, doğalgaz polietilen kaynakçısı, doğalgaz 
çelik boru kaynakçısı, plastik kaynakçısı, kaynak operatö-
rü, otomotiv sac kaynakçısı, direnç kaynak ayarcısı serti-
fikasyonu yapılmaktadır.

Yine, EPDK’nın “Doğal Gaz Piyasası Sertifika 
Yönetmeliği”ne eklenen doğalgaz alanında çalışan kay-
nakçıların akredite kuruluşlarca belgelendirilmiş olması 
zorunluluğu göz önünde bulundurulmuş, kaynakçılara 
yönelik belgelendirme faaliyetinin akreditasyon kapsamı-
mıza eklenmiştir.

Odamız bu konudaki olanaklarını ve birikimini kaynak 
teknolojisi alanında hizmet sunan tüm kurum ve kuruluş-
larla paylaşmaya hazırdır. İlgili tüm kurum ve kuruluşların 
bu çabaya destek vermesi ve işbirliğine açık olmaları ge-
rektiğine inanıyoruz.

Kamu yönetimini, ülke imarını, yapı, kent, ulaşım, eğitim, 
sağlık, tarım, enerji, maden, su, çevre ve koruma alanla-
rı ile TMMOB mevzuatını yeniden düzenlemeye yönelik 
adımlar ne yazık ki iki kurultayımız arasında yoğunlaştı. 
Ülkemiz bugün kimsenin iyimser olamadığı bir sürece 
doğru sürüklenmektedir. Bu sürecin çalışma alanlarımı-
za, genelde sanayi ve ekonomiye de yansımalarını görü-
yoruz.

Örneğin, TMMOB ve bağlı Odalarının iç işleyişlerinden, 
üyelerimizin toplumsal yaşamın hemen her alanında yü-
rüttükleri mesleki faaliyetlerine dek müdahale edilmesi 
söz konusudur. TMMOB ve bağlı Odalarının kamu adı-
na kamusal-mesleki-toplumsal sorumluluk ve etik ilkeler 
çerçevesinde yürüttüğü faaliyetler ve sunduğu katkıların 
bertaraf edilmeye çalışılmasının, iktidarın rant ve yandaş 
ekonomisinin önündeki engelleri de büyük oranda orta-
dan kaldırmaya yönelik olduğunu hatırlatmak isterim.

Diğer yandan, küresel kapitalist ekonomide esen yeni 
rüzgarların Türkiye lehine olmadığı da görülmektedir. 
Bugüne dek sıcak paraya bağımlı sürdürülen ekonomide 
sıcak para denilen kısa dönemli finans sermayesi hare-
ketleri artık kapitalizmin merkezlerine yönelmekte ve bu 
durum iktidar ekonomisinin kimyasını bozmaktadır. Bu-
güne dek iktidarın en gözde reklamı gibi kullanılan eko-
nominin tüm yaldızlarının dökülme süreci yaşanmaktadır.
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Ülkemizde bugün, sanayinin adeta rafa kaldırıldığını, sa-
nayileşme iddialarının da geçmişte kaldığına tanık oluyo-
ruz. Öyle ki, sanayileşmenin merkezinde yer alan imalat 
sanayi, ülkemizde hem niceliksel hem de niteliksel ola-
rak gerilemeye terk edilmiştir. 2000’lerin başında yüzde 
46’larda olan büyüme hızı bugün yüzde 10’lara düşmüş-
tür. Yine aynı dönem aralığında toplam milli gelir içindeki 
payı yüzde 22’lerden bugün yüzde 16’lı seviyelere düş-
müş, toplam sabit sermaye yatırımları 245 milyar liradan 
165 milyar liraya düşmüştür.

İmalat sanayiinde yatırım yoğunluğu incelendiğinde ise 
1970’lerde yüzde 47,6, 1990 ve 2000’lerin başında yüz-
de 20’ler, bugüne gelindiğinde ise yüzde 13’lük bir seviye 
göze çarpmaktadır.

On yıllardır serbestleştirme uygulamalarıyla sanayide 
sübvansiyonların büyük ölçüde kaldırıldığı, KİT yatırım-
larının durdurulduğu, büyük ölçekli sanayi kuruluşlarının 
özelleştirildiği, sabit sermaye yatırımlarında gerileme ya-
şandığı, tüm sektörlerde korumacılığın asgariye indirildiği 
ve sanayimizin eşitsiz koşullarda küresel rekabete açıldığı 
birer gerçektir.

Bu olgu ve süreçlerin koşullamasıyla, sanayi genelinde öz 
kaynaklardan çok ithal kaynaklar girdi olarak kullanılmak-
tadır. Küresel güçlerin dayattığı işbölümü ile fason üretim 
ve taşeronlaşma egemen olmuştur. Bugün kaynak tah-
sisinin iç ve dış piyasalar yoluyla sağlandığı bir model ve 
hatta bunun olanaklarının giderek sınırlandığı bir durum 
söz konusudur.

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

Diğer yandan gerek Odamız gerekse başka kuruluşlarca 
yapılan araştırmalarda mühendislik sanayilerinde gerile-
me olduğu, giderek artan ölçüde net ithalatçı konuma gi-
rildiği ve nitelikli personel yetersizliği tespit edilmektedir. 
Bu durum mühendis yoğun sanayiler için kabullenilecek 
bir tablo sunmamaktadır.

Bu duruma karşı mühendisliğin korunması ve geliştirilme-
si, sanayinin güçlendirilmesi ve geleceğinin oluşturulması 
anlamına da gelecektir. Kaynak mühendisliği ve uygula-
malarının geliştirilmesini de bu kapsamda değerlendiriyor 
ve önemsiyoruz.

Ülkemizin içinde bulunduğu durumdan çıkması için ya-
tırımlar artırılmalı, serbestleştirme ve özelleştirmeler 
durdurulmalı, ithalat politikaları gözden geçirilmeli, yerli 
yatırımcı özendirilmeli ve korunmalı, katma değeri yük-
sek ileri teknoloji isteyen alanlarda yapılacak yatırımlar 
desteklenmeli, kamusal üretim-hizmet, denetim ve plan-
lama, ekonomide yeniden saygın bir konuma sahip olma-
lıdır. Bu kapsamda sanayinin fason yapısı değiştirilmeli; 
yeniden yerli girdi oranını artıran, kredi mekanizmasını 
KOBİ’lere yönelik olarak yaygınlaştıran, istihdamı ön pla-
na çıkaran, bölgelere göre kapsamlı kalkınma planlı geliş-
tiren bir strateji yürürlüğe konulmalıdır.

Eksenine insanlarının mutluluk ve refahını, sosyal devlet 
anlayışını oturtan, öz kaynak ve birikimlerimize, bilim ve 
teknoloji politikalarına dayalı bir sanayileşme ve kalkınma 
planı yaklaşımı benimsenmeli ve uygulamaya konulmalı-
dır.

Son olarak, kongre ve serginin gerçekleşmesine katkıda 
bulunan kurum ve kuruluşlara, oturumlarda bildiri suna-
cak ve seminer verecek değerli konuşmacılara, delege ve 
izleyiciler ile etkinliğin gerçekleşmesini sağlayan düzenle-
me, danışma, yürütme kurullarına, Ankara Şube Başkanı, 
Yönetim Kurulu, Şube çalışanları ve kongre sekreterine, 
şahsım ve Oda Yönetim Kurulu adına içtenlikle teşekkür 
ediyor; kongremizin başarılı, verimli geçmesini diliyorum.

TMMOB Başkanı Emin Koramaz açılışta şunları 
söyledi:

“Makina Mühendisleri Odamız tarafından bu yıl onun-
cusu düzenlenen Kaynak Teknolojileri Ulusal Kongre ve 
Sergisi’ne hoş geldiniz. TMMOB Yönetim Kurulu adına 
hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum.

Kongrenin yapılmasında emekleri bulunan Düzenleme 
ve Yürütme Kurulumuza, Makina Mühendisleri Odamı-
zın Ankara Şubesi yöneticilerine, Oda çalışanlarımıza ve 
elbette görüşlerini bizimle paylaşacak bilim insanlarına 
teşekkür ediyorum.

Kaynak teknolojileri alanındaki yeni gelişmeleri ve yak-
laşımları tanıma ve bu alanda üretilen bilgiyi paylaşma 
amacıyla 20 yıl önce düzenlemeye başladığımız Kaynak 
Teknoloji Kongresi, 20 yıl içerisinde yarattığı bilgi birikimi 
ile sektörün en önemli bilimsel ve teknik faaliyetlerinden 
birisi haline geldi.

Teknolojik gelişmelerin giderek hızlanması ve sanayinin 
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yeni ihtiyaçları bu gibi bilimsel kongre ve sergilerin öne-
mini daha da artırıyor. Konunun farklı alanlardaki uzman-
larını ve uygulayıcılarını bir araya getirerek bilgi ve tekni-
ğin yaygınlaşarak toplumsallaşmasını sağlayan odalarımızı 
bu çabalarını kutluyorum.

Ülkemizde bulunan 500 bini aşkın mühendis, mimar ve 
şehir plancısının meslek örgütü olan Birliğimiz, meslek-
taşlarımızın mesleki, ekonomik, sosyal ve kültürel alanlar-
daki gelişimlerini sağlamayı amaç edindiği kadar, mesleki 
birikimlerini toplum yararına kullanmalarını sağlamayı da 
amaç edinmektedir. Bu amaçla meslek alanlarımızla ilgili 
tüm konularla yakından ilgilenerek, bu konular hakkında 
halkın çıkarları doğrultusunda görüş oluşturmaya çabalı-
yoruz.

Halkın çıkarını esas alan bu anlayışımız çoğu zaman rant 
çevrelerinin ve siyasi iktidarların hoşuna gitmiyor.

Rant için, para için, yandaşlarına imtiyaz sağlamak için şe-
hirlerimizi, doğamızı, tarihimizi yani insanlığın ortak gele-
ceğini yok sayan bu anlayışla uyuşmamız mümkün değil.

Kamusal kaynaklarla kurulmuş büyük sanayi kuruluşlarını 
özelleştirenlerle, ortak zenginliklerimizi satanlarla uyuş-
mamız mümkün değil.

Derelerimizi, kıyılarımızı, meralarımızı yapılaşmaya açıp 
tabiatı yağmalayanlarla uyuşmamız mümkün değil.

Şehirleri biçimsiz gökdelenlerle, kaçak yapılarla doldu-
ranlarla, parklarımızı bahçelerimizi AVM yapanlarla uyuş-
mamız mümkün değil.

Tarihi yapılarımızı, ortak kültürel mirasımızı ortadan kal-
dıranlarla uyuşmamız mümkün değil.

TMMOB olarak bizler yıllardır açtığımız davalarla, yap-
tığımız kongre ve sempozyumlarla, hazırladığımız ra-
porlarla bu yağma düzenini durdurabilmek kamusal de-
ğerlerimizi ve ortak geleceğimizi savunmak için büyük 
mücadeleler verdik. İktidar sahipleri aksini istiyor diye 
doğruları savunmaktan vazgeçecek değiliz.

Ne yazık ki bu ülkede doğruları ve halkın çıkarlarını 
savunmanın da bir bedeli oluyor. Bu yağma düzenine 
karşı mücadelenin en önemli mevzilerinden biri olan 
TMMOB’ye de bu bedeli ödetmek istiyorlar.

Kuruluş yasamızı değiştirerek, mesleki denetim yetkileri-
miz kısıtlanarak, denetim adı altında vesayet uygulanmak 

isteyerek, yandaş basın tarafından hedef gösterilerek, 
hakkımızda mesnetsiz suçlamalarla davalar açılarak, üye-
lerimizin hakları gasp edilerek, oda yönetim kurullarımız 
görevden alınmak istenerek bizleri susturmak, yıldırmak 
istiyorlar.

Bugüne kadar örgütlü yapımıza karşı gerçekleştirilen tüm 
bu saldırıları üyelerimizle birlikte verdiğimiz mücadele 
ve demokratik kamuoyunun desteğiyle geri püskürttük. 
İktidarın tüm bu saldırılarına rağmen bizler doğrudan ve 
halktan yana tavır almaktan asla geri adım atmadık, bun-
dan sonra da atmayacağız.

Konuşmamın başlangıcında da dile getirdiğim gibi tekno-
loji geçmiş dönemlerle kıyaslanamayacak bir hızla gelişip 
yaygınlaşıyor. Her geçen gün ortaya çıkan yeni teknolojik 
atılımlar sadece mevcut sektörlerde teknoloji kullanımı-
nın yoğunluğunu artırmıyor, geleneksel üretim teknikle-
rinin egemen oluğu alanları da teknolojiyle buluşturuyor. 
İletişimden haberleşmeye, ulaşımdan lojistiğe, sanayiden 
enerjiye kadar pek çok alan, yeni teknolojik gelişmelerle 
sürekli olarak yeniden yapılandırılıyor. Pek çok sektörde 
farklı kullanımları olan Kaynak teknolojileri de bu hızlı de-
ğişimin en önemli parçalarından birisini oluşturuyor.

Sizler de biliyorsunuz ki, yaşanan her teknolojik gelişme, 
o teknolojiye sahip olup kullananlarla kullanmayanlar ara-
sındaki üretim ve gelişme hızını daha da artırmaktadır. 
Gönül isterdi ki, Ar-Ge faaliyetlerinin, inovasyonun ve 
teknoloji yoğun üretimin desteklenmesi ülkemizin eko-
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nomik önceliği olsaydı. Ne yazık ki, siyasi iktidar teknolo-
jiye değil, arsalara yatırım yapıyor. Dolayısıyla bizim gibi 
teknolojik bağımlılığı olan ülkelerde, uluslararası alandaki 
yeni gelişmeleri takip etmek son derece önem kazanıyor.

Bununla beraber teknoloji iki aşamalı bir süreçtir. Tek-
nolojiyi geliştirmek kadar, geliştirilen teknolojiyi kullan-
mak da o sürecin parçasıdır. Bunun da üretim, denetim, 
kontrol yöntemleri, kalite güvence sistemleri, eğitim, de-
netim, akreditasyon ve belgelendirme gibi pek çok aşa-
ması bulunmaktadır. 20 yıldır gerçekleştirdiğimiz kong-
relerde özellikle kaynak teknolojilerinin kullanımındaki 
standartların geliştirilmesi yolunda önemli adımlar attık. 
Bu kongrelerde ortaya çıkan bilimsel ve teknik veriler ışı-
ğında üretim, kontrol, kalite standartlarını oluşturduk ve 
eğitim, belgelendirme, denetim gibi alanlarda da gerekli 
mevzuatlarımızı hazırladık.

Ulusal düzeyde yeterli teknik altyapı ve hukuki düzen-
lemenin olmadığı bir alanda benim de üyesi olmaktan 
gurur duyduğum Makine Mühendisleri Odamızın bu ek-
sikliği doldurmaya yönelik cesur girişimlerini çok değerli 
buluyorum.

Ülke olarak zor bir dönemden geçiyoruz. Bir buçuk yıla 
varan Olağanüstü Hal rejimi sosyal ve siyasal yaşamı bo-
yunduruk altına almışken, ülke ekonomisi de büyük bir 
krize doğru sürükleniyor. Yıllarca uygulanan rant temelli 
politikalar nedeniyle üretimi, yatırımı, sanayileşmeyi, bi-
limi, teknolojiyi, mühendisi, insanı dışlayan bir ekonomik 

yapı doğdu. Bugün yaşadığımız yüksek enflasyon, kronik 
işsizlik, zamlar ve yüksek döviz kurları yanlış ekonomik 
tercihlerin ürünüdür.

Sorunlarımızın çözümü için ülkemiz stratejik ön görüyle 
tüm alanlarda ve tüm sektörlerde kendi ulusal politika-
larımız hayata geçirilmelidir. Bilim ve teknolojide yet-
kinleşmeli ve bunu ülke ölçeğinde toplumsal ekonomik 
faydaya dönüştürmeli ve bu amaçla ulusal bir strateji be-
lirlemelidir.

Son 30 yıldır özelleştirme, serbestleştirme, kuralsızlaş-
tırma uygulamalarıyla harap edilen ekonomik ve sosyal 
yapı, kamusal bir anlayışla yeniden ayağa kaldırılmalıdır. 
Doğaya ve insan yaşamına saygı gösteren bir anlayışla 
sanayileşme, kalkınma ve üretim benimsenmelidir. Top-
raklarımız, yer altı ve yer üstü kaynaklarımız, mühendis-
lerimiz ve emekçilerimiz çok uluslu şirketlerin kasaları 
için değil, ülkemizin ve toplumumuzun gelişmesi için se-
ferber edilmelidir.

Bizler TMMOB olarak 70’li yıllardan beri sahip olduğu-
muz bilimsel ve teknik aklı, sömürgenlerin değil halkın 
çıkarları için kullanmanın mücadelesini verdik. Bu mü-
cadelenin takipçisi olacağız. Bizi bugün burada bir ara-
ya getiren de, bilimsel ve teknik alandaki birikimlerimizi 
paylaşmak ve toplumsallaştırabilmektedir.

Bu anlayışla kongremizin hepimiz adına verimli geçmesini 
diliyorum. TMMOB Yönetim Kurulu adına hepinizi saygı 
ve dostlukla selamlıyorum.”

9
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Kurultayın açış konuşmaları Oda Yönetim Kurulu Sek-
reter Üyesi Yunus Yener ve Odamız İstanbul Şube Yö-
netim Kurulu Başkanı Battal Kılıç tarafından yapıldı.

Oda Yönetim Kurulu Sekreter Üyesi Yunus 
Yener açılışta şöyle konuştu:

“Makina Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu ve şahsım 
adına hepinizi saygıyla selamlıyorum. On birinci Endüst-
ri ve İşletme Mühendisliği Kurultayı’na hoş geldiniz.

“Endüstriyel Dönüşümde Endüstri-İşletme Mühendis-
lerinin Rolü” ana temalı, endüstri ve işletme mühen-
dislerinin mesleki ve toplumsal sorumluluklarının ve bu 
alanda yaşanan sorunların değerlendirileceği etkinliği-
mizin verimli geçmesini diliyorum.

Bildiğiniz gibi Odamız bünyesinde makina mühendisleri 
yanı sıra Endüstri, İşletme, Uçak, Havacılık, Uzay, Me-
katronik, Sistem, İmalat, Üretim, Sistem, Otomotiv ve 
Enerji Sistemleri disiplinleri de bulunmaktadır.

63 yıllık tarihi bulunan Odamızın üye sayısı bugün 108 
bine ulaşmıştır. Odamıza kayıtlı ikinci büyük meslek di-
siplini olan endüstri ve işletme mühendislerinin sayısı ise 
7 bin 717’ye ulaşmıştır.

Endüstri ve işletme mühendisliğine yönelik etkinlikle-
rimize, Endüstri-İşletme Mühendisliği Kurultayları yanı 
sıra geçtiğimiz dönemlerde gerçekleştirdiğimiz Endüst-
ri Mühendisliği Bahar Konferansları, 6 Sigma Yalın Kon-
feransları, Endüstri Mühendisliği Yazılımları ve Uygula-
maları Kongresi ile KAIZEN Paylaşımları Etkinliğini de 
eklemiş bulunuyoruz. 

Bu etkinliklerden süzülen görüşlerin, Odamızın endüst-
ri ve işletme mühendisliklerine yönelik çalışma prog-
ramlarının şekillenmesinde önemli bir rolü bulunduğu-
nu belirtmek isterim.

Ayrıca, Odamızın düzenlediği, makine imalatı, işçi sağ-
lığı ve iş güvenliği, sanayi, bakım teknolojileri, enerji ve-

XI. ENDÜSTRİ VE İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ KURULTAYI 
İSTANBUL’DA GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Odamız tarafından İstanbul Şube yürütücülüğünde düzenlenen XI. Endüstri ve İşletme Mühendisliği Kurultayı, 
17-18 Kasım 2017 tarihlerinde MMO İstanbul Şube Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. İki gün süren 
kurultayın teması “Endüstriyel Dönüşümde Endüstri ve İşletme Mühendislerinin Rolü’’ olarak belirlendi. 

rimliliği vb. konulardaki kongre, kurultay, sempozyum 
etkinliklerinin önemli bir bölümü endüstri ve işletme 
mühendisliği uygulama alanları ile doğrudan ilişkilidir. 
Bütün bu etkinliklerde verimlilik, Ar-Ge, tasarım, plan-
lama, inovasyon, teknoloji, mühendislik vb. konular 
irdelenmekte; genç meslektaşlarımızın mesleki-sosyal 
gelişimine önemli katkılar sunulmaktadır.

Önceki kurultaylarda üzerinde en çok durulan hususla-
rın başında, endüstri ve işletme mühendislerinin yetki 
ve sorumluluklarını ve serbest meslek uygulamalarını 
belirleyen yasal düzenlemelerin bulunmaması ve bu 
alanda meslek içi eğitim ve belgelendirme program-
larının yetersizliği konuları gelmekteydi. Bu konuda 
Odamızca sonuç alıcı çalışmalar yürütülmüş; Stratejik 
Planlama ve Yatırım Hizmetleri Yönetimi üzerine ha-
zırladığımız iki ayrı yönetmelik 2008 yılı başında Resmi 
Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe sokulmuştur.

Odamızın enerji verimliliği mevzuatına yönelik yürüt-
tüğü ısrarlı çalışmalar sonucunda, endüstri ve işletme 
mühendisleri, endüstriyel işletmelerde enerji yöneticisi 
olma olanağına kavuşmuştur.

Endüstri ve işletme mühendislerinin yetki alanlarının 
tanımlanmasında önemli adımlar atılmaktadır. Bu kap-
samda, Meslek İçi Eğitim Merkezlerimizde stratejik 
planlama, yatırım hizmetleri yönetimi, enerji yöneticili-
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ği, iş güvenliği ve makine değerleme bilirkişilik eğitim ve 
belgelendirmesi yapılmaktadır.

Şubelerimiz aracılığıyla da kalite sağlama sistemleri, 
çevre güvenliği, istatistiksel süreç kontrolü, kalite plan-
laması, iç denetçi, 6 sigma, satın alma yönetimi, stok 
yönetimi, üretim kaynak planlaması, iş etüdü, yalın üre-
tim, ergonomi, işçi sağlığı ve güvenliği, veri madenciliği 
seminerleri düzenlenmektedir.

Yeri gelmişken, meslek içi eğitim faaliyetlerimizde, öğ-
retim üyelerimiz ve konusunda yetkin meslektaşlarımı-
zın desteğini beklediğimizi burada özellikle belirtmek 
istiyorum.

Endüstri ve işletme mühendislerine yönelik yayın çalış-
malarımız da artırılarak sürdürülmektedir. 1989 yılın-
dan beri yayımlanan Endüstri Mühendisliği Dergisi yayın 
hayatını sürdürmektedir. Dergimize ek olarak altı yıldır 
düzenli olarak çıkardığımız EİM Bülteni sürekliliğinin 
sağlanması için önümüzdeki dönemde katkılarınıza ih-
tiyaç duymaktadır.

Kısaca özetlediğim bu çalışmalar, Endüstri ve İşletme 
Mühendisliği Meslek Dalı Ana Komisyonu ve Şubeleri-
mizdeki Meslek Dalı Komisyonlarımız aracılığıyla yürü-
tülmektedir.

Meslek Dalı Komisyonları, Odamızda Endüstri ve İş-
letme Mühendisliği örgütlenmesinin yapı taşlarıdır. Bu 
komisyonlarda görev alan üyeler, şubelerimizde tüm 
endüstri ve işletme mühendislerinin katılımı ile yapılan 
seçimlerle belirlenmektedir.

Endüstri mühendisliği yetki alanlarının genişletilmesi, 
mesleki ve toplumsal sorumluluk bilincinin geliştirilme-
si, çalışma alanlarında karşılaşılan sorunların aşılmasına 
yönelik çalışmaların başarıya ulaşması, büyük çoğunluğu 
örgütsüz olan endüstri ve işletme mühendislerinin Mes-
lek Dalı Komisyonu çalışmalarına destek vermesinden, 
verdiğiniz desteği artırmanızdan, örgütsel yapımızın 
güçlendirilmesinden geçmektedir.

Bilgi birikiminizi Odamızla paylaşmanızı, Oda çalışma 
gruplarında, komisyonlarda görev almanızı istiyoruz. 
Henüz Odamıza üye olmamış meslektaşlarımızı Oda 
çalışmalarına yönlendirmenizi bekliyoruz. Biz Oda yö-
netimi olarak, bu alanda yürütülecek çalışmalara bütün 
olanaklarımızla destek vermeye hazırız.

Kamu yönetimini, ülke imarını, yapı, kent, ulaşım, eği-
tim, sağlık, tarım, enerji, maden, su, çevre ve koruma 
alanları ile TMMOB mevzuatını yeniden düzenlemeye 
yönelik adımlar ne yazık ki iki kurultayımız arasında 
yoğunlaştı. Ülkemiz bugün derin bir karanlığa doğru 
sürüklenmektedir. Bu gidişatın çalışma alanlarımıza, ge-
nelde sanayi ve ekonomiye de yansımalarını görüyoruz. 
Bu süreçte, TMMOB ve bağlı Odalarının iç işleyişlerin-
den, üyelerimizin toplumsal yaşamın hemen her ala-
nında yürüttükleri mesleki faaliyetlerine dek müdahale 
edilmesi de söz konusudur. TMMOB ve bağlı Odala-
rının kamu adına kamusal-mesleki-toplumsal sorumlu-
luk ve etik ilkeler çerçevesinde yürüttüğü faaliyetler ve 
sunduğu katkıların bertaraf edilmeye çalışılmasının ikti-
darın rant ve yandaş ekonomisinin önündeki engelleri 
de büyük oranda ortadan kaldırmaya yönelik olduğunu 
hatırlatmak isterim.

Küresel kapitalist ekonomide esen yeni rüzgarların Tür-
kiye lehine olmadığı çok açık görülmektedir. Bugüne 
dek sıcak paraya bağımlı sürdürülen ekonomide sıcak 
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para denilen kısa dönemli finans sermayesi hareketleri 
artık kapitalizmin merkezlerine yönelmekte ve bu du-
rum iktidar ekonomisinin kimyasını bozmaktadır. Bugü-
ne dek iktidarın en gözde reklamı gibi kullanılan ekono-
minin tüm yaldızlarının dökülme süreci yaşanmaktadır.

Yüzde 12’ye dayanan enflasyon, neredeyse yüzde 11 
diyebileceğimiz işsizlik oranı, bozulan kamu maliyesi, 
artan açıklar ve tüm bedellerin zam, vergi ve cezalarla 
halkın üzerine yüklenmesi, ekonomik gerçeklerden sa-
dece birkaçıdır. Bugünden 2018 yılının çok zor geçece-
ğini söylemek ne yazık ki mümkündür.

Peki, genç nüfus dinamiği ve kaynak yapısıyla, gelişmiş 
bir ekonomi olma yolunda son derece elverişli koşullara 
sahip olan ülkemiz nasıl bu hale gelmiştir?

Türkiye neoliberal politikalar ile sanayisizleşmeye doğru 
itilmiş, cari açık, işsizlik, taşeronlaşma, fason üretim, ara 
malı-yatırım malı ithalatı, orta-düşük ve düşük teknolo-
jili üretimde yoğunlaşmış bir yapılanma ortaya çıkmıştır.

Son çeyrek büyüme rakamlarının da ortaya koyduğu 
şekilde, milli gelirdeki artışın kaynağı, giderek üretken 
sektörlerden uzaklaşmakta; toplumsal refaha ve istih-
dama katkı sağlamayan sektörler üzerinden sağlanmak-
tadır.

Üretken olmayan bu sektörler arasındaki parlayan yıldız 
inşaat olurken, tüm sermaye ülkenin doğasını, kentsel 
dokusunu katleden rant paylaşımından pay kapmaya ya-
rışır hale gelmiştir.

Sizlerin de çok iyi bildiği gibi inşaat ve inşaatla paralel 
çalışan hizmetler sektör kolları, üretimi artırmayı değil, 
üretilmişe el koymayı, gelirden daha fazla payı üretim-
siz bir şekilde paylaşmayı amaçlar. Üretim artmayınca 
istihdam da artmaz, üretim teknikleri ve yeni teknolo-
jiler gelişemez. Ülke ekonomisi bir çöküntüye ve yoz-
laşmaya doğru sürüklenirken, çoğunluğu genç nüfustan 
oluşan işgücü potansiyelini de karanlık bir sona doğru 
sürükler.

Ülkemizde bugün artık sanayinin rafa, sanayileşme id-
dialarının tarihe gömüldüğüne tanık oluyoruz. Sanayi-
leşmenin merkezinde yer alan imalat sanayi ülkemizde 
hem niceliksel hem de niteliksel olarak gerilemeye terk 
edilmiştir. 2000’lerin başında yüzde 46’larda olan bü-

yüme hızı bugün yüzde 10’lara düşmüştür. Yine aynı 
dönem aralığında toplam milli gelir içindeki payı yüzde 
22’lerden bugün yüzde 16’lı seviyelere düşmüş, toplam 
sabit sermaye yatırımları 245 milyar liradan 165 milyar 
liraya düşmüştür.

İmalat sanayiinde yatırım yoğunluğu incelendiğinde ise 
1970’lerde yüzde 47,6, 1990 ve 2000’lerin başında yüz-
de 20’lerde, bugüne gelindiğinde ise yüzde 13’lük bir 
seviye göze çarpmaktadır.

Tüm bu süreçler içinde Endüstri mühendisliği disiplininin 
ve bu disiplinin temel özelliği olan “sistem yaklaşımı”nın 
sanayi ve hizmet işkollarında sağlayacağı faydanın hâlâ 
yeterince anlaşılmadığı ortadadır. Kamudaki endüstri ve 
işletme mühendisi istihdamının yetersizliği başlıca so-
runlardan biridir.

Çalışma alanlarımız içinde yer alan stratejik planlama, 
fizibilite etütleri, kapasite raporlarının hazırlanması, te-
sis planlama, proje yönetimi, işgücü planlama, yönetim 
sistemleri, verimlilik çalışmaları gibi alanlara farklı mes-
lek disiplinleri ikame edilmektedir. Gerek bu gerekse 
plansız açılan bölümler nedeniyle çok sayıda Endüstri 
Mühendisi işsizlik sorunu ile karşı karşıya kalmakta, 
düşük ücretlerle ya da kendi alanları dışında çalışmaya 
zorlanmaktadır.

Ayrıca eğitim, istihdam, eğitilmiş işgücü ihtiyacı denge-
si göz ardı edilmektedir. Bugün yurt genelinde 93 üni-
versitede 93’ü örgün, 12’si ikinci öğretim olmak üzere 
toplam 105 Endüstri ve İşletme Mühendisliği Bölümü 
bulunmaktadır. Bunların 68’i devlet, 37’si vakıf üniver-
sitesidir.

Herhangi bir ihtiyaç planlaması yapılmaksızın, binası, 
öğretim üyesi dahi olmayan üniversitelerde Endüstri 
Mühendisliği bölümleri açılmakta, kontenjanların dol-
mamasına ve artan işsizliğe rağmen karma “uzaktan 
eğitim” yöntemleriyle eğitimin kalitesi daha da düşürül-
mektedir.

Günümüzde büyüme ile sanayileşme, kalkınma, gelir 
dağılımı, istihdam ile refah, ve aynı şekilde verimlilik ile 
istihdam arasındaki bağlar tamamen kopmuş durumda-
dır. Sanayide son 15 yılda emek verimliliği artışı % 70 
gibi hayli yüksek bir oranda gerçekleşmiş ancak reel üc-
retler gerileme seyri izlemiştir. Yaratılan katma değerin 
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kâr, faiz ve ücret dağılımında ücretlerin payı azalmakta, 
kârlar ve faiz ödemelerinin payı ise artmaktadır.

Bu koşullarda, kurultayımızın ana teması olan “Endüst-
riyel Dönüşümde Endüstri ve İşletme Mühendislerinin 
Rolü” bugün ülkemiz ‘sanayisizleşme’ sürecindeyken 
tartışılması gereken öncelikli konulardan birisidir.

Tam da bu noktada bugün istihdam ve üretimde  ‘bir 
devrim’ olarak sözü edilen Endüstri 4.0 oluşumuna da 
dikkatli bakmak gerektiğinin altını çizmek isterim.

Üretim teknolojileri, otomasyon, elektronik, bilişim 
teknolojilerinin olağanüstü bir hızla gelişmesi çok olum-
ludur ancak bu durumun, üretimdeki emek gücünün 
payının düzenli olarak düşmesini beraberinde getirdiğini 
de görmek gerekir.

Dünya imalat sanayi üretimindeki gerilemenin ve genel 
olarak küresel krizin aşılmasında, kabul etmek gerekir 
ki, bugün nitelikli bir teknoloji hamlesine ihtiyaç vardır. 
Fakat eğer bu ihtiyacı doğru tanımlamazsak, teknoloji-
yi üretim ve istihdam doğrultusunda doğru bir şekilde 
kullanmaktan da bahsetmemiz mümkün olmayacaktır.

Bugün bilgisayarlaşma, robotlaşma gibi konular eşliğin-
de tartıştığımız Endüstri 4.0 konusu, büyük uluslar arası 
güçler arasındaki bir rekabet konusu olmanın yanında 
ve son tahlilde insan emeğinin yerine makinelerin ikame 
edileceği bir teknolojinin dar bir sermaye grubu tarafın-
dan sahip olunacağı ve yönetileceği gerçeği üzerine inşa 
edilmiştir.

Bu noktada biz mühendisler hiçbir zaman unutmama-
lıyız ki, tüm teknoloji ürünleri insanlığın kolektif mira-
sı üzerinde yükselmektedir. Ve bu zenginliğin kâr için 
değil insan ihtiyaçlarının karşılanması için seferber edil-
mesi yolunda mücadele etmek en başta mühendislerin 
görevidir.

Ülkemiz özgülünde endüstriyel dönüşüm konusunu, ne 
yazık ki biraz farklı ele almak durumunda kalıyoruz. Zira 
ülkemizin içinde bulunduğu sanayisizleşme süreci, dışa 
bağımlı ekonomi, ülkemizi teknolojiyi üreten değil sa-
dece tüketen bir ülke durumuna itmektedir. Dolayısıyla 
yeni teknoloji hamlelerinin ülkemizdeki uygulanabilirli-
ği ve sonuçları üzerine tartışılabilmesi için her şeyden 
önce ‘beton ekonomisinden’ çıkmak, okları üretim 

ekonomisine çevirmek gerekir. Yatırımların uzun sü-
redir durduğu, makina ve teçhizat yatırımlarının günü-
müzde ciddi kan kaybettiği, enflasyon ve faizin her gün 
yeni rekorlara koştuğu bir ekonomide ne yatırımdan ne 
de teknolojiden bahsetmek mümkün olmamaktadır.

Ülkemizde her şeyden önce anlayışın değişmesi gerek-
mektedir. Demokratik, katılımcı bir ekonomik ortamın 
sağlanarak, insana, emeğe, doğaya, yaşama, sırtını değil 
yüzünü dönmüş bir anlayışa ihtiyacımız var.  Bu noktada 
konu, tarihsel olarak, bilimsel teknik gelişmelerin, emek 
gücü ve insanlığın toplumsal refahı doğrultusunda na-
sıl kullanılacağı sorununda düğümlenmekte ve halktan, 
emekten, sanayileşme ve mühendislikten yana bir yak-
laşım gerekmektedir. Kurultayımızın bu konuda verimli 
tartışmalara yol açmasını diliyorum.

Her şeye karşın, geleceğimizi ellerimize almak ve öz 
kaynaklara dayalı bir toplumsal kalkınma olanaklıdır.

Söz konusu olumsuz gidişin nedeni olan dışa bağımlı po-
litikalar terk edilmeli; emperyalist güçlerin dayattıkları 
programlar reddedilmelidir. Serbestleştirme, özelleş-
tirme uygulamalarından vazgeçilmeli, ithalat politikaları 
gözden geçirilmeli, yerli yatırımcı özendirilmeli ve ko-
runmalı, sanayiye ve katma değeri yüksek ileri teknoloji 
alanlarına yatırımlar yapılmalı, kamunun ekonomideki 
yönlendiriciliği benimsenmeli ve net bir planlama-kal-
kınma yönelimi benimsenmelidir. Böylesi politikaları 
sömürü odaklarından bağımsız ve kapsamlı bir demok-
ratikleşme eşliğinde oluşturduğumuzda, ülkemizin düze 
çıkışı gerçekleşecektir.

Sözlerime son verirken, kurultayı destekleyen bütün 
kurum, kuruluş, dernek ve üniversitelere, panellerde 
yer alacak, bildiri sunacak bütün değerli akademisyen, 
uzman ve konuşmacılara, tüm delege ve izleyiciler ile 
düzenleme, danışma, yürütme kurulları ve kurultay 
sekreterlerine, İstanbul Şubemizin Başkanı, Yönetim 
Kurulu ve çalışanlarına, Oda Yönetim Kurulu adına iç-
tenlikle teşekkür ediyor, hepinize saygılar sunuyorum.”

Odamız İstanbul Şube Yönetim Kurulu Başkanı 
Battal Kılıç açılışta şöyle konuştu:

“11. Endüstri ve İşletme Mühendisliği Kurultayı‘na he-
piniz hoş geldiniz. 32. Dönem’in sonuna doğru yaklaşır-
ken, üyelerimize ve toplumumuza yönelik sempozyum, 
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kongre, panel, söyleşi ve etkinliklerimizi 
güçlendirerek sürdürüyoruz. Bilim ve tek-
nolojinin halkın yararına ve doğal dengeyi 
koruyacak biçimde kullanılması gerekliliğini 
mesleğimizin temel ilkesi kabul eden bizler; 
teknolojinin gelişimi, değişimi ve geleceği 
üzerine görüşlerin paylaşılacağı bu sempoz-
yumun, toplumun refah ve mutluluğunu ön 
plana çıkaran sonuçlar üretmesini diliyoruz.

Bildiğiniz üzere Endüstri 4.0 gündeme gel-
diği günden bu yana henüz karakterini otur-
tamamış bir şekilde, gelişmeye ve yönlen-
dirmeye açık halde karşımızda durmaktadır. 
Bu teknolojik gelişmeler elbette üretim ve hizmet sek-
törlerinde süreçleri geliştirecek çözümler getirecektir. 
Ancak bu gelişmelerin sermaye sınıfı ve ücretli çalışanlar 
açısından ne tür bir denge oluşturabileceğini tespit et-
mek ve çözüm üretmek gerekmektedir. Zira bu geliş-
meler, mavi yakalıdan beyaz yakalıya dek insanların ve 
tecrübelerinin değersizleştiği yönünde haklı bir kaygıya 
yol açmaktadır. Bu noktada konu, tarihsel olarak, bi-
limsel teknik gelişmelerin, emek gücü ve insanlığın top-
lumsal refahı doğrultusunda nasıl kullanılacağı sorunun-
da düğümlenmektedir. Tam bu noktada ise halktan ve 
emekten yana bir yaklaşım gerekmektedir. Kurultayımı-
zın amacı; gelişenve değişen teknolojiye uyumlu, insanı 
tümüretim ve hizmet sektörlerinin odağındatutabilecek 
bir vizyonu Endüstri ve İşletmeMühendisliği açısından 
değerlendirmektir.Bu değerlendirme üniversiteler ve 
sanayiiş birliktelikleri çerçevesinde kamucudeğerlerle 
gerçekleştirilmelidir.

Makina Mühendisleri Odamız, 33. Dönem Genel 
Kurulu’nda alınan karar uyarınca kurulan ve endüst-
ri-işletme mühendisliğine yönelik çalışmaların koordi-
nasyonunu sağlayan Meslek Dalı Ana Komisyonu (EİM 
MEDAK) eliyle başta kurultaylar olmak üzere çeşitli 
konferans ve seminerler düzenlemekte, dergi, bülten 
ve kitaplar yayınlamakta ve meslek içi eğitimler gerçek-
leştirmektedir. Amacımız; Endüstri ve İşletme Mühen-
dislerinin meslek dalı komisyonlarımızda örgütlenerek, 
meslek alanlarımızın düzenlemesi, geliştirilmesi, deği-
şen teknolojik ve sosyal koşullarda mesleğimizin bilim 
ve kamu yararı doğrultusunda konumlandırılması, mes-
lektaşlarımızın nitelikli mühendisler olarak çalışma ha-

yatlarına devam edebilmesi ve aday öğrencilerin nitelikli 
eğitim alabilmesini sağlamaktır.

Endüstri/İşletme Mühendisliğinin bugünkü çalışma alan-
larının gelecekte nasıl bir gelişme izleyeceği, yapılan 
çalışmalar ve uygulanan çözüm yöntemlerindeki geliş-
melerin üzerine söylenecek çok söz var. Aynı zamanda 
bu gelişmelerin insan ve toplum yaşamına olan etkisinin 
genel ve mühendislik etiği çerçevesinde yapılacak de-
ğerlendirmeler, mühendislik alanları içerisinde Endüst-
ri/İşletme Mühendisliğinin yerinin belirlenmesi ve say-
gınlık kazanması açısından önemli kazanımlar olacaktır.

1995’de çalışmaları başlatılmış ve iki yıllık aralarla bu-
güne, yedincisine gelmiş kurultaylarımızı başlatan, sür-
düren, bugüne getiren ve kurultaylarımızda görüşlerini 
bizimle paylaşan bilim insanlarına, uzmanlara, kurultay-
larımızın başlangıcından beri görev almış olan Oda ve 
Şube Yöneticilerimize, kurultaylarımızın gerçekleşme-
sinde görev alan oda ve şube çalışanı arkadaşlarımıza 
ve katılımlarınızla bu etkinliğimizi geliştiren ve büyüten 
siz endüstri ve işletme mühendisi meslektaşlarıma en 
samimi duygularımla teşekkür ediyorum.

Sözlerimi tamamlamadan önce;Makina Mühendisleri 
Odası İstanbul Şubesi 32. Çalışma döneminin 2 yıllık 
bölümünü tamamladık. Şube Yönetim Kurulu olarak, 
komisyonlarımızla, temsilciliklerimizle, şube birimle-
ri ve çalışanlarımızla verimli ve üretken bir yılı geride 
bırakıyoruz. Meslektaşlarımız, toplumumuz ve ülkemiz 
için yaptığımız çalışmaları taçlandırmak ve yeni dönem-
de de birlikte üretip birlikte yönetmeye devam etmek 
için, 13-14 Ocak 2018 tarihlerinde yapılacak olan Şube 
Genel Kurulu ve Seçimlerine katılımınızı bekliyoruz.”
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XI. ENDÜSTRİ VE İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ KURULTAYI 
SONUÇ BİLDİRİSİ YAYIMLANDI

XI. Endüstri-İşletme Mühendisliği Kurultayı, TMMOB 
Maki na Mühendisleri Odası (MMO) adına İstanbul Şube 
sekretar yalığında 17-18 Kasım 2017 tarihlerinde MMO 
İstanbul Şube Konferans Salonu’nda meslektaşlarımız, 
öğrencilerimiz, ilgili kurum ve kuruluşların temsilcilerinin 
katılımıyla gerçekleşti rilmiştir. “Endüstriyel Dönüşümde 
Endüstri ve İşletme Mü hendislerinin Rolü” ana başlığı al-
tında gerçekleştirdiğimiz kurultayımızı 214 katılımcı izle-
miştir.

Kurultayımız süresince 3 panel gerçekleştirilmiş, 1 özel 
otu rum ve 4 oturumda toplam 13 bildiri sunulmuş ve bil-
diriler kitabı basılmıştır.

Türkiye`de Endüstri Mühendisliği eğitimi 1969 yılında 
OD TÜ`de ve hemen akabinde de İTÜ`de başlamıştır. 
2017 yı lında endüstri ve işletme mühendisliği alanı için 
yurt gene linde 93 üniversitede 93’ü örgün, 12’si ikinci 
öğretim olmak üzere toplam 105 Endüstri ve İşletme 
Mühendisliği Bölümü bulunmaktadır. Bunların 68’i dev-
let, 37’si vakıf üniversitesi dir. Bu rakamlar, endüstri ve 
işletme mühendisliğinin birçok üniversitede kolayca açı-
labilen mühendislik bölümlerinden biri haline geldiğini 
göstermektedir. Kasım 2017 itibariyle odamıza kayıtlı 
endüstri ve işletme mühendisi sayısı 8.050’yi bulmuştur.

Endüstri ve işletme mühendislerinin imza yetkisi olması 
için iki uzmanlık ala nı tanımlanmış ve Stratejik Planlama 
ve Yatırım Hizmetleri Yönetimi Mühendis Yetkilendirme 
yönetmelikleri Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Bunlar-
dan ilki olan stratejik planlama uzmanlığı; ülkeyi yöneten-
lerin heveslerinin ve hayallerinin gerçekleştirilmesi için 
değil ülke olanakları ve kabiliyetleri ile dünyadaki fırsatlar 
ve tehditler göz önüne alınarak stratejik planlar hazırlan-
ması ve bu plana ulaşmak için tüm ülke ekonomisinin ve 
sanayisinin ortak bir istikamete yönlendirilmesi amacına 
yöneliktir.

Yatırım Hizmetleri Yönetimi ise mevcut kaynakları en 
uygun ve en etkili şe kilde kullanmamız için gereken mes-
leki bilgi birikiminin ülke ve toplum yara rına kullanılma-

sına yöneliktir. Ancak bu sayede ilerlemek ve halkımız 
için fark yaratacak değerleri ortaya çıkartmak mümkün 
olabilecektir.

Kurultayımızda gelişen ve değişen teknolojiye uyumlu, 
insanı tüm üre tim ve hizmet sektörlerinin odağında tu-
tabilecek bir vizyonun endüstri ve işlet me mühendisliği 
açısından önemi üzerine değerlendirmeler yapılmış ve 
üniversi teler ile sanayi arasında işbirliği çerçevesinde ka-
musal değerlerle gerçekleştirilmesinin önemine vurgu 
yapılmıştır.

Kurultayımız;

- Endüstriyel dönüşümde endüstri işletme mühendisleri 
olarak sistemin insan odağını ve sistem çevre ile uyumu-
nu optimum düzey de değer lendirmek,

- Teknolojik ilerlemenin zorunluluğu ile oluşacak yararla-
rı, meslektaşı mızın büyük fotoğrafın neresinde olduğunu 
ve ilerleyen süreçte nerede olacağını öngörmek,

- Stratejik Planlama ve Yatırım Hizmetleri uzmanlık alan-
larının, belgelen dirmeye ilişkin yönünün endüstriyel dö-
nüşüme adaptasyonu ve uygulanabi lirliğini incelemek,

- Teknolojik ilerlemede toplumsal yararların önemsen-
mesini sağlamak, şirketlere ve ka mu tarafından içselleş-
mesine katkı sağlamak,

- Üniversitelerin eğitim programlarına endüstriyel dönü-
şüm ve toplumsal kazanımları içeren derslerin dahil edil-
mesini sağ lamak,

 - Öğrencilere TMMOB geleneği, Makina Mühendisleri 
Odası bakış açısı, öğrenci üyelik ve örgütlü yapının gerek-
liliğinin önemini aktarabil mek, vb. değerli amaçların dile 
getirilmesi yanı sıra günümüzde yaygın olarak konuşulan 
dijital dönüşüm/Endüstri 4.0’ın yalnızca üretim ve hizmet 
sunma açısından değil, kamusal-toplumsal yarar ve insan 
odaklı bir yaklaşım ile birlikte ele alınması gerektiği vur-
gulanmıştır.

TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI
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VIII. ULUSAL HİDROLİK PNÖMATİK KONGRESİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Odamız İstanbul ve İzmir Şubeleri yürütücülüğünde düzenlenen VIII. Ulusal Hidrolik Pnömatik Kongresi ve 
Sergisi (HPKON), 22-25 Kasım 2017 tarihleri arasında İzmir MMO Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi’nde 
gerçekleştirildi.

1999 yılından bu yana MMO tarafından gerçekleştirilen 
Ulusal Hidrolik Pnömatik Kongresi’nde atölye çalışmala-
rı, kurslar, konferanslar, yuvarlak masa toplantıları, panel 
ve sosyal etkinlikler yer aldı. Hidrolik pnömatik sektörü-
nün tüm taraflarını bir araya getirerek, yüz yüze yapılan 
görüşmelerle, bilgi ve deneyimlerin paylaşılmasına olanak 
sağlayan kongrenin paralelinde Hannover Fairs Turkey 
Fuarcılık A.Ş. tarafından organize edilen fuarda ise firma-
lar, yeni ürün ve sistemlerini tanıtma, bu ürünleri birinci 
elden kullanıcıyla buluşturma imkânı yakaladı.

Üç gün süren ve 17 oturumda 45 bildirinin sunulduğu 
kongrenin açılış oturumunun ardından, Emin Çapa “Yeni 
Dünyayı Anlamak ve Hazırlanmak,” Mustafa Sönmez ise 
“Türkiye’de Büyüme ve Sanayisizleşme Tehlikesi” konu-
sunda birer konferans gerçekleştirildi.

Kongrenin açış konuşmaları MMO Yönetim Kurulu Baş-
kanı Ali Ekber Çakar, MMO İstanbul Şube Başkanı Battal 
Kılıç, Hannover Fairs Turkey Fuarcılık A.Ş. Genel Müdü-
rü Alexander Kühnel, HPKON Yürütme Kurulu Başkanı 
Semih Kumbasar ve Akışkan Gücü Derneği (AKDER) 
Başkanı Suat Demirer tarafından yapıldı.

Oda Başkanı Ali Ekber Çakar açılışta şöyle 
konuştu:

“Alanında ihtisaslaşmış bulunan ve sekizincisini düzenle-
diğimiz Ulusal Hidrolik Pnömatik Kongresi ve Sergisine 
hoş geldiniz. Makina Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu 
ve şahsım adına hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Odamız bilindiği gibi periyodik olarak bir çok kongre, ku-
rultay, sempozyum etkinliği düzenlemektedir. Buradaki 
en öncelikli amacımız meslek disiplinlerimizin toplumsal 
gereksinimler doğrultusunda gelişmesi ve ülkemizin sa-
nayileşmesine, kalkınmasına, demokratikleşmesine, hal-
kımızın mutlu, bilimsel-teknik gerekler ve standartlara 
uygun çağdaş bir yaşam sürmesine yönelik katkı sunmak-
tır. Bu kapsamda geçmiş çalışmalarımızdan taşıdığımız 
kolektif bilgi ve deneyimlerle oluşturduğumuz platform-
larda birçok konuya ilişkin alternatif görüş ve öneriler 
ortaya koymaya çalışmaktayız. 

Bu kapsamda asansörden işçi sağlığı ve iş güvenliğine, 
tesisattan uçak, havacılık, uzay ve endüstri mühendisli-
ğine, kaliteden kaynağa, makina tasarımından tıbbi cihaz 
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teknolojilerine, otomotiv ve bakım teknolojilerine dek, 
çoğu hidrolik pnömatikle bağı bulunan meslek-uzmanlık 
alanlarımızla ilgili, her çalışma döneminde düzenlediğimiz 
kongre, kurultay, sempozyum etkinliklerinin oldukça ve-
rimli geçtiğini ve amacımıza hizmet ettiğinin altını çizmek 
isterim. 

Bildiğiniz gibi sadece ülkemizde değil, tüm dünyada akış-
kan gücü sektörü, kontrol ve otomasyon teknolojileri 
aracılığıyla pek çok üretim alanında yer alan, makina mü-
hendisliğinin en nitelikli hizmeti üretebildiği önde gelen 
uygulama alanlarındandır.

Hidrolik pnömatiğe ilişkin 15 yıldan beri düzenlediğimiz 
kongrelerimizle birlikte sektöre olan ilginin arttığını ve 
kongrelerimizin de bu anlamda daha görünür hale geldi-
ğini söylemek isterim. Kongrelerimiz, ürün tasarımından 
imalata, kullanım alanlarına, satış ve bakım hizmetlerine 
kadar üyelerimizin sürecin her aşamasında görev yaptı-
ğı sektörün geliştirilmesi ve korunması açısından Oda-
mız ve Hipkon Kongrelerimiz öncü bir rol üstlenmiş ve 
önemli işlevleri yerine getirmiştir. 

Bu sayede sektör içinde iletişimin oluşması sağlanmıştır. 
Mühendislik uygulamaları, Ar-Ge, inovasyon ve yerli üre-
timin önemi anlaşılmıştır.

Sektörün ilk örgütlerinden olan AKDER, kongre plat-
formlarının katkısıyla gelişmiş; yasa, yönetmelik, stan-
dartlara yönelik çalışmalar başlamıştır.

Bunun yanı sıra, kongrelerin akademik dünyada yarattığı 
etki ile makina mühendisliği bölümlerinde hidrolik pnö-
matik seçmeli ders olarak verilmeye başlanmıştır.

Basılı/yazılı eser geleneği bulunmayan bu alanda çok az 
olan Türkçe yayın sayısı artmış, sektörel yayın hareket-

liliği oluşmuştur. Bu kapsamda Odamız; 7 adet bildiri, 
7 adet sektörel sorunların tartışıldığı panel kitabı yanı 
sıra “Pnömatik İletim Temel Bilgileri”, “Hidrolik Devre 
Elemanları ve Uygulama Teknikleri”, “Pnömatik Devre 
Elemanları ve Uygulama Teknikleri”, “Basınçlı Hava Tesi-
satı”, “Basınçlı Hava Tesisatı Tasarımı ve Uygulamaları”, 
“Kompresörler”, “Hidrolik Pnömatik Türkçe-Almanca-
İngilizce Sözlük” adlı kitapları yayımlamıştır.

Bu gelişmeler elbette bizleri mutlu ediyor ve amacımı-
za yönelik daha motive ediyor. Fakat sektörün kendi di-
namiğindeki gelişmelerin, ülkemizi saran olumsuz iklimi 
yansıttığının altını çizmek isterim.

Öncelikle, kamu yönetimini, ülke imarını, yapı, kent, 
ulaşım, eğitim, sağlık, tarım, enerji, maden, su, çevre ve 
koruma alanları ile TMMOB mevzuatını yeniden düzen-
lemeye yönelik adımların, ne yazık ki iki kongremiz ara-
sında yoğunlaştığına değinmek isterim.

Bu süreçte, TMMOB ve bağlı Odalarının iç işleyişleri-
ne, üyelerimizin toplumsal yaşamın hemen her alanında 
yürüttükleri mesleki faaliyetlerine dek müdahaleler söz 
konusudur.

TMMOB ve bağlı Odalarının kamu adına kamusal-mes-
leki-toplumsal sorumluluk ve etik ilkeler çerçevesinde 
yürüttüğü faaliyetler ve sunduğu katkıların ne yazık ki 
bertaraf edilmeye çalışılmaktadır. Bu durum, gerçekte, 
iktidarın rant ve yandaş ekonomisinin önündeki engelleri 
büyük oranda ortadan kaldırmaya yöneliktir. 

Bu gidişatın çalışma alanlarımıza, genelde sanayi ve eko-
nomiye yansımalarını görmemek mümkün değildir.

Her şeyden önce bir ülkenin sanayileşebilmesi, kalkına-
bilmesi için öncelikle yatırıma, sermaye birikimine ihtiyaç 
vardır. Sermaye birikimiyle birlikte üretimi artıran sek-
tör,  sanayi sektörüdür. Zira sanayi, toplumsal refahın ar-
tırılmasında ve ülkemizin kalkınmasında kilit rolü görür. 
Sadece gelir sorununu çözmüş değil, refah sorunu ile bir-
likte sosyal olarak eğitim, sağlık, gıda ve çevre sorunlarını 
da çözmüş bir ekonomiye kapı açar.

Fakat ne var ki ülkemiz ekonomisi tüm bu hedefleri rafa 
kaldırmış, sanayileşme ve kalkınma anlayışını terk etmiş-
tir. Ülkemizde izlenmekte olan ekonomi politikaları sa-
nayi üretimini geri plana atarken döviz üretme kapasitesi 
zayıf, toplumsal refaha katkı sağlamayan, gelir dağılımını 
daha da adaletsiz hale getiren kent rantı odaklı inşaat-
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emlak sektörünü, perakendeciliği, hizmet sektörlerini 
özendirmiş, öne çıkarmıştır.

Ülkemiz sanayisinde oynadığı kilit rolle birlikte Hidrolik 
pnömatik sektörünün de geleceğine yön veren makina 
imalat sektörünün gelişimine baktığımızda bu özet olarak 
karşımıza şöyle bir çıkmaktadır.  Her aşamasında proje, 
AR-GE ve mühendislik tasarımlarının yapılmasını gerekli 
kılan özelliği itibariyle diğer sektörlerden ayrışan makina 
imalat sektörü, özellikle 2001 ekonomik krizinden son-
ra yatırımlarını askıya almış, 2003 yılından 2007 sonuna 
kadar giderek ara mallarda dışa bağımlı bir yapı içine sü-
rüklenmiş, 2008 ortalarından başlayarak 2009’u da kap-
sayan dönemde küresel krizin etkisi ile sanayi sektörü de 
küçülmüştür.

Makina imalat sektörünün yanı sıra hidrolik-pnömatik 
girdilerini, demir-çelik, iş ve inşaat makinaları, otomotiv, 
savunma, gıda, ambalaj, gemi inşa, sağlık, barajlar, oto-
masyon ve robot teknolojileri gibi sektörler de yaygın 
olarak kullanmaktadır. Tüm bu sektörlerdeki dinamiğin 
makina imalat sektöründekine benzer bir olumsuzlukta 
olduğunu söyleyebiliriz. Hidrolik-pnömatik sektörünün 
tüm bu olumsuz havadan etkilenmemesi mümkün değil-
dir.

Teknoloji kullanımı ve projelendirme açısından dünyanın 
gerisinde kalmayan fakat aynı performansı üretimde gös-
teremeyen hidrolik pnömatik sektörünün ana sorunlarını 
şu şekilde özetlemek mümkündür:

Öncelikle yerli üretim sorunu ve Ar-Ge, teknolojik ve 
endüstriyel birikimle başlayan bu sorunları sermaye/fi-
nansman ve kalifiye işgücü yetersizlikleri ile yüksek girdi 
maliyetleri, ithal ürünlerin yerli üretime göre pazar pay-
larının yüksek oluşu ve dışa bağımlılık olarak sıralamak 
mümkündür.

Makina imalatçılarının, tasarım ve uygulama larda yerli 
ürünlere öncelik vermemesi, güven duymaması, dünya 
pazarında rekabet edebilen yerli üretici sayısının azlığı, 
üreticilerin sorunları arasındadır. Bunun yanı sıra kalitesi 
belgelenmemiş, sertifikası olmayan ve haksız rekabete 
neden olan ürünlerin ülkeye girişinin kontrol edilmesi ve 
zorlaştırılması için önlem almada ve denetim konusunda 
harekete geçmede önemli sorunlar yaşanmaktadır.

Sektör bu ürünlerin ülkeye girmemesi konusunda tavır 
almalı, siyasi irade yerli ürün kullanımı konusunda zorlan-
malıdır. Özellikle ihracat yapan yerli üreticilerin destek-

lenmesi ve uluslararası pazarlarda rekabet edil mesi için 
yatırımlar ve Ar-Ge çalışmaları desteklenmeli, üretim ve 
istihdam üzerindeki yükler azaltılmalı ve kamu ihalelerin-
de yerli malı kullanımı teşvik edilmelidir.

İzlenen bilim, teknoloji ve sanayi politikaları sonucu bu-
gün yerli üretimde yüzde 62 oranında ithal girdi kullanıl-
makta, makina imalat sanayinde iç pazar talebinin yüzde 
51’i ithal makinalarla karşılanmaktadır. Ne yazık ki ma-
kina üreticileri yerli devre elemanlarını yeterince kullan-
mamaktadırlar.

Rekabet edebilmenin ön koşularından birisi; kullanılan 
teknolojilerin inşaat sahaları, tüneller, maden ocakları, 
demir-çelik tesisleri ve tersaneler gibi yüksek riskli or-
tamlarda işçiler için güvenli çalışma koşullarının sunul-
masıdır. Ülkemizin iş kazalarında kaybedilen insan sayısı 
bakımından dünyada üçüncü Avrupa‘da birinci sırada ol-
duğu bilinmektedir. Sektörün sunduğu güvenli ürünler ile 
bu kazaların önüne geçilmesinin mümkün olduğu, insan, 
makina ve tesisin güvenliğini sağlamanın, sektörde, tasa-
rım ve üretim sürecinde sistem ve donanım seçiminde 
güvenliğin önemli bir kriter olduğu unutulmamalıdır.

Diğer yandan sanayide enerji verimliliği, uluslararası re-
kabet gücü açısından önemli bir unsurdur. Enerjide sür-
dürülebilirliğin sağlanması, dışa bağımlılığın azaltılması, 
enerji maliyetlerinin ekonomi üzerindeki yükünün hafif-
letilmesi gerekmektedir. İklim değişikliği ile mücadeleye 
yönelik çalışmalar yapılmalı, enerjinin ve enerji kaynak-
larının verimli kullanımının tespiti yapılarak sektörde, 
hidrolik pnömatik sistem tasarımlarında ve üretiminde, 
enerji verimliliğine önem verilmelidir. Sistemlerin ener-
ji verimliliği ölçülebilir olmalı, belgelendirilmeli ve teşvik 
edilmelidir.

Ekonomik gelişim ve kalkınma için üretmeye ihtiyacı-
mız var. Çağı yakalayan, toplumsal faydaya hizmet eden 
bir üretim kuşkusuz en önemli ihtiyaçlarımızdan biridir. 
Fakat ne yazık ki, ülkemiz, uluslararası mal ve finans pi-
yasalarına ucuz ithalat cenneti olarak küresel işbölümü 
içerisinde, montaj sanayinin taşeron bir üreticisi haline 
gelmiştir. Türkiye’de yerli üretimin artması bugün artık 
bir zorunluluktur. Bu da kendiliğinden oluşmayacaktır. 
Burada atılacak öncelikli adım ise kuşkusuz, “Teknolojiyi 
yalnızca kullanan değil, üreten bir toplum olma”  odaklı 
anlayışını hâkim kılmaktır. Yapısal değişimlerden, eğitim 
alanındaki gericileşmeyi yok etmeye varana dek ekono-
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minin ve toplumsal yaşamın her alanında ilerici bir dönü-
şüme ihtiyacımız büyüktür ve acildir.

Bu adımlar atılmadıkça ekonomi alanında bir refah, eko-
nomide nitelikli bir büyüme beklenemeyeceği açıktır. 
İlgili sektörlerin üretim kapasitelerini artırmaları, kapa-
sitelerini tam kullanmaları, dışa bağımlılığın azaltılması, 
sektörün gelişimi bu önlem ve yatırımlarla mümkündür.

Sözlerime son verirken, açılış konferansında, panelde, 
oturumlarda, yuvarlak masalarda, bildiri sunacak, atölye-
kurs çalışmalarında yer alacak bütün konuşmacılara; 
kongre ve sergiyi destekleyen ve katılan bütün kurum, 
kuruluş, dernek, birlik, üniversite ve firmalara; bütün 
delege ve izleyicilere; düzenleme, danışma ve yürütme 
kurulları ile kongre sekreterlerine, kongreyi birlikte dü-
zenleyen İzmir ve İstanbul Şubelerimizin başkanları, yö-
netim kurulları ve çalışanlarına içtenlikle teşekkür ediyor 
ve kongremizin başarılı geçmesini diliyorum.”

Odamız İstanbul Şube Yönetim Kurulu Başkanı 
Battal Kılıç ise şöyle konuştu:

“Öncelikle açılış etkinliğimize katılımlarınızdan dolayı siz-
lere teşekkür ediyor, hoş geldiniz diyorum.

Bugün, ülkemizdeki hidrolik pnömatik sektörünün bir 
araya geldiği en önemli etkinlik olan Ulusal Hidrolik Pnö-
matik Kongresi ve Fuarı’nı, Odamız adına İstanbul ve 
İzmir Şubelerimiz yürütücülüğünde 8. kez düzenliyor ol-
maktan büyük onur ve mutluluk duyduğumuzu belirtmek 
isterim.

İlk olarak İzmir’de, Efes Convention Center’da düzen-
lemeye başladığımız Ulusal Hidrolik Pnömatik Kongresi 
ve Fuarı’nın oluşan talep üzerine yedincisi, 2014 yılında 
Şubemiz ev sahipliğinde İstanbul’da gerçekleştirilmiş-
ti. Kongrenin yanı sıra bu süreçte konferanslar şeklinde 
Odamıza bağlı diğer Şubelerin çalışma alanlarında da et-
kinlikler düzenlenmiştir. Bu etkinlikler Hidrolik Pnömatik 
Kongrelerinin ülke genelinde ilgi görmesini ve tanınırlığını 
arttırmıştır. Sektör ilgililerinden gelen talepler doğrultu-
sunda kongremizin bu yıl tekrar İzmir’de düzenlenmesi-
ne karar verilmiştir. Bu çerçevede, bu yılki kongremize 
ev sahipliği yapan İzmir Şubemize buradan teşekkürleri-
mi sunmak isterim.

HPKON 2017, kolektif bir çalışmanın sonucunda orta-
ya çıkan, sektörün en önemli platformlarından biri olma 
özelliğini taşımaktadır. HPKON 2017; 19 düzenleme 
kurulu üyesi, 21 yürütme kurulu üyesi, 179 danışmanlar 

kurulu üyesi, 72 yazar, 27 kurs ve atölye çalışması için 
eğitmen, 26 yuvarlak masa-panel-konferans katılımcısı ve 
3 kişilik kongre sekretaryası olmak üzere toplamda 325 
kişinin katkısının yanı sıra fuar katılımcısı firma yetkilileri 
ve fuar organizasyon firması Hannover Fairs Turkey çalı-
şanlarının emeği ile sizlerle buluşturulmaktadır. Bütün bu 
sayıları katılımcılarıyla birlikte ele aldığımızda sektör için 
HPKON 2017’nin önemini bir kez daha anlıyoruz.

HPKON 2017 içinde önemli yer tutan kurs ve atölye 
çalışmalarının ana başlıkları ve eğitmenleri belirlendikten 
sonra içerikleri oluşturularak afiş haline getirilip konu ile 
ilgili kurum ve kişilere başvuru formuyla birlikte payla-
şıldı. 4 günlük kongre programımızda, 17 oturumda 45 
bildiri, 5 yuvarlak masa toplantısı, 1 panel, 5 kurs, 15 atöl-
ye çalışmasının yanı sıra sosyal etkinlikler yer almaktadır. 
Kongre ile birlikte düzenlenen fuarda, bugün itibariyle 
sektörde ürün ve hizmet üreten 36 firma bulunmaktadır.

Bugün kongre açılış oturumumuzun ardından düzenle-
necek konferansta “Yeni Dünyayı Anlamak ve Hazırlan-
mak” konusunda Emin Çapa ve “Türkiye’de Büyüme ve 
Sanayisizleşme Tehlikesi” konusunda ise Mustafa Sön-
mez sunumlarını gerçekleştirecektir.

Belirtmek isterim ki, kongre hazırlıkları sürerken, sektör 
firmalarından da önemli destekler aldık. Hidropar İzmir, 
Kastaş, Demirer Teknolojik Sistemler ve Festo firmaları-
na kongremize katkılarından dolayı sizlerin huzurunuzda 
teşekkür ediyorum.

Dolu ve detaylı bir programla önümüzdeki dört gün bo-
yunca devam edecek olan VIII. Ulusal Hidrolik Pnömatik 
Kongresi ve Fuarı’nın, sektörün gelişimine ve sorunları-
nın çözümüne katkı sunacağına olan inancımızla, hepimiz 
için verimli geçmesini diliyor, katılımlarınızdan dolayı tek-
rar teşekkür ediyorum.”
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VIII. ULUSAL HİDROLİK PNÖMATİK KONGRESİ SONUÇ 
BİLDİRİSİ YAYIMLANDI

TMMOB Makina Mühendisleri Odası adına İstanbul ve 
İzmir Şubeleri`nin sekretaryalığını üstlendiği “Ulusal 
Hidrolik Pnömatik Kongresi ve Sergisi”nin sekizincisi, 
“uluslararası katılımlı” olarak, 22-25 Kasım 2017 tarihleri 
arasında İzmir’de 528 kayıtlı delege ve 3328 ziyaretçinin 
katılımı ile gerçekleştirildi. 

Kongrede; açılış konferansı, bildiriler, atölye çalışmaları, 
kurslar, paneller, yuvarlak masa toplantıla rı, konferans-
lar ve forumlar ile dinamik bir platform oluşturulmuş; 45 
bildiri sunumu, 15 atölye çalışması, 1 panel, 6 kurs, 5 yu-
varlak masa toplantısı ve 1 forum düzenlenmiştir. Kong-
renin yanısıra düzenlenen HPKON 2017 Fuarına da 1085 
metrekare alanda 45 firma katılmıştır.

Kongrede “Hidrolik Pnömatik Sektöründe Yeni Strate-
jiler” konulu bir panel gerçekleştirilmiş, panelde şletişim 
teknolojisinde ve internet teknolojisindeki gelişmeler, di-
jital devrimin hidrolik pnömatik alanına etkisi, sektörde 
ARGE, üniversite oda sanayi işbirliği, sektörün sorunları 
ve çözüm önerilerinin tartışıldığı bir platform yaratılmış-
tır.

Ulusal Hidrolik Pnömatik Kongreleri’nde bilimsel-teknik 
nitelikli bir başucu kitabı oluşturma anlayışı ile bildiriler ve 
tüm sunumlar derlenmektedir. Bu kongrede de ulaşılan 
çok yönlü birikimi içeren 519 sayfalık “Bildiriler Kitabı” 
tüm sektör ilgililerinin kullanımına sunulmuştur.

Kongre kapsamında gerçekleştirilen atölye çalışmaları ve 
kurslar ile yeni bilgi ve teknolojilerin yaygınlaştırılmasının 
yanında, sektör çalışanlarının doğru ve tam bilgilerle do-
natılmasına yönelik sürekli eğitimler yapılmıştır.

Kongre kapsamında; “Pnömatik ve Elektrik Tahrikli İş 
Elemanları ve Karşılaştırılması”, “Mobil Hidrolikte En-
düstri 4.0 Uygulamaları”, “Pnömatik Teknolojisinde 
Devrim, Dijital Pnömatik, Motion Termina (VTEM)”, 
Medikal Sistemler ve Laboratuvar Alanlarında Otomas-
yon Çözümleri”, “Mobil Uygulamalarında Elektronik 
Çözümler” “Medikal Proses Ekipmanları, İlaç Hazırla-
ma (Kemoterapi) ve Temiz Oda Uygulamaları”, “Sızıntı 
Bulma Teknikleri”, ”Radyal Pistonlu Hidrolik Motorlarda 
Elektronik Deplasman Kontrolü”, “Vinç ve İş Makinala-
rında Yük Kontrol ve Yük Tutma Valfleri”, ”Yeni Nesil 

Servo Performanslı Oransal Valfler”, “Mobil Araçlarda 
Soğutma Uygulamaları”, ”Pick&Place Uygulamalarında 
Vakum Seçimi”, “Kabin Stabilizasyonu”, Filtrasyon” ko-
nularında 15 Atölye Çalışması düzenlenmiştir.

Kongrede düzenlenen kurslarda; “Pnömatik Devre Ele-
manları ve Uygulama Teknikleri”, “Hidrolik Devre Ele-
manları ve Uygulama Teknikleri”, “Hidrostatik Tahrik 
ve Kapalı Devre Tekniği”, “Sıozdırmazlık Elemanları Se-
çiminde Yenilikçi Yaklaşımlar ve Uygulama Örnekleri” 
“Hidrolik Boru Bağlantı Elemanları” “Hidrolik Endüstri-
sinde Kullanılan Akışkan İletimi Elemanlarına Genel Ba-
kış” konuları ele alınmıştır.

Kongrede hidrolik pnömatik sektörüne ilişkin aşağıdaki 
değerlendirmeler yapılmıştır.

Her aşamasında proje, AR-GE ve mühendislik tasarımla-
rının yapılmasını gerekli kılan özelliği itibariyle diğer sek-
törlerden ayrışan makina imalat sektörü, özellikle 2001 
ekonomik krizinden sonra yatırımlarını askıya almış, 
2003 yılından 2007 sonuna kadar giderek ara mallarda 
dışa bağımlı bir yapı içine sürüklenmiş, 2008 ortalarından 
başlayarak 2009’u da kapsayan dönemde küresel krizin 
etkisi ile sanayi sektörü de küçülmüştür.

Makina imalat sektörünün yanı sıra hidrolik-pnömatik 
girdilerini, demir-çelik, iş ve inşaat makinaları, otomotiv, 
savunma, gıda, ambalaj, gemi inşa, sağlık, barajlar, oto-
masyon ve robot teknolojileri gibi sektörler de yaygın 
olarak kullanmaktadır. Tüm bu sektörlerdeki dinamiğin 
makina imalat sektöründekine benzer bir olumsuzlukta 
olduğunu söyleyebiliriz. Hidrolik-pnömatik sektörünün 
tüm bu olumsuz havadan etkilenmemesi mümkün değil-
dir.

Teknoloji kullanımı ve projelendirme açısından dünyanın 
gerisinde kalmayan fakat aynı performansı üretimde gös-
teremeyen hidrolik pnömatik sektörünün ana sorunlarını 
şu şekilde sıralanabilir.

Öncelikle yerli üretim sorunu ve Ar-Ge, teknolojik ve 
endüstriyel birikimle başlayan bu sorunları sermaye/fi-
nansman ve kalifiye işgücü yetersizlikleri ile yüksek girdi 
maliyetleri, ithal ürünlerin yerli üretime göre pazar pay-
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larının yüksek oluşu ve dışa bağımlılık olarak sıralamak 
mümkündür.

Makina imalatçılarının, tasarım ve uygulama larda yerli 
ürünlere öncelik vermemesi, güven duymaması, dünya 
pazarında rekabet edebilen yerli üretici sayısının azlığı, 
üreticilerin sorunları arasındadır. Bunun yanı sıra kalitesi 
belgelenmemiş, sertifikası olmayan ve haksız rekabete 
neden olan ürünlerin ülkeye girişinin kontrol edilmesi ve 
zorlaştırılması için önlem almada ve denetim konusunda 
harekete geçmede önemli sorunlar yaşanmaktadır.

Sektör bu ürünlerin ülkeye girmemesi konusunda tavır 
almalı, siyasi irade yerli ürün kullanımı konusunda zorlan-
malıdır. Özellikle ihracat yapan yerli üreticilerin destek-
lenmesi ve uluslararası pazarlarda rekabet edilmesi için 
yatırımlar ve Ar-Ge çalışmaları desteklenmeli, üretim ve 
istihdam üzerindeki yükler azaltılmalı ve kamu ihalelerin-
de yerli malı kullanımı teşvik edilmelidir.

İzlenen bilim, teknoloji ve sanayi politikaları sonucu bu-
gün yerli üretimde yüzde 62 oranında ithal girdi kullanıl-
makta, makina imalat sanayinde iç pazar talebinin yüzde 
51’i ithal makinalarla karşılanmaktadır. Makina üreticileri 
yerli devre elemanlarını yeterince kullanmamaktadırlar.

Rekabet edebilmenin ön koşullarından birisi; kullanılan 
teknolojilerin inşaat sahaları, tüneller, maden ocakları, 
demir-çelik tesisleri ve tersaneler gibi yüksek riskli or-

tamlarda işçiler için güvenli çalışma koşullarının sunul-
masıdır. Ülkemizin iş kazalarında kaybedilen insan sayısı 
bakımından dünyada üçüncü Avrupa’da birinci sırada ol-
duğu bilinmektedir. Sektörün sunduğu güvenli ürünler ile 
bu kazaların önüne geçilmesinin mümkün olduğu, insan, 
makina ve tesisin güvenliğini sağlamanın, sektörde, tasa-
rım ve üretim sürecinde sistem ve donanım seçiminde 
güvenliğin önemli bir kriter olduğu unutulmamalıdır.

Sanayide enerji verimliliği, uluslararası rekabet gücü açı-
sından önemli bir unsurdur. Enerjide sürdürülebilirliğin 
sağlanması, dışa bağımlılığın azaltılması, enerji maliyetle-
rinin ekonomi üzerindeki yükünün hafifletilmesi gerek-
mektedir. İklim değişikliği ile mücadeleye yönelik çalış-
malar yapılmalı, enerjinin ve enerji kaynaklarının verimli 
kullanımının tespiti yapılarak sektörde, hidrolik pnömatik 
sistem tasarımlarında ve üretiminde, enerji verimliliğine 
önem verilmelidir. Sistemlerin enerji verimliliği ölçülebi-
lir olmalı, belgelendirilmeli ve teşvik edilmelidir.

Dört gün boyunca paylaşma ve dayanışma zeminlerinin 
geliştirildiği, sosyal-kültürel etkinliklerle renklendirilen 
kongre sonucunda aşağıdaki tespitlerin kamuoyuna su-
nulmasına karar verilmiştir.

- Hidrolik Pnömatik alanı otomasyondan ayrı düşünüle-
meyeceği, bu nedenle otomasyon konusunun kongre-
de daha detaylı olarak ele alınması gerektiği, kongrenin 
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ismine otomasyon kelimesinin de eklenmesi gerektiği, 
otomasyon alanındaki ilgili taraflarında bu kongrede yer 
almaları gerektiği vurgulanmıştır.

- Hidrolik pnömatik sektörünün geleceğini, makina ima-
lat sektörünün gelişimi belirleyecektir. Makina imalatçı-
larının tasarım ve uygulama larda hakeden yerli ürünlere 
öncelik vermesi ve güven duyması ile yerli imalat sektö-
rünün beklenen düzeye ulaşacağı, katma değeri yüksek 
ürünlerin yerli olarak üretilmesinin ulusal ekono minin 
yararına olacağı bilinmelidir. Bu bağlamda dünya pazarın-
da rekabet edebilen yerli üreticilerin sayısı artırılmalı ve 
desteklenmelidir.

- Gelişmiş ülkelerde (Almanya 3.68 USD/kg, Japon-
ya 3,36 USD/kg, italya 3.21 USD/kg, Güney Kore 2.70 
USD/kg) 3-4 USD/kg olan ihracat ürünleri ortalama satış 
fiyatı bizim ülkemizde özellikle son 3 yılda gerileyerek 
1,37 USD/kg seviyelerine inmiştir. Bu durumun değiştiri-
lebilmesi, başka faktörlerle birlikte katma değeri yüksek 
ürünler üretmemizi gerektirmektedir. Tasarım ve Ar-Ge 
süreçlerini içine alan üretim ve markalaşma zeminleri ve 
iklimini oluşturulmalı ve sürekliliği sağlanmalıdır.

- Kalitesi belgelenmemiş, sertifikası olmayan ve haksız 
rekabete neden olan ürünlerin ülkeye girişinin kontrol 
edilmesi ve zorlaştırılması için ciddi önlemler alınmalıdır. 
Sektör bu ürünlerin ülkeye girmemesi konusunda tavır 
almalı, yerli ürün tüketilmesi konusunda siyasi irade zor-
lanmalıdır. Özellikle ihracat yapan yerli üreticilerin des-
teklenmesi ve uluslararası pazarlarda rekabet edilmesi 
için yatırımlar ve Ar-Ge/Ür-Ge çalışmaları desteklenmeli, 
özellikle patentli yerli ürünlerin kullanımı ve patent alı-
mı konusu özendirilmeli, üretim ve istihdam üzerindeki 
yükler azaltılmalı ve kamu ihalelerinde yerli malı kullanımı 
teşvik edilmelidir.

- Sektöre yönelik devre elemanları üretiminde yüksek 
nitelikli malzemelerin, ileri üretim teknolojilerinin, ileti-
şim, bilgi ve internet teknolojilerinin denetim sistemleri-
nin giderek artan oranda kullanılmasından dolayı, üretici 
firmaların Ar-Ge/Ür-Ge olanaklarının artırılması ve teş-
vik edilmesi ülke yararına olacaktır. Bu doğrultuda vergi 
düzenlemelerinde belli indirimler yapılmalı, teknopark-
lardan yararlanmaları konusunda AKDER’in yol gösteri-
ciliğinde sektör firmalarının bir araya gelmesi ve küme-
lenmeleri sağlanarak ortak Ar-Ge ve Tasarım merkezleri 
kurulması teşvik edilmelidir.

- Makina imalat sektörü, hidrolik pnömatik ekipman ve 
sistemleri kullanımında, sektör firmalarının müşterilerine 
karşı yanlarında olmalarını ve servis konusunda destek 
vermelerini talep etmektedir. Makina imalatçılarına sis-
tem, ekipman ve malzeme tedarik eden sektör firmala-
rının makina imalatçılarına servis hizmeti sunabilmek için 
organizasyonları ve personel alt yapısını geliştirmeleri 
gerekmektedir.

- İletişim, internet ve bilgi teknolojisi gelişimi sektörü-
müzü de yakından ilgilendirmektedir. Dijital devrim veya 
Endüstri 4.0 olarak adlandırılan bu süreçte sensör tekno-
lojileri, gömülü sistemler, yazılımlar, iletişim ve internet 
teknolojisindeki yeniliklerin adapte edildiği hidrolik ve 
pnömatik ekipmanların birbirleriyle ve diğer makinalar-
la haberleşerek akıllı makina ve sistemler üretildiği bir 
dönüşüm yaşanmaktadır. Ülkemiz makina imalatçılarının 
ve hidrolik pnömatik sektörünün temel hedefi, bu dönü-
şümü yakalayarak verimliliği ve rekabet gücünü artırmak 
olmalıdır.

- Küresel rekabet ortamında varolabilmek için artık bil-
gi sahibi olmak yeterli değildir. Bilginin faydalı ve değer 
yaratma sisteminde kullanılması önemlidir. Bu nedenle 
bilgiyi kullanacak insanların ve bu insanların oluşturduğu 
organizasyonları geliştirmek gerekmektedir. İnsanımızı 
rasyonel, akılla karar veren, mühendislik yaklaşımını al-
gılayan bir eğitim sistemi içinde iş yaşamına hazırlamanın 
gerekliliği, sektör firmalarının yeni iş modelleri oluştura-
rak çalışanlarını ve organizasyon yapılarını geliştirmeleri 
gerekliliği vurgulanmıştır.

- Yetişmiş insan gücü ve kalifiye eleman konusu sektö-
rün en büyük problemidir. Endüstri Meslek Liselerindeki 
hidrolik pnömatik bölümlerinin sayısı çok azdır. Makina 
Mühendisliği Bölümü olan üniversitelerimizde hala akış-
kan gücü ile ilgili lisansüstü programlar bulunmamaktadır. 
Teknolojik gelişmelere ayak uyduracak, dijital devrimi 
gerçekleştirecek insan kaynağına gereksinimiz varken 
teknik eleman lise ve üniversite eğitim sistemimiz ve alt 
yapımız buna uygun değildir. Sektör ve sektör bileşenleri 
eğitime ilişkin taleplerini her ortamda dile getirmeli, ve 
Milli Eğitim Bakanlığı ve YÖK nezdinde girişimlerde bu-
lunmalıdır. Sektörün gelişmesi için MEB, YÖK, Meslek 
Odaları ve Akışkan Gücü sektörü temsilcileri ile birlik-
te eği tim programlarında ihtiyaca uygun güncellemeler 
yapılmalı, Endüstri Meslek Liseleri’nde uygulamalı mes-
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lek derslerinin niteliği geliştirilmeli, atölyelerde mevcut 
makina ve tezgahlar, en son modeller ile yenilenmeli ve 
üniversitelerde güncel teknolojiler ve endüstriyel uygu-
lamalar öğretilmeli, altyapı çalışmaları tamamlanmalıdır.

- Yazılım mühendisliğindeki yeni yaklaşımların, yenilikçi 
makina konseptlerine olanak sağladığı, akıllı mobil cihaz 
uygulamaları ile entegre PLC sistemlerinin çalışma es-
nekliğini artırdığı, bu yeni yaklaşımların mühendislik ça-
lışmalarını kolaylaştıracağı tespitinden hareketle sektör, 
yazılım mühendisliği alanındaki gelişmeleri izlemeli ve 
uygulamalara yansıtmalıdır.

- Sanayide enerji verimliliği, uluslararası rekabet gücü açı-
sından önemli bir unsurdur. Enerjide sürdürülebilirliğin 
sağlanması, dışa bağımlılığın azaltılması, enerji maliyetle-
rinin ekono mi üzerindeki yükünün hafifletilmesi gerek-
mektedir. İklim değişikli ği ile mücadeleye yönelik çalış-
malar yapılmalı, enerjinin ve enerji kaynaklarının verimli 
kullanımının tespiti yapılarak sektörde, hidrolik pnömatik 
sistem tasarımlarında ve üretiminde enerji verimliliğine 
önem verilmelidir.

- Ülkemizin bir sanayileşme politikası olmadığı görül-
mekte ve sanayimizin henüz hangi sektörlerde gelişeceği 
bilinmemektedir. 1980’lerden itibaren ortaya konulan 
neoliberal politikalar sonucu ülkemizde sanayisizleşme 
süreci hakim olmuştur. TMMOB Sanayi Kongrelerinde 
de ifade edildiği gibi sanayileşme politikamız kalkınma 
planları çerçevesinde ele alınmalı, demokratik katılım 
mekanizmaları ile sektörün de katkı ve katılımıyla oluş-
turulan kalkınma planları çerçevesinde makina imalat 
sektörü ve bunların alt sektörü olan hidrolik pnömatik 
sektörü bu plana uygun teşvik ve desteklerden yararlan-
malıdır.

- Komponent üreten firmalarımız yurtiçi pazarlardan 
elde ettikleri tecrübeyle ürünlerinin kalite kriterlerini 
uluslararası pazarlarda kabul görecek seviyeye getirmiş-
ler, pazarlarını büyütmüşler ve buradan elde ettikleri 
fonla Ar-Ge ve inovasyona daha çok kaynak yaratma fır-
satı yakalamışlardır. Bu firmalarımız, dünya pazarlarında 
etkinliklerini artırmak, pazarlarını büyütmek ve etkin bir 
oyuncu olmak için büyük çaba sarf etmektedirler. Bu 
başarıdaki önemli nokta, başlangıçtaki yurt içi pazardan 
edinilen tecrübedir. Ürünler yurtdışında itibar görüyorsa 
yurtiçinde de bu ürünlere itibar edilmesi için sanayi yerli 
imalata önem vermelidir.

- Dijital devrim veya Endüstri 4.0 olarak adlandırılan 
süreçte dönüşüme uygun fabrikalar oluşturmak, bu 
fabrikaları, veri toplamak için sensörler ile donatmak, 
işletiminde, iletişiminde yazılımı kullanmak, veri güven-
liği ve kendi işletimine yönetebilmek için bulut ortamını 
kullanan makinalar ile donatmak gerektiği vurgulandı. Bu 
dönüşümün gerçekleştirebilmesiyle maliyetlerin % 30-
35 oranında indirilebileceği, ekstra bir yatırım yapmadan 
kapasitelerin % 20 oranında arttırabileceği, tedarik ve 
üretimi tek bir merkezden yönetecek bir ağa sahip olu-
nabileceği vurgulanmıştır.

- Teknolojik gelişmeler ve özellikle robot teknolojilerinin 
endüstride yer almasıyla birlikte makine emniyeti ihti-
yaçlarındaki değişikliklere cevap verecek ürünler ortaya 
çıktığı ve sektörün bu değişime adapte olması gerektiği 
belirtilmiştir.

- Teknolojik gelişmelere paralel olarak sentetik ve çevre 
dostu yağların performansları ciddi şekilde artmış, kul-
lanım alanları yaygınlaşmıştır. Sektörün kirlilik konusun-
da yağ üretici firmalarından kullanıma hazır kirlilik sevi-
yesinde hidrolik yağ talep ettiği vurgulanmıştır. AKDER 
periyodik yayınlar, duyurular, eğitim çalışmaları, e-posta 
kampanyalarıyla uzun ömürlü, yüksek performanslı ve 
çevre dostu “Ekolojik” akışkanların bilinirliğinin artırılma-
sına katkıda bulunmalıdır.

- Mühendislik hizmeti üreten sektör firmalarının akredi-
tasyonu, sektörde çalışan mühendislerin uzmanlıklarının 
meslek odaları tarafından belgelendirilmesi, sektörde ça-
lışan ara teknik elemanların eğitimi ve belgelendirilmesi, 
MYK kapsamında Hidrolik Pnömatik Tesisatı Borulama 
ustası meslek standardının oluşturulması, sektörle ilgili 
mevcut regülasyonlar çerçevesinde Bilim Teknoloji ve 
Sanayi Bakanlığı’nın piyasa gözetim denetim faaliyetini 
yaygınlaştırması, sektör firmalarında çalışan mühendisler 
tarafından hazırlanan projelerin inşaat sektöründeki mi-
mar ve mühendislik hizmetleri gibi sinai mülkiyet hakları 
çerçevesinde güvence altına alınması gerekmektedir. Bu 
konularda bir önceki Kongre’den hemen sonra, Makina 
Mühendisleri Odası ile AKDER’in başlattığı çalışmaların 
önümüzdeki yıl içerisinde uygulamaya geçirileceği, bunun 
da bu alandaki önemli bir eksikliği gidereceği ifade edil-
miştir.

TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI
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IX. ULUSAL İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ KONGRESİ 
ADANA’DA GERÇEKLEŞTİRİLDİ

IX. Ulusal İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kongresi, Odamız adına Adana Şube yürütücülüğünde, 30 Kasım-02 Aralık 
2017 tarihleri arasında Adana’da Çukurova Üniversitesi Mithat Özhan Amfisi’nde gerçekleştirildi.

Üç gün süren ve 27 oturumda toplam 56 konuşmacının 
yer aldığı kongrenin açış konuşmaları TMMOB Yönetim 
Kurulu Başkanı Emin Koramaz, Oda Yönetim Kuru-
lu Başkanı Ali Ekber Çakar, Adana Şube Başkanı Hasan 
Emir Kavi ve Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar 
tarafından yapıldı.

IX. Ulusal İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kongresi’ne Oda 
Merkez Kurullarından, Oda Yönetim Kurulu Sekreter 
Üyesi Yunus Yener, Oda Yönetim Kurulu Sayman Üye-
si Tahsin Akbaba, Oda Yönetim Kurulu Üyeleri Bedri 
Tekin, Elif Öztürk ve İsmail Odabaşı, Oda Onur Kurulu 
Üyeleri Mustafa Yazıcı ve Sadettin Özkalender’in katıldı. 

Oda Başkanı Ali Ekber Çakar Kongre açış konuş-
masında şunları söyledi:

“Konuşmama başlarken, Ocak ayında kaybettiğimiz, Fi-
şek Enstitüsü kurucusu, 1988–1992 dönemi TTB Mer-
kez Konseyi Üyeliği ve İşçi Sağlığı Kol Başkanlığı görevle-
rini yapan, TTB İşyeri Hekimliği Sertifika Programlarının 
başlatılmasını sağlayan; işçi sağlığı ve iş güvenliği konusun-
da önemli katkıları bulunan Gürhan Fişek Hocamızı, iş 
cinayetlerinde kaybettiğimiz meslektaşlarımızı ve bütün 
emekçileri saygıyla anıyorum.  

İşçi sağlığı ve iş güvenliği sorunlarının doğru çözümlere 
kavuşturulmasına yönelik güvenlik önlemlerinin gelişti-
rilmesi, mesleğimiz ve Odamızın temel görevleri arasın-
dadır. Odamız uzmanlık alanlarımızla ilgili tüm dallarda 
olduğu gibi işçi sağlığı ve iş güvenliği konusunda da geliş-
tirici, iyileştirici çalışmalara katkıda bulunmayı en önemli 
görevlerinden biri olarak görmektedir.

18 yıldan bu yana düzenlediğimiz işçi sağlığı ve iş güven-
liğine yönelik sempozyum ve kongrelerin, mevzuat ve 
uygulamalara yönelik ülkemizde duyarlılıkların yerleşme-
sinde önemli bir rolü bulunmaktadır. Etkinliklerimizde 
şekillenen bütünlüklü öneriler ve Oda Raporumuz bu 
alanda önemli açılımlar sağlamış; bu konuda çalışma ya-
pan kesimler için önemli bir başvuru kaynağı olmuştur.

Odamız, tüm mesleki uygulama alanlarımızda olduğu 
gibi, bu alanda çalışacak üyelerimizin bilgi ve deneyim-
lerinin geliştirilmesini; lisans eğitiminin meslek içi eği-

timlerle desteklenmesini ve yaşam boyu eğitimi zorunlu 
görmektedir. Üyelerimiz ve ilgililerin kullanımına yönelik 
olarak kongrelerimizin bildiri, panel kitapları yanı sıra iş 
güvenliği, periyodik kontroller, kaldırma iletme makina-
ları, basınçlı kaplar, yangın güvenliği, iş makinaları ve ilgili 
konularda yüzlerce kitap basımı yapılmıştır.

Bilindiği üzere çalışma temel bir haktır. Kongremizin 
“Yasadan Kültüre” ana temasıyla düzenlendiğini göze-
terek belirtmek isterim ki, bu hakkın kabulü tek başına 
bir anlam ifade etmemektedir. Bu hakkın gerçekleşme 
biçimleri, mevzuat düzenlemeleri ve kültürel bağlamı da 
oldukça önemlidir.

Bu kapsamda, çalışma hak ve etkinliğinin, işçi sağlığı ve 
iş güvenliği önlemleri eşliğinde gerçekleşmesi ve insanca 
yaşama hakkının gerekliliklerini karşılayacak bir biçim ve 
içerikte olması, yasa/mevzuat düzenlemeleri ve kültürel 
bağlamın, toplumsal yarar eksenli nitelikte olması olduk-
ça önemlidir.

Yaşam hakkının sağlıklı çalışma ve yaşama hakkı ile bü-
tünleşmesi ve her şeyin odağına insanın yerleştirilmesi 
gerektiği açıktır.

İş kazalarının yüzde 98’inin önlenebilir nitelikte olduğu 
düşünüldüğünde, iş kazaları ve meslek hastalıklarının 
büyük oranda ortadan kaldırılması için bu insancıl yakla-
şımın her alanda benimsenmesi, üretim ve çalışma koşul-
larının bu yaklaşımla yeniden düzenlenmesi, bilimsel ve 
teknolojik gelişmelerin sağladığı olanakların bu içerikte 
kullanılması gerekmektedir. 
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“Sosyal devlet”, “refah devleti”, “sosyal hukuk devleti”, 
“güvenceli çalışma” gibi kavramların geçerliğinin bulun-
duğu önceki dönemlerde; çalışma hakkı, güvenceli çalış-
ma, sendikal örgütlenme ve iş yasalarına verilen önem, 
bir yanıyla ülke ve toplumların gelişmişlik düzeyleriyle 
ama esasen, bu uğurda verilen mücadeleler ve dünya 
konjonktürü ile de doğrudan ilişkiliydi.

Hızlı gelişen bilim ve teknoloji ile kalkınma süreci ve sa-
nayileşme, kuşkusuz toplumlara ve ülke ekonomilerine 
birçok fayda sağlamıştır. Ancak insanın çalışma yaşamı ve 
güvenliği için aynı başarının yakalandığını söylemek güç-
tür. Zira sömürü kaynaklı “maliyet-verimlilik-azami kâr” 
kıskacı, çalışma yaşamını, çalışma hakkını, iş ve yaşam gü-
venliğini bire bir belirlemektedir.

Oysa sanayileşmenin ve kalkınmanın bedeli asla iyi eği-
tilmiş işgücünden ve gerekli önlemlerden kaçınma ol-
mamalıdır. Yeterli şekilde beslenen, iş kazaları ve mes-
lek hastalıklarından gereği gibi korunan, işsiz kalma-işini 
kaybetme korkusu yaşamayan, örgütlenmeleri engellen-
meyen, sosyal güvenliğinden endişe duymayan, kısaca 
insanın refahı, mutluluğu, sağlığı ve güvenliğini esas alan 
bir kalkınma, sanayileşme ve çalışma yaşamı yaklaşımı 
benimsenmelidir.

Daha özele inersek, sağlıklı ve güvenli ortamlarda yaşama 
ve güvenceli çalışma hakkının en temel hak olarak benim-
senmesi gerekmektedir. Bu hakkın kullanımında işyerle-
rinin, çalışanların beden bütünlüğü ile sağlığını bozucu 
etkilerden arındırılması esastır. Bu hakkın korunması ve 
kullanımında devlet asli sorumludur. Bu noktada Soma, 
Torunlar Center, Ermenek gibi toplu iş cinayetlerinin işa-
ret ettiği en önemli unsur, denetim, yani etkin kamusal 
denetimdir.

Ancak denetimi sadece yasal düzenlemelere aykırı dav-
ranış ve durumları tespit etmek, soruşturmak ve rapor-
lamak şeklinde algılamamak gerekir. Denetim olgusunu 
bir baskı aracı veya yöntemi olarak değil, nedensellikleri 
birleştirip sentezleyen, aksayan yönlerin nedenlerini–ni-
çinlerini tespit eden, bunlara uygun önlemlerin zamanın-
da alınmasını sağlayan, bütünsel planlamanın yapıldığı di-
namik bir süreç olarak algılanması gerekmektedir.

Bugünkü işçi sağlığı ve iş güvenliği, iş güvenliği mühendis-
liği ve işyeri hekimliği konularını kapsayan sorunlar, özel-
likle 1980 sonrası neoliberal döneme damgasını vuran, 
2000’li yıllarda yoğunlaşan, taşeronlaştırma, serbestleş-
tirme, özelleştirme, kısaca esnek-taşeron üretim ve is-

tihdam politikalarında kök bulmaktadır.

Böylece yeni çalışma türleri devreye sokulmuş, geçici is-
tihdam, taşeronluk, kısmi süreli çalışma, telafi çalışması, 
çağrı üzerine çalışma, uzaktan çalışma, serbest zaman 
uygulaması, denkleştirme süresi vb. uygulamalara geçil-
miştir. İş güvencesi kaldırılmış, işler taşeronluk uygula-
masıyla bölünmüş; işçilerin tamamen sermaye güçlerinin 
belirlediği koşullarda çalışmasının önü açılmıştır.

En son çıkarılan 7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu uya-
rınca da çalışanlar, birkaç istisna hariç iş mahkemesine 
başvurup dava açamayacak; kıdem tazminatı, ihbar taz-
minatı, fazla mesai alacakları gibi işçilerin ağırlıklı olarak 
dava ettikleri konular, “zorunlu arabuluculuk” uygulama-
sına tabi olacaktır.

İşçi sağlığı ve iş güvenliği politikaları ne yazık ki piyasanın 
acımasız koşullarına terk edilmiştir. İş güvenliği mühen-
disliği ve işyeri hekimliği uygulamaları daha yerleşmeden 
geriletilmiş; mevzuat, tüm yargı kararlarına karşın piyasa 
ihtiyaçlarına göre düzenlenmiştir.

Çalışma süreleri artmış; çalışma koşulları ağırlaşmıştır. 
Kamuya ait birçok işyeri özelleştirilmiştir. Sendikalı işçi 
oranı azalmıştır. Grevler yasaklanmakta, OHAL koşulları 
emekçilerin aleyhine kullanılmaktadır. Ve bilindiği üzere 
iş kazaları ve iş kazaları sonucu ölümler artmaktadır.

Kısaca işçi sağlığı ve iş güvenliği politikalarındaki yapısal 
sorunların tamamı, sermayenin azami kâr, azami sömürü 
politikalarından kaynaklanmaktadır.

Bilimler, işçi sağlığı ve iş güvenliğinin, çok disiplinli bir alan 
olduğunun altını çizmektedir. Tıp bilimleri, mühendislik 
bilimleri ve sosyal bilimler, bu alanın başlıca dayanakları-
dır. Yani işçi sağlığı ve güvenliği bir hekimlik hizmetidir; 
mühendislik hizmetidir. Hekimler ve mühendisler işyer-
lerinde işçi sağlığı ve iş güvenliğinin sağlanmasında önemli 
bir işleve sahiptir.

Mühendislerin işçi sağlığı ve güvenliği konusunda eğitim-
leri ve işyerlerinde verdikleri hizmetin denetlenmesi de 
önemlidir. Bu nedenle eğitim ve denetimde hekim ve 
mühendislerin örgütleri de rol üstlenmelidir. Ancak TTB 
ve TMMOB; işçi sağlığı ve iş güvenliğine ilişkin kararların 
alınmasında, üyelerinin eğitilmesinde, üyelerinin işyerle-
rinde bu alana yönelik faaliyetlerinin denetlenmesinde 
hep devre dışı bırakılmaktadır.

İşyeri hekimi ve iş güvenliği mühendislerinin eğitimleri-
ni özel kuruluşlara bırakan, alanın ehli mühendislik ör-
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gütlerinin verdiği sertifikaları görmezden gelen, hizmet 
sunumunu ve eğitim aşamasını taşeronlara devreden, 
işçi sağlığı ve iş güvenliği hizmetlerinin özel sektör eliyle 
yürütülmesini hedefleyen, idari yargı kararlarını görmez-
den gelen bir anlayışla oluşturulan mevzuat ne yazık ki bu 
alanda süregelen krizi devam ettirecektir. 

Gerek 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası’nın ge-
rekse onun üzerinde yapılan değişikliklerin iş kazaları, iş 
cinayetleri ve meslek hastalıklarını önleyici bir yönü bu-
lunmadığını üzülerek belirtmek durumundayız.

Dileğimiz, mevzuat çalışmalarında, ilgili emek ve meslek 
kuruluşlarının görüşlerinin dikkate alınması ve tüm çalı-
şanlar için sağlık ve güvenlik politikalarının oluşturulma-
sıdır.  

Odamız işçi sağlığı ve iş güvenliği mevzuatındaki tüm 
olumsuzlukların giderilmesini, iş kazaları ve meslek has-
talıklarına yönelik önleyici yaklaşımlar geliştirilmesini, iş 
güvenliği mühendisliğinin çalışma yaşamının sorunlarını 
çözmeye katkı koyacak şekilde yaşama geçirilmesini, işçi-
lerimizin ve tüm çalışanlarımızın yaşamlarının güvenceye 
alınması için öneri ve katkılarını sürdürecektir. Bu çaba-
mızın bir parçası olan İşçi Sağlığı ve Güvenliği Kongremi-
zin bu sorunların açıklıkla tartışılacağı ve çözüm önerileri-
nin geliştirileceği birer kürsü olacağını söylemek isterim.

Ulusal İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kongremizin, örgüt-
lenme özgürlüğünün önündeki engellerin kaldırıldığı, 
çalışanların geleceklerinden kaygı duymadığı; insanların 
birbirlerine saygı gösterdiği; bizlerin ve çocuklarımızın iş 
ve işsizlik kaygılarının olmadığı; işçi sağlığı ve iş güvenliği-
ne ilişkin toplumsal bilinç ve duyarlılıkların geliştiği; sos-
yal hukuk devleti anlayışının hakim kılındığı; çalışanların, 
sorunlarıyla ilgili konularda söz ve karar sahibi olduğu, 
özgürce yaşayacağımız insanca bir gelecek gereksinimine 
katkıda bulunmasını diliyorum.

Sözlerime son verirken, ev sahibimiz Çukurova Üniver-
sitemizin Rektörlüğüne, Odamız adına kongrenin ger-
çekleştirilmesini sağlayan danışma, düzenleme, yürütme 
kurulları ile kongre sekreteryasına, panel ve oturumlara 
katılacak, bildiri sunacak tüm konuşmacılara, tüm delege 
ve izleyicilere, Adana Şube Başkanımız nezdinde Şube 
Yönetim Kurulumuz ve çalışanlarına ve kongre sekrete-
rine, Oda Yönetim Kurulumuz adına içtenlikle teşekkür 
ediyor, etkinliğimizin başarılı geçmesini diliyor, saygılar 
sunuyorum.”

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin 
Koramaz ise şöyle konuştu:

“TMMOB Yönetim Kurulu adına hepinizi saygı ve sevgiy-
le selamlıyorum.

Bu önemli kongrenin gerçekleştirilmesinde büyük emek-
leri bulunan Düzenleme ve Yürütme Kurulumuza, Ma-
kina Mühendisleri Odamızın Genel Merkez ve Adana 
Şubesi yöneticilerine, ev sahipliğimizi üstlenen Çukurova 
Üniversitesi rektörlüğüne, Oda çalışanlarımıza ve elbette 
görüşlerini bizimle paylaşacak bilim insanlarına teşekkür 
ediyorum. Üç gün boyunca devam edecek kongre ve 
serginin başarıyla geçmesini diliyorum.

“İşçi sağlığı ve iş güvenliği” konusu TMMOB örgütlülüğü-
nün en önemli çalışma ve mücadele alanlarından birisini 
oluşturuyor. Meslek içi eğitimden belgelendirmeye, ak-
reditasyondan mesleki denetime kadar pek çok alandaki 
faaliyetimizin temelinde, insanı önceleyen bir meslek an-
layışına sahip olmamız yatmaktadır.

TMMOB ve bağlı odalar olarak hazırladığımız tüm mes-
leki yönetmeliklerin odağında, hizmet üretiminin güvenli, 
sağlıklı koşullarda, insan haklarına ve onuruna yakışır bi-
çimlerde gerçekleştirilmesi prensibi yer almaktadır. Bu 
anlayış, TMMOB’nin 1970’li yıllardan bu yana savunduğu 
toplumcu bakış açısının mesleki yansımasıdır.

Düzenli aralıklarla yayınladığımız raporlarımız ve bu yıl 
dokuzuncusunu düzenlediğimiz İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği 
Kongresi ve Sergisi bu alandaki gelişmeleri takip etmek 
ve kamuoyunu bilgilendirmek açısından önemli birer 
araçtır.

TMMOB ve bağlı odaları olarak bizler, mesleki alanla-
rımıza ilişkin sahip olduğumuz bilimsel ve teknik bilgiyi 
ülkemizin ve halkımızın ortak çıkarı için kullanmayı şiar 
edinmiş mesleki demokratik birer kitle örgütleriyiz. Dü-
zenlediğimiz kongre, sempozyum, panel gibi etkinlikleri-
mizin temel amacı, mesleki alanlarımızdaki yeni fikirleri 
ve teknikleri halkla buluşturabilmek, toplumsallaştırabil-
mektir.

Birliğimizin bu toplumcu bakış açısı yalnızca fikirlerin 
paylaşımı konusuyla sınırlı değildir. Bizler başta planlama 
olmak üzere mühendis, mimar ve şehir plancılığı pratik-
lerinin her aşamasında rant kesimlerinin çıkarlarını değil, 
insanın, doğanın, çevrenin ihtiyaçlarını öne alan bir anla-
yışın savunucularıyız.

Bu yaklaşımımız nedeniyle yıllardır siyasi iktidarların he-
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defindeyiz. Kuruluş yasamızı değiştirerek, mesleki dene-
tim yetkilerimiz kısıtlanarak, denetim adı altında vesayet 
uygulanmak isteyerek, yandaş basın tarafından hedef 
gösterilerek, hakkımızda mesnetsiz suçlamalarla davalar 
açılarak, üyelerimizin hakları gasp edilerek, oda yönetim 
kurullarımız görevden alınmak istenerek bizleri sustur-
mak, yıldırmak istiyorlar.

Bugüne kadar örgütlü yapımıza karşı gerçekleştirilen tüm 
bu saldırıları üyelerimizle birlikte verdiğimiz mücadele 
ve demokratik kamuoyunun desteğiyle geri püskürttük. 
İktidarın tüm bu saldırılarına rağmen bizler doğrudan ve 
halktan yana tavır almaktan asla geri adım atmadık, bun-
dan sonra da atmayacağız.

Hepinizin bildiği gibi işçi sağlığı ve iş güvenliği konusu, 
ülkemizin en can yakıcı sorunlarından birisi. Her yıl bin-
lerce kişi işyerlerinde hayatını kaybediyor. Madenlerde, 
inşaatlar, tarım alanlarında yaşanan facialar toplumda de-
rin acılar yaratıyor.

Oysa “elverişli koşullarda çalışma hakkı” İnsan Hakla-
rı Evrensel Beyannamesi’nde güvence altına alınmış bir 
haktır. Emeğin yüzlerce yıllık mücadelesi sonucunda be-
nimsenen bu hak, “işçi sağlığı ve iş güvenliği” adıyla tüm 
dünyada kabul edilen temel bir çalışma ilkesi halini almış-
tır.

Ancak bugünün çalışma yaşamında bu asgari tanımı ya-
kalamak bile, emeğini satarak yaşamak zorunda olan 
herhangi bir kişi için çok zordur. İş kazaları ve meslek 
hastalıklarının temelinde, sermayenin azami kar hırsı ve 
emek aleyhine politikaları yatmaktadır. Taşeronlaştırma, 
özelleştirme, sendikasızlaştırma, denetimsizleştirme, es-
nek istihdam politikaları, ağır çalışma koşulları ve kayıt 
dışı istihdam iş kazaları ve meslek hastalıklarının artması-
na neden olmaktadır.

Ülkemizde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği alanında halen yapı-
sal ve köklü sorunlar bulunmaktadır. 2012 tarihli İş Sağlığı 
ve Güvenliği Kanunu başta olmak üzere, iş kazalarının ve 
meslek hastalıklarının önlenmesi çalışmaları temel yan-
lışlarla doludur. Mevcut yasal çerçeve, işçiyi korumak, iş 
güvenliğini sağlamak ve meslek hastalıklarını önlemekten 
çok sermaye çıkarları ve neoliberal politikaları gözeten 
konumda bulunmaktadır. Oysa işçi sağlığı ve iş güvenli-
ğinde temel amaç; çalışma yaşamında çalışanların sağlığı-
na zarar verebilecek hususların önceden belirlenerek ge-
reken önlemlerin alınması, rahat ve güvenli bir ortamda 
çalışmalarının sağlanması, iş kazaları ve meslek hastalıkla-
rına karşı çalışanların psikolojik ve bedensel sağlıklarının 
korunmasıdır.

Sosyal hukuk devletinin temel işlevi, güvenli bir çalışma 
ortamı oluşturmak, çalışanları çalışma ortamından kay-
naklanan sağlık ve güvenlik risklerine karşı korumak, 
çalışanların güvenlik, sağlık ve refahını sağlamak ve ge-
liştirmektir.

Ülkemiz iş cinayetlerinde ve meslek hastalıklarında ülke-
mizin adı en üst sıralarda yer almaktadır. Bu sorunu çö-
zebilmek için ülkemizin ILO kabul edilen sözleşmelerin 
tamamına taraf olması ve mevzuatın köklü düzenleme-
lerle yeniden yapılması gerekmektedir. Ülkemiz ILO’ya 
1932 yılında üye olmuş olmasına karşın, ILO tarafından 
kabul edilmiş sözleşmelerin neredeyse üçte ikisine he-
nüz taraf değildir. Türkiye’nin temel bir insan hakkı olan 
işçi sağlığı ve iş güvenliği hakkı kapsamında, ILO’nun geri 
kalan sözleşmelerini de bir an önce onaylaması gerek-
mektedir.

İşçi sağlığı ve iş güvenliği, tıp ve mühendislik bilimlerinin 
ortak sorumluluk alanlarından birisidir. Dolayısıyla bu 
alanın düzenlenmesinde ve uygulamaların denetiminde 
TMMOB ve bağlı odalarının büyük bir sorumluluğu var-
dır. Bizler tüm çalışmalarımızı bu sorumluluk bilinciyle 
yürütüyoruz.

Üç gün boyunca burada yürüteceğimiz tüm tartışmaların, 
bu alanda yaşanan sorunların çözümüne katkı vereceğine 
inanıyorum.

İnsanların aç ve yoksul yaşamadığı, işyerlerinde hayatla-
rını yitirmedikleri, eşit adil bir ülke ve dünya özlemi ile 
TMMOB Yönetim kurulu adına hepinizi saygı ve sevgiyle 
selamlıyor, kongremizin başarıyla sonuçlanmasını diliyo-
rum.”
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VII. GÜNEŞ ENERJİSİ SİSTEMLERİ SEMPOZYUMU 
SONUÇ BİLDİRİSİ YAYIMLANDI

TMMOB Makina Mühendisleri Odası’nca düzenlenen 
VII. Güneş Enerjisi Sistemleri Sempozyumu ve Sergisi, 
22-23 Eylül 2017 tarihlerinde Mersin Yenişehir Belediye-
si Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilmiştir.

TMMOB Makina Mühendisleri Odası adına Mersin Şu-
besi yürütücülüğünde gerçekleştirilen sempozyum kap-
samında 7 oturum yapılmış ve 25 adet bildiri sunulmuş; 
“Güneş Enerjisinden Elektrik Üretiminde Mevcut Du-
rum, İmkanlar, Sorunlar ve Çözüm Önerileri” konulu 
bir panel düzenlenmiştir. Sempozyum sonuçları aşağıda 
özetle kamuoyunun dikkatine sunulmaktadır.

Türkiye’de rüzgar enerjisinin 2016 yılı itibariyle kurulu 
gücünün 5.751 MW,2017 Ekim sonu kurulu gücünün 
6.353,8 MW olduğu dikkate alındığında Stratejik Plan’da 
2023 için hedeflenen 20.000 MW’a ulaşılması imkansız-
dır.

Jeotermal uygulamalarda güçler, konut ısıtmasında 
1033MWt, sera ısıtmasında 760 MWt, termal kullanımda 
ise yaklaşık 1050 MWt olup,2017 Ekim sonunda elektrik 
kurulu gücü 1.019 Mwe’ye ulaşmıştır.

Türkiye’de güneş enerjisi ile elektrik üretim, tamamı-
na yakını lisansız yüzlerce küçük santral ile Ekim 2017 
sonunda itibariyle, ancak 2.046 MW’a ulaşmıştır. Oysa, 
ülkenin güneşe dayalı elektrik potansiyelinin tamamını 
değerlendirmek için gerekli alan, ülke yüzölçümünün yal-
nızca % 1.41’i olan 11.000 km²’dir. Bu sahalar da yılda en 
az 362 TWh elektrik enerjisi üretecek toplam 287.500 
MW kurulu güçte GES kurulabilir. Bahçe ve çatı türü li-
sanssız uygulamaların ilavesi de düşünülürse, güneşe da-
yalı elektrik üretimi yıllık 400 TWh’a çıkabilir. Kurulu güç 
için 2019 hedefi 3000 MW, 2023 hedefi 5000 MW olarak 
düşünülmektedir. Potansiyelin % 1-2’si düzeyindeki bu 
hedefler ve 2016 sonunda 1 milyar KWh’ı ancak geçen 
ve elektrik üretimi içindeki payı % 0,38’de kalan üretime 
bakıldığında, siyasi iktidarın izlediği politikaların yetersiz 
ve başarısız olduğu ve güneşe yüzlerini değil sırtlarını 
döndükleri görülmektedir.

Yenilenebilir enerjiler ve özellikle güneş enerjisi konula-
rında eğitime; tüm öğretim safhalarında (ilk, orta, lise ve 
üniversite) gereken önem verilmeli, temel kitap vb. çalış-

malar yapılarak, sürekli yenilenmelidir. Üniversiteler de 
‘‘Güneş Enerjileri ve Uygulamaları’’ vb. zorunlu ve/veya 
seçimli derslere gerekli ağırlıklar verilmelidir.

Bölgesel seçili, yenilikçi araştırma merkezleri kurulmalı 
ve performansları ile ürettikleri sürdürülebilir olmalıdır. 
2016 yılı sonu itibariyle üniversitelerde kurulmuş olan ve 
ağırlıklı olarak sağlık, havacılık, uzay, bilgi ve iletişim, ma-
kina- imalat, savunma ve nano teknoloji alanlarında faali-
yet gösteren 76 adet tematik araştırma alt yapısı ile kamu 
kurumlarında kurulmuş olan 16 adet enstitü ve araştır-
ma merkezi bulunmaktadır. Bunlardan yaklaşık 14 ade-
di enerji alanında faaliyet göstermektedir. Yenilenebilir 
enerji alanında bu tür tematik araştırma merkezleri ülke 
genelinde iyi planlanarak yaygınlaştırılmalıdır. Ülkemizde 
öncül altyapılar kapsamında “Biyokütle Enerji Sistemle-
ri ve Teknoloji Merkezi (BESTMER) ise, enerji ve çevre 
alanında tematik araştırma merkezi olarak nitelendiril-
mektedir. Bu gibi merkezler artırılmalı ve koordineli bir 
şekilde çalışmaları desteklenmelidir.

Gelişmiş ülkeler fotovoltaik panellerin Ar-Ge faaliyetle-
rine önemli bütçeler ayırmaktadır. Üretim safhası için 
araştırmacılar yeni teknikler üzerinde çalışmalar yapmak-
ta ve bu çalışmalar sonucunda fotovoltaik panellerinin 
verimlerinde artış sağlanmaya çalışılmaktadır. Ülkemizde 
de Ar-Ge faaliyetlerinin desteklenmesi, rekabet öncesi 
işbirliği ve benzeri modellerle çeşitli üniversitelerdeki 
çalışmaların koordine edilmesi ve bu konudaki kaynak 
israfının önüne geçilmesi yararlı olacaktır. Ar-Ge alanında 
çalışacak mühendis ve diğer personelin yetiştirilmesine 
yönelik planlamalar yapılmalıdır. TÜBİTAK vb. kuruluşla-
rımız, öncelikli proje çağrılarında her zaman yenilenebilir 
enerji uygulama teknolojilerine yer vermelidir.

Son zamanlarda güneş enerjisi denildiğinde, göz önüne 
yalnızca PV ve uygulamaları gelmektedir. Güneş enerjisi-
nin temel uygulamaları ve ülkemizdeki uygulama çeşitlili-
ğinin artırılması önemlidir.

Yeni kent yerleşim yerlerinde şehir planlamasında güneş 
enerjisi ve diğer yenilenebilir enerji kullanımlarının ve 
uygulanabilirliğinin gerçekleştirilmesi için “uydu güneş 
kent”leri oluşturulmalı, bölgesel araştırma merkezleri 
kurulmalı ve performansları ile üretkenlikleri sürdürüle-
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bilir olmalıdır. Antalya, Diyarbakır, Mersin gibi illerimizde 
gerçekleştirilen güneş evi, güneş parkı vb. uygulamaların, 
ülke genelinde bilinçlenme ve duyarlılıkların geliştirilmesi 
anlamında yaygınlaştırılmalıdır. Mevcut olanların da gün-
cel ve yenilenebilir yapısı geliştirilerek sürdürülmelidir. 
NZEB (yaklaşık sıfır enerjili bina) yaklaşımlarında, güneş 
enerjisinin her tür uygulamasının (aktif ve pasif) önemi 
büyük olup, bu tür projelendirmeye ağırlık verilmelidir.

Tematik araştırma merkezleri ile akredite olmuş araştır-
ma laboratuarları; Üniversiteler, kamu kurum ve kuruluş-
ları, özel sektör arasında köprü işlevi üstlenen, bilimden, 
üretimine kadar gerçekleşen değer zincirinde bilgi akışını 
zamanında ve kesintisiz olarak sağlayan, ilgili kurum ve 
kuruluşlar arasında sürdürülebilir işbirliği sağlamalıdır.

Güneş ve rüzgara dayalı elektrik üretiminde yerli ekip-
man kullanımını desteklemek için açılan YEKA ihalelerini, 
bu doğrultuda atılmış bir adım olarak değerlendirebilmek 
için, bütüncül bir strateji, plan, program ve eylem planın 
varlığı ve YEKA uygulamalarının, böylesi planlı bir prog-
ram ve yapılanmanın bir bileşeni olması gerekir. Güneşe 
dayalı elektrik üretimi için gerekli ekipmanlar (silikon, in-
got, hücre, modül, inverter, cam, eva, backsheet, ribbon, 
bağlantı kutusu) ve çeşitli tamamlayıcı mamullerin tümü-
nün; Güneş YEKA ihalesini üstlenen şirketler tarafın-
dan imal edilmesi mümkün değildir. YEKA ihalesini alan 
imalatçı firma ve iş ortaklarının da içinde yer alacağı çok 
sayıda tasarımcı/imalatçının ortak çalışmaları ile mümkün 
olabilecektir.

Gelişmiş ülkeler de güneşten elektrik üretimi çatı ile baş-
lamasına rağmen ülkemizde sahada üretimle başlamıştır. 
Çatının kullanılması ile ilgili mevzuat kolaylaştırılmalı ve 
bu konudaki engeller kaldırılmalıdır. Enerjinin üretildiği 
yerde tüketilmesi kayıplar açısından önemlidir.

Ülkemizin de imzaladığı anlaşmalarla (Paris Antlaşması 
vb.) taahhüt altına girdiği ve dünya genelinde düşünüldü-
ğünde “küresel ısınma” probleminin çözümünde anah-
tarların en önemlilerinden olan “Yenilenebilir Enerjilere” 
bakışın doğru saptanması gerekir.

Güneş enerjisi ve diğer enerjilerin kullanımı, enerji ve-
rimliliği ile bir bütün olarak ele alınmalıdır.

Yoğun dışa bağımlılık, artan enerji faturaları, teminde ak-
sama ve sıkıntılar nedeniyle, enerji, ülkenin güvenliği için 
bir sorun kaynağı ve gelişmenin ve bağımsızlığın önün-
deki en önemli engellerden biri de olabilir. Güneş ener-

jisinin bina ısıtmasında ve soğutulmasında ve endüstriyel 
proseslerde kullanılması, ithal enerjinin azaltılması için 
çok önemlidir. Türkiye’de teşvik edildiği takdirde, ısıtma 
sistemleri desteklenerek ithal doğalgaza olan bağımlılığı-
mızı azaltabilmek mümkündür.

Güneş, rüzgar ve jeotermale dayalı elektrik üretiminde 
yerli ekipman kullanımını desteklemek gerekir. “Güneş, 
Rüzgar ve Jeotermal Enerjiye Dayalı Yerli Enerji Ekip-
manları İmalatı” Strateji Belgeleri; kısa, orta ve uzun 
vadeli Plan ve Programlar ve Eylem Planları, ilgili kamu 
otoriteleri tarafından desteklenmeli ve uygulanmalıdır. 
Böylece yerli enerji ekipmanları üretimi kümelenmeler, 
enerji ekipmanları imalatı özel ihtisas OSB’leri vb. uygu-
lamalarla da güçlendirilmeli ve yaygınlaştırılmalıdır.

ÖNERİLER

1. Her yıl daha fazla dışa bağımlı hale gelen enerji sek-
törünün sevk ve idaresinde, ulusal kaynaklara ve yenile-
nebilir enerji kaynaklarına öncelik ve ağırlık verilmelidir. 
Ülkemizin enerji bağımsızlığı için yeterli öz kaynağımız 
mevcuttur.
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2. Yerli, yeni ve yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı 
enerji politikaları ciddi bir ulusal planlama eşliğinde çok 
temel bir ulusal politika olarak benimsenmelidir. Ener-
jideki dışa bağımlılığı azaltmak ve giderek ortadan kal-
dırmak için planlama, üretim ve denetim aşamalarında 
toplum çıkarlarını gözeten enerji politikaları ve stratejile-
ri uygulanmalı, ülkemizi bağımsız ve güçlü kılabilecek bir 
“Enerji Yönetimi” anlayışı benimsenmelidir.

Yerli teknolojiyi geliştirmeyi önemsemeyen, enerji arzını 
yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarına değil de, ağırlıkla 
ithal kaynaklara dayandıran, toplum çıkarlarını gözeten 
bir planlama uygulamayan, enerji yatırımlarında toplu-
mun değil, kazançlarını azamileştirme peşindeki sermaye 
gruplarının çıkarlarını gözeten politika ve uygulamalara 
dayalı enerji politikalardan vazgeçilmelidir.

3. Akademinin, meslek kuruluşlarının, uzmanlık dernek-
lerinin, imalatçıların geniş ve yaygın katılımının sağlanaca-
ğı, demokratik ve katılımcı bir işleyişi olan “Güneş, Rüz-
gar ve Jeotermal Enerjiye Dayalı Yerli Enerji Ekipmanları 
İmalatı” Platformları oluşturulmalıdır. Enerji Bakanlığı 
bünyesinde, Sanayi ve Kalkınma Bakanlıklarının da temsil 
edildiği “Yerli Enerji Ekipmanları Başkanlığı” kurulmalıdır.

4. Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımına yönelik 
olarak Ar-Ge faaliyetlerinde yoğunlaşılmalı ve üniversi-
telerimizden etkin bir şekilde yararlanılmalıdır. Üniversi-
telerimizde yaygın şekilde Yenilenebilir Enerji Araştırma 
Merkezleri kurulmalıdır. Bu merkezlerin koordineli çalış-
maları sağlanmalıdır.

5. Güneşten elektrik enerjisi elde edilmesi hususunda 
uzun vadede başarılı sonuçlar alınabilmesi için öncelikle 
ülkemizdeki teknolojinin geldiği seviye tespit edilmelidir. 
Ayrıca Ar-Ge faaliyetlerinin kapsamı ve yöntemi belirlen-
meli, takiben pilot tesis, sonra üretim tesisleri ve imalat 
montaj aşamaları planlanmalıdır. Pilot tesis aşaması dâhil 
olmak üzere, uygulamalar yatırımcılara açılmalıdır. Bü-
tün bu aşamalar gerçekçi bir planlama ve sanayi sektörü 
ile işbirliği halinde yürütülmeli, gerekli olduğu yerlerde 
özümsenmek kaydıyla teknoloji transferine olanak sağ-
lanmalıdır. Fotovoltaik tesislerin yerli üretimi için sektör-
deki gelişmeler izlenerek üniversite, meslek örgütleri, 
sanayi işbirliği ile yerli üretimi hedeflenmeli ve kamu ta-
rafından teşvik edilmelidir.

6. Konutlarda tüketilen enerjinin % 80`i ısınmaya har-
canmaktadır. Bu nedenle güneş mimarisi önemsenerek 

uygulamalı, öncelikle büyük şehirlerden başlanarak yeni 
yapılmakta olan binalarda, şehir ve imar planlarında bina-
ların güneş mimarisine uygun şekilde tasarımı ve yapımı 
ile yalıtıma büyük önem verilmelidir. Ek maliyet getirme-
den % 30’lara varan enerji kazancı sağlayan mimari özel-
likler kullanılmalıdır. Bu konuda ilgili meslek odaları ile 
işbirliği içinde bilgilendirme çalışmaları yapılmalıdır.

7. Güneş enerjisi sistemlerinin testlerinin yapıldığı akredi-
te laboratuvarların ulusal düzeyde oluşturulması ve yay-
gınlaştırılması için gerekli girişimler yapılmalı, yurt dışın-
daki laboratuvarlara ödenen test ücretlerinin yurt içinde 
kalması sağlanmalıdır.

8. Avrupa ülkelerinde olduğu gibi pompalı güneş enerjisi 
sistemlerinin kurulmasının yaygınlaşmasına yönelik düşük 
KDV uygulanması, bu sistemi kullanan binalar için çevre 
temizlik veya emlak vergisinden bir sürelik muafiyet sağ-
lanması vb. uygulamalar ile teşvik edilmesi gereklidir. Ay-
rıca imar yönetmelikleri de buna göre revize edilmelidir.

9. Güneşten elektrik üretmek için güneş santral alanları-
nın uygun yerlere yerleştirilmesi için ön fizibilite çalışma-
larının daha hassas yapılmasına ve tarım arazilerinin, or-
manlık alanların, meraların, SİT ve ören alanlarının zarar 
görmemesine, yok olmamasına dikkat edilmelidir.

10. Eğitim kurumlarında ısıtma, soğutma, sıcak su, elekt-
rik gibi enerji tüketimini etkileyen faktörlerde yenilebilir 
enerji kaynaklarının kullanımına başlanması ve yaygınlaş-
tırılması sağlanmalı ve böylelikle yeni nesillerin yenilebilir 
enerjilerin kullanımına yatkın, bilinçli bireyler olması sağ-
lanmalıdır.

SON SÖZ:

Ülkemiz Kadim Bir Güneş Ülkesidir.

Şimdi, Petrol, Kömür, Doğal Gaz, Nükleer Vb. Çevreye 
Ve Toplumlara Zarar Veren Fosil Kaynaklardan Vaz 
Geçmenin Zamanıdır.

Şimdi, Yenilenebilir Enerji Kaynaklarını Toplum Çıkarları 
Doğrultusunda Değerlendirmeyi Öngören, Katılımcı Bir 
Anlayışla Demokratik Bir Enerji Programını Hep Birlikte 
Oluşturmanın Ve Uygulamanın Zamanıdır.

Şimdi Yaşadığımız Bu Güneş Ülkesinde Yüzümüzü 
Güneşe Dönmenin Zamanıdır.

 
TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI
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VIII. BAKIM TEKNOLOJİLERİ KONGRESİ VE SERGİSİ 
SONUÇ BİLDİRİSİ YAYINLANDI

VIII. Bakım Teknolojileri Kongre ve Sergisi TMMOB Ma-
kina Mühendisleri Odası Denizli Şubesi yürütücülüğünde 
28-30 Eylül 2017 tarihleri arasında, Pamukkale Üniversi-
tesi Kongre ve Kültür Merkezinde “Bakım İçin Tasarım–
Mühendislikte Bakım Eğitimi”  ana temasıyla başarıyla 
gerçekleştirilmiştir.

TMMOB Makina Mühendisleri Odası adına Denizli Şube 
ile Pamukkale Üniversitesi tarafından ortaklaşa düzenle-
nen kongre ve sergimize, Türkiye’nin çeşitli üniversitele-
rinden öğretim üyeleri, öğrenciler, teknisyenler, bakım 
konusunda çalışan mühendisler ve işletme yetkilileri ka-
tılmıştır.

Üç gün süren kongrede 40 bildiri sunulmuş, 14 seminer 
ve 8 ayrı konuda kurs verilmiştir. Kongrede bildiri, kurs 
ve seminerleri 1.000’in üzerinde delege izlemiş, 1.500’ün 
üzerinde katılımcı sergiyi ziyaret etmiştir.

Pamukkale Üniversitesi’nin destekleri ve katkıları ile ger-
çekleştirilen VIII. Bakım Teknolojileri Kongre ve Sergisi-
nin ilk dördü Denizli Şubemiz tarafından yapılmış, kongre 
çalışmalarından alınan başarılı sonuçlar, sonraki bakım 
kongrelerine öncülük etmiştir. Son olarak bu yıl sekizinci 
kez düzenlenen kongremiz yeniden doğduğu topraklara 
dönmüş, beklenenin üzerinde ilgi görmüştür.

Bakım yapılabilirliğin herhangi bir sistemin tasarım aşa-
masında başladığı varsayımıyla ve mühendislik eğitimi 

esnasında veya sonrasında bilinçlenmeye yönelik ne tür 
çalışmalar yapılabileceğinin tartışılmasının gerekli olduğu 
düşüncesiyle VIII. Bakım Teknolojileri Kongresi ve Ser-
gisinin ana teması “Bakım İçin Tasarım–Mühendislikte 
Bakım Eğitimi” olarak belirlenmiştir.

Tasarım ve bakım; makine endüstrisinin doğuşundan gü-
nümüze kadar makine varlığı yönetiminin vazgeçilmezle-
rinden olmuştur. Bir makinenin belirlenen amaca hizmet 
edebilmesi için imalat aşamasından önce tasarım safhası 
devreye girmektedir. Bakıma uygun tasarım, bakım iş-
lemlerini tasarım aşamasında optimize etmeye yarayan 
bir yaklaşım olarak tanımlanabilir. Bakıma uygun tasarım 
denildiği zaman akla bakım masraflarını azaltmaya ve fi-
ziksel aşınma yapısını engelleme hedefi kast edilmekte-
dir.

Ülkemiz açısından, makine üretiminde dışa bağımlılığın 
ve işletme maliyetlerinin arttığı, teknolojideki gelişmele-
rin takibinin vazgeçilmez olduğu, rekabetin uluslararası 
planda kızıştığı günümüzde, makine ve tesislerin arızasız, 
sorunsuz, verimli, uzun ömürlü çalıştırabilmesi, doğru ve 
planlı bir bakım yaklaşımıyla olanaklıdır.

Türkiye’nin bakım faaliyetlerine harcadığı kaynağın Gayri 
Safi Yurtiçi Hâsılanın yaklaşık olarak yüzde 1’i civarında 
olduğu dikkate alındığında, bakımın başlı başına üretken 
bir ekonomik faaliyet olduğu; Bakım Mühendisliği ve yö-

netimi konularında atılacak adımlar ve geti-
rilerinin hiç de azımsanmayacak bir boyutta 
olduğu görülmektedir.

Günümüz rekabet ortamı içinde sistemler-
de oluşan arızalar ve aksaklıklar büyük mal 
ve can kayıplarıyla birlikte çevre felaketle-
rine de sebep olabilmektedir. İşletmelerin 
sürekliliğinin sağlanması ve kayıpların en aza 
indirilmesi ile çevre felaketlerinin önlenmesi 
açısından bakım büyük önem kazanmış olup, 
bu alanda eğitilerek belgelendirilmiş Bakım 
Mühendisi ve personeline her zamankinden 
daha fazla ihtiyaç duyulmaktadır.

Bakım Teknolojileri Kongresi ve Sergisi kap-
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samında yapılan panel ve oturumlarda sunulan bildiriler 
ile yapılan tartışma ve öneriler sonucu ortaya çıkan aşağı-
daki görüş ve önerilerin kamuoyuna duyurulmasına karar 
verilmiştir.

1. Bakım mühendisliği konusunda ortak bir dil geliştiril-
mesi ve işletmelerin sürekliliği için büyük önem kazanan 
bakımın temin edilebilmesi için bu alanda eğitilerek bel-
gelendirilmiş bakım mühendisi ve personeline ihtiyaç, 
tartışılmaması gereken bir konudur. Bakım mühendisi 
ve her kademedeki bakım personeli, teknolojik gelişme-
ler göz önünde bulundurularak sürekli olarak eğitilmeli, 
mesleki gelişime önem verilmelidir. Bakım konusundaki 
çalışmaların kavramlaştırılması, etkinleştirilmesi, yaygın-
laştırılması, sürekliliğinin sağlanması ve uygulanması için 
gerekli mesleki eğitim faaliyetleri desteklenmelidir. Bu 
anlamda “Bakım Mühendisliği Belgelendirmesi”ne yöne-
lik çalışmalar sürdürülmeli, endüstride çalışan tecrübeli 
bakım mühendislerinden de faydalanarak uygulamalı eği-
tim programı oluşturulmasında aktif çalışma yapılmalı ve 

akreditasyon kapsamında yapılacak çalışmalara hız veril-
melidir.

2. Tüm makina ve cihazların bakımlarının kayıt altında tu-
tulduğu ve denetlendiği, bunun, alanın ehli olan uzman-
larca yapılması gerektiği, İş Yasası‘na bağlı olarak çıkarılan 
tüzük ve yönetmeliklerde, bu kontrollerin “TMMOB‘ye 
bağlı ilgili meslek odalarınca yapılması” ibaresi mutlaka 
yer almalıdır.

3. İşletme ve ülke ekonomisi açısından “arıza oluşana ka-
dar makina çalışsın” anlayışının terk edilerek makina ve 
tesislerde bilimsel bakım uygulamaları yaygınlaştırılarak 
uygulanmalıdır.

4. Makinelerin satın alınması aşamasında bakım yapıla-
bilirlik, göz önünde bulundurulması gereken en önemli 
kriterlerden biridir.

5. Lisans eğitiminde, bakım programları oluşturulmalı, 
üniversite ders müfredatlarında alanın uygulama ihti-
yaçlarını karşılayacak geçişler yapılmalıdır. Lisansüstü 
programlarda ise “bakım yönetim sistemleri” konusunda 
programlar oluşturulmalıdır.

6. Bakım faktörü, yalnızca üretim açısından ele alınma-
malı, bağlantılı olduğu, bir sistemin verimliliği ve süreklili-
ğinin sağlanması için bakım yönetim sistemlerinin yürür-
lüğe girmesi, işçi sağlığı ve iş güvenliği, enerji verimliliği ve 
çevre faktörleri açısından da önemsenmelidir.

7. Bakım yapılabilirlik öncelikle tasarım aşamasında göz 
önünde bulundurulmalıdır.

8. Rekabet edebilir bir sanayi için işletmelerde toplam 
üretken bakım felsefesinin daha fazla yaygınlaşmasına yö-
nelik bilinçlendirme çalışmaları yapılmalıdır.

9. Otomasyon vb. süreçler ile bakım arasındaki ilişki göz 
önünde bulundurularak kendi kendinin bakımını yapabi-
len, üzerinde bakım uyarı sistemlerini bulunduran maki-
nelerin tasarımına yönelinmelidir.

10. Bakım ile işçi sağlığı ve iş güvenliğinin ayrılmaz, bir-
birini tamamlayan süreçler ve kavramlar olduğu benim-
senmelidir.

11. Bakım Teknolojileri Kongre ve Sergisi geliştirilerek 
sürdürülmeye devam edilmelidir.

TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI
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ODA DENETLEMESİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ
2017 yılı III. Dönem Temmuz-Ağustos-Eylül ayları Oda Denetlemesi, 4 Kasım 2017 tarihinde Oda Merkezi’nde 
yapıldı.

Denetleme esnasında Oda Yönetim Kurulu Sayman Üye-
si Tahsin Akbaba, Oda Müdürü Arife Kurtoğlu, Odamız 
Merkez Muhasebe ve Mali İşler Şefi Gamze Etizer Gü-
ney, Muhasebe ve Mali İşler Şef Yardımcısı Ayşe Argun 
Acar, Muhasebe Birimi çalışanları Pınar Gürkan Şahiner, 
Asım Tokgöz ve Ülkü Bahtiyar hazır bulundu.

Denetlemeye Katılan Denetleme Kurulu Üyeleri
Osman Çakıl
Kahraman Dağdeviren
Mustafa Varel
Abdullah Tekin
Hüseyin Kaya

ODA DENETLEME KURULU TOPLANTISI YAPILDI
Oda Denetleme Kurulu Toplantısı, 11 Kasım 2017 tarihinde Oda Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Toplantıda, gerçekleştirilen Oda ve şube denetlemeleri 
değerlendirildi.

Toplantıya Katılanlar
Haydar Şahin   Oda Denetleme Kurulu Üyesi
Hüseyin Kaya   Oda Denetleme Kurulu Üyesi
Remzi Çakmaklı   Oda Denetleme Kurulu Üyesi
Aydın Güçkıran   Oda Denetleme Kurulu Üyesi
Osman Serter   Oda Denetleme Kurulu Üyesi
Gürsel Yayla   Oda Denetleme Kurulu Üyesi
Satılmış Göktaş   Oda Denetleme Kurulu Üyesi
Haluk Altay   Oda Denetleme Kurulu Üyesi
Selda Ünver   Oda Denetleme Kurulu Üyesi
Ali Doğan Coşgun   Oda Denetleme Kurulu Üyesi
Fikret Çaral   Oda Denetleme Kurulu Üyesi
Şehriban Özdemir  Oda Denetleme Kurulu Üyesi
Tarık Akmanlar   Oda Denetleme Kurulu Üyesi
Erdal Taş   Oda Denetleme Kurulu Üyesi

Güner Mutlu   Oda Denetleme Kurulu Üyesi
Mehmet Emin Tümür  Oda Denetleme Kurulu Üyesi
Hasan Yitim   Oda Denetleme Kurulu Üyesi
Levent Tanrısever   Oda Denetleme Kurulu Üyesi
Kahraman Dağdeviren  Oda Denetleme Kurulu Üyesi
Orhan Tevfik Okuducu  Oda Denetleme Kurulu Üyesi
Muharrem Tanju Sarıca  Oda Denetleme Kurulu Üyesi

ODA ONUR KURULU TOPLANTISI YAPILDI
Oda Onur Kurulu Toplantısı, 12 Kasım 2017 tarihinde Oda Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Toplantıda Kurul’a iletilen 103 dosya üzerinde görüşüldü.
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VASIFLANDIRMA EĞİTİMLERİ SÜRÜYOR
Oda Teknik Görevlilerinin AKM kapsamında yetkilendirilmesi için 3-4-5 Kasım 2017 ve 10-11-12 Kasım 2017 
tarihlerinde Periyodik Kontrol (Kaldırma Makinaları, Basınçlı Kaplar, İş Makinaları) Muayene Personeli 
Vasıflandırma Eğitimi gerçekleştirildi.

Online olarak webinar üzerinden yapılan eğitime aşağıda isimleri yer alan teknik görevlilerimiz katıldı.

Eğitime Katılanlar
Ali Şenyılmaz   Adana Şube
Serkan Ahmet Çam  Adana Şube
Ahmet Şafak   Adana Şube
Ömer Ürger   Adana Şube
Derya Irmak   Adana Şube
Caner Bazdoğan   Adana Şube
Serçin Üçkardeş   Adana Şube
Zeki Çavan   Adana Şube
Burçak Koruyucu  Adana Şube
Çağrı Demir   Adana Şube
Ulaş Recep Durbaş  Adana Şube
Erdem Metin   Antalya Şube
Sezen Elevli   Antalya Şube
Ertuğrul Yazıcı   Antalya Şube
Hasan Yılmaz   Antalya Şube
Metin Şanal   Antalya Şube
Nezih Kayahan   Antalya Şube
Tülin Dunay   Bursa Şube
Mustafa Cemal Özkan  Denizli Şube
Bedi Uyar   Denizli Şube
Süha Sergin   Denizli Şube
Uğur Görüş   Denizli Şube
İsmail Uyar   Denizli Şube
Mutlu İrfan   Denizli Şube
Orhan Bingöl   Diyarbakır Şube
Mustafa Tuncer   Diyarbakır Şube

Engin Koyun   Diyarbakır Şube
Mehmet Zırığ   Diyarbakır Şube
Mervan Özbek   Diyarbakır Şube
Hakan Şeker   Diyarbakır Şube
Tuna Kater    Eskişehir Şube
Emre Kılıç   Eskişehir Şube
Erman Erden   Eskişehir Şube
Serdar Gültutan   Gaziantep Şube
D.Mehmet Karademir  Gaziantep Şube
Muhammet Özer  İzmir Şube
Oğuzhan Şengül   Kayseri Şube
Murat Kınık   Kayseri Şube
Birkan Süngü   Kocaeli Şube
Tanfer Yeşiltepe   Kocaeli Şube
Mustafa Kiraz   Kocaeli Şube
Hasan Karagöz   Kocaeli Şube
Bedrettin Polad   Mersin Şube
Muhammed Bozar  Mersin Şube
Erkan Türkmen   Samsun Şube
Ali Yılmaz   Trabzon Şube
Haktan Murat Güven  Trabzon Şube
 
Eğitici ve Sorumlu Personel
N. Egemen Yılmaz  İstanbul Şube
İlker Küpeli   Kocaeli Şube
Hikmet Pekdur   Adana Şube
Bülent Göksülük   Oda Merkezi
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PERSONEL BELGELENDİRME KURULUŞUMUZ 
MYK TARAFINDAN DENETLENDİ

Personel Belgelendirme Kuruluşu (PBK) gözetim ve kapsam genişletme denetimleri 13-15 Kasım 2017 
tarihlerinde, Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından Odamız Bursa ve Kocaeli Şubeleri ile Oda 
Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Akredite Personel Belgelendirme Kuruluşumuzun gö-
zetim ve denetimi ile birlikte akreditasyon kapsamına 
Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından hazırlanan 
Otomotiv Sac ve Gövde Kaynakçısı seviye 3, Direnç Kay-
nak Ayarcısı seviye 4, Endüstriyel Boru Montajcısı seviye 
3 ulusal yeterliliklerine göre hazırlanan belgelendirme 
programları sınavları yapıldı.

Denetime Katılanlar  
Esra Günay Tokluoğlu  MYK Baş Denetçi
Yiğit Tirkeş   MYKGözlemcisi
İrem Engin   MYK Gözlemcisi
Ali Canayakın   MYK Denetçi
İzzet Çakmak   MYK Denetçi
Yücel Kılıçkaplan   MYK Denetçi

Ali Kepez   MYK Denetçi
Şeyhamit Ünal Sarıbaş  MYK Denetçi
Hüseyin Peyci   MYK Denetçi
Ali Ekber Çakar   Oda Başkanı
Yunus Yener   OYK Sekreter Üyesi
Arife Kurtoğlu   Oda Müdürü
Evren Sağ   PBK YK Üyesi
Can Öztürk   PBK Kalite Yönetim Temsilcisi
Fatma Kahraman   PBK Yöneticisi
Sinem Büyükbenli  PBK Sorumlusu
Sinan Özgöz   PBK Temsilcisi
Özge Deniz Aydemir  PBK Temsilcisi
Burak Bayraktaroğlu  PBK Sınav Yapıcısı
Levent Tanrısever  PBK Sınav Yapıcısı

ODAMIZ MERKEZ ÖĞRENCİ ÜYE KOMİSYONU TOPLANTISI 
GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Odamız Merkez Öğrenci Üye Komisyonu Toplantısı, bu yaz altıncısı düzenlenen MMO Öğrenci Üye Kampı’nın 
değerlendirilmesi ve şubelerin etkinlik alanlarında gerçekleştirilen Öğrenci Üye faaliyetlerinin değerlendirilme-
si gündemi ile 25 Kasım 2017 tarihinde Oda Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Toplantıya şubelerimizden 24 öğrenci üyenin yanı sıra 
Oda Yönetim Kurulu Üyeleri Elif Öztürk ve Haydar Di-
rik, Oda Teknik Görevlileri Hüseyin Cem Şavur ve Mel-
tem Özdemir katıldı.

Merkez Öğrenci Üye Komisyonu Toplantısı’nda, öğrenci 
üyelerimiz tarafından Öğrenci Üye Kampı 2017’nin de-
ğerlendirilmesinin yanı sıra, önümüzdeki dönemde yapı-
lacak çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.

Toplantıya Katılanlar   
Elif Öztürk   Oda Merkezi
Haydar Dirik   Oda Merkezi
H. Cem Şavur   Oda Merkezi
Meltem Özdemir  Oda Merkezi
Kemal Arslan   Adana Şube
Alper Doğan    Ankara Şube
Umut Kurt   Ankara Şube
Umut D. Avcı   Ankara Şube
Mehmet Akdemir  Antalya Şube

Karahan Doğanlar  Bursa Şube
İbrahim H. Akagündüz  Bursa Şube
Utkucan Berber                 Bursa Şube
Doğan Koç   Diyarbakır Şube
Buse Kuru   Edirne Şube
Kaan Kulaksız   Edirne Şube
Hakan Peker   Eskişehir Şube
Emre Atılgan   Eskişehir Şube
Murat Seven        Gaziantep Şube
Tufan Özyıldız      İstanbul Şube
Sevim Ayhan   İstanbul Şube
Metehan Duman   İstanbul Şube
İlke Bişkin   Kocaeli Şube
Özge D. Nacaksız  Kocaeli Şube
Sefa Sarı   Mersin Şube
Hurşit Alp   Mersin Şube
Doğancan Üzüm   Samsun Şube
Mustafa Türkan                 Zonguldak Şube
Umut Erol   Zonguldak Şube
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Odamız tarafından 13-14 Ekim 2017 tarihleri arasında 
Kocaeli’nde gerçekleştirilen IV. Enerji Verimliliği Kongresi, 
Oda Vizyon Dergisinde “IV. Enerji Verimliliği Kongresi” 
başlığıyla haber yapıldı. 
Odamız tarafından İstanbul ve İzmir Şubeleri yürütücülüğünde 
22-25 Kasım 2017 tarihleri arasında İzmir’de düzenlenen VIII. 
Ulusal Hidrolik Pnömatik Kongresi ve Sergisi hazırlıkları, 
Hidrolik Pnömatik Dergisinde “VIII. Ulusal Hidrolik Pnömatik 
Kongresi Taslak Programı yayımlandı,” “HPKON 2017, 
sektörün buluşma noktası,” “Sektör firma temsilcilerinin 
Ulusal Hidrolik Pnömatik ve Fuarı hakkında görüşleri” ve 
“Ali Ekber Çakar: HPKON, kollektif bir çalışmamın uyumlu 
birlikteliği ile organize edilmektedir” “başlıklarıyla haber 
yapıldı.  
Odamız tarafından İstanbul ve İzmir Şubeleri yürütücülüğünde 
22-25 Kasım 2017 tarihleri arasında İzmir’de düzenlenen VIII. 
Ulusal Hidrolik Pnömatik Kongresi ve Sergisi, Metal Makina 
Dergisinde “VIII. Ulusal Hidrolik Pnömatik Kongresi İzmir’de 
düzenlendi” başlığıyla haber yapıldı.

07.11.2017
Odamız tarafından yayınlanan “MMO: Türkiye sıcak para 
egemenliğine sokuldu, sanayi büyük tehdit altında” başlıklı 
araştırma raporu, Yeni Bakış Gazetesinde “Sanayici, dövizin 
baskısı altında” başlığıyla haber yapıldı. 

10/12.11.2017
Odamız tarafından İstanbul ve İzmir Şubeleri yürütücülüğünde 
22-25 Kasım 2017 tarihleri arasında İzmir’de düzenlenen VIII. 
Ulusal Hidrolik Pnömatik Kongresi ve Sergisi hazırlıkları, İlk 
Ses Gazetesinde “Hidrolik ve pnömatik sektörü fuar için 
toplandı,” Ticaret Gazetesi’nde “Makina sektörü İzmir’de 
buluşacak,” Ekonomik Gündem Gazetesinde “Sektör İzmir’de 
buluşuyor,”  (11.11.2017) Haber Ekspres Gazetesinde 
“Pnömatik Kongresi ve Fuarı’na 36 firma katılıyor” ve 
(12.11.2017) Posta İzmir Gazetesinde “Hidrolik pnömatik 
sektörü buluşacak” başlıklarıyla haber yapıldı.

17.11.2017
Odamız tarafından Ankara Şube yürütücülüğünde düzenlenen 

ve 17-18 Kasım 2017 tarihleri arasında Ankara’da 
gerçekleştirilen Kaynak Teknolojisi X. Ulusal Kongre Ve 
Sergisi hazırlıkları, BirGün Gazetesinde “Kaynak Teknolojisi 
Kongresi 17-18 Kasım’da yapılacak” ve Hürriyet Ankara 
Gazetesinde “Kaynak Teknolojisi Ankara’da ele alınacak”  
başlıklarıyla haber yapıldı. 

17.11.2017
Odamız tarafından Adana Şube yürütücülüğünde düzenlenen 
IX. Ulusal İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kongresi hazırlıkları,  
Adana Bölge Gazetesinde “İşçi sağlığı kongresi” ve Adana 
Çukurova Barış Gazetesinde “MMO’dan İşçi Sağlığı ve İş 
Güvenliği Kongresi” başlıklarıyla haber yapıldı. 

20/21.11.2017
Odamız tarafından Ankara Şube yürütücülüğünde düzenlenen 
ve 17-18 Kasım 2017 tarihleri arasında Ankara’da 
gerçekleştirilen Kaynak Teknolojisi X. Ulusal Kongre Ve 
Sergisi, Anadolu Gazetesinde “Kaynak Teknolojisi masaya 
yatırıldı,” Milliyet Ankara, Ankara Son Söz ve Ankara 24 
Saat Gazetelerinde “Kaynak Teknolojisi Yenimahalle’de 
masaya yatırıldı,” Habertürk Ankara Gazetesinde “Kaynak 
teknolojisi masaya yatırıldı” ve (21.11.2017) Ankara Başkent 
Gazetesinde “Yaşar: Verimli kullanılırsa kaynaklarımız bize 
yeter” başlıklarıyla haber yapıldı. 

22.11.2017
Oda Enerji Çalışma Grubu Başkanı Oğuz Türkyılmaz’ın 
hazırlayıcıları içerisinde yer aldığı Mersin’de yapılması 
planlanan Akkuyu Nükleer Santralı’na ilişkin rapor, BirGün 
Gazetesinde “Nükleer santrala ihtiyacımız yok” başlığıyla 
haber yapıldı.  

22.11.2017
Odamız tarafından yayınlanan “MMO: Döviz tırmanıyor, 
sanayi inişte” başlıklı araştırma raporu, BirGün Gazetesinde 
“Döviz tırmanıyor, sanayi de inişte,” Evrensel Gazetesinde 
“Dövizdeki tırmanma sanayiyi vuruyor,” Cumhuriyet 
Gazetesinde “Esas kapanma 2018’de olacak” ve Aydınlık 
Gazetesinde “Döviz zirveye çıktı sanayi dibe iniyor” 
başlıklarıyla haber yapıldı. 
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17 Kasım 2017 BirGün Gazetesi

22 Kasım
 2017 Evrensel Gazetesi

23/27.11.2017
Odamız tarafından İstanbul ve İzmir Şubeleri yürütücülüğünde 
22-25 Kasım 2017 tarihleri arasında İzmir’de düzenlenen 
VIII. Ulusal Hidrolik Pnömatik Kongresi ve Sergisi, Yeni 
Bakış Gazetesinde “Üretime ihtiyacımız var,” Yenigün 
Gazetesinde “İşsizlik kamufle ediliyor,” (26.11.2017) Yeni 
Bakış “Dövizdeki tırmanış sanayiciyi vurdu” ve (27.11.2017) 
Yeni Bakış “Ekonomi tehlikeli sinyaller veriyor” başlıklarıyla 
haber yapıldı.

27.11.2017
Oda Enerji Çalışma Grubu Başkanı Oğuz Türkyılmaz‘ın 
TMMOB adına uzman tanık olarak savunma yaptığı Mersin’de 
yapılması planlanan Akkuyu Nükleer Santralı’na ilişkin dava, 
“BirGün Gazetesinde “5 adımda Akkuyu’da neden nükleer 
santral kurulmamalı” başlığıyla haber yapıldı. 

20 Kasım 2017 Milliyet Gazetesi

20 Kasım 2017 Habertürk

22 Kasım
 2017 BirGün Gazetesi

Kasım
 2017 M

etal M
akina D

ergisi

17 Kasım
 2017 Çukurova Gazetesi
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Kasım 2017'de MİEM Kurslarına Katılım

Kasım ayı boyunca 17 şubemizde, 18 konu başlığı altında düzenlenen MİEM kurslarına 2007 kişi katıldı.

Eğitimin Adı Tarihi Verildiği Şube Katılımcı Sayısı

Asansör Avan Proje Hazırlama

6-7 Kasım 2017 Trabzon Şube 15
6-7 Kasım 2017 Kayseri Şube 24
8-9 Kasım 2017 Diyarbakır Şube 19

15-16 Kasım 2017 Diyarbakır Şube 27
17-18 Kasım 2017 İstanbul Şube 25

Asansör

9-11 Kasım 2017 Trabzon Şube 14
9-11 Kasım 2017 Kayseri Şube 23
10-12 Kasım 2017 Diyarbakır Şube 18
24-26 Kasım 2017 Diyarbakır Şube 18
24-26 Kasım 2017 İstanbul Şube 18

Asansör Periyodik Kontrol Muayene Elemanı
16-19 Kasım 2017 İstanbul Şube 21
27-30 Kasım 2017 Ankara Şube 30

Asansör Periyodik Kontrol Muayene Elemanı Uygulamalı Sınavı
11 Kasım 2017 Ankara Şube 2
22 Kasım 2017 Samsun Şube 1

Asansör Yetkili Servis Teknik Sorumlusu

14-17 Kasım 2017 İzmir Şube 9
15-18 Kasım 2017 Kayseri Şube 27
21-24 Kasım 2017 Antalya Şube 25
27-30 Kasım 2017 Denizli Şube 16

28 Kasım-1 Aralık 2017 Antalya Şube 23
29 Kasım-2 Aralık 2017 Kayseri Şube 23

Doğalgaz İç Tesisat
6-9 Kasım 2017 Kocaeli Şube 20

30 Kasım-3 Aralık 2017 İstanbul Şube 21
Endüstriyel ve Büyük  Tüketimli Tesislerin Doğalgaza Dönüşümü 10-13 Kasım 2017 Kocaeli Şube 22
Enerji Kimlik Belgesi Uzmanı Eğitimi 29 Kasım-1 Aralık 2017 Diyarbakır Şube 15

Enerji Kimlik Belgesi Uzmanı Oryantasyon Eğitimi

14 Kasım 2017 İzmir Şube 15
15 Kasım 2017 Ankara Şube 12
21 Kasım 2017 İzmir Şube 19
22 Kasım 2017 İstanbul Şube 13
22 Kasım 2017 Antalya Şube 9
24 Kasım 2017 Samsun Şube 12
29 Kasım 2017 İstanbul Şube 18
30 Kasım 2017 Kayseri Şube 19

Havalandırma Tesisatı
4-5 Kasım 2017 Kocaeli Şube 19
7-8 Kasım 2017 İstanbul Şube 17

Havuz Tesisatı
20-22 Kasım 2017 İstanbul Şube 18
22-24 Kasım 2017 İzmir Şube 6

Klima Tesisatı 14-18 Kasım 2017 Kocaeli Şube 13

LPG Otogaz İstasyonları  Sorumlu Müdür (3 Gün)
3-5 Kasım 2017 Bursa Şube 10
8-10 Kasım 2017 Antalya Şube 6
14-16 Kasım 2017 Ankara Şube 22

Medikal Gaz Tesisatı 24-26 Kasım 2017 İstanbul Şube 15

Mekanik Tesisatı

10-16 Kasım 2017 Samsun Şube 18
13-19 Kasım 2017 Edirne Şube 18
13-19 Kasım 2017 Denizli Şube 17
14-20 Kasım 2017 Antalya Şube 8
17-27 Kasım 2017 İstanbul Şube 10

27 Kasım-3 Aralık 2017 Diyarbakır Şube 16
27 Kasım-3 Aralık 2017 Ankara Şube 32
27 Kasım-3 Aralık 2017 Bursa Şube 21
28 Kasım-4 Aralık 2017 Mersin Şube 13
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Eğitimin Adı Tarihi Verildiği Şube Katılımcı Sayısı

Soğutma Tesisatı 1-2 Kasım 2017 Kocaeli Şube 14

Şantiye Şefliği

2-4 Kasım 2017 Kocaeli Şube 7

14-16 Kasım 2017 Bursa Şube 21

17-19 Kasım 2017 İstanbul Şube 21

22-24 Kasım 2017 Ankara Şube 21

25-27 Kasım 2017 Mersin Şube 12

Temel Bilirkişilik Kursu

2-5 Kasım 2017 Diyarbakır Şube 24

2-5 Kasım 2017 Diyarbakır Şube 24

2-6 Kasım 2017 Antalya Şube 20

3-6 Kasım 2017 Kocaeli Şube 8

4-7 Kasım 2017 Gaziantep Şube 14

4-12 Kasım 2017 Antalya Şube 14

4-12 Kasım 2017 Antalya Şube 15

4-12 Kasım 2017 Ankara Şube 24

4-12 Kasım 2017 Ankara Şube 19

4-12 Kasım 2017 Ankara Şube 23

4-12 Kasım 2017 Denizli Şube 23

5-8 Kasım 2017 Denizli Şube 18

5-8 Kasım 2017 Mersin Şube 14

5-8 Kasım 2017 Mersin Şube 23

6-9 Kasım 2017 Ankara Şube 22

6-9 Kasım 2017 Bursa Şube 19

6-9 Kasım 2017 İstanbul Şube 24

6-9 Kasım 2017 Konya Şube 24

6-12 Kasım 2017 Kayseri Şube 19

7-10 Kasım 2017 Antalya Şube 19

7-10 Kasım 2017 Bursa Şube 14

7-10 Kasım 2017 İzmir Şube 18

8-11 Kasım 2017 Denizli Şube 12

10-13 Kasım 2017 Diyarbakır Şube 24

11-19 Kasım 2017 Adana Şube 24

11-19 Kasım 2017 Bursa Şube 21

11-19 Kasım 2017 Edirne Şube 23

11-19 Kasım 2017 İzmir Şube 21

11-14 Kasım 2017 Mersin Şube 18

11-14 Kasım 2017 Mersin Şube 24

13-16 Kasım 2017 Ankara Şube 22

13-16 Kasım 2017 Denizli Şube 23

13-16 Kasım 2017 İzmir Şube 17

16-19 Kasım 2017 Konya Şube 24

17-20 Kasım 2017 Eskişehir Şube 24

17-20 Kasım 2017 Samsun Şube 21

18-26 Kasım 2017 Antalya Şube 17

18-26 Kasım 2017 Ankara Şube 18

18-26 Kasım 2017 Ankara Şube 15

18-26 Kasım 2017 İzmir Şube 18

18-26 Kasım 2017 Kayseri Şube 16
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Aralık 2017 MİEM Kurs Programı

Aralık 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 Aralık 2017 Mersin Şube 7 Aralık 2017

7-8 Aralık 2017 Konya Şube 8 Aralık 2017

12-13 Aralık 2017 Ankara Şube 14 Aralık 2017

15-16 Aralık 2017 İstanbul Şube 17 Aralık 2017

25-26 Aralık 2017 İzmir Şube 27 Aralık 2017

Asansör
8-10 Aralık 2017 Mersin Şube 11 Aralık 2017

15-17 Aralık 2017 Ankara Şube 18 Aralık 2017

Asansör Yetkili Servis Teknik Sorumlusu

7-10 Aralık 2017 Samsun Şube 10 Aralık 2017

11-14 Aralık 2017 Eskişehir Şube 15 Aralık 2017

19-22 Aralık 2017 İzmir Şube 22 Aralık 2017

Basınçlı Hava Tesisatı 24-26 Aralık 2017 Ankara Şube 26 Aralık 2017

Doğalgaz İç Tesisat

7-10 Aralık 2017 Kayseri Şube 11 Aralık 2017

11-14 Aralık 2017 Mersin Şube 15 Aralık 2017

18-21 Aralık 2017 Konya Şube 22 Aralık 2017

18-21 Aralık 2017 Ankara Şube 22 Aralık 2017

Endüstriyel ve Büyük Tüketimli Tesislerin Doğalgaza Dönüşümü

7-10 Aralık 2017 İstanbul Şube 11 Aralık 2017

14-17 Aralık 2017 Eskişehir Şube 18 Aralık 2017

18-21 Aralık 2017 Mersin Şube 22 Aralık 2017

20-23 Aralık 2017 Kayseri Şube 24 Aralık 2017

23-26 Aralık 2017 Ankara Şube 27 Aralık 2017

Eğitimin Adı Tarihi Verildiği Şube Katılımcı Sayısı

20-23 Kasım 2017 Denizli Şube 17

20-23 Kasım 2017 İstanbul Şube 22

20-23 Kasım 2017 İzmir Şube 16

20-24 Kasım 2017 Ankara Şube 12

22-25 Kasım 2017 Bursa Şube 6

23-26 Kasım 2017 Diyarbakır Şube 24

24-27 Kasım 2017 Trabzon Şube 10

25 Kasım- 3 Aralık 2017 Bursa Şube 13

27-30 Kasım 2017 Ankara Şube 11

27-30 Kasım 2017 Bursa Şube 16

27-30 Kasım 2017 Eskişehir Şube 22

28 Kasım-1 Aralık 2017 Antalya Şube 16

28 Kasım-1 Aralık 2017 Trabzon Şube 24

30 Kasım-3 Aralık 2017 Diyarbakır Şube 22

30 Kasım-3 Aralık 2017 Konya Şube 24

Toplam 2007
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* Yapılacak sınavlar sonucunda başarılı olan üyelerimize Akredite Belge düzenlenmektedir.

Enerji Kimlik Belgesi Uzmanı Oryantasyon Eğitimi

2 Aralık 2017 Diyarbakır Şube

6 Aralık 2017 İstanbul Şube

12 Aralık 2017 Bursa Şube

26 Aralık 2017 Kocaeli Şube

Enerji Kimlik Belgesi Uzmanı Eğitimi

4-6 Aralık 2017 Konya Şube 6 Aralık 2017

5-7 Aralık 2017 Antalya Şube 7 Aralık 2017

13-15 Aralık 2017 Bursa Şube 15 Aralık 2017

19-21 Aralık 2017 Bursa Şube 21 Aralık 2017

Kızgın Sulu, Kızgın Yağlı ve Buharlı Isıtma Sistemleri 19-23 Aralık 2017 Ankara Şube 23 Aralık 2017

LPG Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür (3 Gün)

1-3 Aralık 2017 İstanbul Şube 3 Aralık 2017

15-17 Aralık 2017 Mersin Şube 18 Aralık 2017

15-17 Aralık 2017 Bursa Şube 17 Aralık 2017

20-22 Aralık 2017 İzmir Şube 22 Aralık 2017

25-27 Aralık 2017 Konya Şube 27 Aralık 2017

LPG Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür (A Sınıfı İSG Uzmanı) 19-20 Aralık 2017 Antalya Şube 20 Aralık 2017

Mekanik Tesisat

11-17 Aralık 2017 İzmir Şube 18 Aralık 2017

11-17 Aralık 2017 Kocaeli Şube 18 Aralık 2017

18-24 Aralık 2017 Antalya Şube 25 Aralık 2017

18-24 Aralık 2017 İstanbul Şube 25 Aralık 2017

Şantiye Şefliği

11-13 Aralık 2017 Konya Şube 13 Aralık 2017

12-14 Aralık 2017 Bursa Şube 14 Aralık 2017

22-24 Aralık 2017 İstanbul Şube 24 Aralık 2017

Temel Bilirkişilik

1-4 Aralık 2017 Trabzon Şube

2-4 Aralık 2017 Ankara Şube

2-5 Aralık 2017 Antalya Şube

2-5 Aralık 2017 Gaziantep Şube

4-7 Aralık 2017 Denizli Şube

4-7 Aralık 2017 Mersin Şube

4-7 Aralık 2017 Kocaeli Şube

4-7 Aralık 2017 Bursa Şube

4-10 Aralık 2017 Kayseri Şube

4-7 Aralık 2017 İzmir Şube

6-10 Aralık 2017 Ankara Şube

6-9 Aralık 2017 Gaziantep Şube

7-10 Aralık 2017 Adana Şube

7-10 Aralık 2017 Denizli Şube

7-10 Aralık 2017 Mersin Şube

7-10 Aralık 2017 Adana Şube

7-10 Aralık 2017 Diyarbakır Şube

8-10 Aralık 2017 Ankara Şube

Yangın Tesisatı
22-24 Aralık 2017 Mersin Şube 25 Aralık 2017

27-29 Aralık 2017 Zonguldak Şube 30 Aralık 2017
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KENTLERİMİZİ, TARİHİMİZİ VE DOĞAMIZI SAVUNMAYA DEVAM EDECEĞİZ!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Şehircilik Şurası’nda TMMOB örgütlülüğünü hedef alan itham ve 
tehditlerine karşı TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz tarafından 9 Kasım 2017 tarihinde basın 
açıklaması gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dün düzenle-
nen Şehircilik Şurası’nda TMMOB’ye yönelik itham ve 
tehditlerini şaşkınlıkla izledik, bu tutumu şiddetle kınıyo-
ruz.

2008 yılında ‘tadilat’ bahanesiyle kapatılan Atatürk Kültür 
Merkezi’nin yıkılarak yerine başka bir proje yapılmasına 
yönelik hukuki ve mimari eleştirilerimiz nedeniyle Birliği-
mizi hedef alan Erdoğan, bundan sonra yargı kararlarını 
da tanımayacağını açık biçimde ifade etti.

Öncelikle bilinmelidir ki, cumhuriyet tarihimizi anıt yapı-
larından biri olan Atatürk Kültür Merkezi’nin oldu-bittiye 
getirilerek ortadan kaldırılması mümkün değildir. Sahip 
olduğu kültürel, tarihi ve mimari değerleri nedeniyle Ata-
türk Kültür Merkezi, başta Anayasa olmak üzere ulusal 
ve uluslararası koruma kanunları ile güvenceye alınmıştır. 
Kanunlara ve mahkeme kararlarına rağmen, ülkede uy-
gulanan OHAL’i fırsat bilerek böyle bir yıkıma girişmek, 
telafisi imkânsız sonuçlara yol açacaktır.

Aynı konuşma içerisinde şehirlerin ruhunun kaybolma-
sından şikâyet eden Cumhurbaşkanı’nın İstanbul’un ve 
Türkiye’nin modernleşmesinin simgesel bir anıtı niteliğin-
deki AKM’nin yıkılmasını savunması derin bir çelişkidir.

Siyasi hayatlarının her dönemini kendi geçmişlerini inkar 
ederek, kendi yaptıklarını yalanlayarak, hatalarının so-
rumluluğunu reddederek geçirenler, son günlerde doğa-
ya ve şehirlere karşı işledikleri suçları da başka kesimlere 
yıkmaya çalışıyor.

Sayın Cumhurbaşkanı, 23 yıldır İstanbul’u başka bir parti 
yönetiyormuş gibi, şimdi gecekondulaşmadan, gökdelen-
lerden, çarpık kentleşmeden, kent dokusunun bozulma-
sından şikâyet ediyor.

Sayın Cumhurbaşkanı, dereleri kurutan, ormanlık alanları 
satan, kıyıları imara açan başka bir partiymiş gibi, şimdi 
yeşilin korunmasının öneminden bahsediyor.

Sayın Cumhurbaşkanı, yeşil alanları, parkları, deprem 
toplanma alanlarını AVM’lere dönüştüren AKP’li beledi-
yeler değilmiş gibi, şimdi betonlaşmayı eleştiriyor.

Sayın Cumhurbaşkanı, İstanbul’un az sayıdaki nefes alma 
yerlerinden biri olan Gezi Parkı’nı yıkıp Topçu Kışlası’na 
dönüştürmek isteyen kendisi değilmiş gibi, şimdi topra-
ğın huzurundan bahsediyor.

Sayın Cumhurbaşkanı, bu ülkenin binlerce yıllık tarihi 
zenginliklerini, Alionei’yi, Zeugma’yı, Hasankeyf’i taru-
mar edenler kendileri değilmiş gibi, şimdi tarihi mirasın 
önemine değiniyor.

TMMOB, rant ve çıkar çevrelerinin şehirlerimize ve do-
ğamıza yönelik saldırılarına karşı yürütülen mücadelenin 
en ön saflarında yer almıştır. Açtığımız davalarla, yürüttü-
ğümüz kampanyalarla, hazırladığımız bilimsel raporlarla, 
kamuoyuna yönelik yaptığımız açıklamalarla, yıkım ve ta-
lan politikalarına karşı kültürel mirasımızı, şehirlerimizi ve 
doğamızı savunduk.

Cumhurbaşkanının ve AKP’li Belediyelerinin Birliğimize 
olan kini ve düşmanlığı, bizlerin bilime, insana, ülke ve 
halk çıkarlarına düşman olan tüm girişimlere karşı takın-
dığımız bu onurlu tavrımızdır.

Biz gücümüzü, almış olduğumuz eğitimden, yüreğimiz-
deki insan sevgisinden, mesleğimizin toplumcu özünden 
ve tüm saldırılara karşı bizlere sahip çıkan üyelerimizden 
ve halkımızdan alıyoruz. Bizler ne sırça köşklerde yaşıyo-
ruz, ne rant çetelerine dayanıyoruz, ne de kamu kaynak-
larından besleniyoruz.

Tüm saldırı ve hedef göstermelere rağmen dün olduğu 
gibi bugün de, kamu ve toplum yararı için çabalamaya, 
ülkemize, halkımıza, mesleğimize ve meslektaşlarımıza 
sahip çıkmaya, aklın ve bilimin ışığında gerçekleri haykır-
maya devam edeceğiz.

Emin Koramaz

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
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TMMOB 44. DÖNEM IV. DANIŞMA KURULU 
TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

44. Dönem TMMOB IV. Danışma Kurulu toplantısı, 11 Kasım 2017 tarihinde İnşaat Mühendisleri Odası 
Teoman Öztürk toplantı salonunda gerçekleştirildi.

Danışma Kurulu, TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin 
Koramaz’ın açış konuşmasıyla başladı. 

Ardından TMMOB Genel Sekreteri Dersim Gül, 3. Da-
nışma kurulu sonrası TMMOB’ye bağlı Odalar, İl Koor-
dinasyon Kurulları, örgüt içi toplantıları, etkinlikler ve 
yayınlar konusunda geniş kapsamlı bir sunum yaptı.

300’e yakın TMMOB ve bağlı Odaların yöneticisinin  
katıldığı toplantıda sırasıyla; Danışma Kurulu üyeleri Ali 
Ekber Çakar (MMO), Cemal Gökçe (İMO), Erkin Eti-
ke (KMO), Mehmet Makar (MADENMO), Emre Sevim 
(ŞPO), Ali Ekinci (MO), Mehmet Mak (EMO), Kaya Gü-
venç (MMO), Yavuz Önen (MO), Birhan Şahin (MMO), 
Kadir Dağhan (GIDAMO), Tevfik Peker (MMO), Hü-
seyin Atıcı (MMO), Ayşegül Oruçkaptan (PEYZAJMO), 
Melih Yalçın (MMO), Hasan Emir Kavi (MMO), Mehmet 
Özdağ (EMO), İbrahim Tataroğlu (MMO), Nihat Çolak 
(İMO), Hüseyin Yeşil (EMO), Fikri Düşünceli (MMO) ve 
Yusuf Bozkurt (EMO) konuştu.

“OHAL, güncel gelişmeler ve TMMOB” gündemiyle top-
lanan 4. Danışma Kurulunda TMMOB Yönetim Kurulu 
Başkanı Emin Koramaz açılış konuşmasında kısa-
ca şöyle dedi; “44. Dönem Dördüncü Danışma Kurulu 
toplantısına hoş geldiniz. TMMOB Yönetim Kurulu adına 
sizleri saygıyla, sevgiyle selamlıyorum.

Bu dönemin Dördüncü Danışma Kurulunu da OHAL 
Rejimi altında gerçekleştiriyoruz. 20 Temmuz 2016’da 3 
aylığına ilan edilen Olağanüstü Hal, bugüne kadar 5 kez 
uzatılarak 1,5 yıllık bir döneme ulaştı.

OHAL’in ilan edilmesinden sonraki ilk açıklamamızda, bu 
antidemokratik rejimin tek adam yönetiminin inşası için 
kullanılacağını ifade etmiştik. Yaşadığımız süreç, öngörü-
lerimizde ne kadar haklı olduğumuzu gösterdi.

Tek adam rejiminin provası niteliğinde olan OHAL döne-
mi, Türkiye tarihinin en baskıcı, en hukuksuz, en antide-
mokratik dönemlerinden birisi olarak tarihe geçti.

Aralarında 3000’e yakın mühendis, mimar ve şehir plan-

cısının da bulunduğu 130 bin kamu emekçisi, hukuksuz 
biçimde işlerinden atıldı.

Yüzlerce gazete, dergi, haber ajansı, televizyon kanalı ve 
dernek sorgusuz sualsiz kapatıldı.

Grevler ertelendi, mitingler iptal edildi, basın açıklamala-
rı yasaklandı. Sokağa çıkan tüm kesimler polis şiddetiyle 
bastırıldı. 10 Ekim Katliamı’nda yitirdiklerimizi anmamıza 
bile gazlarla, TOMA’larla müdahale edildi.

Başta emek ve meslek örgütleri olmak üzere tek adam 
rejimine muhalif olan tüm kesimlere yönelik planlı bir sal-
dırı yürütüldü.

Siyasi parti başkanları, milletvekilleri, belediye başkanları, 
gazeteciler, sanatçılar, sosyal medya kullanıcıları cezaev-
lerine gönderildiler.

Şaibeli referandum sonuçları ile Anayasa değiştirilerek 
parlamenter demokrasi yok edildi, güçler ayrılığı bitirildi, 
yargı organları Saray’a bağlandı, hukukun üstünlüğü tü-
müyle sona erdirildi.

OHAL sadece siyasal alanda yaşanmıyor, ekonomide de 
kelimenin tam anlamıyla bir olağanüstü hal döneminin 
içinden geçiyoruz.

Sanayileşmeye, istihdama dayanmayan rant ekonomisi 
için artık yolun sonuna gelindi. Sıcak para ve körfez fon-
larıyla döndürülmeye çalışılan çark artık sürdürülemez 
hale geldi.
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Hayat pahalılığı, zamlar, yoksulluk, işsizlik ve gelir ada-
letsizliği halkın en önemli gündemleri haline geldi. Şaibeli 
TÜİK verilerine göre bile enflasyon yüzde 12, işsizlik yüz-
de 11 sınırlarını aşmış durumda.

Döviz kurları, her gün yeni rekorlar kırıyor. Fahiş dü-
zeylerdeki vergi artışları ve birbiri ardına yapılan zamlar 
sonucunda, emeğiyle geçinenler, her geçen gün daha da 
yoksullaşıyor.

Bütçe açığı ve borçlar kontrol edilemez seviyelere ka-
dar yükseldi. Yurt dışındaki tüm kredi kaynaklarını ku-
rutan AKP Hükümeti, rant ekonomisini sürdürebilmek 
için Varlık Fonu adı altında tüm kamusal zenginliklere el 
koydu.

AKP’nin rant pastası o kadar küçüldü ki, kendi belediye 
başkanlarını bile zorla ve tehditle görevden alacak duru-
ma düştüler.

TMMOB, rant ve çıkar çevrelerinin şehirlerimize ve do-
ğamıza yönelik saldırılarına karşı yürütülen mücadelenin 
en ön saflarında yer almıştır. Açtığımız davalarla, yürüttü-
ğümüz kampanyalarla, hazırladığımız bilimsel raporlarla, 
kamuoyuna yönelik yaptığımız açıklamalarla, yıkım ve ta-
lan politikalarına karşı kültürel mirasımızı, şehirlerimizi ve 
doğamızı savunduk.

Cumhurbaşkanının ve AKP’li Belediyelerinin Birliğimize 
olan kini ve düşmanlığı, bizlerin bilime, insana, ülke ve 
halk çıkarlarına düşman olan tüm girişimlere karşı takın-
dığımız bu onurlu tavrımızdır.

Biz gücümüzü, almış olduğumuz eğitimden, yüreğimiz-
deki insan sevgisinden, mesleğimizin toplumcu özünden 
ve tüm saldırılara karşı bizlere sahip çıkan üyelerimizden 

ve halkımızdan alıyoruz. Bizler ne sırça köşklerde yaşıyo-
ruz, ne rant çetelerine dayanıyoruz, ne de kamu kaynak-
larından besleniyoruz.

Önümüzdeki dönemin, geçtiğimiz dönemden daha kolay 
olmayacağını hepimiz biliyoruz. Ocak ayından itibaren 
başlayacak olan genel kurullar sürecinin bu bilinç ve an-
layışla, birliğimize ve geleneğimize yakışan bir olgunlukla 
yürütülmesi gerekiyor.

Genel kurullar sürecine girerken bilelim ki işsizliğe, yok-
sulluğa, yolsuzluğa ve hayat pahalılığına karşı mücadele 
etmenin sorumluluğu bizlerin omuzundadır.

Savaşa, şiddete ve çatışmalara karşı barışın ve bir arada 
yaşamın sesini yükseltmenin sorumluluğu bizlerin omu-
zundadır.

Baskı, zulüm ve sömürüye karşı eşitliği, özgürlüğü ve 
emeği savunmanın sorumluluğu bizlerin omuzundadır.

Faşizme ve dinci gericiliğe karşı, toplumun aydınlık de-
ğerlerini egemen kılmanın sorumluluğu bizlerin omuzun-
dadır.

Emperyalizme, militarizme ve savaş çığırtkanlığına kar-
şı hakların kardeşliğini savunmanın sorumluluğu bizlerin 
omuzundadır.

Umutsuzluğa karşı umudu; korkuya karşı cesareti; tesli-
miyete karşı direnişi örgütlemenin sorumluluğu bizlerin 
omuzundadır.

Bu salon, omuzlarımızdaki bu yaşama yükünü hiç tered-
düt etmeden omuzlayan insanlarla dolu olduğu için örgü-
tümüzle gurur duyuyorum.

Yaşamak bu yangın yerinde, her gün yeniden ölerek
Zalimin elinde tutsak, cahile kurban olarak
Yalanla kirli havada, güçlükle soluk alarak
Savunmak gerçeği, çoğu kez yalnızlığını bilerek
Korkağı, döneği, suskunu görüp de öfkeyle dolarak
Toplanıyor ölü arkadaşlar, her biri bir yerden gelerek
Kiminin boynunda ilmeği, kimi kanını silerek
Kucaklıyor beni Metin Altıok “Aldırma” diyor gülerek
“Yaşamak görevdir bu yangın yerinde, yaşamak, insan ka-
larak”

İnsanca yaşayabileceğimiz bir Türkiye ve Dünya umuduy-
la, hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum.
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TMMOB 5. KADIN KURULTAYI GERÇEKLEŞTİRİLDİ
TMMOB Kadın Çalışma Grubu tarafından ilki 2009 yılında düzenlenen TMMOB Kadın Kurultayı’nın beşincisi 
“OHAL’de Kadınız” başlığıyla İnşaat Mühendisleri Odası Teoman Öztürk toplantı salonunda  25-26 Kasım 2017 
tarihlerinde gerçekleştirildi.

Kısa film gösterimi ile başlayan Kurultay, TMMOB Kadın 
Çalışma Grubu  Başkanı Hanze Gürkaş’ın açılış konuşma-
sıyla devam etti. Sonrasında Divan seçimi gerçekleştirildi. 
Necla Özkaplan Yörüklü’nün Divan Başkanlığında Fulya 
Üçyıldız Bankoğlu, Gamze Karademir, Zemzem Fedani 
Banli ve Emine Uzun Divan üyeleri olarak görev yaptı.

Sonuç Bildirgesi Komisyon seçiminin ardından TMMOB 
Kadın Çalışma Grubunun sunumu yapıldı. Sunum, çalış-
ma grubunu temsilen Işık Gürbulak tarafından paylaşıldı. 

TMMOB 5. Kadın  Kurultayı programı çerçevesinde 25 
Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele ve Dayanışma 
Günü dolayısıy la hazırlanan “OHAL’DE HER HALDE 
KARANLIĞA TESL İM OLMAYACAĞIZ” başlıklı basın 
açıklaması geniş katılımla saat 12.00’de gerçekleştirildi.

İlk gün; İstan bul ve Adana İKK’larınca hazırlanan 
“TMMOB’de Kadı n Örgütlenmesi”, Trabzon ve Zon-
guldak İKK’larınca hazırlanan “Kamu Kurumları ve Özel 
Kuruluşlarda, Yer Altı, Arazi, Şantiye, Fabrika, Ofis Vb 
İşyerlerinde Çalışan MMŞP Kadınların Çalışma Yaşamın-
da Karşılaştıkları Sorunlar Ve Çözüm Önerileri”, Mersin 
İKK’nın hazırladığı “Eğitimde Cinsiyetçilik” ve son olarak 
Diyarbakır ve İzmir İKK’larınca hazırlanan “Olağanüstü 

Hal Koşulları, Kanun Hükmünde Kararnameler İle Yapı-
lan Düzenlemeler Ve İşten Atmalar, Anayasa Değişikliği, 
Savaş Koşulları, Zorlu Göç Vb. Güncel Siyasal Gelişme-
lerin TMMOB Örgütlülüğüne ve Mühendis Mimar Şehir 
Plancı Kadınlarına Yansımalar” sunumları yapıldı.

İkinci gün 4. Kadın Kurultayında görüşülemeyen önerge-
ler görüşülüp karara bağlandı. Sonrasında 5. Kadın Ku-
rultayına sunulan önergeler görüşülerek onaya sunuldu.

Mühendis, Mima r, Şehir Plancısı Kadınların sorunlarına 
ve çözüm önerilerine eğilen TMMOB 5. Kadın Kurultayı 
350 delegenin katılımıyla başarıyla sona erdi.

TMMOB, KESK, DİSK ve TTB HEYETİ AÇLIK GREVİNDEKİ
SEMİH VE ESRA ÖZAKÇA’YI ZİYARET ETTİ

TMMOB, KESK, TTB ve DİSK başkan ve yöneticilerin-
den oluşan bir heyet, KHK ile kamu hizmetinden çıkar-
tılan ve işine geri dönebilmek için 259 gündür açlık gre-
vinde bulunan Semih Özakça ve destek için 183 gündür 
açlık grevinde bulunan eşi Esra Özakça’yı 22 Kasım 2017 
tarihinde ziyaret etti.

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, 
TMMOB Yönetim Kurulu 2. Başkanı Züber Akgöl, 
KESK Eş Başkan ı Mehmet Bozgeyik, TTB 2. Başkanı 
Sinan Adıyaman  ve DİSK Ankara Bölge Temsilcisi Tay-
fun Görgün’ün bulunduğu ziyarette, Semih ve Esra 

Özakça’nın sağlık durumları ve mahkeme süreçleri hak-
kında bilgi alındı.



TMMOB’den

46 bülten 234
aralık 2017

DİSK, KESK, TMMOB, TTB: NURİYE GÜLMEN SERBEST BIRAKILMALI, 
NURİYE VE SEMİH İŞLERİNE İADE EDİLMELİDİRLER!

TMMOB, DİSK, KESK ve TTB Nuriye Gülmen’in 27 Kasım’daki karar duruşması öncesinde serbest bırakılması 
ve Nuriye ve Semih’in işe dönme taleplerinin kabul edilmesine ilişkin 24 Kasım 2017 tarihinde TTB’de bir basın 
toplantısı düzenlediler.

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, DİSK 
Ankara Bölge Temsilcisi Tayfun Görgün, KESK Eş Baş-
kanı Mehmet Bozgeyik, TTB Merkez Konseyi II. Başkanı 
Sinan Adıyaman’ın katıldığı toplantıda açıklamayı Mehmet 
Bozgeyik okudu. 

Açıklama şöyle:

“Siyasi iktidar her kapıyı açan anahtar gibi işlev gördür-
meye çalıştığı 15 Temmuz darbe girişimi sonrası eşine 
rastlanmayan baskılar üretmeye devam ediyor.

Darbe girişimi ile ilgisi kurulmaksızın, hiçbir somut delile 
dayanmadan, adil yargılama süreçleri işletilmeden, hu-
kuksuz biçimde yüz binin üzerinde kamu emekçisi işin-
den, geleceğinden, vatandaşlık haklarından edildiler.

Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’nın ihraç edilmele-
ri sonrası çok yalın ve meşru talepleri olan işlerine geri 
dönmek amacıyla açlık grevine başlamalarıyla birlikte ya-
şananlar, tıpkı işlerinden atılmalarındaki süreç gibi hiçbir 
hukuki gerekçe ile izah edilmeyecek denli akla ve vicdana 
aykırı uygulamalardır.

Aylarca hemen her gün gözaltına alınmalarından sonuç 
alınamayınca bu kez tutuklandılar. Tutuklanmaları sonra-
sı daha önce örneği olmayan bir şekilde İçişleri Bakanlığı 
tarafından aleyhlerinde broşür hazırlandı. Duruşmaları 
öncesi avukatları tutuklandı. İstekleri dışında hastaneye 
yatırıldılar ve zorla müdahalenin koşulları hazırlandı. Ka-
muoyunda duyarlılık yaratmaya yönelik yapılan her ba-
sın açıklamasına müdahale edildi. Ankara Valiliği Yüksel 
Caddesinde kurduğu mobil karakol yetmezmiş gibi tüm 
şehirde aylarca süren ve devam eden gösteri ve toplantı 
yasağı ilan etti.

Nuriye Gülmen tutuklu olarak hastanede, Semih Özakça 
ise evinde açlık grevlerine devam etmektedirler. Nuriye 
ve Semih ölmek değil işlerine geri dönmeyi istiyorlar. İş-
lerine geri döndükleri andan itibaren açlık grevini sonlan-
dıracaklarını defalarca açıkladılar.

Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’nın sağlık durumlarının 
hayati tehlike arz ettiği böylesi bir süreçte hiç kimsenin 
hukuksuz politikalarda ısrar etme hakkı ve yetkisi olamaz.

OHAL İşlemlerini İnceleme Komisyonunun her ikisinin 
başvurularını bir an önce ele alıp işlerine geri dönmeleri-
ni sağlamalıdır. Bu karar bekletilmeksizin açıklanmalıdır. 
Çünkü uzamış açlık durumunda ortaya çıkan doku yıkımı 
gün geçtikçe derinleşmekte ve açlık grevini bırakmaları 
durumunda organları ve vücut dokularının eski haline ka-
vuşması imkânsız hale gelmektedir. İşlerine geri dönme-
leri bu nedenle yaşamsal önem taşımaktadır.

Nuriye Gülmen’in bir sonraki duruşması 27 Kasım 2017 
tarihindedir. Bulunduğu koşulların ne kadar sağlıksız ol-
duğunu son duruşmada mahkeme heyetine ve duruşmayı 
izleyenlere ayrıntılarıyla izah etmiştir. Nuriye Gülmen 27 
Kasım’da derhal serbest bırakılmalıdır.

OHAL kaldırılmalıdır. KHK’ları iptal edilmeli, anayasa ve 
yasalara uygun bir süreç başlatılmalıdır.

Bir kez daha buradan çağrıda bulunuyoruz: Kritik bir aşa-
madayız; haksız hukuksuz ihraç edilen Nuriye Gülmen, 
Semih Özakça ve hukuksuzca ihraç edilen tüm emekçiler 
kamu görevlerine iade edilmelidir.

DİSK-KESK-TMMOB-TTB
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DİSK, KESK, TMMOB, TTB, 10 EKİM-DER’DEN 10 EKİM DAVASINA ÇAĞRI
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu, Kamu Emekçileri Sendikaları 
Konfederasyonu, Türk Tabipleri Birliği ve 10 Ekim Barış ve Dayanışma Derneği, 10 Ekim Katliamı Davasının 6. 
tur duruşması öncesinde, 21 Kasım 2017 tarihinde bir araya gelerek bir basın toplantısı düzenlediler.

TTB’de gerçekleştirilen basın toplantısına TMMOB Yö-
netim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, DİSK Ankara Böl-
ge Temsilcisi Tayfun Görgün, KESK Eş Başkanı Mehmet 
Bozgeyik, TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Raşit 
Tükel, 10 Ekim Barış ve Dayanışma Derneği Başkanı 
Mehtap Sakıncı Coşgun ve dava avukatlarından İlke Işık 
katıldılar. Açıklamayı Mehtap Sakıncı Coşgun okudu.

Açıklama şöyle:

“10 Ekim 2015’te Türkiye’nin 81 ilinden Türkiye’nin baş-
kentine, “Emek, Barış ve Demokrasi Mitingi” için gelen 
onbinlerce yurttaşın toplandığı alanda, tüm kamu sorum-
lularının gözü önünde binlerce kilometre öteden taşınan 
canlı bombalarla bir katliam yapıldı. 25. Ayı geride kalan 
katliamdan sonra hayatta kalanların yaşamı; 10 Ekimden 
önce ve 10 Ekimden sonra diye ikiye yarıldı. O gün alan-
da olan onbinlerin 81 ilden getirdiği güneşli aydınlık, o 
sonbahar gününü ısıtmıştı ancak IŞİD ve destekçilerinin 
karanlığı, Türkiye’nin barışını kaybettirdi. Evet, Biz ya-
kınlarımızı, Türkiye de barışını 10 Ekim’de Ankara’nın 
kalbinde kaybetti. Türkiye adaletini, aydınlığını ve barışını 
10 Ekim 2015’te O alanda, Ankara Garında kaybetmiştir.

Katliamın üzerinden geçen zamana rağmen an itibariyle 
tedavisi devam eden 30’dan fazla yaralımız bulunmak-
tadır. 8 yaralımız ömür boyu engelli kalmıştır. Onlarca 
insan bedeninde katliamda kullanılan “bilyelerle” yaşa-
mını sürdürmektedir. 3 Yaralımızın kopan ayakları yeri-
ne takılan protez ayaklar ile yaşamı devam etmektedir. 
497 yaralının olduğu bu katliamda yaralılarımızın çoğu 
adil olmayan bu siyasal yapının mağduru olmuşlardır. 10 
Ekimde yaralandığı için ihraç edilen, tutuklanan, gözaltına 
alınan onlarca arkadaşımız bulunmaktadır.

30 Kasım 2017’de, 10 Ekim Anmasına katıldığı için göz 
altına alınanlar yargılanıyor ama 10 Ekim  katliamında açık 
sorumluluğu bulunan kamu görevlileri yargılanmıyor. Biz-
ler temel taleplerimizi toplumun vicdanına ulaştırmaya 
çalışıyoruz.

Emeğin hakkı, Barış ve Demokrasinin tesis edilmesi 
için en öncelikli taleplerimiz şunlardır;

- 10 Ekim Davasının ve bu davanın benzerleri olan Su-
ruç, Antep, Diyarbakır, İstanbul gibi davaların sadece 
tetikçilerinin değil başta kamusal sorumluluğunu yerine 
getirmeyen kamu görevlileri olmak üzere tüm sorumlu-
ların yargılanarak adil bir şekilde tamamlanmasını talep 
ediyoruz. 

O gün o alanda katliamcıların binlerce kilometreden gel-
mesine göz yuman, katliam anında gerekli sağlık desteğini 
sundurmayan, ambulans göndermeyen, gelen ambulansı 
bekleten, bir nefesin can kurtardığı yerde biber gazı sıkıp 
ilk yardım ve müdahaleyi engelleyen ve diğer tüm kamu-
sal sorumluları bu katliamdaki ihmal ve kasıtları nedeniyle 
hesap vermelidir.

- 10 Ekim Katliamı davası 6. Tur duruşması 22-23 
Kasım’da bu katliam yerine 300 metre uzaklığındaki 
“Ankara Adalet Sarayında, 4. Ağır Ceza Mahkemesinde” 
görülecektir. Kamuoyunun bu davayı takip etmesini ta-
lep ediyoruz. 10 Ekim davasında ortaya konulacak adalet 
veya adaletsizlik, Türkiye’nin hangi yöne doğru savruldu-
ğunun bir göstergesi olacaktır. Dava gerçek sorumlular 
da yargılandığı gün kapanacaktır.

- Ankara Garı önündeki meydan adının “10 Ekim Emek 
Barış ve Demokrasi” meydanı olarak değiştirilmesi ve bu 
Meydanda on ekimin taleplerine uyumlu bir anıtın yapıl-
masını talep ediyoruz.

- 10 Ekim Yaralıları ile kamuoyunun dayanışmasını ve bu 
yaraların hepimizin yarası olduğunu belirtmek istiyoruz. 
Emek, Barış ve Demokrasi için bedenlerini siper ederek 
bedel ödeyenleri asla yalnız bırakmamalıyız.

Kamuoyuna ve basına saygı ile duyurulur.

DİSK-KESK-TMMOB-TTB-

10 EKİM BARIŞ VE DAYANIŞMA DERNEĞİ
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G ü n c e

Kasım 
2017

Günce

1 Kasım 2017 Çarşamba
Oda Enerji Çalışma Grubu Başkanı Oğuz Türkyılmaz, 
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde gerçekleşti-
rilen ‘Enerji Ekipmanları Dış Ticaretinde Mevcut Durum ve 
Fırsat Alanları’ başlıklı konferansa katıldı.  

2 Kasım 2017 Perşembe
TMMOB Oda Aidat Uygulamaları Çalışma Grubu toplan-
tısına Odamızdan Oda Müdürü Arife Kurtoğlu katıldı.

3 Kasım 2017 Cuma
İstanbul Şube ‘Geleneksel Oda Gecesi’ne, Oda Başkanı 
Ali Ekber Çakar katıldı.
Eskişehir Şubesi ‘Geleneksel Oda Gecesi’ne, OYK Sek-
reter Üyesi Yunus Yener katıldı.
Oda Yönetim Kurulu Toplantısı yapıldı.
Oda Teknik Görevlilerinin AKM kapsamında yetkilendi-
rilmesi için 3-4-5 Kasım 2017 tarihlerinde Periyodik Kont-
rol Muayene Personeli Vasıflandırma Eğitimi gerçekleştiril-
di. Eğitici ve Sorumlu Personel olarak Oda Teknik Görevlisi 
Bülent Göksülük katıldı.

4 Kasım 2017 Cumartesi
Oda 46. Dönem 2017 yılı  III. Dönem Oda Denetlemesi 
gerçekleştirildi.

10 Kasım 2017 Cuma
Oda Teknik Görevlilerinin AKM kapsamında yetkilendi-
rilmesi için 10-11-12 Kasım 2017 tarihlerinde Periyodik 
Kontrol Muayene Personeli Vasıflandırma Eğitimi gerçek-
leştirildi. Eğitici ve Sorumlu Personel olarak Oda Teknik 
Görevlisi Bülent Göksülük katıldı.

11 Kasım 2017 Cumartesi
TMMOB 44. Dönem IV. Danışma Kurulu Toplantısına 
Odamız Yönetim kurulu üyeleri geniş katılım sağladı.
Oda Denetleme Kurulu toplantısı Oda Merkezi'nde ger-
çekleştirildi.
Oda Onur Kurulu Toplantısı yapıldı.

15 Kasım 2017 Çarşamba
PBK gözetim ve kapsam genişletme denetimleri, Mesleki 
Yeterlilik Kurumu tarafından Oda Merkezi’nde gerçekleş-
tirildi.

17 Kasım 2017 Cuma
Oda Yönetim Kurulu Toplantısı yapıldı.
Odamız tarafından Ankara Şube yürütücülüğünde Yeni-

mahalle Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi’nde 17-
18 Kasım 2017 tarihlerinde gerçekleştirilen Kaynak Tekno-
lojisi X. Ulusal Kongre ve Sergisi’ne Oda Merkezi'nden Oda 
Başkanı Ali Ekber Çakar, OYK Sayman Üyesi Tahsin Akbaba, 
OYK Üyeleri Bedri Tekin, S. Melih Şahin, Elif Öztürk, İsmail 
Odabaşı ve Oda Onur Kurulu Üyesi Sadettin Özkalender 
katıldı.
Odamız tarafından İstanbul Şube yürütücülüğünde İs-
tanbul Şube Konferans Salonu’nda 17-18 Kasım 2017 
tarihlerinde gerçekleştirilen XI. Endüstri ve İşletme Mühen-
disliği Kurultayı’na OYK Sekreter Üyesi Yunus Yener katıldı.

22 Kasım 2017 Çarşamba
İstanbul ve İzmir Şubeler yürütücülüğünde İzmir MMO 
Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi’nde 22-25 Kasım 2017 
tarihlerinde gerçekleştirilen VIII. Ulusal Hidrolik Pnömatik 
Kongresi ve Sergisi’ne Oda Başkanı Ali Ekber Çakar, OYK 
Sekreter Üyesi Yunus Yener ile çok sayıda Şube Yöneticisi, 
üyeler ve çalışanlarımız katıldı.

25 Kasım 2017 Cumartesi
Odamız Merkez Öğrenci Komisyonu Üye Toplantısı Oda 
Merkezi’nde gerçekleştirildi. Toplantıya OYK Üyesi Elif Öz-
türk katıldı.
İMO Teoman Öztürk Toplantı Salonu’nda 25-26 Ka-
sım 2017 tarihlerinde gerçekleştirilen TMMOB V. Kadın 
Kurultayı’na Oda yönetici ve çalışanları katıldı.

29 Kasım 2017 Çarşamba
Oda Yönetim Kurulu Toplantısı yapıldı.
Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü tarafından 
WYNDHAM Otel Ankara’da gerçekleştirilen ‘Enerji Per-
formans Sözleşmesi Uygulamaları’ konulu Danışma Kurulu 
Toplantısı’na, Odamız adına Oda Enerji Çalışma Grubu 
Üyesi Orhan Aytaç katıldı.
 VI. Güneş Enerjisi Sistemleri Sempozyumu sonuç bildir-
gesi yayımlandı.

30 Kasım 2017 Perşembe
 IX. Ulusal İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kongresi Adana’da, 
Çukurova Üniversitesi Mithat Özhan Amfisi’nde başladı. 
Kongreye Oda Başkanı Ali Ekber Çakar, OYK Sekreter Üyesi 
Yunus Yener, OYK Sayman Üyesi Tahsin Akbaba, OYK Üye-
leri Bedri Tekin ve Elif Öztürk, Oda Onur Kurulu Üyeleri 
Mustafa Yazıcı ve Sadettin Özkalender katıldı.
 XI. Endüstri ve İşletme Mühendisliği Kurultayı sonuç bil-
dirgesi yayımlandı.
 VIII. Ulusal Hidrolik Pnömatik Kongresi sonuç bildirgesi 
yayımlandı.


