
11. Dönem Çalışma Raporu 000

TMMOB Makina Mühendisleri Odası Kocaeli Şubesi olarak 11. çalışma dönemini tamamlamış bulun-
maktayız. Dönem başında Çalışma Programımızda ortaya koyduğumuz hedeflerin bir çoğunu, mesleki 
faaliyet alanlarında ve toplumsal sorumluluklarımız çerçevesinde kararlı bir şekilde hayata geçirmenin 
mutluluğunu yaşıyoruz.

1954 yılında kurulmuş kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşu TMMOB Makina Mühendisleri 
Odası’nın 18 Şubesinden biri olan Şubemizi bugün 3 İl Temsilciliği, 1 İlçe Temsilciliği, Uygulamalı Eğitim 
Merkezi ve 5474’e ulaşan üye sayısıyla bölge genelinde yaygın bir örgütlenme düzeyine ulaştırdık. 
Görev aldığımız süre boyunca “birlikte üretmek, birlikte karar almak ve birlikte yönetmek” anlayışıyla 
çalışmalarımızda katılımcılığı temel ilke olarak benimsedik. Bu doğrultuda 11. Dönem Yönetim Kurulu 
olarak Şube Danışma Kurulumuz, Temsilcilik Yürütme Kurullarımız, Komisyonlarımız, İş Yeri Temsilcileri-
miz ve Şube çalışanlarımızla etkin, güçlü bir Şube örgütlülüğü yaratma çabası içinde olduk.

Üyelerimizle her platformda bir araya gelerek Şubemizin gerek mesleki, gerekse toplumsal alanda 
sunduğu hizmetleri ve çalışmaları iyileştirebilmek için üyelerimizden gelen öneriler ışığında hareket 
ettik. Aynı zamanda meslektaşlarımızın karşılaştığı sorunlara bu kolektif anlayış içerisinde çözüm öneri-
leri ürettik. Meslektaş sorunlarının Ülke sorunlarından ayrılamayacağı gerçeğinden hareketle tüm 
çalışmalarımızda toplum ve kamu yararını meslek ve meslektaş çıkarlarının önünde gördük. 

VI. Bakım Teknolojileri Kongre ve Sergisi ile VIII. Ölçümbilim Kongre ve Sergisi olmak üzere iki adet 
ulusal kongre gerçekleştirerek meslek alanlarımıza yönelik konularda görüş ve önerilerimizi dile 
getirdik. Odamız tarafından merkezi düzeyde gerçekleştirilen diğer tüm kongre, kurultay ve sempoz-
yumlarda aktif görev alarak katkı ve katılım sağladık.

11. dönemde gerçekleştirdiğimiz, detaylarına çalışma raporumuzda ulaşacağınız, 231 eğitim ve 
seminerle 4762 üyemizin mesleki gelişimine katkı sunduk. 1000’i aşkın üyemize iş yaşamlarında 
karşılaştığı hukuki sorunlarda danışmanlık hizmeti verirken, 250’ye yakın meslektaşımıza iş bulma 
süreçlerinde destek verdik. Etkinlik alanımızda bulunan üniversitelerin mühendislik fakültelerinde 
öğrenim gören öğrencilerimizin mesleki gelişimlerine, henüz üniversite çağlarında, düzenlediğimiz 
ücretsiz eğitimlerle, katkı sunduk.

Piyasaya açılan mühendislik uygulama alanlarını düzenlemek ve yok edilen dene m mekanizmalarını 
yeniden yaratmak amacıyla teknik hizmetlerimizi geliş rerek ar rdık. 11. Dönemde, meslek odalarımızı 
işlevsiz kılma anlayışı ve çabasına rağmen, Şubemiz personelinin özverili çalışmasıyla 103651 ekipma-
nın periyodik kontrolünü,  12908  adet projenin mesleki denetimini gerçekleştirdik. 431 İş Makinası 
Operatör Yetiştirme, 38 Sanayi Kazanları, 61 LPG Personel eğitimi ve 22 Kaynakçı Uygulama Sınavı ile 
2012-2013 yıllarında 8567 kişiyi belgelendirdik.  Uygulamalı Eği m Merkezi çalışmalarına hız verdiğimiz 
bu dönemde, Gebze’de kurulması ön görülen kaynak eği m merkezi çalışmalarını da büyük ölçüde 
tamamladık. 

Çalışma İlkelerimizin izinde daha etkin ve verimli bir çalışma ortamı sağlamak için gerekli olan güç birliği, 
dayanışma ve ortak davranışı sağlamak amacıyla bu dönemde de TMMOB Kocaeli İl Koordinasyon Kurulu 
sekretaryasını Şubemiz üstlenerek meslek alanlarımızı ve toplumsal süreçleri ilgilendiren bir çok konuya 
müdahil olundu. 

Neoliberal politikalar sonucu piyasalaşmanın yükseldiği, emperyalizmin taşeronluğunu üstlenenlerin 
savaş naraları attığı, baskı ve zulüm ortamının derinleştiği, en ufak demokratik tepkiye dahi tahammü-
lün olmadığı, şiddetin yasallaştığı günümüz Türkiye’sinde şüphesiz ki Haziran Direnişi yağma ve talana 
karşı mücadelenin sembolü olarak toplumsal ha zada yerini aldı. Odamız ve TMMOB, tüm ülkeyi saran 
Haziran Direnişinde, meslek odası sorumluluğu ve bilinciyle hareket ederek, rant poli kalarının karşısında 
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mücadelenin bir parçası oldu. 

Odamız son yıllarda darbe dönemlerinde dahi görülmeyen saldırıların hedefi, sürekli olarak etkisizleş r-
me çabalarının odağı haline ge rildi. Uzaktan eği m, Teknoloji Fakülteleri vb. süreçlerle başlayan, Teknik 
Öğretmenlere Mühendislik unvanı dağı lmasına kadar uzanan mesleğimizin i barsızlaş rılma çabaları-
nın karşısında üyelerimizle birlikte sesimizi yüksel k. Yasal mevzuatta yapılan değişikliklerle, KHK’ler ve 
yönetmeliklerle, gerek kararnamelerle Odamız etkisizleştirilmeye, üyesi ile olan bağı koparılmaya, son 
olarak 11 meslek odamız mali ve idari açıdan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na bağlanarak TMMOB ve 
bağlı odaları susturulmak istendi. 

Bugün derelerimizi, kıyılarımızı, ormanlarımızı, kentlerimizi ranta açmak için bu beyhude çaba içerisin-
de olanlar bilmelidir ki TMMOB ve bağlı odaları “Kral Çıplak” demekten bugüne kadar im na etmedi, 
yarın da etmeyecek r. Saldırıların toplumsal ölçekte şiddetlendiği, yolsuzlukların, hırsızlıkların ayyuka 
çık ğı bugünlerde böylesi bir ülkenin TMMOB’ye ih yacı her zamankinden fazladır.  İşte bu doğrultuda 
bizler, demokrasi geleneğimizle, bilim ve tekniği emperyalizmin ve sömürgenlerin değil, emekçi halkımı-
zın hizme ne sunmak için her çabayı güçlendirerek sürdürme yolunda inançlı ve kararlıyız.

Emeğimiz üzerindeki sermaye sömürüsü son buluncaya, halkımıza bilim ve teknikle işlenen sağlıklı, kalite-
li, güvenli yaşam koşulları sağlanıncaya, ülkemizde dinci gericiliğin, ırkçılığın, otoriter vesayet düzeninin 
değil, aydınlanmanın, demokrasinin, eşitliğin, özgürlüğün ve barışın sesi yükselinceye kadar; savaşa karşı 
barışın, otoriter rejimlere karşı demokrasinin, özelleş rmelere karşı kamu ve toplum yararının, gericiliğe 
karşı bilimin ve aklın egemen kılınması için mücadele etmekten vazgeçmeyeceğiz. 

11. Çalışma Döneminde hep yanımızda olan Onur ve Denetleme Kurulu Üyelerimize, Şube Kurullarına, 
Temsilcilik Yürütme Kurullarına, Komisyonlara, İş Yeri Temsilcilerine, etkinliklerimiz ve eği mlerimizde 
görev alarak katkı sağlayan, çalışmalarımıza katkı koyan tüm üyelerimize, her zeminde bizlerle dayanışma 
içerisinde olan emek ve demokrasi güçlerine ve tüm çalışanlarımıza teşekkürlerimizi sunarız.
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