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Oda Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ekber Çakar 
açılış konuşmasında şunları belirtti;

45. Dönem Çalışma Programı çerçevesinde, sorunları-
mızı, hedeflerimizi, özlemlerimizi açıklıkla konuşmak, 
Odamızın demokratik ve katılımcı yönetim ilkesi çer-
çevesinde birliğimizi pekiştirmek için düzenlediğimiz, 
“Teknik Görevliler Buluşması”na hoş geldiniz. Hepinizi 
Oda Yönetim Kurulumuz adına saygı ve sevgiyle selam-
lıyorum.

Önce, kısaca ülkemizdeki genel duruma ve bu durumun 
bizlerle, mesleğimiz ve örgütümüz ile olan bağlarına de-
ğineceğim.

Bugün Türkiye‘de emek, ülke, halk, doğa düşmanı sömü-
rü ve rant politikaları ile cumhuriyet, laiklik, demokrasi 
düşmanı, siyasal İslamcı-mezhepçi, faşist yöntemleri uy-
gulayan bir iktidar var.

İçinde bulunduğumuz iktisadi, siyasi konjonktür, birbirle-
riyle bağları da bulunan birçok önemli sorun ve çelişkiyi 
barındırmaktadır. Zira emekçilerin hak ve kazanımlarına, 
halkın alın teri ürünü birikimlerine, bütün kamusal varlık-
lar ile yeraltı-yerüstü kaynaklarımıza el koymayı amaç-
layan, sömürü ve rant eksenli politikaları esas alan bir 
iktidar söz konusudur.

Bu iktidar cumhuriyeti, laikliği, “temsili-parlamenter 
demokrasi”yi, kamu idari yapısını, yasama-yürütme-yargı 
kuvvetlerini ve aralarındaki ilişkileri radikal bir dönüşü-
me tabi tutmayı amaçlamıştır. Orduyu, polisi, istihbara-
tı, üniversiteleri, bilim kuruluşlarını, medyayı, din, aile, 
gençlik, spor, eğitim, sağlık, sosyal güvenlik politikaları ve 
modern toplumsal yaşamın bütününü yukarıdan aşağıya 
ve aşağıdan yukarıya dönüştürmek isteyen, bu konularda 
hayli mesafe kat eden bir iktidar var.

AKP iktidarı totaliter zihniyetlidir, kapitalizmin yeni li-
beral sömürü-rant politikalarını uygulamaktadır. İslami 
faşizm öğelerini, iktidar olanakları, yasal düzenlemeler 
ve devlet zoru eşliğinde yerleştirmektedir. Önümüzdeki 

ODA TEKNİK GÖREVLİLER BULUŞMASI GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Oda Teknik Görevliler Buluşması, “Oda çalışmalarının ve örgütlülüğünün geliştirilmesi, teknik görevlilerin 
çalışma koşulları ve özlük hakları, teknik görevlilerin mesleki gelişimi, teknik görevli kimliği ve mesleki 
sorumluluklarımız” gündemiyle 21-22 Şubat 2015 tarihleri arasında Antalya’da gerçekleştirildi.

genel seçimlerde ön plana çıkaracakları “başkanlık reji-
mi”, “yeni anayasa” ve “yeni Türkiye” kurgusu, böylesi 
bir açık anayasal dikta yönelimine sahiptir.

AKP iktidarı, ülkemizin yakıcı bir gündemi olan Kürt so-
rununda ise hep oyalayıcı bir tutum izlemekte, eşit, adil 
bir çözüm seçeneğini dışlamakta, konuyu seçim çıkar-
larına endekslemekte, Kürt halkını daha fazla İslamileş-
tirecek politikaları dayatmakta ve sürekli olarak zulüm 
uygulamaktadır.

Gündemde olan “iç güvenlik yasa tasarısı”, Taksim Gezi 
Parkı-Haziran Direnişi ve sonrasındaki kitlesel hareket-
ler ile 6-8 Ekim Kobane olaylarında bir kez daha görülen 
kitlesellikten duyulan korku üzerine gündeme gelmiştir. 
Görülen o ki, AKP iktidarının “yeni Türkiye”si, ancak po-
lis devleti, polis cumhuriyeti önlemleriyle ayakta kalmaya 
çalışmaktadır.

Bugün ülkemizde egemen olan ranta dayalı sermaye bi-
rikim politikaları, kentsel-kırsal-kültürel-doğal varlıkların 
el değiştirmesi üzerinden arazi, mülkiyet ve imar düzen-
lemelerine dayanmaktadır. Sanayisizleşme, tarımsal üre-
timin tahribi, tarihi-kültürel varlıkların, doğal kaynakların, 
orman arazilerinin, kamu ve halka ait arazi ve mülklerin 
yağmalanması, ülkenin bütün kamusal birikiminin imara 
açılması ve rant eksenli kentsel dönüşüm ile TMMOB ve 
bağlı meslek örgütlerinin etkisizleştirilmesi, meslekleri-
mizin niteliksizleştirilmesi, itibarsızlaştırılması, ekonomi 
politik bir bütünlük içinde sürdürülmektedir.
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Bu çalışmaları, kamusal bir yaklaşımla, kamusal yarar, ka-
musal denetim eksenli olarak yapıyoruz.

Mühendisliğin sorunlarının ülkemizin ve halkımızın so-
runlarından bağımsız olmadığı temel ilkemiz ışığında, 
demokrasi mücadelesinde de aktif görevler üstleniyoruz.

Sanayisizleşme ve ranta dayalı ekonomik politikaların ya-
şama geçirilmesine, ülke kaynaklarının talan edilmesine, 
sosyal devletin tasfiye edilmesine, meslek alanlarımızı da 
saran işsizliğe, gelir bölüşümündeki adaletsizliğe, meslek 
uygulama alanlarımızın daraltılmasına, anti-demokratik 
uygulamalara, kısacası halkımız ve ülkemiz aleyhine şekil-
lenen tüm politikalara karşı bu ülkenin aydınlık güçleriyle 
birlikte emekçi halkımızın yanında saf tutuyoruz.

Odamız, kapsadığı meslek disiplinlerinin genişliği, yürüt-
tüğü faaliyetler ve örgütlülüğünün eriştiği düzey açısından 
TMMOB‘nin en aktif odalarının başında gelmektedir. Dü-
zenlediğimiz kongre, kurultay, sempozyumlar, panel ve 
söyleşiler, hazırladığımız raporlar, meslek alanlarımızın 
muhataplarına ve bilimsel çalışmalara kaynaklık etmekte, 
ilgili sektörleri aydınlatmakta ve uyarmaktadır.

İçinde yer aldığımız platformlara taşıdığımız güç, o plat-
formları güçlendirmekte ve beslemektedir. Ancak bu 
faaliyetlerin mevcut durumunun memnuniyet verici ol-
ması bizleri rehavete düşürmemelidir. Aksine, ülkemizin 
ekonomik, sosyal, siyasal koşulları göz önüne alındığında, 
bu faaliyetleri sürekli kılmak, ilişki ve sorumluluk ağımızı 
daha fazla yaygınlaştırmak misyonunu üstlenmeliyiz.

Sizler bu faaliyetlerin planlanmasında, yaşama geçirilme-
sinde ve yönlendirilmesinde birinci halkada yer alıyor-
sunuz. Odamızın mutfağında çalışırken, aynı zamanda 
kamuoyu ve üyelerimizin gözünde Odanın görünen yü-
züsünüz.

Bugün burada toplantı gündemi çerçevesi etrafında bir 
tartışma ve paylaşım yürüteceksiniz. Oda çalışmaları-
mızın ve örgütlülüğümüzün geliştirilmesi, teknik görevli 
kimliği ve mesleki sorumluluklarımız ile teknik görevli-
lerin mesleki gelişimi, çalışma koşulları ve özlük hakları 
üzerinde yoğunlaşacaksınız.

Gündeme geçmeden önce görüşlerimi sizlerle paylaş-
mak istiyorum. Oda Başkanı sıfatıyla değil, esasen dostça, 
arkadaşça, bir mühendis arkadaşınız olarak teknik görev-
lilerden beklentileri vurgulamak istiyorum.

Bildiğiniz gibi Yönetim Kurullarımız profesyonel organlar 
değildir. Biz mevcut gönüllü, katılımcı modelden gurur 
duyuyoruz. Yönetim Kurulları, esasen işleri planlama ve 
organize etmenin deyim yerindeyse çatısı, planlanan gö-
revleri yapmanın yönetsel ve yürütmeye ilişkin seçilmiş 
organlardır.

Teknik görevlilerimiz ise planlama ve planlanan işleri 
yapmanın eli, kolu, ayağı, her şeyidir. Aynı zamanda bu 
Odanın üyesidirler, herhangi bir çalışan değil Oda‘nın 
sahibidirler ve bu bilinçle davranmaları gerekir. Bundan 
dolayı Oda mevzuatı ve Oda çalışma ilkelerimiz uyarınca, 
karar alma süreçlerinde teknik görevlilerimizin katılım ve 
söz hakkı bulunmaktadır. “Birlikte üretme, birlikte karar 
alma, birlikte yönetme” ilkemiz, hem teknik görevlileri-
mizi hem de üyelerimizi bir bütün olarak kapsamaktadır.

Odamız, örgütsel yapısı içinde; üyeleri, yöneticileri, tek-
nik görevlilerinin yer aldığı tartışma süreçlerinden sonra 
karar almaya her şeyden çok önem vermektedir. Bunun 
ihlali, kim nerede ne yaparsa yapsın, yanlıştır.

Çünkü tüm muhataplarının katılımı ile kendini doğru ve 
gerekli bir tarzda irdeleyemeyen, gelişkin ve eksik yanla-
rını tespit edemeyen, gerektiğinde eleştiri-özeleştiri sis-
tematiği içinde kendini sorgulamayan bir yapı asla sağlıklı 
bir şekilde çalışamaz, kendini geliştiremez.

Bu nedenle sizlerden beklentimiz, tüm tartışma süreç-
lerine aktif katılım sağlamanız, eleştiri-özeleştiri, görüş 
ve önerilerinizi açık yüreklilikle dile getirmeniz, bu top-
lantıların dinleyeni değil bizatihi öznesi ve yönlendiricisi 
olmanızdır.

Diğer yandan, sizlerin mesleki olarak sürekli kendinizi 
ve Odamızın niteliksel zenginliğini geliştiren bir konuma 
erişmeniz kaçınılmaz bir sorumluluktur.

Bu buluşmada, bunun yöntemlerinin geliştirilmesi ve bu 
sürecin planlanmasına dair konuların da konuşulacağını 
umuyorum.

Teknik görevlilerimizin, kimlik ve mesleki sorumluklarına 
dair söylenmesi gerekenlere ilişkin dilek ve temennileri-
mi ise iki başlıkta toparlayabilirim.

Bizim anladığımız ve tarif ettiğimiz teknik görevli kimli-
ği, Odamızın görev ve sorumluluk alanlarındaki tarif ve 
tanımlarla eşgüdümlü ve tutarlı olmalıdır. Bu bağlamda 

Kısaca mühendislik, mimarlık, şehir planlama disiplinleri, 
sosyoekonomik yapı ve kamu idari yapısındaki yeni libe-
ral dönüşüme paralel bir değişim/dönüşüm sürecine tabi 
tutulmuştur. Son eylemliliklerimize neden olan “İmar 
Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararna-
melerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı” da 
bu amaçla hazırlanmıştır. Örgütümüz TMMOB Yasası 
ile imar, iskân, kültür ve tabiat varlıkları ve çevre yasala-
rında birçok değişiklik yapılmasını amaçlayan torba yasa 
tasarısı, yukarıda değindiğim genel yönelimin bir ürünü 
olarak gündeme gelmiştir. Ayrıca bu tasarı; demokratik 
değerlere, anayasaya, hukuk devleti ilkelerine ve siyasal 
etiğe aykırıdır. Bu tasarıya karşı iki aydan beri AKP‘nin 
sömürü ve rant düzenine, dinci-mezhepçi gericiliğine, 
imar ve rant talanına, halkımızın sömürülmesine karşı bir 
kampanya yürüttük. Geçen hafta sonu da ülkenin dört 
bir yanından gelen yürüyüş kolları, temellerinde yer aldı-
ğımız Taksim Gezi Parkı Direnişinin “bu daha başlangıç 
mücadeleye devam” şiarının somutlandığı TMMOB Ola-
ğanüstü Genel Kurulu‘na aktı. Genel Kurulda direncimizi, 
mücadele kararlılığımızı ifade ettik.

Olağanüstü Genel Kurulumuz, TMMOB‘nin anti-em-
peryalist, bağımsızlıkçı, yurtsever, kamucu, toplumcu, 
devrimci, demokrat, eşitlikçi, özgürlükçü geleneklerinin, 
AKP‘nin rejim değişimi-dönüşümü amacının ifadesi olan 
“yeni Türkiye” kurgusuna teslim olmayacağının, direne-
ceğinin, barışı ve halkların kardeşliğini, planlama ve sa-
nayileşme-kalkınmayı, kamu işletmeciliğini ve kamusal 
denetimi esas alan bir Türkiye için mücadele edeceğinin 
tarihsel bir ifadesi olarak emek ve demokrasi güçleriyle 
birlik ve dayanışma içinde gerçekleşti.

Kısacası, ülkemizin içinde bulunduğu durum ile TMMOB 
ve Odalarımıza yönelik saldırıyı birlikte değerlendirmeli-
yiz. Tüm insanları ve zamanları kapsayan evrensel haklar 
ve talepler, hükümet ve siyasal iktidar eliyle gasp edil-
mekte, sermaye çevrelerinin talepleri baskı ve zor politi-
kaları eşliğinde egemen kılınmaktadır.

Odamızın durumunu, iç ilişkilerimizi, Oda-üye ilişkilerini, 
bütün çalışmalarımızı bu gerçekleri gözeterek yürütmek 
ve düzenlemek durumundayız. Zira söz konusu yasa 
tasarısı, TMMOB ve Odalarımızın etkisizleştirilmesi, iş-
levsizleştirilmesi, parçalanarak küçültülmesi, getirilecek 
olan il odacılığı üzerinden birimlerimizin birbirleriyle ve 
üyelerin Odalar ile rekabetine, piyasaya tabi olacak bir 

işleyişe doğru yönlendirilmesine; mühendislik, mimarlık, 
şehir planlama hizmetlerinin rant politikalarına hizmet 
edecek şekilde taşeronlaştırılmasına yöneliktir.

Bu noktada, mevcut durumda neyi nasıl yaptığımızı ve 
bundan sonra nasıl yapmamız gerektiğini, toplantımızın 
gündem başlıklarıyla uyum içinde ele almamız gerekiyor.

Bilimi teknolojiye, teknolojiyi uygulamaya dönüştüren 
mühendislerin, daha donanımlı ve birikimli olarak yeti-
şeceği, mezuniyet sonrası bilgilerini yenileyebilecekleri, 
geliştirebilecekleri, eğitim olanakları, üretim ve çalışma 
ortamlarının sağlanması çok önemlidir. Bu noktada, bil-
diğiniz gibi Makina Mühendisleri Odası olarak, iki ana 
başlıkta toplanabilecek çok yönlü çalışmalar yürütüyo-
ruz. Birincisi mesleğin ve meslektaşın korunması ve ge-
liştirilmesine yönelik çalışmalar; ikincisi de mesleki bilgi 
birikimi ve örgütsel gücümüzün, ülkemizin kalkınması ve 
halkımızın yararına sunulması doğrultusunda yapılan ça-
lışmalardır.

Bu ikili amaca yönelik olarak üyelerimizin sicil kayıtlarını 
tutuyoruz. Mesleğimiz ile ilgili hizmetlerin, uzmanlaşmış 
üyelerimizce hayata geçirilmesini sağlamaya çalışıyoruz. 
Üyelerimizi uzmanlık alanlarımıza göre eğitiyor ve bel-
gelendiriyoruz. Meslek içi eğitimlerle, yayınlarımızla, 
düzenlediğimiz seminer, kongre sempozyum vb. etkin-
liklerle bilimsel-teknolojik gelişmeleri üyelerimize akta-
rıyoruz.

Mesleki yetki ve sorumluluklarımızın önemli bir bölümü 
tekniker, teknisyen ve teknik öğretmenler tarafından 
kullanılması için yapılan ve yapılacak düzenlemelere karşı 
meslek uygulama alanlarımızla ilgili mevzuatların hazır-
lanma süreçlerinde yer alıyoruz. Mesleki hizmetlerin, bi-
lime, tekniğe, meslek ahlakına uygun olarak halkımızın ve 
ülkemizin yararına verilmesinin sağlanması için mesleki 
denetim faaliyetlerinde bulunuyoruz.

Mesleki sorumluluk alanlarımıza giren tüm konularda 
ülke politikalarının doğru yönde; bilime, tekniğe uygun 
olarak gelişmesi için çaba sarf ediyoruz. Bu amaçla her 
dönem onlarca etkinlik düzenliyoruz.

Meslek alanlarımızla ilgili olarak, halkımıza ve sanayiye 
bilimsel-teknik hizmetler sunuyoruz. Sadece üyelerimizi 
değil, ara teknik elemanları da eğitiyor, belgelendiriyor, 
ülke sanayisinin sağlıklı bir şekilde gelişmesi için çaba sarf 
ediyoruz.
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bilmek ve iş güvencesini sağlamak, birincil önceliğimizdir. 
Bu ciddi bir sorumluluktur ve burada maceracılığa yer 
yoktur.

Diğer yandan, Oda olanaklarının elverdiği ölçüde kay-
naklarımızı tüm Oda çalışanlarının yaşam kalitelerinin 
yükseltilmesi için seferber ettiğimiz ve edeceğimizden 
kimsenin kuşkusu olmasın. İnsanca yaşamı sağlayacak bir 
ücret, eşit işe eşit ücret, biz bundan geri durmayız. Bu bi-
zim toplumcu kimliğimizin bir gereğidir. Bu, bizim bütün 
insanlarımız, ülkemiz ve bütün insanlık için ulaşılmasını 
istediğimiz bir hedeftir. Çabamız bu yöndedir.

Bazı teknik görevli arkadaşların Odada çalışırken mühen-
dislik mesleğini gerçekleştiremediklerine dair haklı kaygı-
ları olduğunu biliyorum. Bu konuda da gerçekçi olmalıyız. 
Odamız mühendisliğin gerektirdiği bazı ölçüm, kontrol 
ve denetimleri yapmakla birlikte esasen mühendislik 
mesleğini icra etmemekte, mühendislik uygulamalarını 
denetleme ve düzenlemede rol almaktadır. Bunun öte-
sinde, meslek alanlarımızı korumak, genişletmek müca-
delesini de vermektedir. Bu nedenle Odamızda bir süre 
çalışıp ayrılan arkadaşları hep anlayışla karşılamışızdır.

Ancak teknik görevli arkadaşlarımızın mesleki gelişimleri-
ni sağlamak gibi ciddi bir görevimizin bulunduğunu belirt-
meliyim. Bunun nasıl olması gerektiği konusunda öneri ve 
akıl yürütmelere gereksinimimiz bulunmaktadır. Diğer 

yandan teknik görevli eğitimlerinin yetersizliği ve mutla-
ka geliştirilmesi gerektiği çok açıktır. Gerek bu konu ge-
rekse mesleki denetim ve teknik ölçümler ve diğer Oda 
çalışmalarına ilişkin derli toplu önerilerinize Odamızın bu 
platformda ihtiyacı vardır.

2003 ve 2008 yıllarında gerçekleştirdiğimiz teknik görev-
liler buluşmalarını kitaplaştırmış ve Oda faaliyetlerimi-
zi dile getirilen öneriler doğrultusunda şekillendirmeye 
gayret etmiş, birçoğunda önemli mesafeler kat etmiştik.

Şimdi bu toplantı her şeyden önce bir eleştiri-özeleştiri 
forumu da olmalıdır. Bu çerçevede yalnızca teknik gö-
revlilerin sorunlarına ilişkin değil Oda bütününe yönelik 
eleştiri görüş ve önerilerinizi de bekliyoruz. Gelişkin yan-
larımızın yanı sıra eksiklerimiz ve sorunlarımızı da tüm 
açıklığıyla dile getirmenizi istiyoruz.

Odamızın bütün çalışma ve etkinliklerinin eli kolu olan 
sizlerin farklı bölgelerde edindiğiniz bilgi ve deneyimler 
Oda çalışmalarını da geliştirecektir.

Karanlığa karşı aydınlığı, baskıcı ve otoriter yönetim anla-
yışına karşı demokrasi ve özgürlükleri, ırkçılık ve milliyet-
çiliğe karşı barış içinde bir arada yaşama kültürünü, tek 
değerin daha fazla kâr elde etmek olduğu piyasa toplu-
muna karşı eşitliği ve adaleti temel alan, demokrat, top-
lumcu, yurtsever değerlerine sahip çıkacağımız inancıyla 
hepinize teşekkür ediyor, hepinizi sevgiyle kucaklıyorum.

teknik görevli arkadaşlarımızın kimliklerini, meslek ve 
meslektaşların sorunlarının yanı sıra; meslek alanlarımız-
dan hareketle ülkemizin ekonomik, siyasal, toplumsal ik-
lim ve ihtiyaçlarıyla ilgili sorunları dert edinen bir yerden 
kurmaları gerektiğine inanıyorum. Bu kimlik, “meslek 
odaları sadece meslekle ilgilenmeli, halkın, toplumun, ül-
kenin sorunlarıyla fazla ilgilenmemeli” anlayışına karşı bir 
set oluşturmalıdır.

Meslek alanlarımızdan hareketle ülkemiz ve halkımızın 
çıkarlarını temel alan son derece özgün bir Oda siyaseti 
yaklaşımı, bizim özgün kimliğimizdir diye düşünüyorum.

Odamız söz konusu her iki alanda çalışmalarını başarıyla 
sürdüren bir tutum ve geleneğe sahiptir. Bu geleneğe sa-
hip çıkılması, teknik görevli arkadaşlarımızın kimliklerinin 
de bir parçası olarak düşünülmelidir.

Yöneten-yönetilen ikiliklerine dayalı veya iç sorunla-
rı esas alan bir “teknik görevli kimliği” ve “temsiliyet” 
aranışı söz konusu olursa, bu aranışla bizim herhangi bir 
işimizin olamayacağını belirtmek isterim. Zira bir teknik 
görevli, her şeyden önce mühendistir ve bu örgütün üye-
sidir. Bu örgütün seçme, seçilme, yürütme, yönetme, 
eleştirme haklarına sahip bir öznesidir.

Özellikle genç teknik görevlilerimiz kendilerini bir teknik 
çalışan ahlakıyla donatmanın yanı sıra, kendini bu örgütün 
bugünkü ve yaş ile ilgili söylemiyorum, yarınki sahibi, öz-
nesi olarak da görmelidir.

Açıkça söyleyeyim, eğer çalıştığı Odayı sahipleniyorsa, 
Odanın mesleki ve sosyal etkinliklerine duyarlı ise çalıştığı 
yerin duyarlılıklarının en azından bir kısmını bile bizlerle 
paylaşıyorsa, özel sektör veya kamudaki yöneten-yöne-
tilen ikiliği, bizde diğer çalışanlarımız açısından da söz 
konusu olamaz. Bizde yönetme, yürütmeye yönelik se-
çilmişlik ile bir anlam kazanır, personel yönetme ile değil.

Büro çalışanlarının çalışma koşulları Odamızın genel ilke 
ve duyarlılıkları kapsamında ve toplu sözleşmelerle belir-
lenir. Teknik görevlilerimizin çalışma koşulları ise hepi-
mizin eşit olarak katıldığımız genel kurullarda belirlenir. 
Bu nedenle teknik görevliler ile yönetim kurulları arasın-
daki ilişki, herhangi bir yöneten-yönetilen ilişkisi olarak 
kurgulanamaz. Yönetim Kurullarımızın yönetme-yürüt-
meye ilişkin yetkileri de bildiğimiz gibi genel kurullarımız-
ca verilmektedir.

Bir konuda hepimize ciddi bir uyarıda bulunmak istiyo-
rum. Bu konu, bir üyenin örgütüne “yabancılaşması”dır. 
Konuyu, toplantı gündemimiz bağlamında şöyle aça-
bilirim; bir teknik görevlinin içinde yer aldığı örgütüne, 
yönetmelik ve genelgelerine, örgütün etkinliklerine, ya-
yınlarına ve giderek organları ile yaptığı çalışmaya yaban-
cılaşması. Bu, bir olasılık olarak veya tekil örneklerle her 
zaman gündemimizdeki bir konudur. Bu nedenle etkin 
üye ve özne olmanın önemine bir kez daha işaret etmek 
istiyorum.

Bir iş ya da görevi bilerek, bilinçlice, okuyarak, bilimsel ve 
teknik donanımla; benimseyip sahiplenerek, katılımcı bir 
anlayış ve ruhla yapmak, söz konusu olumsuzluğun pan-
zehiridir. Özne olmak, bizim özelimizde özetle budur.

Özne olmanın bir diğer boyutu da Odamızın temel çer-
çeve ve belirlenimleri ile olanak ve gereksinimleri doğ-
rultusunda üye-yönetici sorumluluklarının birbirlerine 
sıkı sıkıya bağlı bir şekilde düşünülmesidir.

Bu yöntem eşliğinde bir üye veya bir teknik görevli, bir 
Şube yönetim kurulu üyesi, hatta bir genel merkez yöne-
ticisi gibi düşünebilmelidir. Yönetim kurulları da sorumlu 
üyeler gibi düşünerek karar süreçlerini işletmelidir. Ör-
neğin özlük hakları ve ücretler alanında da aynı yaklaşımı 
gözetmek durumundayız.

Dikkat ederseniz zaman zaman kurumsallaşmadan, ulaş-
tığımız gelir düzeyinden ve bu alandaki yönelimlerimiz-
den söz ediyoruz. Ama Odamızın başlıca gelir getirici 
işlerinde dışsal etkenlere bağlı olarak önemli gerilemeler 
yaşanması durumunda bu kurumsallaşmanın nasıl gerile-
yebileceği veya etkilenebileceği konusu, yalnızca yönetim 
kurullarının sorumluluğunda düşünülebilecek bir husus 
değildir.

Oda gelirlerinin, yasa-mevzuat düzenlemelerine bağlı 
olarak son derece kaygan bir zemine dayalı olduğunu, 
dışsal etkenlere bağlı olduğunu, bu gibi süreç ve faktörle-
ri hep birlikte gözetmek durumundayız.

1994 yılında 37, 2003‘teki ilk teknik görevliler toplantısı 
zamanında 95, 2008‘deki ikinci toplantı zamanında 315 
teknik görevlimiz bulunuyordu, şimdi ise 393‘ü teknik 
görevli, toplamda 646 çalışanımız bulunmaktadır.

Bu insanların ücret, sosyal hak ve tazminatlarını ödeye-

ODA TEKNİK GÖREVLİLER BULUŞMASI SONUÇ BİLDİRİSİ
21-22 Şubat 2015 tarihlerinde gerçekleştirilen Oda Teknik Görevliler Buluşmasının Sonuç Bildirisi yayınlandı.

Kadın cinayetlerinin arttığı, taşeronlaşma uy-
gulamalarının ve örgütsüzleştirme çabalarının 
yaygınlaştırıldığı, iş cinayetlerinin kanıksandığı, 
yolsuzlukların/hırsızlıkların meşrulaştığı, üniversi-
telerin yarı açık cezaevine dönüştürüldüğü, bas-
kının derinleştirildiği “Yeni” Türkiye anlayışına 
karşı; kentlerimizin rantsal dönüşümle yok edil-
mesine, kıyılarımızın, doğamızın yağmalanmasına 
karşı, mesleğimizin itibarsızlaştırılarak meslek 
odalarımızın işlevsizleştirilmesine karşı bizler Ma-
kina Mühendisleri Odası Teknik Görevlileri ola-
rak TMMOB ve MMO’nun yürüttüğü mücadele-
nin içindeyiz.
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VASIFLANDIRMA EĞİTİMLERİNE DEVAM EDİLDİ
Oda Teknik Görevlilerinin AKM kapsamında yetkilendirilmesi için 9-13 Şubat 2015 tarihleri arasında İstanbul‘da 
Periyodik Kontrol (Kaldırma Makinaları, Basınçlı Kaplar, İş Makinaları) Muayene Personeli Vasıflandırma Eği-
timi yapıldı.

Aşağıda isimleri yer alan Teknik Görevlilerimiz bu eğitime ve eğitim sonunda yapılan sınava katılarak AKM kapsamında 
verilen hizmet alanlarında vasıflandırıldı.

Adı Soyadı   Şube
Ceren Yılmaz Aras   Antalya Şube
Hakan Köseoğlu   Bursa Şube
Ethem Kayhan Kaymakçı  Denizli Şube
Burak Ökünç   Denizli Şube
Kurtuluş Özdemir   Denizli Şube
Doğan Gezgin   Denizli Şube
Yasemin Tank Kaya   Denizli Şube
Ömer Aydın Onovluk  Denizli Şube
Serdar Karakaya   Denizli Şube
Mahsum Bal   Diyarbakır Şube
Yusuf Yazar   Diyarbakır Şube
Mehmet Arığtekin   Diyarbakır Şube
Özgürcan Ege Zeren  Edirne Şube
Ramadan Korkmaz   Edirne Şube
Metin Kara   Eskişehir Şube
Ercan Sarıyıldız   Gaziantep Şube
Aykut Yıldırım   Gaziantep Şube
Ali Alaz Alpaslan   İstanbul Şube
Ömer Koçağ   İstanbul Şube
Volkan Bulut   İstanbul Şube
Turgay Çam   İstanbul Şube
Serdar Turan   İstanbul Şube

Mehmet Can Şimşek  İstanbul Şube
Çağlar Emre Tokgöz  İstanbul Şube
İbrahim Halil Yücedil  İstanbul Şube
Mehmet Kaplan   Kayseri Şube
Turan Gazi Yalçındağ  Kayseri Şube
Fatih Avder    Konya Şube
Serdar Kılıç   Konya Şube
Mehmet Ali Güner   Mersin Şube
İlknur Mengüç   Trabzon Şube 
Eğitici ve Sorumlu Personel
Fatih Aydınlı   İstanbul Şube
Çağdaş Çoban   İstanbul Şube

ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ (QDMS) EĞİTİMİ YAPILDI
Odamız tarafından satın alınan Entegre Yönetim Sistemi (QDMS) programının eğitimi 7-8-9 Şubat 2015 
tarihlerinde İzmir’de yapıldı.

Eğitime Odamızdan aşağıda isimleri bulunan Teknik Görevliler katılmıştır.
Can Öztürk   Merkez
Bülent Göksülük   Merkez
Barış Ayyıldız  Ankara Şube
Ş.İlker Özgen   İstanbul Şube
Çağdaş Çoban  İstanbul Şube
Berkay Eriş   İzmir Şube
Zafer Güneş   İzmir Şube
A.Halim Akışın   İzmir Şube
Ece Gültekin   İzmir Şube
Alper Tortoç   İzmir Şube
Uğur Topaloğlu   İzmir Şube

EİM MEDAK 45. DÖNEM 4. TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Endüstri-İşletme Mühendisliği Meslek Dalı Ana Komisyonu 45. Dönem 4. Toplantısı 28 Şubat 2015 tarihinde 
Oda merkezinde "TMMOB Yasa Tasarısı, MEDAK ve MDK Çalışma Raporların Değerlendirilmesi, EİM Kurul-
tayı, Görüş ve Öneriler" gündemi ile gerçekleştirildi.

Toplantıya aşağıdaki isimler katıldı:
Ali Ekber Çakar   OYK Başkanı
A. İlhan Düzgün   EİM MEDAK Üyesi
Emel Ekici   EİM MEDAK Üyesi
Demet Kural   EİM MEDAK Üyesi
Ergin Polat   EİM MEDAK Üyesi
Saadet Sayın   EİM MEDAK Üyesi
Arif Kaya   EİM MEDAK Yedek Üyesi
Çağdaş Yılmaz   EİM MEDAK Yedek Üyesi
Güneş Türkmen   EİM MEDAK Yedek Üyesi
Şadan Akıncı   Eskişehir Şube EİM MDK Üyesi
Ali Cem Çatak   Kocaeli Şube EİM MDK Üyesi
Kemal Uslu   Mersin Şube EİM MDK Üyesi

ODA ONUR KURULU TOPLANTISI YAPILDI
Oda Onur Kurulu Toplantısı 21 Şubat 2015 tarihinde Oda Merkezi'nde yapıldı. 

Toplantıda kurula iletilen 66 dosya üzerinde görüşüldü.

ODA YÖNETİM KURULU’NDA GÖREV DEĞİŞİKLİĞİ
Oda Yönetim Kurulu Sekreter Üyesi Ercüment Ş. Çervatoğlu’nun 24 Şubat 2015 tarihli Oda Yönetim Kurulu 
Sekreter Üyeliğinden istifası üzerine Oda Yönetim Kurulu Sekreter Üyeliğine Yunus Yener seçilirken, Yunus 
Yener’den boşalan Oda Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği görevine ise Oda Yönetim Kurulu Üyesi A. Selçuk 
Soylu seçildi.

Vedat Irşi   Ankara Şube EİM MDK Üyesi
Selma Aydın   EİM Kurultayı Sekreteri
Can Öztürk   Merkez Teknik Görevli

Oda Yönetim Kurulu yeni görev dağılımı şöyle:

Ali Ekber Çakar   Yönetim Kurulu Başkanı
Selçuk Soylu   Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Yunus Yener   Yönetim Kurulu Sekreter Üyesi
Tahsin Akbaba   Yönetim Kurulu Saymanı
Ercüment Ş. Çervatoğlu  Üye
Osman Tezgiden   Üye
Bedri Tekin   Üye


