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 “ASKER-POLİS BÜTÇELERİ, EĞİTİM, SAĞLIK BÜTÇELERİNİ GEÇİYOR”
Makina Mühendisleri Odası’nın silah sanayisi araştırmasına göre, sanayinin genelinin yaşadığı ithalata bağım-
lılık sorununu silah sanayisi de yaşıyor. Dünyanın ilk 100 silah sanayisi firmasının arasına Türkiye‘den ancak 
Aselsan ile Tusaş girebildi.

TMMOB Makina Mühendisleri Odası, her ay iktisatçı-
yazar Mustafa Sönmez’in katkısıyla hazırladığı sanayinin 
sorunları bülteninin on dokuzuncusunu "Asker-polis har-
camaları ve silah sanayisi"* sorununa ayırdı.

SIPRI, Milli Savunma Bakanlığı, Maliye, Hazine, İSO 
verileri kullanılarak yapılan araştırmada, dünyada ve 
Türkiye‘de askeri harcamalar araştırılırken silah endüst-
risinin durumu da incelendi. Araştırmanın temel bulguları 
şöyle:

 2015’te en yüksek askeri harcamayı 596 milyar do-
lar ile "dünyanın jandarması" sayılan ABD yaptı. Bu, 
kişi başına yıllık 1.854 dolar harcama demek ve aynı 
zamanda ABD milli gelirinin yüzde 3,3’ü büyüklüğün-
de bir askeri harcama anlamına geliyor. ABD’nin tek 
başına, dünya askeri harcamalarının yarısını gerçek-
leştirdiği tahmin ediliyor.

 SIPRI verilerine göre, 2015’te Türkiye 15 milyar do-
larlık askeri harcama yaptı ve kişi başına harcaması 
200 doların altında gerçekleşti. İsrail’de bu harcama 
kişi başına 2 bin dolara yaklaşıyor.

 Türkiye’nin askeri harcamaları milli gelirinin yüzde 
2-2,5’i arasında değişiyor. Buna iç güvenlik bütçeleri 
eklendiğinde, geniş anlamda asker-polis harcamaları 
ülke milli gelirinin yüzde 4-5’ini buluyor. Ülkede sağ-
lığın ve eğitimin her birine ayrılan bütçe, milli gelirin 
yüzde 4‘ü dolayındadır ve asker-polis harcamalarının 
altında kalmaktadır.

 Silah ihracatında, 2015’te ilk sırayı 10,5 milyar dolar 
ihracat ile ABD aldı. 2014 yılına ait küresel savunma-
havacılık firmalarından ilk 100‘ünün toplam satışları 
1,5 trilyon dolara ulaşırken, bunun yüzde 30‘unun 
silah satışlarından olduğu anlaşıldı. İlk 100 SHS firma-
sının 45’i ABD kökenli global firmalara ait.

 İlk 100‘e girebilen Türk firması sayısı ise 2’dir. Bun-

lardan Aselsan 73’üncü, Tusaş 89’ncu sıralarda yer 
alıyor.

 Türkiye’nin askeri ve iç güvenlik harcamaları 30-32 
milyar dolar. Bu bütçenin 7-8 milyar doları içeriden 
ve dışarıdan alınan silah ve mühimmata ayrılıyor.

 Silah sanayinin 40 yıla yakın bir geçmişi var. MKEK, 
en kıdemli üretici aktör olarak sektördeki varlığı-
nı sürdürürken ağırlık, Türk Silahlı Kuvvetler Vakfı 
(TSKGV) firmalarının. Vakıf’ın 6 adet iştirakinin 4 ta-
nesi Aselsan, Tusaş/Tai, Havelsan, Roketsan İSO 500 
Büyük Sanayi Kuruluşu sıralamasında her yıl yer alıyor 
ve sektör cirosundaki payları yüzde 50‘yi aşıyor.

 Silah sanayinde özel sektör firmalarının en büyükleri, 
sanayinin egemenlerinden Koç Grubu’na ait. Nurol, 
sektörün önde gelen gruplarından bir başkası.

 2015’in en büyük ilk 500 firması arasına giren, 7 
firmanın satışları 9 milyar TL‘ye yaklaşırken ilk 500 
toplamında yüzde 2’lik bir yer tuttukları görüldü. Bu 
da sektörün sanıldığı kadar büyük bir yer tutmadığını 
gösteriyor.

 Bulgular, sektör ihracatının sektör ithalatının ancak 
dörtte birini karşılayacak boyutta olduğunu, sektörün 
dışa bağımlılığının yüksek boyutlarda olduğunu göste-
riyor.

MMO araştırmasında asker-polis harcamaları ve silah sa-
nayisi ile ilgili şu değerlendirme de yer aldı: "Silahlanma-
nın azaltılması, genelde ise asker ve polis harcamalarına 
ayrılan bütçelerin azaltılıp bu kaynakların sosyal alanlarda 
kullanılması, sanayinin de bu doğrultuda şekillenmesi, an-
cak ve ancak "Yurtta sulh, cihanda sulh" şiarının hayata 
geçirilmesiyle mümkün olur. Türkiye, içeride ve dışarıda 
barış iklimini hakim kıldıkça, silahlanma da silahı içeriden 
tedarik etmek için silah endüstrisini geliştirme gayretleri 
de "kabul edilebilir" sınırlarda kalacak, en azından sosyal 
bütçelerin sınırlarını zorlamayacaktır."

* Odamız tarafından İktisatçı Yazar Mustafa Sönmez’e hazırlatılan “Asker-Polis Harcamaları ve Silah Sanayisi” konulu Sanayinin Sorunları ve Analizleri 
(XIX) araştırmasına http://www.mmo.org.tr/yayinlar/dergi_goster.php?kodu=1697&dergi=4 adresinden ulaşabilirsiniz.  
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EPDK LPG DAİRESİ BAŞKANLIĞI’NDA TOPLANTILAR
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK) LPG Dairesi Başkanlığı'nda 
LPG Piyasası Eğitim ve Sorumlu Müdür Yönetmeliği, LPG eğitimleri, 
LPG Sorumlu Müdürlük belgelendirme süreçleri ve süreçte yaşanan 
problemlerin çözümü, EPDK Belge Yönetim Sistemi vb. konularda gö-
rüş alış-verişinde bulunmak üzere, 1 Ağustos, 8 Ağustos, 15 Ağustos ve 
22 Ağustos 2016 tarihlerinde bir dizi toplantı gerçekleştirildi. Toplantı-
lara TMMOB adına Oda Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ekber Çakar, Oda 
Yönetim Kurulu Üyesi Bedri Tekin, Oda Teknik Görevlisi Evren Sağ ve 
Oda Bilgi İşlem Sorumlusu Abdullah Güney katıldı.

Türkiye’nin çeşitli şehirlerinden 53 öğrenci üyenin ka-

tılımıyla, Balıkesir’in Edremit ilçesine bağlı Altınkum 

Mahallesi’nde 27 Ağustos Cumartesi günü öğle saatlerin-

de kayıtların yapılmasıyla başladı.

Oda Yönetim Kurulu Sekreter Üyesi Yunus Yener; Oda 

Yönetim Kurulu üyeleri Elif Öztürk, Haydar Dirik; Oda 

Müdürü Arife Kurtoğlu; Ankara Şube Yönetim Kurulu 

üyeleri Seyit Ali Korkmaz, Defne Kıran; Oda Merkezi 

teknik görevlileri Evren Sağ, Aylin Sıla Aytemiz, Fatma 

Kahraman, Cem Şavur; Ankara Şube Teknik Görevlisi 

Ali Göktaş; İstanbul Şube teknik görevlileri Alican Özalp, 

Serkan Sevat; Bursa Şube Teknik Görevlisi Esen Öztürk; 

Oda Merkezi yayın görevlileri Yılmaz Eren ve Burak Ka-

yaoğlu kampın organizasyonunda çeşitli görevler üstlen-

diler.

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, Oda 

Yönetim Başkanı Ali Ekber Çakar, Oda Yönetim Kuru-

lu üyeleri Bedri Tekin, Şayende Yılmaz, Oda Denetle-

me Kurulu Üyesi Haydar Şahin, Fikret Çaral, Bursa Şube 

Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Mart, Bursa Şube Yö-

netim Kurulu Sayman Üyesi Ferudun Tetik, Bursa Şube 

Edremit İlçe Temsilciliği Yürütme Kurulu Başkanı Mus-

tafa Akal, Bursa Şube Edremit İlçe Temsilciliği Yürütme 

Kurulu Sayman Üyesi Mustafa Özder kamp programı 

kapsamında, açılışta ve oturumlarda konuşmacı olarak 

yer aldılar.

Kampın açılış konuşmasını Öğrenci Üye çalışmalarından 

sorumlu Oda Yönetim Kurulu Üyesi Elif Öztürk ile Oda 

Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ekber Çakar yaptı. Çakar, 

1996 yılında başlayan öğrenci üye çalışmalarının iki yıl-

da bir düzenlenen öğrenci üye kurultayları ve de bu yıl 

beşincisi düzenlenen Öğrenci Üye Kampı ile sürdüğünü 

 MESLEKİ YETERLİLİK (İŞ MAKİNALARI) ÇALIŞMA GRUBU TOPLANTISI 
GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Odamız Personel Belgelendirme Kuruluşu tarafından hazırlanmakta olan belgelendirme programları için 
teorik ve uygulamalı sınavlarda kullanılacak formların ve soruların geliştirilmesi amacıyla, 23 Ağustos 2016 ve 
26 Ağustos 2016 tarihlerinde Mesleki Yeterlilik (İş Makinaları ) Çalışma Grubu toplantıları gerçekleştirildi.

MMO ÖĞRENCİ ÜYE KAMPI 2016 BAŞARIYLA TAMAMLANDI
MMO Öğrenci Üye Kampı, 27 Ağustos-3 Eylül 2016 tarihlerinde Balıkesir Edremit’te gerçekleştirildi.

MYK tarafından yayımlanan Köprülü Vinç ve Mobil 

Vinç Operatörü Ulusal Yeterlilikleri kapsamında, Oda 

Merkezi’nde yapılan toplantıya aşağıdaki isimler katıldı:

Ali Ekber Çakar Oda Başkanı - PBK YK Üyesi

Yılmaz Yüce PBK Sınav Yapıcı

Ertuğrul Çiğdem Üye

Mustafa Yazıcı PBK YK üyesi

Can Öztürk PBK Kalite Yönetim Temsilcisi

Fatma Kahraman PBK Yöneticisi

M. Sezen Şengün Ankara Sınav Merkezi PBK Temsilcisi

VEDAT TÜRKALİ’Yİ KAYBETTİK
Türk edebiyatının büyük ustası Vedat Türkali’yi 29 

Ağustos 2016 tarihinde kaybetmenin derin üzüntüsünü 
yaşıyoruz.

Her anını mücadeleye, barışa, kardeşliğe ve özgürlüğe 
adayan Türkali, 1 Eylül Dünya Barış Günü’nde toprağa 

verildi.

O içimizde en onurlu yürüyenlerdendi.

Tüm dostlarının başı sağ olsun.
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belirtti ve emeği geçen herkese teşekkür etti. Oda Baş-
kanı konuşmasında özetle, bu kampın, öğrenci üyelerin 
Oda kültür ve perspektiflerini kavramaları, birbirleriyle 
kaynaşmaları ve mühendislik sorunları ile ülke ve dünya 
analizini birlikte yapabilmeye katkı sağlamasını, verim-
li, eğlenceli, dostça bir ortamda geçmesini diledi. Açılış 
konuşmalarının ardından; tanışma, kamp kuralları ve 
programı hakkında bilgilendirme yapıldı. Akşam yemeği 
sonrası ise “Tanışma ve Sosyal Ağlar Atölyesi” ve film 
gösterimi ile ilk gün tamamlandı.

MMO 2016 Yaz Olimpiyatları’nın açılışının da gerçekleşti-
rildiği ikinci gün, Enerji, İSG, Diyalektik ve Edebiyat konu 
başlıklarında sunumlar yapıldı. Ayrıca kamp boyunca dü-
zenlenen ve moderatörlüklerini öğrenci üyelerin yaptı-
ğı oturumlarda birçok konu ele alındı. İkinci gün akşam 
oturumunda ise Emin Koramaz ve Mehmet Soğancı’nın 
konuşmacı olduğu “Dünden Bugüne TMMOB Mücade-
lesi” başlıklı oturum gerçekleştirildi. 

Kampın sonraki günlerinde sırasıyla, “Alternatif Medya-
nın Ekonomi Politiği” (Onur Kılıç, Defne Özonur ve Ulaş 
Aydın), “Ortadoğu‘da Son Gelişmeler” (Mustafa Kemal 
Erdemol ve Necdet Atalay), “Hepimiz Edebiyattan Gel-
dik” (Ercan Kesal ve Mahir Ünsal Eriş), “Yeni Teknolo-
jiler ve Paylaşım Ekonomisi” (Hayri Kozanoğlu), “Darbe 
ve Demokrasi” (Melih Pekdemir), “Eğitimde Gericileş-
me ve Laiklik Mücadelesi” (Ünal Özmen ve Feray Aydo-
ğan) ve “Müzikli Türkiye Tarihi” (Murat Meriç) söyleşileri 
gerçekleştirildi.

Bu etkinliklerin yanı sıra, lider eğitmenler eşliğinde 
‘’MMO Amaç, Katkı ve Aidiyet’’, ‘’Toplumsal Cinsiyet’’, 
‘’Karar Verme’’ ve ‘’Termodinamik’’ atölyeleri yapıldı. 

“MMO Öğrenci Üye Örgütlülüğü” başlıklı forumda, na-
sıl bir öğrenci üye örgütlülüğü olması gerektiğine dair 
söz alan kamp katılımcıları görüşlerini paylaştılar. Kamp 
değerlendirmesinde, tüm katılımcıların kampa yönelik 
görüşleri alındı, kamp yönetiminin düşünceleri öğrenci 
üyeler ile paylaşıldı.

2 Eylül Cuma akşamı Murat Meriç‘in katılımıyla “Eski 

45’likler” eşliğinde eğlenildi.

Kampta ayrıca, Kaz Dağları eteklerindeki Şahinderesi 

Kanyonu ve Edremit Körfezi’nin panoramik olarak izle-

nebildiği Zeus Altarı’na geziler düzenlendi, Edremit Kör-

fezi koylarında tekne turuna çıkıldı.

Kamp yaşamında birçok iş, öğrenci üyeler tarafından nö-

bet sistemiyle ortaklaşa yapıldı. Her sabah saat 07.30`da 

güne uyanış, sabah sporu ve yüzme ile başlayan günler, 

09.30`daki kahvaltının ardından saat 10.30`da başlayan, 

önceden belirlenmiş konular kapsamında programlarla 

sürdü. 

Bilgi yarışması, voleybol, futbol, satranç, tavla, halat çek-

me turnuvaları, yüzme, yumurta ve çuval yarışlarının 

“MMO 2016 Yaz Olimpiyat Oyunları” adı altında düzen-

lendiği kampta, yarışmalarda birinci gelen kişi, grup ve 

takımlara kupa, madalya, kitap vb. hediyeler verildi.

Öğrenci üyeler tarafından kamp gazetesi hazırlandı. 

Kampta yaşananların mizahi bir dille anlatıldığı Kamp TV 

izlendi.

3 Eylül Cumartesi günü sabahı, kahvaltının ardından kamp, 

yeni arkadaşlıklarla ve örgütlülük bilinciyle sona erdi.


