
Merhaba Değerli Meslektaşlarımız,

İktidarın ekonomik, ideolojik, siyasi politikaları arasındaki bağlar son yıllarda daha fazla görünür

olmuş ve kitlelerde iktidara karşı önemli bir memnuniyetsizlik ve tepki birikimi süreci yaşanmıştır.

Bu süreçte AKP, iktidar gücünü toplumu kuralsızca şekillendirmek için kullanmış ancak TMMOB

ve halkımızın gösterdiği direnç sayesinde Taksim Gezi Parkı direnişi ile yeni bir döneme girilmiş-

tir. Halkın itirazlarının, sadece "Gezi Parkı" kapsamında değil, yaşamın her alanında var olan ada-

letsizlik, eşitsizlik, dayatma ve aşağılamalara karşı olduğu görülmüştür. 2015 milletvekili genel

seçimleri 2013 Haziran isyanı ile başlayan AKP’nin gerilemesi sürecinin yeni bir evresine işaret

etmiştir. 

Seçim sürecinin tamamen antidemokratik bir ortamda gerçekleşmesine; devletin tüm imkânlarının

iktidar partisinin çıkarları için kullanılmasına karşın AKP önemli bir gerileme yaşamıştır. Ancak

mevcut durumda AKP yine birinci partidir ve iktidar olanaklarını ve uyguladığı politikaları kolay

kolay terk etmeyecektir.  Bu seçimler ile antidemokratik baraj engeli HDP nezdinde aşılmış ancak

bunalımlı Türkiye atmosferinin süreceği bir tablo ortaya çıkmıştır. AKP iktidarını bırakmayacak,

azınlık iktidarı, gerilimli-çelişkili koalisyon seçenekleri ve belki yeni bir seçim ile bunalım ortamı

sürecektir. 

Önümüzdeki süreçte anti-emperyalist, eşitlikçi, özgürlükçü, kamucu, emekten, bilimden, laiklikten

yana başka bir Türkiye mücadelesini sürdürmek, emek ve demokrasi güçlerinin birliğini sağlamak

yine elzem olmaya devam edecektir.

*      *      *      *

Bilindiği üzere 12 Eylül 1980’de Kenan Evren’in başında bulunduğu cuntanın yaptığı askeri darbe,

IMF ile bağıtlanan 24 Ocak 1980 ekonomi kararlarının üzerine gerçekleşmişti. 12 Eylül, emek ve

demokrasi karşıtı, kapitalizmin neoliberal uygulamalarına geçişi sağlayan faşist bir darbe idi.

Geçen ay ölen, cuntanın başı Kenan Evren için neler söylendi, sıralamakla bitmez. Evren, 35 yıl

boyunca milyonlarca insanın ahı ile yaşadı ve sonunda öldü. Egemen sermaye güçleri ve emper-

yalizmin hizmetinde idi. Bugünkü laiklik düşmanı din egemenliği ortamının oluşmasında büyük kat-

kısı vardı.

*      *      *      *

MMO Tesisat Mühendisliği Dergisi Yayın Kurulu, sonuçları dergide yayımlanmak üzere etkinlikler

gerçekleştirmektedir. Bunlardan birisi de yuvarlak masa toplantılarıdır. Gündemde olan bazı konu-

ları bir masa etrafında toplanan uzmanlarla tartışılarak yürütülen bu etkinlikte dile getirilen

düşünceleri kayıt çözümlerini yaparak yayınlıyoruz.

Bir önceki toplantıda VRF sistemlerini ele aldık. Son toplantıda ise merkezi sistemleri ele aldık.

Merkezi sistemler nedir, kabiliyetleri nelerdir, nasıl uygulanır, bugünkü ve gelecekteki yeri nedir

sorularını tartışmaya çalıştığımız toplantının çözümlerine dergimizin bu sayısının ilk sayfalarından

ulaşabilirsiniz.

SUNUŞ
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Yuvarlak masa toplantısının moderatörlüğünü dergimiz Yayın Kurulu’ndan Ahmet Arısoy yapar-

ken, toplantıya; Türk Tesisat Mühendisleri Derneği’nden Sarven Çilingiroğlu ve Kani Korkmaz,

İklimlendirme Soğutma Klima İmalatçılar Derneği’nden Ozan Atasoy, Mekanik Tesisat

Müteahhidleri Derneği’nden İrfan Çelimli, yine dergimiz Yayın Kurulu’ndan Galip Temir ve Zeki

Arslan katıldılar.

*      *      *      *

İlki 1993 yılında düzenlenen, 22 yıllık bir birikim ve geleneği olan, 12. Ulusal Tesisat Mühendisliği

Kongresi 8-11 Nisan 2015 tarihleri arasında TMMOB Makina Mühendisleri Odası adına İzmir

Şubesi yürütücülüğünde "Sağlık için Isıl Konfor ve İç Hava Kalitesi" ana temasıyla MMO Tepekule

Kongre ve Sergi Merkezi-İzmir’de düzenlendi. Kongre’nin sonuç bildirgesine yine dergimiz sayfa-

larından ulaşabilirsiniz.

*      *      *      *

Dergimizin geçmiş sayılarında olduğu gibi tesisat mühendisliğine ilişkin güncel konularda maka-

leler 147. sayıda da yer almaktadır. Tesisat Mühendisliği Dergisi elektronik ortamda,

www.mmo.org.tr web sayfamızda yer alan “Yayınlar” bölümünden takip edilebilir. 

Esenlik dileklerimizle.

TMMOB

Makina Mühendisleri Odası

Yönetim Kurulu

Haziran 2015
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