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45. DÖNEM 4. ODA DANIŞMA KURULU TOPLANTISI YAPILDI
45. Dönem 4. Oda Danışma Kurulu toplantısı 22 Kasım 2015 tarihinde Oda Merkezi‘nde 85 kurul üyesinin 
katılımıyla gerçekleştirildi.

Oda Danışma Kurulu toplantısı, Oda Yönetim Kurulu 
Başkanı Ali Ekber Çakar‘ın konuşmasıyla başladı.

Ali Ekber Çakar‘ın ardından kürsüye gelen Oda Yönetim 
Kurulu Sekreter Üyesi Yunus Yener, 45. Dönem 19 aylık 
Çalışma Raporu‘nun özet sunumunu yaptı.

“Ülke gündeminin ve Oda çalışmalarının değerlendiril-
mesi” gündemi ile yapılan konuşmaların ardından toplantı 
sona erdi.

Oda Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ekber 
Çakar‘ın Danışma Kurulu Toplantısı Açılış 
Konuşması:

10 Ekim Ankara katliamı nedeniyle ertelediğimiz Danış-
ma Kurulu toplantısına hoş geldiniz. Oda Yönetim Kurulu 
ve şahsım adına hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum.

Bildiğimiz üzere bu toplantı, Odamızın 45. Dönemdeki 
son Danışma Kurulu toplantısıdır. Bu nedenle ve çok 
yakında başlayacak genel kurul süreçleri dolayısıyla, 45. 
Çalışma Döneminde, yaşam güçlükleri içinde evinden, 
ailesinden, işinden Odamıza önemli zamanlar ayırarak, 
siyasi iktidarın Odamıza ve TMMOB‘ye yönelik her tür 
baskı ve mevzuat düzenlemelerine karşı örgütümüzü ve 
TMMOB‘yi ayakta tutan ve geliştiren bütün arkadaşları-
mıza teşekkür ediyorum.

TMMOB Başkanlığı, TMMOB Yüksek Onur Kurulu ve 
Denetleme Kurulu üyeliklerinde; Oda Onur ve Denetle-
me Kurulları, Şube Yönetim Kurulları, Temsilcilik Yürüt-
me Kurulları ile komisyonlar ve çalışma gruplarında gö-
rev yapan bütün mesai arkadaşlarıma içtenlikle teşekkür 
ediyorum.

Görevlerinden ayrılacak arkadaşlarımıza da özel olarak 
teşekkür ediyor, katkılarının bundan sonra da her dü-
zeyde sürmesini ve yaşamlarında daimi başarılarını dili-
yorum.

103 kardeşimizin ölümüne ve çok sayıda ağır yaralanma-
ya yol açan 10 Ekim Ankara katliamına öncelikle değin-
mek istiyorum.

Kanlı Pazar, 1 Mayıs, Çorum, Maraş, Sivas ve birçok ay-

dınımızın katli, son dönemde ise Reyhanlı, Diyarbakır, 
Suruç katliamları zincirine eklenen Ankara katliamı, iç ve 
dış birçok bağlantıya sahiptir.

Parlamenter muhalefetin seçimlere kilitlendiği bir ortam-
da; TMMOB öncülüğünde, TMMOB‘nin girişimleri üze-
rine gündeme gelen 10 Ekim mitingi eğer yapılabilseydi, 
halk muhalefetinin kürsüsü Ankara Sıhhiye‘de kurulacak; 
toplumsal muhalefetin hemen bütün renkleri, tepki ve 
istemlerini gerçek bir demokrasi ortamında dile geti-
receklerdi. Miting, AKP-saray iktidarının şiddete dayalı 
bütün uygulamalarına karşın halk muhalefetinin varlığını 
göstereceği için tarihi öneme sahip olacaktı.

Miting, yapılamamış olsa da, acı, yas, öfke, isyan duygu-
larının yanı sıra siyasal açıdan yine tarihi bir öneme sahip 
oldu. İktidarın çirkin yüzü bir kez daha görüldü. İktidar, 
yine öfke ve isyan duygularının hedefi oldu. Türkiye acıyı, 
yası, öfkeyi, Gezi Parkı Direnişinden sonra toplumsal dü-
zeyde tekrar yaşadı. “Neler oluyor”, “nereye gidiyoruz” 
soruları uyarıcı bir şekilde gündeme geldi. Ancak iktidar 
bildiği yol ve yöntemlerden, açıklamalardan geri durma-
dı, durmuyor.

Bu katliam açıkça ve esasen emek, barış, demokrasi güç-
lerine, toplumsal muhalefete, siyasete, temel haklar ve 
özgürlüklere karşı yapılmıştır. İktidar, kontrgerilla-gizli 
servis yöntemleriyle kitlesel pasifikasyonu, kitleleri sin-
dirmeyi, tehlike-korku atmosferi oluşturarak kitlelerin 
muhalefetini engellemeyi, geriletmeyi hedeflemiştir.

Zira, AKP iktidarı kendisine karşı oluşan toplumsal mu-
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halefetin iktidarı için birincil tehlike olduğunu bilmekte, 
bu nedenle toplumsal muhalefet istememektedir. Fakat 
katliam sonrasında da görüldüğü gibi emek ve demokrasi 
güçleri yılmadı, yılmıyor, yılmayacak.

Biz de olay günü yaptığımız açıklamada belirttiğimiz üze-
re, “Hiçbir güç ve hiçbir zorbalık, bizi emeğin, barışın, 
demokrasinin savunusundan ve bu uğurda mücadeleden 
alıkoyamayacaktır. TMMOB Makina Mühendisleri Odası, 
TMMOB çatısı altında zalimlere, zorbalara, kan sevicile-
rine, emek, barış, demokrasi düşmanlarına karşı müca-
deleye ve toplumsal muhalefetin birlikte mücadelesini 
savunmaya devam edecektir.”

Kuşkusuz, katliamın birinci dereceden sorumlusu AKP-
saray iktidarıdır. Ancak bu somut siyasal tespit emper-
yalizmin unutulmasına yol açmamalıdır. Zira bu katliamla 
iç içe olan Irak ve Suriye iç savaşlarında, şeriatçı vahşi te-
rör örgütlerinin güçlenmesinde, Türkiye‘nin Büyük veya 
Genişletilmiş Ortadoğu Projesi‘ne bulaştırılmasında; iç 
siyaset ile dış siyasetin bugünlere gelmesinde birinci de-
receden sorumluluğu olan emperyalizmdir.

Emperyalizmin, Türkiye ile iç içe olan gizli servis oyun-
larını asla unutmamalıyız. Süreçlerin bütününü gözetir 
değerlendirmeler yapmalıyız.

Türkiye‘de kitle hareketlerinin gelişmesi ve sol ile Kürt 
hareketinin sol eksenlerde buluşması olasılığı, AKP ve 
düzene karşı toplumsal muhalefet/tepki birikiminin güç-
lenme olasılığı ve bu toplumsal muhalefetin düzen veya 
emperyalizm tarafından yedeklenemeyecek olması, em-
peryalizmin işbirlikçileriyle birlikte sınıfsal-toplumsal ha-
reketlerin önünü kesme oyunlarını devreye sokması için 
yeterli gerekçelerdir.

İç içe olan gizli servisler, maşaları ve oyunları, bu noktada 
bizler nezdinde görünür olmaktadır. Türkiye siyasi tarihi 
ve demokrasisi de, özellikle 1969 sonrasında, böylesi bir-
çok katliam, provokasyon ve manipülasyon ile maluldür.

Bu noktayı değerlendirmelerimizde mutlaka gözetme-
miz ve emperyalizmi aklar pozisyona düşmemek gerek-
mektedir.

Aynı duyarlılık, 132 kişinin katledildiği Paris‘teki terör 
eylemi için de geçerlidir. Zira katliamları yapan IŞİD‘dir, 
ancak bu örgüt ve hemen hemen bütün köktendinci-şe-
riatçı örgütler, bir şekilde emperyalizmin güdümü alanın-
dadırlar.

Sovyetler Birliği‘ne karşı geliştirilen eski “yeşil kuşak” 
yaklaşımının zemin bularak ürettiği yapılanmaların Sov-
yetler dağıldıktan sonra da nasıl etkili olarak kullanıldığı 
ve Afganistan ile Ortadoğu‘nun yeni özgül koşullarında 
nasıl güçlendikleri bilinen gerçekler arasındadır.

ABD öncülüğündeki emperyalist kamp, 11 Eylül ikiz 
kuleler saldırısını bahane ederek, “kaynağı bilinmeyen” 
anlamındaki “asimetrik düşman-asimetrik savaş” strate-
jisini geliştirmiştir. Bu strateji aracılığıyla önce Afganistan 
işgali ve iç savaşının, sonra da Irak işgali ve iç savaşının 
baş müsebbibi olmuştur. Daha sonra da Libya işgali ve iç 
savaşının ve en son Suriye iç savaşı ile bu savaşın yansıma-
larının ülkemize taşınmasında, işbirlikçi iktidar ile birlikte 
emperyalizm başrolü oynamıştır. Bu nedenle, Ankara 
katliamının iç siyasetteki yönleri ile Paris katliamını hem 
kendi özgüllükleri içinde hem de uluslararası siyaset ve 
bölgesel durum yönleri ile bir bütün olarak değerlendir-
memiz gerekmektedir.

Ayrıca bugün Ortadoğu ve Afrika‘daki gerilim ve çatış-
maların, uzun vadede Asya-Pasifik‘teki yeni stratejik dün-
ya güç dengelerine, gerilimlerine, paylaşım kavgalarına da 
yansıyacağını belirtmek gerekir. Dünyada yeni bir eko-
nomik güç merkezi olma yolunda ilerleyen Çin‘in ve Çin 
ile birlikte Rusya‘nın, dünyanın olası yeni ticaret merkezi 
Asya-Pasifik‘te sınırlanması için ABD Asya-Pasifik Strate-
jisini geliştirmiştir. Bugünkü bölgesel gerilim ve savaşların 
bu küresel yönelim ile olan bağlarını da gözetmemiz ge-
rektiğini düşünüyoruz.

Bugün Ortadoğu ve Afrika‘da yaşananlar, gelecekte 
Asya-Pasifik‘te yaşanacak olan paylaşım ve çatışmaların 
bir ön adımı veya habercisi niteliğindedir.

7 Haziran‘dan sonra 1 Kasım milletvekili genel seçimlerini 
de geride bıraktık. Biliyoruz ki AKP, 7 Haziran seçim so-
nuçlarının yeni hükümet kuruluşu sürecine ve parlamen-
to işleyişine yansımasını engellemiş; anayasal, kurumsal, 
siyasal ihlalleri sürdürmüş; siyasal erk ile siyasal-toplum-
sal süreçleri faşist bir tarzda tekeline almıştır. Demokra-
si, seçim, meclis, hükümet-iktidar gaspı yapılmıştır.

Buna ek olarak Kürt sorunu ve “çözüm süreci”, şiddet-
savaş yöntemleri ve seçim oyunlarına bağlı olarak sürekli 
bir şekilde istismar edilmiştir. “7 Haziran‘da milli iradenin 
tesisi ile yeni bir döneme adım atıldıktan sonra içeriden 
ve dışarıdan eş zamanlı terör saldırılarına hedef olduk” 
vb. yalanlar eşliğinde çatışmasızlığa son verilmiş; ölümler 
ve toplumsal çatışma sürekli olarak körüklenmiştir. Dev-
let şiddeti ve gizli servis oyunları başat araçlar olarak kul-
lanılmaktadır. Yakılıp-yıkılmış kentler, ilçeler, siyasal parti 
binalarının kundaklanması, otobüslere, evlere, işyerleri-
ne yönelik saldırı ve sokaklarda linç girişimleri sürmekte-
dir. En son Silvan‘da yaşananlar ve 10 bin kişinin Silvan‘ı 
terk etmesi, gelinen dramatik durumun bir göstergesidir. 

7 Haziran seçimleri sonrası hükümet-iktidar gaspı yapan, 
iktidarını tek başına sürdürmek için her şeyi yapabilece-
ğini gösteren, bunun için ülkemizi kan gölüne çevirmeyi 
göze alan AKP iktidarı, 1 Kasım seçimlerinden oyunu ar-
tırarak çıktı ve beş ay önceki 7 Haziran seçim sonuçları-
nın aksine tek başına iktidar olmayı başardı.

AKP iktidarının seçim zaferine yol açan etkenlerin başın-
da, iktidar olanaklarının sınırsızca kullanımının sunduğu 
avantajlar, 7 Haziran seçimleri sonrasında PKK‘nin ikti-
darın arzu ettiği şekilde silahlı eylemlere tekrar başlaması 
ve IŞİD‘in maşa olarak kullanıldığı katliamların yol açtığı 

“terör-güvenlik” kaygısının toplumsal ölçekte oluşması, 
dinsel düşünce ve duyguları yoğun Kürt seçmenin oyları-
nın AKP‘ye dönmesi, küskün AKP oylarının geri dönüşü, 
milliyetçi seçmenin bir kısmının daha AKP‘ye kayması ve 
iktisadi bağlamda “popülist” vaatler bulunmaktadır.

1 Kasım seçimlerinin sonuçları, siyasal-toplumsal kutup-
laşma sürecinin yeni bir evresine geçildiğine, parlamen-
ter-temsili demokrasinin tıkanıklığının süreceğine, açık 
faşizm ve onun kitle tabanının oluşumuna, yeni zorlu dö-
neme, AKP‘nin “yeni Türkiye”sine dair birçok emareyi 
barındırmaktadır.

Yeni dönemin başat konuları arasında AKP‘nin “yeni 
Türkiye”sini taçlandıracak ve tamamlayıcı nitelikteki baş-
kanlık sistemi ve yeni anayasa konusu bulunmaktadır. Bu 
iki önemli konu, TMMOB Yasası‘nı da ilgilendirmekte-
dir. Yasa değişikliği ve ona karşı mücadelemiz, zamanı bir 
yana, yine önümüzdedir, gündeme gelecektir.

Odamız, Odalarımız ve TMMOB, yaptığımız açıkla-
malardan, aldığımız tutumlardan da anlaşılacağı üzere 
AKP‘nin sömürü, rant, zulüm, diktatörlük, faşizm kokan 
“yeni Türkiye”sine direnecek, başka bir Türkiye özlem 
ve umudumuz sürecek, mücadeleye hep birlikte devam 
edilecektir.

Odamız, TMMOB çatısı altında, emperyalizme, faşizme, 
gericiliğe, halkların birbirine kırdırılmasına karşı çıkmaya; 
eşit, özgür, laik, bir arada yaşamın hâkim kılınacağı de-
mokratik bir Türkiye mücadelesine devam edecek; savaş 
tamtamlarına karşı her zaman barışın yanında yer alacak, 
toplumsal muhalefetin birliği gerekliliğini vurgulamaya 
devam edecektir.

Bu noktada, son TMMOB Danışma Kurulu toplantısının 
Sonuç Bildirisi‘nde belirtilen bir husus çok önem taşımak-
tadır. Ülkemizin aydınlık yarınlara ulaşması için, “AKP fa-
şizmi, savaş ve kaosa karşı toplumsal muhalefetin önün-
deki en önemli görev, ülkemizin içinde yer aldığı kapitalist 
cenderenin kırılması, emperyalizme karşı bağımsızlığın 
sağlanması, laikliğin toplumsal hayatın düzenlenmesinde 
belirleyici olması, mezhepçi-İslami renkli neoliberalizmin 
ve faşizmin alt edilmesi, bunun için toplumsal muhalefet 
dinamiklerinin birliğinin sağlanması” gerekmektedir.

Özetle, Odamız ve TMMOB‘nin tarihsel ve artık gele-
neksel hale gelmiş, yurtsever, demokrat, toplumcu ba-
ğımsız ve örnek çizgisini önümüzdeki genel kurul süreç-
leri ve yeni çalışma döneminde kararlılıkla sürdürmeliyiz.
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Oda Yönetim Kurulu Sekreteri Yunus Yener arkadaşımız 
dönem içi çalışmaları ve durumumuzu sunacağı için ben 
ayrıca değinmeyeceğim. Yalnızca önümüzdeki süreçte, 
Odamız ve TMMOB‘de yaratılan birlik esprisinin en üst 
düzeyde korunması ve geliştirilmesi gerektiğini belirt-
mek istiyorum.

Disiplinimizi, dayanışmamızı ve örgütlülüğümüzü her ko-
şulda geliştirmek, Odamız ve TMMOB‘ye yönelik olası 
ani saldırılara karşı hazırlıklı olmak durumundayız.

Emekten, sanayileşmeden, kalkınmadan, tam istihdam-
dan, toplumsal refahtan, demokratikleşme ve bir arada 
yaşamdan yana çizgimizi korumak, bu yönde aktif görev-
ler üstlenmek, öncelikli görevlerimiz arasında olmalıdır.

Önümüzdeki genel kurullar sürecinde görevden ayrıla-
cak arkadaşlarımız birikim ve deneyimlerini Oda-Şube 
düzeyinde paylaşmaya devam etmeli, yine aramızda ol-
malıdırlar. Yarattığımız gelenekler arasında katılımcılığın 
bu biçimi de bulunmaktadır ve sürdürülmelidir.

Konuşmamı bitirirken, TMMOB Sanayi Kongresi 2015‘in, 
11-12 Aralık‘ta Ankara‘da yapılacağını; 10 Ekim Sava-
şa İnat Barış Hemen Şimdi! Emek, Barış ve Demokrasi 
Mitingi‘nin kana bulanması nedeniyle ertelenen Endüst-
ri İşletme Mühendisliği Kongresi ve Sergisi ise 25-26 
Aralık‘ta İstanbul‘da yapılacağını ve 45. Dönem merkezi 
etkinliklerimizin böylece tamamlanacağını belirtmek isti-
yorum.

Bu etkinlikleri ve genel kurul süreçlerini, birer örgütlen-
me platformu olarak değerlendirmeye, üye-Oda ilişkisini 
güçlendirmeye ve önümüzdeki zorlu dönemi yine başarılı 
bir şekilde aşmaya yönelik olarak değerlendirmeliyiz.

Son olarak görevlerinden ayrılacak arkadaşlara ve hepi-

nize tekrar teşekkür ediyor, “yaşasın MMO örgütlülüğü, 
yaşasın TMMOB örgütlülüğü” diyerek sözlerimi tamam-
lıyor, öneri, görüş ve katkılarınızın çok önemli olduğunun 
altını çiziyor; toplantımızın verimli geçmesini diliyor, he-
pinizi dostlukla kucaklıyorum.

Oda Yönetim Kurulu Sekreter Üyesi Yunus Yener'in 
yaptığı 19 Aylık Çalışma Raporu sunumu sonrasında 
Danışma Kurulu üyelerinin konuşmalarına geçildi.

Onur Kurulu'na Başvurular Rekor Seviyede

Oda Onur Kurulu adına söz alan Selçuk Göndermez, 
Onur Kurulu çalışmaları hakkında bilgi verdi. 

"2014 yılının Mayıs ayından 2015 yılının 7 Kasımına 
kadar geçen süre içerisinde 18 kez Onur Kurulu 
toplantısı yapıldığını dile getiren Göndermez "405 
adet dosya üzerinde çalışıldı, bu 405 adet dosyayla ilgili  
çalışmalar sonunda 1233 adet karar gerçekleştirildi. 
Görüştüğümüz dosyaların yüzde 90’ına yakın bir 
kısmı, yapı denetimde çalışan meslektaşlarımla ilgili 
dosyalardı. Umuyoruz ve bekliyoruz ki, Yapı Denetim 
Yönetmeliğinde yeni yapılacak düzenlemelerle, bu 
sektörde çalışan arkadaşlarımızın yükümlülükleri 
yeniden gözden geçirilerek, hem onların çalışmalarında 
bir kolaylık sağlanacak, hem de haksızlıklar giderilecek 
ve Onur Kuruluna sevk edilme gibi bir zorunlulukla 
karşılaşmayacaklar" dedi.

Gelir-Gider Dengesi Kurulmalı

Oda Denetleme Kurulu Üyesi Haydar Şahin, 
Denetleme Kurulu'nun 19 aylık çalışmaları hakkında 
bilgi verirken 2015 yılı 12 aylık denetlemesinin Şubat 
2016'da tamamlanacağını aktardı.

Haydar Şahin, "Gelir-gider dengesi sorununu" dile 
getirerek bu konuda mutlaka çalışma yapılması 
gerekliliğini vurguladı.

Şahin, sözlerini 45. Dönem'de Oda çalışmalarının 
yürütülmesinde, geliştirilmesinde katkısı olan tüm 
şube yöneticilerimize, Oda çalışanlarına ve Oda 
Yönetim Kurulumuza ve Oda Onur Kurulumuza, 
teşekkür ederek bitirdi.

MMO, TMMOB'in Dominosudur

Söz alan TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet 
Soğancı şöyle konuştu: "Türk Mühendis ve Mimar 
Odaları Birliği ve özelinde Makina Mühendisleri Odası 
bu ülkenin vicdanıdır, bunu da herkese gösterdiniz. 
Teknik çalışmalarla, sempozyumlarla, kurultaylarla, 
basılan kitaplarla, yüzlerce mühendis arkadaşımızın 
bilgisinin yenilenmesi için yapılan meslek içi eğitim 
çalışmalarıyla, kurduğumuz atölye çalışmalarıyla, 
Türkiye'de meslek odası sorumluluğumuzla yaptığımız 
açıklamalarla. Kente dair işlenen suçlara, ülkeye dair 
işlenen suçlara karşı, içinden çıktığımız halkımıza 

karşı sorumluluklarımız çerçevesinde yaptığımız 
çalışmalar kayda değerdir. Bugün TMMOB varsa, 
esas itibarıyla Makina Mühendisleri Odası örgütünün 
yaptığı çalışmalarladır. Bunun dominosu, armadası, baş 
aktörü Makina Mühendisleri Odasıdır. Bunu burada 
özellikle ifade etmek istiyorum"

Mehmet Soğancı daha sonra 7 Haziran'dan 10 Ekim'e 
kadar yaşananları aktardı ve bu saldırıların dönüm 
noktasının Suruç Katliamı olduğunu belirtti. Soğancı, 
TMMOB ve bağlı Odaların tüm bu süreçte üzerine 
düşenleri yaptığını ve yapmaya devam edeceğini 
belirtti.

Birlikte Üretip Birlikte Yönetmeye Devam

İstanbul Şube adına söz alan Şube Yönetim Kurulu 
Başkanı Zeki Aslan konuşmasına örgüte emek 
verenlere teşekkür ederek başladı.

"Çok derin süreçler yaşıyoruz. Burada uzun uzun 
siyasi tahliller yapma durumunda değiliz. Çünkü 
tahlilin gerçeğini her zaman hep içimizde hissettik, 
bu konuda mücadele ettik. Bu mücadele süreci 
içerisinde, farkında olarak veya olmayarak, bazen 
birbirimizin ayağına bastık, bazen yan yana durduk; 
bazen, bir arada olmanın, güçlü olmanın bizi bir adım 
daha ileri götürdüğünü hissettik. Ama Odamızın 
gelmiş olduğu bu noktada, yeni dönemde bize çok 
daha büyük işler düştüğünün de farkında olmamız 
gerekiyor." diyerek konuşmasına devam eden Aslan 
konuşmasını veda ederek şöyle bitirdi; "ben yeni 
dönemde aranızda olmayacağım. Bizde oturan 
bir demokrasi kültürü oluştu, iki dönemden fazla 
görev almıyor arkadaşlarımız. İki dönem görevlerini 
tamamlayan arkadaşlarımız, yeni dönemde yerlerini 
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arkadaşlarımıza teslim edecekler. Bu süre içerisinde, 
bir arada olduğumuz süre içerisinde bu kürsüde 
haddimi aşarak, arkadaşlarımı incittiysem sözlerimle, 
özür diliyorum. 17 yıllık Oda faaliyetlerim süresince, 
devrimci, demokrat, TMMOB ve Oda ilkeleri 
doğrultusunda bu kürsüyü kullandım. Bunun altını 
çizmek istiyorum. Ama bu örgütün geleceği kişilerle 
ilgili değildir, birlikte ürettiklerimize sahip çıkmasıyla 
ilgilidir. Dolayısıyla, birlikte üretme ve birlikte yönetme 
anlayışı burada hâkim olduğu sürece, bu kürsüde ifade 
ettiklerimizin bizi incitmeyeceğini düşünüyorum."

Mesleki Denetim İşletilmeli

Antalya Şube Yönetim Kurulu Başkanı Ümit 
Büyükeşmeli konuşmasında "mühendislik eğitiminde 
had safhada bir öğrenci alımı yapıldı bu sene. Hazırlığın 
kaldırılmasıyla birlikte, Antalya Şube alanında, Isparta 
ve Antalya’daki fakültemizde 450’ye yakın öğrenci 1. 
sınıfta, toplam 1400 öğrenci makine mühendisliği eğitimi 
alıyor. 1400 öğrenci üyemiz var. Bu, inanılmaz bir sayı. 
Şu anda sınıflarda, bırakın sıraları, ayakta duracak yer 
yok, alan yok; bir sınıfta 140 kişi bulunuyor. Fakülteyle 
yaptığımız görüşmelerde gördük ki, sınıflarımızda 
ayakta yer yok. Böyle sağlıksız bir eğitim, böyle plansız 
bir eğitimin sonrasında mezun olan arkadaşlarımızın 
hem eğitim durumu, hem mezun olduktan sonra iş 
bulma durumu endişe verici. Bölüm başkanlarımız ve 
fakülte dekanlarımızla da bu görüşmeleri yaptığımızda 
gördük ki onlar da aynı düşüncede. Acilen YÖK ile 
görüşme yaparak, öncelikle üyelerimizin bulunduğu 
lisans bölümleri ve diğer branşlarda öğrenci sayılarının, 
piyasanın, ortamın ihtiyaç duyduğu sayının üstüne 
çıkmaması, en önemlisi de, okullarımızın fiziki ve 
laboratuar şartlarının üstüne çıkmaması konusunda bir 
çalışma yapmamız gerekiyor." dedi.

Büyükeşmeli, meseki denetim konusuna da değinerek  
"Mesleki denetim, mesleğimizin, Odamızın olmazsa 
olmaz bir kavramı. Bununla ilgili değişik dönemlerde, 
Torba Yasada ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığıyla ilgili 
düzenlemelerde birtakım çalışmalar yapıldı, bunun 
engellenmesi yönünde. Fakat şu anlaşıldı ki, odalar 
mesleki denetim yapmadığı sürece sistem kargaşa 
içinde. Bu kargaşanın başında sahte mühendisler, 
yetkisiz mühendisler yer alıyor. Yetkisiz mühendislerin 
yaptığı uygun olmayan projeler ortalıkta geziyor. 
Bunların önlenmesi, odalarımızın mesleki denetim 
yapması ve üyelerini bu konuda yetkilendirerek, 
yetkinleştirerek, bu çalışmaların kalitesinin 
yükseltilmesidir. Bundan sonra yapmamız gereken, 
1 Ocak 2016’dan itibaren günlük mesleki denetim 
tavizsiz olarak işletilmeli." dedi.

Daha Çok Mücadele Daha Çok Gayret

Denizli Şube  adına konuşan Şube Yönetim Kurulu 
Sayman Üyesi Mehmet Sarıca, 10 Ekim Ankara Katliamı 
sonrası yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi. 
Sarıkaya, "10 Ekim’den sonra yaşadığımız travmayı 
atlatma konusunda, KESK ile beraber, ortak hareket 
edip, dört-beş duyarlı psikolog arkadaşla görüşüp, 
beş-altı grup oluşturup, o gruplarda o tarihten bu 
yana grup terapisi devam ettiriyoruz, yapıyoruz. Zor 
bir süreç, arkadaşlarda büyük bir travma yaşandı; ama 
onu hep beraber atlatmaya çalışıyoruz." dedi.

Sarıca, "İşletmelerde çalışan, fabrikalarda çalışan 
arkadaşlarla, genelde sabah 07.00’de işyerine 
gidip, akşam geç saatlerde geldiklerinden kaynaklı 
diyaloglarımız çok fazla sıkı olamıyor. Üye-Oda 
ilişkilerinde belki en fazla göze çarpan olay, SMM’lerle 
olan diyaloglarımızın gelişmesi. 

Seçim süreci başladı. Doğru, geçen döneme göre bu 
dönemi çok daha ağır şartlarda geçirdik. Baskıların 
yoğun olduğu, odaların üzerinde, Demokles’in kılıcı 
gibi, tehdit kılıcının sürekli sallandığı bir dönem 
yaşadık. Bu dönemde güzel şeyler de yaptık. Yapmaya 
çalıştığımız bu güzel şeylerin sonunda büyük travmalar, 
büyük acılar da yaşadık. Ama durum gösteriyor 
ki, önümüzdeki dönem çok daha sıkı, çok daha 
mücadeleci, çok daha gayret gösterilmesi gereken bir 
dönem olacak." dedi.

Bölgede Ölüm Kol Geziyor

Diyarbakır Şube Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Kurt 
ise konuşmasına Kobani, Şengal, Suruç, Diyarbakır ve 
Ankara saldırılarıyla ilgili verdiği bilgilerle başladı. Silvan, 
Cizre, Silopi, Sur, Nusaybin ve Hakkari’de süren çatışma 
ve sokağa çıkma yasakları ile ilgili de bilgi veren İsmail 
Kurt sözlerine şöyle devam etti; “AKP’nin, iktidarı ka-
zanmasına rağmen, Kürtlere karşı, Kürt siyasi hareketine 
karşı, demokratik örgütlere karşı, emek platformlarına 
karşı yaptığı saldırıları canlı tanığı olarak görüyoruz. Ama 
acımasız, vahşice, bir insanın görebileceği en düşmanca 
duygularla yapıyor bunları, ayırt etmeden yapıyor. Çok 
güzel bir söz söylenmişti bununla ilgili; “Kurşun sana ge-
lirse teröristsin, gelmezse değilsin.” Mesele, sana gelip 
gelmemesi yani. Siz de orada olabilirsiniz; kurşun size 
geldiğinde teröristsiniz, gelmediğinde değilsiniz. Sen aynı 
ülkedesin, aynı ülkenin vatandaşlık kimliğini taşıyorsun ve 
askeriyenin, senin vergilerinle maaş alan askerin, gönül-
lü olarak vatandaşlık görevini yerine getirmek için gitti-
ğin askeriyenin mensuplarının sana yaptıklarını görünce 
(buna kolluk kuvvetleri, polis de dahil) “Acaba aynı ül-
kede yaşamıyor muyuz, aynı ülkenin vatandaşları değil 

miyiz?” diye düşünmeye, hissetmeye başlıyorsun. Kürt 
siyasi hareketinin, en ağır koşullarda bile, iç savaş koşul-
larında bile, birlikte olmak ve birlikte yaşamak, birlikte 
aynı topraklara basmak için özveriyle yaptığı çalışmaları 
görüyoruz.” 

Korkmayacağız, Yılmayacağız

Edirne Şube adına konuşan Şube Yönetim Kurulu Başkanı 
Yaver Tetik konuşmasına Ankara Katliamına değinerek 
başladı ve “Bizi korkutmaya, yıldırmaya, bizi sindirmeye 
çalışanlara sesleniyorum: Korkmayacağız, yılmayacağız, 
unutmayacağız ve affetmeyeceğiz” dedi.

Şube çalışmaları ve yaşanan sorunlar hakkında da konu-
şan Tetik çeşitli önermelerde de bulundu.

Tetik konuşmasını, “Trakya’da da topraklar talan edili-
yor. 2004 yılında, AKP’nin de onayladığı Trakya Kalkın-
ma Planı hazırlandı. Bu hazırlanan plan, 1/100000 ve 
1/25000’lik planlar, daha sonra İstanbul Belediyesinin bir 
şirketine revize ettirildi. Bu planlarla ilgili çeşitli itirazları-
mız oldu. Bu itirazların sonucunda, esas bunun belkemiği 
olan 26 madde iptal edildi. Bu iptal edilen maddelerin 
içerisinde, o bölgelerde termik santrallerin yapılmasıyla 
ilgili, nükleer santrallerin yapılmasıyla ilgili maddeler var-
dı. Bunlar iptal edildiği için, 2004 yılında hazırlanmış olan, 
revize edilmemiş olan plan geçerli olmasına rağmen, şu 
an Trakya topraklarında nükleer santral hazırlıkları var. 
Termik santrallerle ilgili de, enerji depolama merkezi adı 
altında, Marmara Ereğli’si bölgesinde bu revize edilme-
den önceki plana göre enerji depolanması gerekirken, 
şimdi bunları enerji üreten termik santraller konumuna 
getirmeye çalışıyorlar. Bunlarla da ilgili itirazlarımız de-
vam ediyor.” sözleri ile bitirdi.
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En Büyük Problem; Ayrışma ve Ötekileşme

Kayseri Şube adına konuşan Şube Yönetim Kurulu Başka-
nı Ersin Fener, “Biz çok defa birçok problemle karşılaş-
tık. Terör oldu, ekonomik oldu, siyasi oldu. Ama biz bun-
ların hepsinin üstesinden gelmeyi bildik. Bu noktadaki tek 
değerimiz birlik ve beraberlikti. Elbette ki diyet de öde-
dik bunlara karşı. Ama bugün görüyorum ki, Türkiye’nin 
en büyük problemi, ne terör, ne ekonomik, ne de siyasi 
problemler; bugün Türkiye’nin en büyük problemi, ayrış-
ma, ötekileşme, farklılaşma ve bunu tüm bireyler olarak 
kendi içimizde hissetme. İşte endişe verici olan bu” söz-
leri ile başladığı konuşmasını Şube çalışmalarını aktararak 
sonlandırdı.

Üniversite İle İlişki Geliştirilmeli

Bursa Şube adına Şube Yönetim Kurulu Sayman Üyesi 
Fikret Çaral yaptığı konuşmada, Şube çalışmaları hakkın-
da bilgi verdikten sonra 45. Dönem içerisinde yaşanan 
sıkıntılara değindi ve önümüzdeki döneme dair öneriler-
de bulundu. Çaral, üniversite ilişilerinde ise şöyle konuş-
tu, “Son 3 dönemdir makina mühendisliğine yapıyorduk, 

bu dönem endüstri mühendisliği son sınıf öğrencileriyle, 
Oda-üniversite ve piyasada yapılan işlerin oluşturduğu, 
yani şirketlere yapılan projelere bir ödül koyduk. Bu sene 
katılan 40’a yakın proje vardı. Özellikle endüstrideki pro-
jelerde Bursa’nın büyük fabrikalarının direk işleriyle ilgili 
projelerdi. Bu yönde bir gelişme var, o da önümüzü açı-
yor. Bu tip çalışmaları yapmakta fayda var. “

Çaral sözlerini “Zor görevler yapıyoruz arkadaşlar, kolay 
işler değil. Bu dönem bu işleri yapan tüm şube yönetim 
kurullarındaki ve Merkez Yönetim Kurulundaki arkadaş-
lara çok teşekkür ediyorum. Yeni dönemde görev yapa-
cak arkadaşlara da başarılar ve sabırlar diliyorum” diye-
rek sonlandırdı.

MMO’nun Dik Duruşuyla Sorunları Aşacağız

Gaziantep Şube adına söz alan Şube Yönetim Kurulu Baş-
kanı Başar Küçükparmak konuşmasında şöyle konuştu; 
“Türkiye’ de yaşadığımız en büyük problem şu: Biz galiba 
insanlığımızı kaybettik. Brakın birliğimizi, beraberliğimizi, 
dostluğumuzu, arkadaşlığımızı; artık insanlığımızı kaybe-
der duruma geldik. Dün kendi vatandaşlarımızı kaybet-
tiğimiz olayın anısına yapılan saygı duruşunu ıslıklarken, 
aynı duyarsızlıkla, Paris’te öldürülen insanlar anısına ya-
pılan saygı duruşunu da ıslıklama gafletinde bulunduk. 
Bu, hiçbir mantıkla, hiçbir şekilde açıklanamaz. Artık 
Türkiye’de çok ciddi anlamda, din, ırk ve mezhep üzerin-
den bir ayrışma, bir düşmanlaşma söz konusu” diyerek 
konuşmasını sürdüren Küçükparmak, Şube çalışmalarını 
aktardıktan sonra “Daha önce bu kürsüden defalarca 
söylediğim gibi, Makine Mühendisleri Odasının dik duru-
şuyla, bu kaybettiğimiz değerlerin, elimizden kaçan her 
şeyin tekrar, eninde sonunda bize geri döneceğini düşü-
nüyorum.”

Eğitimlerde Fark Yaratmamız Lazım

Konya Şube adına konuşan Şube Yönetim Kurulu Başkanı 
Erdoğan Duransoy şöyle konuştu; “Konya, mesleki de-
netimler konusunda biraz sıkıntıdaydı; ama son dönemde 
yaptığımız toplantılarla, özellikle anket çalışmasıyla, tek-
rar komisyonları çalıştırmamızla, yavaş yavaş oturtmaya 
çalışıyoruz. Ocak’tan sonra artık Konya’da da denetimsiz 
proje geçmeyecek.

Konya’da herhangi bir panel, konferans, kurultay falan, 
hiçbir şey olmadığı için, yerel panellere yöneldik ve bun-
lardan da iyi neticeler aldık. En azından Odamızın sesi-
ni bir şekilde kamuoyuna duyurmakta faydasını gördük. 
Tarım makineleriyle ilgili bir panelimiz vardı; hakikaten 
katılım da çok iyiydi, katılımın yanında, basının ilgisi de 
çok iyiydi. Ben özellikle bunu tavsiye ediyorum, çok mali-
yetli de olmuyor bunlar; bölgenin ihtiyacına yönelik, yerel 
bazda bu tür paneller ve seminerler yapılırsa, ciddi ilgi 
görüyor.

Bir diğer değinmek istediğim konu, eğitimler. Eğitimler 
artık rutinleşti. MİEM eğitimleri olsun, diğer eğitimler ol-
sun, eğitimlerde bir şekilde bir fark yaratmamız lazım. 
Eğer eğitimde bir fark yaratıyorsanız, o zaman ancak öğ-
renci ve üyeyi çekebiliyorsunuz.”

Omuz Omuza Mücadele Edelim

Kocaeli Şube adına Şube Yönetim Kurulu Başkanı Ünal 
Özmural “25 senedir bu örgütün içindeyim, ilk defa bu 
kadar ağır bir travmayı hep beraber yaşadık. Dolayısıyla, 
insan olmamızdan kaynaklı hepimiz bir sıkıntı içindeyiz. 
Bunu da herkesin saygıyla karşılaması lazım.

Yıllardır bu örgütün yayınlamış olduğu bildirileri, değer-
lendirmeleri yakından takip ederim. Şu ana kadar yanıl-

dığını hiç görmedim. Dolayısıyla, bu Birliğe, bu Odaya 
inanılmaz bir güvenim var.” diyerek başladığı sözlerini 
“Hepimize bir görev düşüyor. O görev de şudur: Seçim 
sürecine girdiğimiz bu dönemde, herkesin bu gerçekten 
hareket ederek, omuz omuza çalışması gerektiğini ve 
tabiri caizse, her şubenin tek liste çıkma gayretinde mü-
cadele etmek zorunda olduğunu bir kez daha hatırlatıyo-
rum. Bu işte de en çok zorlanacak şubelerden birisinin 
Kocaeli olduğu gerçeğinden yola çıkarak, bu mücadeleyi 
bizim de vermemiz gerektiğini düşünüyorum” diyerek 
sonlandırdı.

Mutsuz Bir Ülkenin Sonuçlarını Yaşıyoruz

Ankara Şube adına konuşan Şube Yönetim Kurulu Başkan 
Vekili Ahmet Eniş ise konuşmasına “Mutsuz bir ülkede, iş 
cinayeti, kadın cinayeti, trafik cinayeti, çevre cinayeti ve 
bu yaşadıklarımız yetmezmiş gibi, ülkemizin Doğu ve Gü-
neydoğu bölgesinde, Kürt bölgesinde yaşanan bölgesel 
katliamlar. Böylesi bir tabloda elbette mutlu olduğumuz 
söylenemez. Birliğimizin de aldığı kararlar çerçevesinde, 
buna dur diyebilmek, mutlu bir ülke özlemiyle, emek, 
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barış, demokrasi talepleriyle, özlemlerimizin, beklentile-
rimizin yerine gelmesi için bir şeyler söylememiz gerek-
tiği için, emek ve meslek örgütleriyle birlikte alınmış olan 
bir karar ve bu kararın akabinde gerçekleştirilen mitingin 
başlangıcı esnasında yaşanmış bir katliam. İşte mutsuz bir 
ülkenin sonuçları.” diyerek başladı.

Şube çalışmaları hakkında bilgi vererek konuşmasını sür-
düren Ahmet Eniş sözlerini “Bize önemli katkılar sunan, 
görevlerini tamamlayarak, aramızdan hiçbir zaman ayrıl-
mayacak olan, kendilerinin varlığından gurur duyduğu-
muz, yokluğundan hicap duyacağımız arkadaşlarımız, ay-
rılacağını öğrendiğimiz arkadaşlarımıza emekleri için çok 
çok teşekkür ediyorum. Yaşamlarında sağlık ve başarılar 
diliyor” diyerek bitirdi.

Cumhurbaşkanına Hakaret Artık Moda Dava 
Haline Geldi

İzmir Şube adına konuşan Şube Yönetim Kurulu Başka-
nı Güniz Gacaner 10 Ekim Ankara Katliamına değinerek 
sonrasında Şube tarafından yapılan çalışmalar hakkında 
bilgi verdi. 

İzmir’de yaşanan Cumhurbaşkanına Hakaret davaları 
hakkında bilgi veren Gacaner “TMMOB etkinlikleri kap-
samında geçen yıl gerçekleştirilen, TMMOB Yasasına 
karşı yapılan basın açıklamaları ve etkinliklerde Cum-
hurbaşkanına hakaret edildiği iddiasıyla arkadaşlarımız 
hakkında davalar açıldı. Cumhurbaşkanına hakaret artık 
moda dava haline geldi. Bundan bizim arkadaşlarımız da 
nasibini aldı. Melih arkadaşımız, Aydın ve Devrim arka-
daşlarımıza davalar açıldı. Melih arkadaşımız ile Devrim 
arkadaşımızın davası geçen haftalarda görüldü. Biz, İKK 
olarak, bu davanın görüleceği gün adliye önünde bir ba-
sın açıklaması, bir de eylemlilik kararı almıştık, kendimizi 

ihbar edecektik. Tabii ki bu yaşanan acılarda, bu yaşanan 
süreçlerde birlikte olmak çok önemliydi. 

Yaşadığımız bu acılarda birlikte olmamız gerekiyor, daha 
kalabalık olmamız gerekiyor. Eğer az olursak, karşı argü-
manlara karşı durma gücümüz zayıflıyor. Bundan sonraki 
süreçlerde de, TMMOB etkinliklerinde olsun, yapacağı-
mız çalışmalarda olsun, tüm bileşenlerin bu çalışmalara 
katkı koyması, katılım sağlaması gerekiyor. Hep birlikte 
olursak ancak bu güçlükleri aşarız, acılarımızı paylaşabi-
liyorsak bu güçlükleri aşarız. Diyarbakır’daki, Silvan’daki 
olan ve daha önceki yaşadığımız Doğu’daki olaylarda acı 
hissetmemek mümkün değil. Hepimiz onlarla birlikte 
aynı acıları hissediyoruz. Buradaki bütün arkadaşlarımın 
da, sizlerin de bu acıları hissettiğini düşünüyorum.

Bundan sonraki süreçte bu konuları daha çok konuşaca-
ğız zannediyorum, mücadele alanlarında daha çok birlik-
te olacağız.” dedi.

Şube çalışmaları hakkında bilgi veren Gacaner konuşma-
sını, “Bugüne kadar emeği geçen tüm şube yönetimle-
rindeki arkadaşlarıma verdikleri emekler için teşekkür 
ediyorum. Bundan sonraki süreçte de, bizler, İzmir Şube 
olarak, aynı çalışma anlayışı ve ilkelerimiz doğrultusunda 
çalışarak, önümüzdeki dönemi biçimlendirmeyi hedefli-
yoruz. Birlikte mücadele edebileceğimiz arkadaşlarımızla 
birlikte bu çalışmalarımızı yürüteceğiz” sözleri ile bitirdi.

Ülke Savaşa Sürükleniyor

Adana Şube adına konuşan Şube Yönetim Kurulu Başkanı 
Hüseyin Atıcı ise konuşmasına genel politik durum hak-
kında değerlendirmelerde bulunarak başladı.

Atıcı konuşmasında “Türkiye artık eski Türkiye değil. Yani 
dışarıda basın açıklamalarıyla, sokaklarda önlem alınma-

mış mitinglerle yapılacak mücadele bir noktaya geldi. 10 
Ekim, artık bundan sonra daha farklı önlemleri alarak bu 
işleri yürütmemiz gerektiğine ilişkin ciddi bir mesaj. Çün-
kü bu iş burada bitmiş, sadece bir defaya mahsus olan bir 
olay değil maalesef. Bölgemizde, özellikle 2009’dan bu 
yana gelişen olaylar sonucunda, sadece bir örgütü, IŞİD’i 
söyleyeyim, Nusra’yı, El Kaide’yi vesaire diğerlerini söy-
lemiyorum; Irak’ta 30 bin IŞİD üyesi var, Suriye’de 50 
bin IŞİD üyesi var, Türkiye’den gidip, savaşıp gelen kişi 
sayısının 10 binin üzerinde olduğu düşünülüyor ve orada-
ki çatışmalar bittiği zaman da, bitmeden de bunların bu-
raya yansımaları muhakkak olacaktır. O yüzden, bundan 
sonraki etkinliklerde bunları hep değerlendirmek lazım” 
diyerek önerilerde bulundu.

Şube çalışmaları hakkında bilgi de veren Atıcı TMMOB 
Kadın Kurultayında yaşanan olumsuz olayların değerlen-
dirilmesi gerektiğini dile getirdi.

Periyodik Kontrolleri Konusunda Çalışma Şart

Trabzon Şube adına konuşan Şube Yönetim Kurulu 
Başkanı Şaban Bülbül, konuşmasına Şube çalışmaları ve 
gelinen nokta hakkında bilgi verererk başladı. Bülbül 
konuşmasına “Periyodik kontrollerin fiyatlarından bah-
settim. Gerçekten, o konuda büyük sıkıntı yaşıyoruz 
Trabzon’da. Bu süreçte darboğaza düşünce, teknik gö-
revli olarak içimizden ayrılan arkadaşlarımızın hepsi bi-
rer periyodik kontrol firmasında çalışıyorlar. Verdiğimiz 
fiyatları biliyorlar, vereceğimiz fiyatları biliyorlar, hangi 
işletmelere hangi fiyatları verdiğimizi biliyorlar; hatta gi-
dip, kendilerinin Odada çalıştığını dahi söyleyebiliyorlar. 
Bununla ilgili biz çalışma yapıyoruz; ama Genel Merkezi-
mizin daha baskın ve gücünü gösterir şekilde bu kişilere 
karşı bir davranışta bulunması gerekir diyorum” diyerek 
bitirdi.

Yolumuz Açık Olsun

Şube konuşmalarının ardından bireysel söz alışların ar-
dından Danışma Kurulu Toplantısı Oda Yönetim Kuru-
lu Başkanı Ali Ekber Çakar’ın yaptığı kapanış konuşması 
ile sonlandı. Çakar konuşmasında “TMMOB bünyesinde 
örgütlediğimiz merkezi etkinliklerde görev alan, emek 
veren, çaba gösteren tüm yönetici arkadaşlarımıza, tüm 
çalışanlarımıza ve üyelerimize teşekkür etmek istiyorum. 
Gerçekten, 10 Ekim Mitinginde, TMMOB’ye bağlı 24 
oda içerisinde, örgütlü yapısıyla, direngen duruşuyla, ni-
teliği ve niceliği itibarıyla ciddi bir şekilde katılım sağlayan 
odalardan bir tanesiyiz. Keşke olmasaydı o olay, keşke 
insanlarımızı kaybetmeseydik de, biz de çok fazla katıl-
mamış olsaydık. Ama keşkelerle hayat yürümüyor. Sonuç 
olarak, bu ülkenin aydınlık yüzlü insanları olarak, emek-
ten, haktan, hukuktan, adaletten yana insanları olarak 
eğer bu ülkede olacaksak, bu ülkede yaşıyorsak, toplu-
mun vicdanıysak veya toplumun vicdanı olmak istiyorsak, 
bu tür olaylarla hiç istemememize rağmen karşılaşabili-
riz. Hepimiz bir şekilde bir yerde, bir ortamda bunları 
yaşayabiliriz. Bu olumsuzlukları yaşamamak için de bizim 
ciddi bir şekilde örgütlenmeye ihtiyacımız var.

Oda Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ekber Çakar konuşma-
sını, “Katılımınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum. 
Yeni dönemde görev almayacak olan arkadaşlara, bundan 
sonraki yaşamlarında başarılar diliyorum. Ama biliyorum 
ki, onlar hep bizimle birlikte olacaklar, hiç kimse buradan 
ayrılmayacaktır, bir yönetici gibi hareket edecekler ve bir 
yönetici gibi katkı koyacaklardır. Yeni dönemde seçile-
cek olan, şu anda en azından planlamasını öyle yapmış 
olan arkadaşlara da önümüzdeki çalışma dönemi içinde 
yürütecekleri mücadelede başarılar diliyorum” sözleri ile 
bitirdi.
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D a n ı ş m a  K u r u l u D a n ı ş m a  K u r u l u

TMMOB
Mehmet Soğancı   Başkan

Oda Yönetim Kurulu
Ali Ekber Çakar   Başkan
Selçuk Soylu   Başkan Vekili
Yunus Yener   Sekreter Üye
Tahsin Akbaba   Sayman Üye
Bedri  Tekin   Üye
Osman Tezgiden   Üye
Ercüment Ş. Çervatoğlu  Üye
Elif Öztürk   Üye
Harun Erpolat   Üye
Şayende Yılmaz   Üye
Satılmış Göktaş   Üye

Oda Onur Kurulu 
Selçuk Göndermez 
Mustafa Yazıcı

Oda Denetleme Kurulu 
Ali Özdemir 
Tarık Akmanlar 

45. Dönem 4. Danışma Kurulu Toplantısına katılan Oda Kurulları ve Şube Yönetim Kurulu üyeleri ile Teknik 
Görevlilerin isimleri şöyledir:

Kahraman Dağdeviren 
Hüseyin Dinçer 
Haydar Şahin
Levent Tanrısever
Leyla Gencer 
Mustafa Ferruh Nemut 
Oğuz Kepez 

Oda Müdürü
Arife Kurtoğlu

Oda Teknik Görevlileri
Mahir Ulaş Akcan 
Derya Baran 
Evren Sağ 
Can Öztürk 
Bülent Göksülük 
Sıla Aytemiz
Fatma Kahraman

Adana 
Hüseyin Atıcı   Şube Başkanı
Hüseyin Kalantar   Başkan Vekili
Erdal Taş    Sekreter Üye

Ümit Galip Uncu   Sayman Üye
Mustafa Demiryürek  Üye
Arzu Pekdur   Üye

Ankara 
Ahmet Eniş   Başkan Vekili
Ö. Varlık Özerciyes  Sekreter Üye
Alaaddin Eksin   Sayman Üye
Selim Ulukan   Üye
Murat Aslan   Üye
Nihat Ercanlı   Üye
Hülya Yıldız Güler  Üye
Cenk Lişesivdin   Şube Müdürü

Antalya 
Ümit Büyükeşmeli  Şube Başkanı
Emre Çakan   Üye 

Bursa 
Fikret Çaral   Sayman Üye

Denizli 
M. Kurtuluş Sarıkaya  Sekreter Üye 
Mehmet Sarıca   Sayman Üye 
Nuri Kurun   Üye 

Diyarbakır 
Haydar Sancar   Başkan Vekili
İsmail Kurt   Üye
Ruşen Yılmaz   Üye

Edirne  
Yaver Tetik   Şube Başkanı
Mehmet Efe   Sekreter Üye
Aziz Avukatoğlu   Sayman Üye
Mustafa Gül   Üye

Gaziantep 
Başar Küçükparmak  Şube Başkanı
Orhan Tevfik Okuducu  Sekreter Üye

İstanbul 
Zeki Arslan   Şube Başkanı
Zafer Güzey   Sekreter Üye

İzmir 
Güniz Gacaner   Şube Başkanı

Yüksel Yaşartekin   Başkan Vekili
Melih Yalçın   Sekreter Üye
Tayfun Çaylan   Sayman Üye
Gürkan Durgun   Üye

Kayseri 
Ersin Fener   Şube Başkanı
Mehmet Koldaşgil  Sayman Üye
Murat Karasakal   Üye
Buğrahan Alabaş   Üye
Ziya Murat Öztürk  Üye

Kocaeli 
Ünal Özmural   Şube Başkanı
Vedat Dedeoğlu   Başkan Vekili
Mahmut Köse   Sayman Üye
Soner Biçer   Üye
Gültekin Keskin   Şube Müdürü

Konya 
Ö.Erdoğan Duransoy  Şube Başkanı
Adnan Kuntoğlu   Başkan Vekili
M.Levent Şam   Şube Müdürü 

Trabzon 
Şaban Bülbül   Şube Başkanı
İsmail Özsalih   Üye
Hamdullah Çuvalcı  Üye
Ufuk Doğru   Üye
Mustafa Sabri Duman  Üye


