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Danışma Kurulu Toplantısı, üyelerin kendilerini tanıtma-
sının ardından açılış konuşmaları ile başladı. İlk konuşma-
yı Oda Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ekber Çakar yaptı. 
Çakar salonu selamladıktan sonra, Oda Yönetim Kurulu 
(OYK) olarak göreve seçildikleri günden bu yana yeni 
dönemin çalışmalarını planlamak için bu toplantıya ve 
çalışma programına yönelik hazırlıklar yapıldığını belirt-
ti. Çakar, çalışma programına 1. Danışma Kurulu`ndan 
ve 8 Nisan tarihinde yapılan 46. Dönem 1. Sekreterler-
Saymanlar Toplantısı`ndan çıkan öneri ve tavsiyelerle 
OYK‘da son şeklinin verileceğini ve yeni dönemde her-
kese önemli görevler düşeceğini hatırlattı.

MMO Başkanı Ali Ekber Çakar: “Bugün 
olağandışı bir rejim söz konusudur”

Türkiye‘deki genel siyasi durum ve yasa dâhil TMMOB 
mevzuatını değiştirme girişimleri açısından zor bir dö-
nemde olunduğunu hatırlatan Çakar, “Bu nedenle içinde 
bulunduğumuz güç dönemde başlıca dayanağımızın ör-
gütsel bütünlüğümüzün tesisi, geliştirilmesi ve Oda içinde 
uygulama birliğinin sağlanması olacağını önemle belirt-
mek istiyorum. TMMOB ve Odalarımıza karşı düzenle-
necek saldırıları göğüsleyecek, ülkemizdeki olumsuz ge-
lişmelere TMMOB çatısı altında, emek-meslek örgütleri 
ve toplumsal muhalefet ile birlikte duyarlılık gösterecek; 
meslek alanlarımızı koruyup-geliştirecek, meslek alanla-
rımızdan hareketle üyelerimizin toplumsal duyarlılıklarını 
artıran ve üyelerimizin sorunlarına çözümler üreten bir 
çalışma tarzı ve programına sahip olmamız gerektiği açık-
tır. Bütün çabamız bu yönde olacaktır” dedi.

Yeni dönem çalışmalarına geçmeden önce dünya ve Tür-
kiye‘deki mevcut duruma kısaca değinen Oda Başkanı 
Ali Ekber Çakar,  konuya ilişkin özetle şunları söyledi: 
“Bugün dünya, bazı yönlerden, adeta 19. yüzyılın sonu ve 
20. yüzyılın başındaki dünya savaşını hazırlayan döneme 
benzemektedir. Küreselleşmenin yayılması, tıkanması 

MMO 46.DÖNEM 1.ODA DANIŞMA KURULU TOPLANTISI 
GERÇEKLEŞTİRİLDİ

MMO 46. Dönem 1. Oda Danışma Kurulu Toplantısı 9 Nisan 2016 tarihinde MMO Suat Sezai Gürü Salonu’nda 
“Ülke ve Oda gündemi, çalışma programı üzerine görüşler, dilek ve temenniler” gündemleriyle gerçekleştirildi. 
Toplantıya Oda denetleme ve onur kurulu üyeleri, TMMOB temsilcileri, Oda ve Şube yönetim kurulu üyeleri 
ve teknik görevliler katıldı. 

ve büyük güçler arası paylaşımın kızışmasını andırır bir 
durum oluşmaktadır. Kısaca, dünya, emperyalistler ile 
Rusya ve Çin gibi büyük uluslararası güçlerin araların-
daki çelişkilerle, bölgesel-yerel-genel çatışmalar ve halk 
hareketlerinin direnç ve alacağı yönlerle belirlenecek bir 
sürece girmiştir.

AKP iktidarının dünya saflaşmasındaki yeri ise bellidir. 
Mevcut iktidarın, mezhepçi-milliyetçi hassasiyetleri ile 
emperyalizmin taşeronu olması gibi etkenler, AKP ikti-
darının uluslararası saflaşmadaki yerini belirlemektedir. 
ABD ve AB ile çelişkileri artan Rusya‘nın Suriye yönetimi 
yanındaki aktif tutumunu; bölgede ve sınır bölgelerimiz-
deki şeriatçı güçlerin zayıflatılmasını ve Kürt sorununun 
aldığı yeni boyutları kabullenmek istemeyen iktidarın, çe-
şitli vesilelerle NATO‘nun sınır bölgelerimizde konum-
lanmasını istemesi ve TSK‘nın bir NATO ordusu oldu-
ğunu belirtmesi, emperyalizmle ilişkilerine ayna tutucu 
niteliktedir.

Başta ABD olmak üzere Batı‘nın AKP ile olan çelişkisi, 
AKP iktidarının izlediği iç ve dış siyasette, kendi iktidarını 
korumayı merkeze koyarak düzenin kaosa sürüklenme-
sini bile göze almasıdır. Zira AKP-Saray iktidarı, bugün 
kendi çıkarlarını, düzenin devamı ve düzenin çıkarla-
rının önüne koymuştur. Bugün olağandışı bir rejim söz 
konusudur. Önce Gezi Parkı direnişi, sonra, 7 Haziran 
ve 1 Kasım seçimlerinden itibaren ülkemizin adeta bir 
katliamlar ülkesi haline getirilmiş olması, saptamaları-
mızı doğrulamaktadır. 2013 Haziran‘ında Taksim Gezi 
Parkı`ndan başlayıp bütün ülkeye yayılan halk hareketi ve 
sonrasında yaşanan gelişmeler, aslında hem ABD ve müt-
tefikleri hem mevcut iktidar hem de bizler için önemli bir 
kavşağa işaret etmiştir. Batı için, AKP iktidarının toplum-
sal meşruiyeti zedelenmiştir, Erdoğan ve AKP seçimlerle 
işbaşına gelse de düzeni yıkıma götürebilecek olmaları ve 
bazen kendisinden görece bağımsız politikalar izlenmesi 
risk oluşturmaktadır. Saray iktidarı içinse, iktidarını şid-
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dete dayalı yöntemler ve halkı aldatıcı iktisadi popülist 
yöntemlerle sürdürme ile kendilerine oy veren emekçi 
tabanı denetim-kontrol-disiplin altında tutma, milliyetçi-
likleri kızıştırma, toplumu dinsel saiklerle zapturapt altın-
da tutma, iç savaşı göze alma dışında başka bir yol yok-
tur. Bizim için de eşitlik, özgürlük, laiklik, demokrasi ve 
cumhuriyetin daha ileri mevzilerde, birleşik bir toplumsal 
muhalefet kanalıyla halkın ellerinde yükselebileceğinin, 
barışın da ancak böylece sağlanabileceğinin ayrımına va-
rıldığı bir kavşaktır bu.”

“AKP duvara çarpmıştır, yine çarpacaktır”

AKP duvara çarpmıştır, yine çarpacaktır diyerek sözleri-
ne devam eden Çakar, “Ülkemizin son yıllarına bakarsak, 
önemli toplumsal muhalefet tepkilerinin varlığını görebili-
riz. Tekel direnişi, 2013 Haziran halk hareketi, Soma-Er-
menek gerçekleri, metal işçilerinin sönmeyen direnişleri, 
Cerattepe direnişi, kadın hareketleri, laikliğin ortadan 
kaldırılması ve cinsel istismar-taciz-tecavüzlerin din kis-
vesi altında aklanması ve saklanmasına yönelik tepkiler ile 
Güneydoğu‘daki savaş ortamının yarattığı yıkım ve tepki 
birikim süreci, ülkemize yeni bir yön gerektiğini göster-
mektedir. Laik, demokratik, cumhuriyetçi, barış içinde 
bir arada yaşamın tesis edildiği, çocukların, kadınların, 
emekçilerin, bütün din ve mezheplerden ve ulusal/etnik 
topluluklardan insanların kardeşçe yaşayacağı, eşitlikçi, 
özgürlükçü bir başka Türkiye... İşte ülkemizin gereksinim 
duyduğu yeni yönün harçları böylece karılacaktır.

“Odamızın ve TMMOB‘nin toplumsal önemini 
görmemiz gerekiyor”

Bu yeni yön içinde hiç kuşku yok ki, ayırtına varalım, bi-
zim özel ve önemli bir yerimiz var. Yeniden ve halk için, 
ülke bütünü için planlama-sanayileşme-kalkınma, kamu-
laştırma. Evet, kamuculuk, kamusal alan ve mekânların 
korunması ile kamusal hizmet ve denetimin belirgin bir 
yere sahip olduğu bir yeni yön gerekiyor ülkemize. Bu 
bağlam, TMMOB‘nin ve diğer dost çevrelerin yıllardır yü-
rüttüğü haklı, onurlu, özverili mücadeleyi sürekli olarak 
doğrulamakta, bu yöndeki istemleri toplumsallaştırmak-
tadır. Bu gerçekliği görmemiz, Odamızın ve TMMOB‘nin 
toplumsal önemini görmemiz, buna göre davranmamız, 
yeni dönem çalışmalarını bu konumumuza göre planla-
mamız, iç yaşamımızı da buna göre düzenlememiz ge-
rekmektedir” dedi.

“Bugünümüzü ve geleceği gerektiği gibi planlamak için 
geçmişimize ve kat ettiğimiz mesafeye de değinmek is-
tiyorum” diyerek sözlerine devam eden Çakar, Odamı-
zın mevcut durumu ve çalışmalarına ilişkin sayısal veriler 
sundu ve daha sonra gelecek dönem çalışmalarına ilişkin 
OYK 46. Dönem projeksiyonlarından bahsetti.

“Mehmet Soğancı ve Emin Koramaz'a 
teşekkür”

Daha sonra TMMOB Başkanı Mehmet Soğancı ve Oda-
mızı TMMOB Yönetim Kurulu’nda temsil edecek Emin 
Koramaz`a Oda Yönetim Kurulu adına teşekkür eden 
Çakar, konuşmasını şöyle tamamladı: “ Konuşmamı ta-
mamlarken özel bir teşekkürümüzü de belirtmek istiyo-
rum. Görev yaptığı dönemlerde Odamızı TMMOB‘de 
gerçekten başarılı bir şekilde temsil eden; emek, barış, 
demokrasi mücadelesinde; kamusal üretim-hizmet-de-
netim mücadelesinde; ülkemizin yeraltı-yerüstü zen-
ginliklerinin, kentlerinin, doğasının sömürülmesi ve rant 
talanına karşı mücadelenin başlarındaki yerini kararlılıkla 
alan; alanlara çıkmaktan ürkülen dönemlerde, TMMOB 
mitingleri ve dost emek-meslek örgütleriyle birlikte 
kitlesel mitingler yapılmasını sağlayan, dağınık toplum-
sal muhalefetin birleşik muhalefet zemini gereksinimine 
hep işaret eden; Tekel, Genel Sağlık Sigortası, 4+4+4 
gerici eğitim sistemi, 1 Mayıs Taksim ve diğer davalarda 
bizim adımıza yargılanan; 10 Ekim‘de kana bulanarak ya-

pılması engellenen “Emek, Barış, Demokrasi Mitingi”nin 
önericisi; Birlik Başkanımız sevgili Mehmet Soğancı‘ya, 
Oda Yönetim Kurulu adına içtenlikle teşekkür ediyorum. 
Sevgili Başkanımızın, Odamız ve TMMOB çalışmalarına 
deneyimi ile, birikimi ile katkı sunmaya devam etmesini 
diliyorum. Ve tabii ki Mayıs ayındaki genel kurul sonrası 
yeni çalışma döneminde Odamızı TMMOB Yönetim Ku-
rulunda temsil edecek olan, sevgili Emin Koramaz arka-
daşımıza bu güç dönemde başarılar diliyorum. TMMOB 
Genel Kuruluna, her zaman olduğu gibi birlik içinde ka-
tılmamız ve sonrasında Birliğimize her yerde, merkezde, 
İKK‘larda, etkinliklerinde omuz vermemiz, önümüzdeki 
bir diğer görevdir diyerek konuşmamı tamamlıyorum. 
Geldiğiniz için hepinize teşekkür ediyor, yeni dönemde 
hepimize başarılar diliyor, saygılar sunuyorum.” 

Oda Sekreteri Yunus Yener: “Önümüzdeki 
dönemi planladık”

Danışma Kurulunda ikinci konuşmayı yapmak üzere 
kürsüye çıkan ve kurul üyelerini selamlayarak konuş-
masına başlayan Oda Yönetim Kurulu Sekreteri Yunus 
Yener, Oda 46. Dönem 1. Sekreterler ve Saymanlar 
Toplantısı`nda alınan kararlara ilişkin bilgilendirme sunu-
mu yaptı.

Konuşmasına mali duruma ilişkin Danışma Kurulu’na bil-
gi vererek başlayan Yener, daha sonra 46. Dönem için 
planlaması yapılan kongre ve sempozyum etkinlikleri ta-
nıttı ve 1 Mayıs 2016 tarihine kadar Şubelerden alınacak 
raporlar sonucu etkinliklerin tarihlerini kesinleştirecekle-
rini söyledi. Yener “Merkezi planlaması yapılan kongre ve 
sempozyumların yanı sıra, özellikle enerji, endüstri-işlet-
me, işçi sağlığı ve güvenliği vb. konularda yerel etkinlikle-
rin yapılmasına karar verdik. Yani Şubelerimizde merkezi 
etkinlikleri destekleyecek sempozyumlar ve konferanslar 
düzenleyeceğiz. Oda düşüncelerini, Oda görüşlerimizi 
üyelerimizle daha geniş bir alanda paylaşmamıza imkan 
sağlayacak olan bu etkinliklerin zamanlamasını yapıp siz-
lerle paylaşacağız” dedi.

“Yeni komisyonlar ve çalışma grupları kurduk”

Oda Komisyonları ve çalışma gruplarını çeşitlendirmeye 
karar verdiklerini, bu nedenle yeni komisyonların ve ça-
lışma gruplarının kurulmasına karar verdiklerini söyleyen 
Yener: “Bir de arkadaşlar, Oda etkinliklerinin ve çalışma-

larının sürdürülebilmesi için sürekli komisyonlarımız, sü-
reli komisyonlarımız ve çalışma grupları var. Bu dönem-
de de Öğrenci Üye Komisyonu, Ekonomik Demokratik 
Özlük Hakları ve İşsizlik Komisyonu, SMM Komisyonu, 
AİTM-LPG-CNG Komisyonu, Mekanik Tesisat Komis-
yonu, Asansör Komisyonu, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği 
Komisyonu, Kadın Üye Komisyonu, Kitap Komisyonu, 
Makine Tasarım ve İmalat Komisyonunun kurulmasına, 
özellikle şubelerin de katkısıyla karar verildi. Sürekli ko-
misyonlarımız ise; Endüstri-İşletme Mühendisleri Meslek 
Dalı Ana Komisyonu, Uçak Havacılık ve Uzay Mühendis-
leri Meslek Dalı Ana Komisyonu, Mühendis ve Makina 
Dergisi Yayın Komisyonu, Endüstri Mühendisliği Dergisi 
Yayın Komisyonu, Tesisat Mühendisliği Dergisi Yayın Ko-
misyonunun çalışmalarına devam etmesine karar verildi.

Ayrıca kurullarımız var arkadaşlar, bunların da çalışmala-
rına devam etmesi ve yeniden kurulmasına karar verildi. 
MİEM Belgelendirme Kurullarını her bir eğitim kapsa-
mında ayrı ayrı oluşturuyoruz. Mekanik Tesisat Hizmet-
leri Uzmanlık Belgelendirme Üst Kurulu oluşturuyoruz. 
Bu dönem içerisinde yapacağımız etkinliklerin planlan-
masında aktif olarak çalışmak üzere çalışma gruplarının 
oluşturulmasına da karar verildi. Mevcut, çalışma grupla-
rımız Enerji, Sanayi ve Meslek Disiplinlerini Değerlendir-
me Çalışma Grupları çalışmalarına bu dönem de devam 
edecekler. Ayrıca Hidrolik-Pnömatik Fikri Mülkiyetler 
Çalışma Grubu ve  Meslek Disiplinlerini Değerlendirme 
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Çalışma Grubu, Oda Örgütlülüğünü Geliştirme Çalışma 
Grubu, Bilirkişilik Eğitimleri Çalışma Grubu ve Bilgi İşlem 
ve Yazılım Çalışma Grubu ve MİEM Çalışma Grubu gibi 
yeni gruplar  oluşturuyoruz” diye konuştu.

“Üyelerimizle bağlarımız koparılmaya 
çalışılıyor”

MİEM, PBK ve SMM çalışmalarına değinen ve yapı sektö-
rüne yönelik yaklaşık 5500`e yakın örgütlü üyenin oldu-
ğunu söyleyen Yener, bu üyelerle bağlarının koparılmaya 
çalışıldığını, AİTM Yönetmelik Taslağı`nında bunun bir 
örneği olduğunu belirterek şunları söyledi: “Arkadaş-
lar; sadece üye ile Odanın ilişkisi kopartılmıyor orada, 
bu alandan mühendisler dışlanıyor. Çünkü orada teknik 
öğretmen dediğiniz anda, o işi yapacak mühendis olmaz 
artık arkadaşlar. Mühendisin 5 lira dediği yere 50 kuruş 
diyecek o arkadaş ve bu da o alandan bizim dışlanmamız 
anlamına gelecek.

Tasarım mühendisliği, teknik müşavirlik vesaire adı altın-

da da yapı sektöründeki proje tasarım süreci başka tür-
lü bir örgütlenmeye doğru gidiyor. Böyle baktığımızda, 
Oda olarak en örgütlü olduğumuz, yani aidatlarını zorun-
lu da olsa tam ödeyen, Odaya gelip giden, etkinliklerimi-
zin önemli bir kısmına katılan kesim ile bizim bağlarımızın 
koparılması anlamına gelen bir süreç var. Bu anlamda, bu 
süreci yeniden örgütlemek, üye ile ilişkileri yeniden ta-
nımlamak durumundayız. Bizim bütün bu sürece yönelik 
olarak, sadece bu alanda değil, mühendis belgelendirme 
ve yetkilendirmeyi bütün alanlarda; üretim, imalat, satış, 
pazarlama alanlarında çalışan mühendislerimize ilişkin, 
endüstri mühendislerimize ilişkin ve diğer mühendislik 
dallarına ilişkin alanlarda da bizim MİEM kapsamındaki 
eğitimlerimizi, yetkilendirme ve belgelendirme çalışma-
larımızı artırmamız gerekiyor. Yaklaşık 100 bin üyemizi 
de kapsayacak şekilde, çalıştıkları tüm alanları, mühen-
dislik ve mimarlık yaptıkları alanları da kapsayacak belge-
lendirme ve yetkilendirme çalışmalarını tamamlamamız 
gerekiyor.”

“2017 başında OBYS altyapı çalışmalarını bitirme-
yi hedefliyoruz”

Geçmiş dönemlerde başlatılan bilgi işlem altyapısı ve 
yazılımlarının yenilenmesi çalışmalarını 2017 başında ta-
mamlamayı hedeflediklerini söyleyen Yener, “Geliştir-
me ve yenileme hiçbir zaman bitmiyor; ama altyapıyı bir 
bütün olarak tamamlamak istiyoruz. Bunun için de Oda 
taleplerini bilen, özellikle OBYS programını yenileme 
noktasında, üye portalı diye geçiyor isimlendirme, üye 
arayüzü diyebileceğimiz bir yüzün de yapılacağı, daha ko-
laylıkla üyelerimizin kendilerine ilişkin işlemleri yapabile-
ceği, takip edebileceği bir altyapının kurulması noktasın-
da, bu talepleri geliştirecek ve yazılım firmasıyla birebir 
muhatap olacak, Oda taleplerimizi iletecek bir çalışma 
grubu kurulmasına karar verdik. Ayrıca TOYS çalışma-
sı bitti. Mevcut yapı içerisinde sürdürülebilir olmadığına 
karar verildi ve sıfırdan bir OBYS`nin hazırlanmasına, ye-
nilenmesine, yeni bir anlayışla bunun yapılmasına karar 
verildi. Bu programımızın adı OBYS+ arkadaşlar” dedi.

“Asansör konusunda uzmanlık ve belgelendirme 
çalışmaları tamamlanacak”

Uzmanlık ve belgelendirme konusunda ise geçmiş dö-
nemden devam eden çalışmalar olduğunu hatırlatan Ye-
ner “Sanayi tipi çamaşırhane tesisatı, sanayi tipi mutfak 
tesisatı, medikal gaz tesisatı, bakım mühendisliği perso-
neli belgelendirmesi gibi. Bunlara yönelik olarak da deği-
şik şubelerimiz bu konuda görev aldılar. Asansör periyo-
dik kontrol mühendisliği ve asansör yetkili servis teknik 
sorumluluğuyla ilgili müfredat hazır. Buna ilişkin olarak 
Bilim Teknoloji ve Sanayi Bakanlığı`nın da asansör pe-
riyodik kontrol mühendisiyle alakalı hazırlıkları tamam. 
Yetkili servis teknik sorumlusuyla alakalı görüşmelerimiz 
devam ediyor. Bu da artık bir zorunluluk haline geldiğin-
de, asansör sektöründe çalışan önemli miktardaki mü-
hendislerin belgelendirilmesi ve yetkilendirilmesi husu-
sunda yetkili hale geleceğiz” diye konuştu.

“Personel eğitimlerine ağırlık verilecek”

Bu dönemde personel eğitimlerine büyük önem veri-
leceğini söyleyen Yunus Yener şunları söyledi: “Tüm 
çalışanlarımızın, teknik görevlilerin, muhasebe eleman-
larının, büro elemanlarının ve yönetici arkadaşlarımızın 
vasıflandırma ve bilgilendirme eğitimlerine, yeni süreçle-

re ilişkin eğitimlerine bu dönemde de devam edeceğiz. 
Özellikle teknik görevli arkadaşlarımızın niteliklerinin 
artırılması, vasıflarının artırılması önemli. Bu arkadaşlar 
bizim meslektaşlarımız. Birçok arkadaşımızın ilk işye-
ri burası; meslek disiplinini ve çalışma şeylerini burada 
kazanıyorlar. Bizde oldukları sürece, o disiplini almaları 
ve yaptıkları iş konusunda olabildiğince yetkinleşmeleri 
için çaba sarf ediyoruz. Çünkü buradaki bizim anlayışı-
mızı, kamusal anlayış dediğimiz anlayışı aldıkları noktada, 
dışarıda başka yerde işe başladıklarında da bu anlayışla 
iş yapmaları önemli. Çünkü bu arkadaşların hem yetkin-
leşmesi, hem de kamusal anlayışı içermiş olarak bu işleri 
yapmaları bizim açımızdan önemli. Ayrıca, eğitim altyapı-
sı anlamında, yetişkin eğitimi noktasında, belgelendirme 
ve bilgilendirme anlamında web tabanlı eğitimin büyük 
yararı var. Bilginin paylaşımı anlamında bakmak gereki-
yor buna. Özellikle çalışan arkadaşların tam zaman ayı-
ramamaları vesaire noktasında, eğitimlerimizin belli bir 
parçasının web tabanlı olarak yapılmasına yönelik altyapı 
çalışmalarına başlanmasına karar verildi.”

TMMOB Başkanı Mehmet Soğancı: 
"TMMOB`nin Türkiye`nin vicdanı olma 
noktasını yaratan MMO’dur”

Danışma Kurulu üyelerini selamlayarak konuşmasına baş-
layan Soğancı, “İnsan, emek, hak, hukuk, adalet kelime-
lerini öne çıkartan bir TMMOB`nin, bugün Türkiye‘de 
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TMMOB kelimesinin, Türkiye‘de insana dair ne varsa 
sözünü söyleyen TMMOB`nin Türkiye`nin vicdanı olma 
noktasını yaratan, çok mütevazı olmaya gerek yok, Ma-
kine Mühendisleri Odasıdır, Makine Mühendisleri Oda-
sının Danışma Kuruludur. Onun için, burada bugün ifade 
edeceğiniz, şubeler adına söyleyeceğiniz her söz, bunun 
gelişmesi noktasında çok önemlidir” dedi.

“Kendinden yana bir dünya, insana dair ne varsa 
reddeden bir hikaye!”

5 Nisan Avukatlar Günü`nde Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan`ın meslek odalarını hedef alarak yap-
tığı konuşmayı ve Yeni Akit Gazetesi`nin yine meslek 
odalarını hedef alan haberini hatırlatarak konuşmasını 
sürdüren Soğancı, “Zor bir dönem. Ben buna çok inanı-
yorum; hazır yasa değişikliği işi ellerinde var, mevcut, bu 
gelebilir. Kendinden yana bir dünya, insana dair ne varsa 
reddeden bir hikayede Tayyipgiller`in yapacağı önemli 
bir iştir. Önümüzdeki dönem bununla ilgili bir mücadele 
hattı, seyri (alışkınız buna; bu dördüncü, beşinci defadır 
başımıza geliyor) en önemli çalışmalarımızdan bir tanesi 
olacak” diye konuştu.

22 yıldır, Oda Danışmalarının hepsine katıldığını hatırla-
tan Soğancı, ”Aranızda en çok katılanlardan biriyim. Çok 
şey öğrendim kendi kişiliğime dair. Çok inandığım bir ku-
ruldur. Bu kurula, bu dönem içerisinde, bu zor dönem 
içerisinde sahip çıkmanız, geliştirmeniz, büyütmeniz, 
muhafaza etmek gibi bir sağ düşünceye asla kapılmadan, 
geliştirmeye çalışmanız her birinizin görevidir” dedi.

“Makina Mühendisleri Odası büyük örgüttür ve 
TMMOB`nin armadasıdır”

10 Ekim Adalet ve Dayanışma Derneği kuruluş çalışma-
larına katkılarından dolayı Oda Yönetim Kuruluna teşek-
kür eden Soğancı sözlerini şöyle tamamladı: “10 Ekim 
Derneği kurduk, 10 Ekim Adalet ve Dayanışma Derneği. 
Odamız Yönetim Kuruluna teşekkür ediyorum; Sümer 
Sokak 36/1-A`da dernek yerini tesis ettiler, dernek 
toplantılarını orada yapıyoruz. Ben de şu anda oraya git-
mek zorundayım, o çalışmaları yapacağız. Oda Yönetim 
Kurulu’na teşekkür ediyorum. 93`te Sezai`nin ölümüy-
le başladığım Oda hayatımda birlikte yürüdüğüm bütün 
arkadaşlarıma, benim adımı hiçbir ortamda tartışmayan 
ve tartıştırmayan arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. 

Makina Mühendisleri Odası büyük örgüttür ve kim ne 
derse desin, TMMOB`nin armadasıdır.”

MMO 46. Dönem 1. Danışma Kurulu Toplantısı’nda 
açılış konuşmalarının ardından sırasıyla; Üyesi M.Selçuk 
Göndermez, Oda Denetleme Kurulu Üyesi Hüseyin 
Kaya, Adana Şube Başkanı Hasan Emir Kavi, İstanbul 
Şube Başkanı Battal Kılıç, Gaziantep Şube Başkanı Gür-
can Ülgey, Zonguldak Şube Başkanı Birhan Şahin, Denizli 
Şube Başkan Vekili Harun Kemal Öztürk, Trabzon Şube 
Başkanı Şaban Bülbül, Diyarbakır Şube Başkanı Sait Bah-
çe, Edirne Şube Başkanı Aziz Avukatoğlu, Samsun Şube 
Sayman Üyesi Aycan Türkel, Mersin Şube Başkanı O. 
Akar Tülücü, Kocaeli Şube Başkanı Ünal Özmural, Kay-
seri Şube Başkanı Ersin Fener, İzmir Şube Başkanı Güniz 
Gacaner, Konya Şube Başkanı Ö. Erdoğan Duransoy, 
Ankara Şube Başkanı Ö. Varlık Özerciyes, Antalya Ayşen 
Hamamcıoğlu, Bursa Şube Başkanı İbrahim Mart, Eskişe-
hir Şube Başkanı Hakan Ünal, Oda Yönetim Kurulu Üyesi 
Ercüment Çervatoğlu, TMMOB Yönetim Kurulu Yedek 
Üyesi Tevfik Peker, Oda Yeni Dönem TMMOB Yönetim 
Kurulu Adayı Hüseyin Atıcı, Oda Onur Kurulu Üyesi İlter 
Çelik, Kocaeli Şube Sekreteri Emrah Aydemir birer ko-
nuşma yaptılar.

“Geçtiğimiz dönemde oldukça yoğun bir 
çalışma süreci yaşadık” 

Oda Onur Kurulu Üyesi M. Selçuk Göndermez yaptığı 

konuşmada, geçmiş dönemde Oda Onur Kurulu’nun 
25 kez toplandığını, 500’e yakın dosyanın incelenip, 450 
adedinin karara bağlandığını hatırlattı ve özetle şunları 
söyledi: “Bu toplantılarımız zaman zaman bir güne sığma-
yıp, iki gün oldu. 500’e yakın dosya incelendi, bunlardan 
450 adedi karara bağlandı. Bu yoğun çalışma temposu 
içerisinde, işlerimizin kolaylaştırılmasında, doğru karar-
lar almamızda, isabetli kararlar almamızda yardımcı olan, 
başta Oda Onur Kurulu Sekreteryası ve takdir edersiniz 
ki, aldığımız kararların Oda tüzük ve disiplin yönetme-
liklerine uyması yanında, ülkemizdeki genel hukuka da 
uygunluğu zorunludur; bu bakımdan, aldığımız kararların 
hukuka uygunluğu konusunda bizlere sürekli destek olan 
hukuk danışmanı arkadaşlarımıza; hiçbir zaman çalışma 
süresi ve zaman sınırı tanımadan bizimle birlikte gayretli 
çalışmalarını esirgemeyen, bize destek olan Sekreteryaya 
ve Oda Yönetim Kuruluna bir kez daha teşekkür etmek 
istiyorum.”

“Denetleme kurumumuzun sağlam zeminlere 
oturması bir eğitim sürecidir” 

Oda Denetleme Kurulu Üyesi Hüseyin Kaya, denetleme-
nin bir kontrol mekanizması olmadığını belirterek özetle 
şunları söyledi: “Denetleme Kurulu olarak 2 Nisan’da 
yapmış olduğumuz toplantıda kararlaştırdığımız üzere, 
yine iki dönem halinde, 3’er aylık süreyle 6 aylık denetle-
me programımızı yapacağız. Bunu Temmuzun 16’sında, 

23’ünde ve 30’unda yapmayı düşünüyoruz. Ondan sonra 
tekrar yine rutin olarak 3 ayda bir denetlememizi yapa-
cağız. Arkadaşlar; denetleme, bir kontrol mekanizması 
değildir. Denetleme, tüzüğümüzle, yönetmeliğimizle bir-
likte, sizlerle nasıl daha iyi çalışabiliriz, bu kurumu daha 
nasıl oturtabiliriz, artımızı, eksiğimizi iyice tartışıp, bir 
zemine oturtmak amaçlıdır. Hiçbir zaman için denetici 
gelip şubelerde açık bulma, eksik bulma gibi bir amaç pe-
şinde koşmaz. Bu gibi kuşkulara kapılmayalım. Denetici, 
bir eğitimcidir. Hem öğretiriz, hem öğreniriz arkadaşlar. 
Biz her şeyi bilmeyiz. Bir şeyler öğretirsek, bir şeyler de 
öğreniriz. Böylece kurumumuzu çok daha sağlam zemin-
lere oturturuz.”

“Uygulamalı Eğitim Merkezi’mizin açılışını 
gerçekleştirdik”

Adana Şube Başkanı Hasan Emir Kavi yaptığı konuşmada 
özetle şunları söyledi: “1 Nisanda, Genel Başkanımızın 
da, Merkez yöneticilerimizin de katıldığı, Uygulamalı 
Eğitim Merkezimizin de açılışını gerçekleştirdik. Bizi he-
yecanlandıran bir projeydi. 2 aylık bir süre içerisinde de 
inşaatı tamamlamayı hedefliyoruz. 20 Ağustos 2015’te 
protokolünü imzalamıştık, 20 Ağustos 2016’da da tüm 
faaliyetlerimize hazır halde tamamlamayı hedefliyoruz. 
Protokolü imzalarken Hüseyin Başkanımız vardı; ta-
mamlarken, inşallah bu dönem içerisinde çok daha hız-
lı bir şekilde, eğitimlerimizle birlikte başlayacağız. Bu 
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merkezimizde hem MYK’dan alacağımız belgeyle... Sey-
han Belediyesi’yle ortak bir protokolümüz olduğu için 
SMM’lerle birlikte yürütüyoruz, onlar da halk eğitimle bir 
protokol imzalamış durumdalar. Vereceğimiz belgelerin 
Milli Eğitim Bakanlığı’ndan onaylı olabilmesiyle ilişkili. 
Oradan da yine Milli Eğitim Bakanlığı’ndan onaylı ope-
ratör belgeleri verebileceğiz. Oluşturduğumuz alan, 300 
metrekarelik bir alan. Bir büro kısmı, atölye kısmı, eğitim 
salonu kısmı ve laboratuvar kısmı yer alacak Uygulamalı 
Eğitim Merkezi’mizde.” 

“Faşist faşisttir, diktatör de diktatördür, 
diktatörün iyisi kötüsü olmaz”

İstanbul Şube Başkanı Battal Kılıç özetle şunları söyledi: 
“Ben, Adana Şube’nin Uygulamalı Eğitim Merkezi’yle 
ilgili yaptığı çalışmayı kutluyorum; gerçekten önemli ve 
gerekli olduğunu düşünüyorum. Bu heyecanı İstanbul’da 
da yaşamak istiyoruz. Tabii ki diğer şubelerimiz için de 
bu konu önemli, onları ayrıştırmak istemiyorum. Ama 
özellikle İstanbul’un metropol yapısı gereği artık elzem 
olmuştur. Yani Oda Merkezi ve diğer şubelerden ben 
bu konuda destek bekliyorum. Bu dönemde Uygulamalı 
Eğitim Merkezi’nin hayata geçmesi gerekiyor arkadaşlar. 
Bu konudaki araştırmalarımızı devam ettiriyoruz. Sizlerin 
de destek vererek, bu heyecanı bizlere yaşatmanızı bek-
liyorum. Önümüzdeki süreç zorlu bir süreç gerçekten. 
TMMOB Başkanımız da söyledi. Bu süreci de iyi okumak 

lazım. Başta bir diktatör, ağzından çıkan lafın uygulanma-
sı doğrultusunda her şey devam ediyor. Zorlu bir süreç. 
Birileri “diktatör bozuntusu” diyor. Arkadaşlar; bu, yan-
lış bir kelime. Bu bir diktatör. Faşist faşisttir, diktatör de 
diktatördür.”

“Üyelerimize ve ailelerine yönelik birçok 
faaliyet planlıyoruz” 

Gaziantep Şube Başkanı Gürcan Ülgey özetle şunları 
söyledi: ”Biz, üyelerimize, yeni üyelerimize ve öğren-
ci üyelerimize ve ailelerine yönelik birçok faaliyetlerde 
bulunmayı planlıyoruz, bir kısmını da gerçekleştirdik. Si-
nema günleri gibi, rozet takma törenleri gibi veya özel 
buluşmalar gibi bazı etkinlikler gerçekleştirdik. Bunları 
daha da geliştirerek, daha büyük boyutlara taşımayı plan-
lıyoruz. Biz, Gaziantep’te meslek liselerinde üniversite 
sınavları öncesi bilgilendirme toplantıları yaparak, onlara 
mesleğimizi, TMMOB’yi, mühendisliği, mimarlığı ve şe-
hir plancılığını tanıtıyoruz. Tabii, ilk vurguladığımız şey 
şu: “Mühendis, mimar veya şehir plancısı olmak zorunda 
değilsiniz. Herkes en sevdiği şeyi olmalı, herkes en sev-
diği şeyle başarılı olmalı.” Bu ülkenin bizlere çok ihtiyacı 
var; ama bizim dışımızda da her mesleğe çok ihtiyacı var. 
Onun için, biz kendimizi tanıtıyoruz, bizim dokumuza 
uygun insanların bizim mesleğimize katılmasını daha çok 
önemsiyoruz; her meslekte de doğru insanların olmasını 
özellikle arkadaşlardan rica ediyoruz, istiyoruz, anlatıyo-

ruz. Çok verimli çalışmalar oluyor. Herkesin de, diğer 
şubelerin de şehirlerinde bunu yapmasını tavsiye ediyo-
rum.”

“En çok yoğunlaştığımız alan öğrenci üye 
çalışmaları” 

Zonguldak Şube Başkanı Birhan Şahin özetle şunları söy-
ledi: “Bizim en çok yoğunlaştığımız alan, öğrenci üye 
çalışmaları. Daha önce bizim öğrenci üye çalışmalarında 
birlikte olduğumuz arkadaşlarımız Odanın kurulların-
da yer alıyorlar, çalışanı olarak yer alıyorlar ve bu bize 
mutluluk veriyor. Yani geleceğe dönük yaptığımız çalış-
maların ete kemiğe bürünmesi, karşımıza tatbikatta çık-
ması bizi onurlandırıyor.  Öğrenci üye çalışmasında iyi bir 
ivme yakaladığımızı düşünüyoruz. Bizim Zonguldak’taki 
Üniversite’nin Makina Bölümü’nde okuyan öğrencilerin 
yüzde 80’i bizim üyemiz konumuna geldi. İyi bir ivme 
yakaladık nicelik olarak. Bunu Kastamonu, Karabük ve 
Bartın’daki üniversitelerde yaygınlaştırmayı düşünüyo-
ruz. Örneğin, iki hafta önce Karabük’te bir toplantı yap-
tık, yaklaşık 400 kişinin katıldığı bir salon toplantısıydı; iyi 
bir ileşitim oldu; biz Odayı anlattık, arkadaşların Odaya 
dair sorularını cevaplamaya çalıştık, mesleği anlatmaya 
çalıştık. Açtığımız stantta da ilk gün 200 öğrenci üyelik 
başvurusunda. Bir de bunu yaptığımız ortam da, inanın ki, 
çok baskıcı, zorlayıcı bir ortam. Mesela, salona astığımız 
“Rant İçin Değil, Halk İçin Mühendislik” yazısını üniver-

site yönetimi, güvenlikçiler gelip fotoğrafladılar, “Komü-
nizm propagandası yapıyorsunuz” diye. Stantta çocuklar 
başvuru alıyorlar, öğrenci üyelik için; “Dağa eleman mı 
devşiriyorsunuz?” falan gibi, bu şekilde yaklaşımlar sergi-
lendi. Bu şekilde zorluklarla 200 çocuğun cesaretle üyelik 
başvurusunda bulunması önemli. Herhalde bu sayıyı bir 
500’e çıkartmayı hedefliyoruz.”

“Her temsilcilikte çalıştay, panel veya 
bilgilendirme toplantıları yapacağız” 

Denizli Şube Başkan Vekili Harun Kemal Öztürk özetle 
şunları söyledi: “Bu geçen kısa süre içerisinde hem De-
nizli Şube merkezinde, hem de temsilciliklerde eğitimle 
ilgili çalışmalarımıza çok hızlı bir şekilde devam ediyoruz. 
Her temsilcilikte mutlaka bir çalıştay, panel veya spesi-
fik, özel konularda mutlaka bilgilendirme toplantılarını 
yapacağız. Temel amaçlarımızdan birisi bu. Geçtiğimiz 
süre içerisinde 1 Mayıs’la ilgili tertip komitesinde Oda-
mız yer aldı, başvurularımızı yaptık. O konuda Makine 
Mühendisleri Odası olarak öncü bir şekilde devam edi-
yoruz. Aynı şekilde, İKK’da da çok etkin bir şekilde Oda 
olarak yer alıyoruz ve Odamızı güçlü bir şekilde temsil 
ediyoruz. Tabi, geleceğimiz olan öğrenciler çok önemli. 
Zonguldak’tan gelen arkadaşın da az önce belirttiği gibi, 
biz de öğrencilerle ilgili çalışmalarımıza yoğun bir şekilde 
devam ediyoruz. 100’ün üzerinde öğrencinin katılımıyla 
bir toplantı gerçekleştirdik, bir komisyon toplantısı yap-



1312 bülten 214
nisan 2016

bülten 214
nisan 2016

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

tık. Aynı zamanda Pamukkale Üniversitesiyle (ben de 
aynı zamanda Pamukkale Üniversitesinde öğretim üye-
siyim) Mühendislik Fakültesiyle birlikte, enerji verimliliği 
konusunda bir yarışma düzenliyoruz Üniversite yöneti-
miyle olan işbirliği, öğrencilerle olan ilişkiler de bizi daha 
güçlü kılıyor.”

“Üniversitelerde, mühendislik diplomalarının 
parayla satıldığı bir dönemdeyiz”

 Trabzon Şube Başkanı Şaban Bülbül özetle şunları söyle-
di: “Makina mühendisliğine, bu mesleğe yapılan saldırıların 
temelindeki bir konuyu da sizlere hatırlatmak istiyorum. 
Bence bu mühendisliğe yapılan saldırılar, TMMOB’ye ya-
pılan saldırılar, her bölgede açılan üniversitelerin, altyapı-
sı olmayan bölümlerin kurulması; 300 bin, 400 bin, 500 
binlere giren öğrencilere mühendislik diploması verilme-
siyle beraber başladı. Çünkü orada hak etmediği halde, 
mühendis olma kriterlerine uymadığı halde açılan üniver-
sitelerle (özel üniversiteler de bunların içerisinde) bera-
ber bir laçkalaşma oldu mühendislik alanında. Önce bu-
nunla iyi bir mücadele edilmesi gerektiğine inanıyorum. 
Bu rakamın 150 binlere, 100 binlere çekilmesi gerekiyor. 
Çünkü mühendis olmak için belli kriterlere, belli bir te-
mel yapıya, bilgiye ihtiyacımız vardır. Ama bugün, maa-
lesef, önüne gelenin mühendis olduğu, üniversitelerde 
mühendislik diplomalarının parayla satıldığı bir dönemde, 
bu mesleğimizin de ne kadar laçkalaştığını zaten görüyo-

ruz. Çünkü onlara da etkinlik alanları verilmesi gerekiyor; 
onlara, bilgisine göre değil, sadece diplomasıyla beraber 
iş alanlarının açılması gerekiyor.”

“Kültürel soykırımla kentin belleği silinmeye 
çalışılıyor”

Diyarbakır Şube Başkanı Sait Bahçe konuşmasında 
özetle şunları söyledi: ”Değerli dostlar; bilindiği gibi, 
Almanya’nın Bonn kentinde yapılan UNESCO 39. Dün-
ya Miras Komitesi toplantısında alınan nihai kararla, 4 
Temmuz 2015 tarihinde, 5700 metre uzunluğunda ve 12 
metre yüksekliğindeki Diyarbakır Surları ile 700 hektar-
lık alanı kapsayan Hevsel Bahçeleri, dünya kültür mira-
sı listesine alınmıştı. 2015’in Temmuz ayında UNESCO 
dünya kültür mirası listesine giren Diyarbakır Surları ve 
Hevsel Bahçeleri’nin, Suriçi’nin mevcut durumda uğradı-
ğı ağır tahribat sonucu miras listesinden çıkarılma tehli-
kesi de bulunmaktadır. Dünya kültür miras listesinde bu-
lunan yapıların korunmasına ilişkin yıllık 4 milyon dolarlık 
bir toplam fon desteği söz konusuyken ve Sur ilçesindeki 
yapıların acil onarım ihtiyacının bu fonlarla sağlanabileceği 
ortadayken, acil kamulaştırma kararının altında yatan bir 
diğer fikrin rant sağlamak olduğunu görmek mümkün-
dür. Sur ilçesinde ikamet eden binlerce yurttaşın zorla 
yerlerinden edildiğini, kültürel bir soykırımla kentimizin 
belleğinin silinmeye çalışıldığını ve tarihi dokuların teh-
dit altında bırakıldığı aşikardır. Kadim kentimizin tarihi, 

kültürel, sosyal ve ekonomik bakımdan merkezi konu-
munda bulunan Sur ilçesi bu coğrafyanın ruhudur, 7 bin 
yıllık geçmişidir, kentin hafızasıdır, bütün bir insanlığın 
mirasıdır. Biz bu mirasa sahip çıkacağız. Sizlerin de sahip 
çıkması gerekiyor.”

“Büyük projeler geldiği zaman sorun 
yaşamaktayız”

Edirne Şube Başkanı Aziz Avukatoğlu yaptığı konuşma-
da özetle şunları söyledi: ”Bir üye toplantısı yaptığım-
da, meslektaşlarımız bazı isteklerde bulundular; burada 
onları açıklamak istiyorum. Birincisi, SMM arkadaşları-
mız, belediyelerdeki imar bürolarıyla veyahut da özel 
idarelerde ihalelere girmek için dosyalar aldıklarında 
çeşitli sorunlarla karşılaştıklarını söylediler. Bunlarla il-
gili belediye başkanları ve özel idare müdürleriyle pro-
tokol yaparak, meslek içi eğitim adı altında, bir çalıştay 
mı desek, ne desek, eğitim vermeyi ve proje birlikteli-
ğinin oluşmasını sağlamayı amaçladık. İkinci istekleri de 
şu: Biz, taşra diye tabir edilen küçük illerden oluşan bir 
şubeyiz. Bize büyük projeler geldiği zaman sorun ya-
şamaktayız. Meslektaşlarımız internette projeyi aradığı 
zaman, örnek tip proje, Biz Mühendisiz adı altında bir si-
teden ücret karşılığı bunları edinmekte. Bundan dolayı, 
arkadaşlarımız, Odamızın sayfasında bu tarz projelerin 
örneklerinin verilmesini istemekteler. Bir diğer istekleri 
de daha iyi şartlarda çalışmak. Çünkü gördüğünüz gibi, 

şu anda sürekli çalışma alanlarımız daraltılmakta. Fakat 
bir taraftan da iş sağlığı ve iş güvenliği kontrollerinden 
dolayı yeni iş sahaları açılmakta. Bunlarla ilgili eğitim ça-
lışmaları istemekte bizim etkinlik alanımızdaki mühendis 
arkadaşlarımız.”

“Bir ülkede insanların nasıl öldüğüne bakın” 

Samsun Şube Sayman Üyesi Aycan Türkel özetle şunla-
rı söyledi: “Sevgili dostlar; ünlü bir düşünürün sözü var, 
bunu İzmir’de, Asansör Semineri’ndeki bir sunumda gör-
müştüm; “Bir ülkede insanların nasıl öldüğüne bakın” di-
yor. Burada sizlere, bu ülkede insanların nasıl öldüğünü 
anlatmama gerek yok. Sabah internette bir haber gör-
düm, o nedenle bunu yazdım. Bir ilimizde cenaze aracıy-
la bir araç çarpışıyor ve 4 kişi ölüyor. Düşünün, cenaze 
aracıyla bir araç çarpışıyor ve 4 kişi ölüyor. Belki dünya-
nın hiçbir yerinde olmayacak şeyler bunlar. Geçtiğimiz 
dönemi Oda Genel Başkanımız ve TMMOB Başkanımız 
başta anlattılar. Geçtiğimiz döneme örnek olsun diye 
söylüyorum. Sabah haberlerinde, Kahramanmaraş’ta 
kurulması planlanan bir mülteci kampıyla ilgili, o yörede 
yaşayan yurttaşlarımızı izledim. Bir teyzemin söylediği 
çok güzel bir söz var. Diyor ki, “Yaşam alanlarımıza mü-
dahale ediyorlar, hayvanlarımızın yaşam alanlarına mü-
dahale ediyorlar. Bunlara karşı sonuna kadar mücadele 
edeceğiz.” Gerçekten de, bırakın yaşam alanlarını, nefes 
almakta zorlandığımız bir dönemden geçiyoruz. Bu dö-
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nemde görev yapan, görev üstlenen hepimize kolaylıklar 
diliyorum.”

“Bizim ülkemiz sanayi toplumu olamıyor” 

Mersin Şube Başkanı O. Akar Tülücü özetle şunları söy-
ledi:  “Arkadaşlar; bütün belediyelerin parası var, buna 
inanın. Bizim bu Güneş Evi’nin ikinci ayağı, başka bir il-
çede veya Büyükşehir üzerinden, Endüstri ve Makine 
Sanayi Müzesi oluşturmak. Ortalama 350-400 bin lira 
bütçeyle oluşturulabilir. Çünkü belediyeler aynı zaman-
da bir seçim kazanımı olarak gördükleri için bu yapıları, 
rastgele, saçma sapan beton yığınlarına yüzlerce milyon 
lira harcayacaklarına, 300-500 bin liraya bu tür yerler ya-
pabilirler. Bilinçlendirme anlamında bu çok önemli. Eğer 
belediye başkanlarıyla irtibata geçerseniz bu konuyu da 
açın. Neden böyle bir yer açmayı düşünüyoruz? Sanayi 
Müzesi’nin amacı şu: Bizim ülkemiz sanayi toplumu ola-
mıyor. Tüccar toplumu olduğu için. Sanayi toplumu ol-
ması için, ilkokuldan o algıyı kazandırmamız lazım. Yani 
bir “careskal” sistemi, bir dişli mekanizmasını, küçük bir 
değirmen makinesi olabilir, basit aletlerle... Yine aynı şe-
kilde, çocukları belediyenin otobüsleriyle getirip, onlara 
40 dakika, 35 dakika bir sunum, gezi yaptıracağız. Bunun 
mesleğimiz açısından da, ülkemizin sanayileşmesi açısın-
dan da bir ufuk yaratacağını düşünüyorum. Önümüzdeki 
dönem için, tersten başlamak gerektiğini düşünüyorum; 
şubelerin çok aktif olması gerektiğini düşünüyorum. Biz, 

Şube olarak, bölgemizdeki tüm kent konseylerine veya 
tüm faaliyetlere mutlaka katılım sağlıyoruz, orada varlı-
ğımızı hissettiriyoruz. Bu önemli. Çünkü birçok sorunu 
çözmenizde de etkili oluyor; bu katılımlar, sizin etkili, 
güçlü, dinamik bir örgüt olduğunuz hissini veriyor.”

“Önümüzdeki dönemde birkaç konuya daha 
fazla eğileceğiz” 

Kocaeli Şube Başkanı Ünal Özmural özetle şunları söyle-
di: ”Bir Körfez hattı var, biliyorsunuz; geçiş köprüsü, şu 
anda devam ediyor. Namazgah Barajı dediğimiz, Kandıra 
bölgesinde yapılan büyük bir baraj var; bununla ilgili sıkın-
tılar devam ediyor. Kocaeli gerçeğinde yapılmak istenen 
bir tramvay var; bununla ilgili şehir ciddi anlamda bir kaos 
içine girmiş durumda. Lojistik merkezlerinin yaratmış ol-
duğu ciddi bir trafik yükü var Kocaeli’nde. Bunlar, İKK’nın 
önümüzdeki günlerde konuşması gereken konular diye 
düşünüyoruz ve bu konuyla ilgili de çaba sarf ediyoruz. 
Kocaeli’nde teknik hizmetler olarak baktığınız zaman, 
önümüzdeki dönemde birkaç konuya fazla eğileceğiz. 
Bunlardan bir tanesi tahribatsız muayene, bir diğeri de 
raf ve taşıyıcı ekipmanların kontrolleri. Geçmiş dönemde 
yaptık, çok fazla bunu dillendirmedik, ama Kocaeli’nde 
bir ilk vardır, o da şu: Biz, Honda fabrikasıyla bir sözleşme 
imzaladık; LPG’li olarak üretilen tüm araçların fabrikada 
tüm çıkışları bizim üzerimizden geçiyor. Bir ofis açtık 
bunun için. Şu anda üretilen LPG’li araçların tamamının 

kontrolleri bu ofisimiz tarafından, orada 8 saat çalışan bir 
arkadaşımız tarafından yapılıyor. İkinci vardiya konusun-
da da bir çalışma var. Zannediyorum şubeler arasında bu 
anlamda tek uygulama bu. Onun dışında, çalıştığımız bir 
konu daha var, geçen hafta görüşmelerini yaptık; Petrol 
Ofisi’nin tüm Türkiye’deki bakım istasyonlarındaki bakım 
elemanlarının yetiştirilmesiyle ilgili bir protokol yapma 
konusunda belli bir noktaya geldik. Eğer bunu yapabi-
lirsek, bu örgüt için de önemli bir kazanç olacaktır diye 
düşünüyorum.”

“Bize düşen, ülke ve millet meselesinde aynı 
duruşu, azmi ve kararlılığı göstermektir”

Kayseri Şube Başkanı Ersin Fener özetle şöyle konuştu: 
“Bugün yaşanan olaylara karşı Türk Mühendis ve Mimar 
Odaları Birliği ve odaların yaklaşımları ile şubelerimizin 
arasında da farklı bir yaklaşımın olduğu bir gerçektir. 
Bugün burada ve bundan sonra da yapacağı çalıştaylarla, 
Makine Mühendisleri Odası, yegane değeri olan üyeleri-
nin temsilcileri ve Oda örgütlülüğünün yapıtaşı olan şube 
yöneticileri ve danışma kurullarıyla, yaşanan olayları, 
ülkemizin geldiği noktayı, terörü, siyaseti, bizleri bekle-
yen geleceği, ülkemizdeki gayrı millî yapılaşmayı, toplum 
üzerindeki ayrışmayı, birlikte yaşama arzusu ve özlemin-
deki kaybolma duygusunu, ideolojilerden uzak bir anla-
yışla ele almalı ve tüm şube ve üyelerimizin altına imza 
atabileceği bir yaklaşım tarzı ortaya koymalıdır. Makina 

Mühendisleri Odası Kayseri Şubesi olarak, bağlı bulundu-
ğumuz meslek odasından beklentimiz, tarafsız, mücadele 
konusu ettiği tüm değerleri millilik temelinde tüm ke-
simlere lineer sergilemesidir. Aksi durumda, ifade edilen 
barış, kardeşlik, eşitlik gibi kavramların sadece ideolojik 
bir yaklaşımdan ibaret olacağını; temsil edilen tabandan 
uzak, gerçek dışı ifadeler olacağını belirtmek istiyorum. 
İdeolojimiz, dünya görüşümüz, etnik tabanımız, siyasi 
partimiz ne olursa olsun, bize düşen, ülke ve millet mese-
lesinde aynı duruşu, azmi ve kararlılığı göstermektir. Oda 
genelinde, Oda siyasetini belirleme, şubeler arasında 
koordinasyonu sağlama, paylaşım ve dostlukların gelişti-
rilmesi, farklı düşüncelerin değerlendirilmesi noktasında, 
geçen dönemde de defalarca zikrettiğimiz, bir dönemdir 
yapılmayan şube başkanları toplantısının da bu ve bundan 
sonraki süreç içerisinde aktif kılınması gerektiğini bir kez 
daha ifade etmek istiyorum.”

“Artan baskı politikaları gün geçtikçe İzmir’de 
de demokratik hak ve özgürlükleri yok edecek 
boyutlara ulaşmaya başladı” 

İzmir Şube Başkanı Güniz Gacaner özetle şöyle konuştu: 
“Ülke gündemiyle ilgili birçok konu konuşuldu, ben sa-
dece iki konuda görüşümü aktarmak istiyorum. Bu artan 
baskı politikaları ve yaratılan kaos ve katliamlar ortamını 
hepimiz biliyoruz. Ülke genelinde bunların yansımalarını 
da görüyoruz. Özellikle İzmir’de gerçekleşen bir olayı si-
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zinle paylaşmak istiyorum. Bu artan baskı politikaları gün 
geçtikçe İzmir’de de demokratik hak ve özgürlükleri yok 
edecek boyutlara ulaşmaya başladı. Son olarak TMMOB 
İl Koordinasyon Kurulu’muzun da içinde yer aldığı, İzmir 
emek barış ve demokrasi güçlerinin gerçekleştirdiği ba-
sın açıklamaları nedeniyle, TTB Merkez Konseyi Üyesi 
ve İzmir Tabip Odası eski başkanlarından Fatih Süren-
kök, Eğitim-Sen İzmir 1 Nolu Şube Başkanı Bahri Akkan, 
haklarında var olduğu belirtilen soruşturmalar nedeniyle 
Valilik tarafından görevlerinden alındı. Bunlar sadece de-
mokratik haklarını kullandıkları için bu şeye tabi kaldılar. 
Yarın bizler de kalacağız. Bu dönem yine İKK sekreterliği 
Odamızda, Makina Mühendisleri Odası’nda ve bizim de 
arkadaşlarımız sırf bu TMMOB adına yapılan etkinlik-
lerde özgürce ifadelerimizi paylaştıkları için bizler adına 
davalar görmekteler, halen daha dava süreçleri de de-
vam etmekte. Tabii ki en önemli konu, ülke gündemini 
birkaç haftadır meşgul eden bu Ensar Vakfı’na ait öğrenci 
yurdunda 45 öğrenciye yapılan cinsel taciz olayı. 10 öğ-
renciye tecavüz edildiği raporla belirlenmiş. Cinsel taciz 
iddiası değil artık, bu cinsel tacizler gerçekleşmiş. Peki, 
bunun yanında Hükümetimiz ne yapıyor? Bu vakfı canhı-
raş savunmak için önlerine yatıyor. Çocukların durumu 
ne olacak, hiç kimse bunu sormuyor. Bu çocukların ge-
leceği ne olacak, kimse bunu konuşmuyor. Sadece En-
sar Vakfı’nı aklamak için, tüm AKP bakanları dahil olmak 
üzere, canhıraş savunmaya devam ediyorlar.”

“Projelerini getirmeyen arkadaşların SMM’leri 
onaylanmasın”

Konya Şube Başkanı Ö. Erdoğan Duransoy özetle şun-
ları söyledi: ”Değerli arkadaşlar; ülkelerin gelişmişliği, 
insana verdiği önemle ortaya çıkıyor. Ülkeler, vatandaş-
larına, insanlarına ne kadar değer veriyorlarsa, o kadar 
gelişmişler. Tabii, bizim Hükümetimiz de çok fazla de-
ğer verdiği için, geçim sıkıntıları diz boyu, kadın hakla-
rı ayaklar altında, tecavüzler bir taraftan, katliamlar bir 
taraftan. Allah hepimize kolaylık versin diyorum. Bu 
ortamda meslek yapmak da çok zor. Ama tabii, biz se-
çildik, bir şekilde başladık; diğer şubeler gibi, süreçleri-
mizi tamamladık, hatta İKK toplantımızı da biz bitirdik. 
Konya’da İKK sekreteri yine Makina Mühendisleri Oda-
sı. Burada ufak bir parantez açmak istiyorum. İKK sek-

reterliği için hakikaten diğer odaların içinde en güçlüsü 
Makina Mühendisleri Odası; ama Makina Mühendisleri 
Odası Konya Şubesi’nin maalesef TMMOB delegesi yok 
Başkanım. Konya’daki diğer odalarda, İnşaat Mühen-
disleri Odası’nda, Mimarlar Odası’nda var; ama Makina 
Mühendisleri Odasında yok. Şaban Başkanım onu be-
lirtmişti, ben de belirtmeden geçemeyeceğim. Gelecek 
dönemde talebimiz var Başkanım. Projeler dile getirildi. 
Projeleri getiren arkadaşlar olduğu gibi, büyük bir kısmı 
da getirmiyor. Tabii, uyarıyorsunuz, yazı yazıyorsunuz, 
belli bir sürece giriyorsunuz... Onun için, ufak bir deği-
şiklik olabilir mi diye benim bir teklifim olacak. Sene ba-
şından itibaren SMM’leri onaylamayalım. Projelerini ge-
tirmeyen arkadaşların SMM’leri onaylanmasın. Konya’da 
Elektrik Mühendisleri Odası bunu yapıyor. Sene başında 
SMM için müracaat eden arkadaşların SMM’lerini onay-
lamıyorlar ve yıl içinde mecburen o arkadaşlar getiriyor. 
Çünkü öbür türlü, getiren arkadaşlara hakikaten büyük 
bir haksızlık oluyor. Bunun değerlendirilmesini istiyo-
ruz.”

“Yaratılan korku, kaos, şiddet ve baskı 
ortamına inat; barış, özgürlük, bilim, fen, çevre 
demeye devam edeceğiz” 

Ankara Şube Başkanı Ö. Varlık Özerciyes özetle şöyle 
konuştu: ”Malum, ülkemiz artık katliamlarla anılıyor. 

Çok sayıda insanımızın vahşice öldürüldüğü, hayatta kal-
manın tesadüf haline geldiği bir ülke haline geldik. Her 
konuşmamızda yeni bir katliamı lanetliyoruz. Yaşanan 
katliamlara sebep olanları nefretle kınıyor, yaralılarımıza 
acil şifalar, acılı ailelere bir kez daha başsağlığı diliyoruz. 
Doğu’dan yükselen feryatları da kalbimizin orta yerin-
de hissettiğimizi yineleyerek, barış çığlığından asla vaz-
geçmeyeceğimizi hatırlatmak istiyoruz. Öylesine ilginç, 
umursamaz, aymaz bir ülke olduk ki. Eğitim sisteminin 
ne hale geldiği belirsiz; istikametini bilimden, fenden her 
geçen gün uzaklaştırıyorlar. Laiklikle selamlaşması olma-
yan bir iktidar. Üniversite mezunlarının ya vasıfsız işlerde 
çalıştığı ya da işsiz kaldığı bir ülke. Umutsuz, gençlerin 
fırsat bulsa yurtdışına gitmek istediği bir ülke. İnternette 
kimlik bilgilerimiz dolaşıyor, tecavüz vakaları yayılıyor, 
“Bir defadan bir şey olmaz” basın açıklamaları... Gerçek-
ten garip, umutsuz, her haberin Zaytung haberi niteli-
ğinde olduğu bir ülkeye evrildik. Her gün buna benzer 
birçok örnek vermek mümkün. İşte tam bu noktada tek-
rarlamalıyız ki, meslek ve meslektaş sorunlarının ülke ve 
toplum sorunlarından ayrılmayacağı temel ilkesiyle ha-
reket ettik bugüne kadar ve bu anlayışımızı sürdürece-
ğiz, sürdürmeye devam edeceğiz. Yaratılan korku, kaos, 
şiddet ve baskı ortamına inat; barış, özgürlük, bilim, fen, 
çevre demeye devam edeceğiz, etmeliyiz.”

“Savaşta değiliz diyoruz, savaşıyoruz. 
Barıştayız diyoruz, her gün bir cenaze haberiyle 
uyanıyoruz”

Antalya Şuba Başkanı Ayşen Hamamcıoğlu özetle şöyle 
konuştu: “Savaşta değiliz diyoruz, savaşıyoruz. Barışta-
yız diyoruz, her gün bir cenaze haberiyle uyanıp toprağa 
veriyoruz. Sözde eğitim kurumlarında tecavüzleri izliyor, 
söz düellolarıyla da bunların üstünü örtmeye çalışıyo-
ruz. Biz, meslek grubu olarak erkek egemen bir meslek 
grubundayız. Tecavüzlerde ben hiç kadın adı duymadım 
bugüne kadar. Bir kadın bir çocuğa tecavüz etmedi, bo-
ğazlamadı ya da herhangi bir cinsel istismarda bulunma-
dı.  Bir kadın başkan olarak bana burada söz verdiniz; 
dolayısıyla, bu duygularımı da ifade etmek istiyorum. Er-
keklerin ya da bunları yapanların ya da bunlara itenlerin 
hepsinin kültürel seviyelerini artırmak için bir proje yap-
mak zorundayız, bilinçlendirmeliyiz. Her şey eğitimden 
geçiyor. Yapacak başka bir şey yok. Eğitim kurumlarında 
eğitim adına bunlar yapılıyorsa, bizlere çok iş düşüyor 
diye düşünüyorum.”

“Kentlerin sakini değil, sahibi olma anlayışında 
olmamız gerekiyor”

Bursa Şube Başkanı İbrahim Mart özetle şunları söyledi: 
”Yeni anayasa gündemde. Katliamlar, arkasından kent-
sel dönüşümler gündemde. Diyarbakır Şube Başkanımız 
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ifade etti, acil planlama yıkımın hemen arkasından geldi. 
Lanse edilen acildir aslında; terör bahanesi ve gerekçe-
siyle Sur’da o katliamlar, o yıkımlar yapılırken, bu planlar 
zaten hazırlanmıştı. Yani terör bahane  -her şeyde olduğu 
gibi- rant şahane anlayışıyla Tayyip Erdoğan iktidarı konu-
yu sürdürmekte. Buna karşı ne diyoruz; diyoruz ki, kent-
lerin sakini değil, sahibi olma anlayışında olmamız gereki-
yor. Bütün kentlerimiz için bu geçerli, kentlerde yaşayan 
hepimiz için geçerli. Diyarbakır’da kentine sahip çıkan 
Diyarbakır Şube’mizi, Şube yöneticilerini, Şube dinamik-
lerini bizler de bu anlamda kutluyoruz. Ancak, onlarla 
birlikte başka sorunlu kentlerde de dayanışma içerisin-
de olmamız gerektiğini düşünmemiz lazım ve dayanışma 
içerisinde olmalıyız. Bursa Şube, Diyarbakır’la dayanışma 
içerisindedir, en azından duygusal anlamda bu durumda-
dır. Daveti için de teşekkür ediyoruz; en yakın zamanda 
planlama arzusundayız. Ancak, bu Diyarbakır ziyaretinin 
Merkez yönetimi tarafından, TMMOB ile de görüşerek 
planlanmasnı, bir defada veya birkaç defada planlanması-
nı öneriyoruz. Yani münferit hareket etmektense, birlik-
te hareket etmenin daha doğru olacağını düşünüyoruz.”

“Emek, demokrasi ve barış güçlerinin yanında 
yer almaya ve sonuna kadar mücadele etmeye 
kararlıyız”

Eskişehir Şube Başkanı Hakan Ünal özetle şunları söyledi: 
“Türkiye’de Tayyip Erdoğan rejiminin özellikle Batılı em-
peryalist güçler tarafından desteklendiğini düşünüyorum. 

Mülteci antlaşmasının da bunun paralelinde gelişen bir 
durum, bunun bir sonucu olduğunu düşünüyorum. Batılı 
güçler açısından, Avrupa’yı, Batı’yı Ortadoğu’dan yalıt-
manın bir yolu olduğunu düşünüyorum ve sevgili arka-
daşlar, vatandaşlıktan çıkarılma gibi bir anayasa değişikliği 
gündeme geldiğinde bu ülkeden göçe zorlanacak olan 
sol, sosyalist, demokrat, aydın, bütün ilerici güçleri bek-
leyen büyük bir savaşa doğru gidildiğini düşünüyorum. 
Çünkü anlaşma ve uzlaşma zemininin ortadan kalktığını 
düşünüyorum ülkede. 5 yıl önce, Suriye, turlar yapılan 
bir turizm memleketi haline gelmişti, hatırlarsınız. Bugün 
dünyanın en büyük paylaşım savaşına sahne olan ve artık 
kendi sınırlarını da aşan ve ülkemize de sıçrayan büyük 
bir savaşın en büyük sahnesi, odağı durumunda. Böyle 
düşündüğümde, Türkiye’yi de önümüzdeki yıllarda nasıl 
bir gelecek beklediğini çok fazla hayal edemiyorum. Her 
gün bir insanlık suçu işlenen bir ülkede, üstelik de ülke-
nin iktidarı tarafından işlenen bir ülkede, gerçekten neyle 
mücadele edeceğinizi şaşırır hale geliyorsunuz. Günlük 
hayatımızı düzenlemede, örgütsel işleyişimizi belirleme-
de daha büyük zorluklarla karşılaşacağımızı düşünüyo-
rum. Dolayısıyla, bu dönem başımıza neler gelecek bil-
miyorum. Sevgili Mehmet Soğancı da sabah bu konudaki 
beklentileri bir miktar paylaştı. Ama gelecek her türlü 
saldırıya karşı, Şube Yönetim Kurulu olarak, emek, de-
mokrasi ve barış güçlerinin yanında yer almaya ve sonu-
na kadar mücadele etmeye kararlı olduğumuzu sizlerle 
paylaşmak istiyorum. Sizlere tekrar başarılar diliyorum.”

TMMOB
Mehmet Soğancı   Başkan
İlter Çelik                              Onur Kurulu  

Oda Merkezi           
Ali Ekber Çakar   Başkan
Nergiz Bilgin                         Başkan Vekili
Yunus Yener                           Sekreter Üye
Tahsin Akbaba                        Sayman Üye
Bedri Tekin                             Üye
S. Melih Şahin                         Üye
Ercüment Ş. Çervatoğlu       Üye
Elif Öztürk   Üye
Şayende Yılmaz   Üye
İsmail Odabaşı   Üye
A. Selçuk Soylu   Üye
Vedat İrşı                               Üye

Oda Müdürü
Arife Kurtoğlu

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

Oda Onur Kurulu 
M. Selçuk Göndermez            
Sadettin Özkalender
Mustafa Yazıcı           

Oda Denetleme Kurulu   
Hüseyin Dinçer   
Hüseyin Kaya    
Satılmış Göktaş   
Fikret Çaral                           
Semiha Öztan   
Güner Mutlu    
Levent Tanrısever                 
Gürsel Yayla                          
Tarık Akmanlar                      
 Oğuz Kepez
Ali Doğan Coşgun                 
Haluk Altay  

46. Dönem 1. Danışma Kurulu Toplantısına katılan Oda Kurulları ve Şube Yönetim Kurulu üyeleri 
ile Teknik Görevlilerin isimleri şöyledir:

Ankara Şube           
Ö. Varlık Özerciyes                Şube Başkanı
Selim Ulukan                         Başkan Vekili
Erhan İğneli   Sekreter Üye
Emre Aydın                             Sayman Üye
Hülya Yıldız Güler                 Üye
Burcu Muzoğlu           Üye
Seyit Ali Korkmaz       Üye
Aslı Gördebak                       Üye
Yusuf Güven                          Üye
Cenk Lişesivdin                     Şube Müdürü

Adana
Hasan Emir Kavi                     Şube Başkanı
Hüseyin Kalantar                  Sekreter Üye
Mustafa Demiryürek             Sayman Üye
Arzu Pekdur                           Üye
Erol Zorlu                             Üye
Meltem Sönmezkaya              Üye
M. Samim Aldık                        Üye
Ozan Deniz Toprak                Üye
Elif Doğruyol                        Şube Müdürü
Hikmet Pekdur                      Teknik Görevli
Hüseyin Atıcı   TMMOB Delegesi

Antalya       
Ayşen Hamamcıoğlu              Şube Başkanı
Hakan Milli                            Sekreter Üye
A. Serhat Bahşi                       Sayman Üye
Hüseyin Öğünlü   Şube Müdürü

Bursa           
İbrahim Mart                          Şube Başkanı
Devrim Tutku Ateş                Başkan Vekili
Fikri Düşünceli                      Sekreter Üye
Ferudun Tetik                        Sayman Üye
Ali İhsan Taşkınsel               Üye

Denizli
Harun Kemal Öztürk             Başkan Vekili
Mehmet Sarıca                       Sekreter Üye
Nuri Kurun                             Sayman Üye

Diyarbakır 
Sait Bahçe                              Şube Başkanı
Sonnur Gönenç Sezik            Başkan Vekili
Haydar Sancar                       Sekreter Üye
Sinan Öztemel                       Üye
Sıddık Akman                         Şube Müdürü
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Edirne           
Aziz Avukatoğlu                    Şube Başkanı
Mehmet Efe                            Başkan Vekili
Mehmet Ceviz                         Üye

Eskişehir    
Hakan Ünal                            Şube Başkanı
Atila Tomsuk                          Sekreter Üye
Neşet Aykanat                       Sayman Üye
S. Serkan Varoğlu                  Üye

Gaziantep   
Gürcan Ülgey                        Şube Başkanı
Hüseyin Ovayolu                   Başkan Vekili
Esra Elitaş                            Sekreter Üye
Ekrem Nacarkahya                Sayman Üye
Kerem Yelekçi                       Şube Müdürü

İstanbul     
Battal Kılıç                            Şube Başkanı
İbrahim Tataroğlu                 Sekreter Üye
Hasan Özger                          Şube Müdürü
Özgür Aksu                            Teknik Görevli
Ertan Demirci                        Teknik Görevli
Tanju Yazıcı                           Teknik Görevli
Tevfik Peker   TMMOB Delegesi

İzmir
Güniz Gacaner Ermin            Şube Başkanı
Melih Yalçın                          Sekreter Üye
Tayfun Çaylan                        Sayman Üye
Necmi Varlık                          Şube Müdürü

Kocaeli        
Ünal Özmural                        Şube Başkanı
Emrah Aydemir                      Sekreter Üye
Mahmut Köse                         Sayman Üye
Ömer Aydın                            Üye
İlbeyi Kılavuz                         Üye
Gültekin Keskin                    Şube Müdürü

Kayseri        
Ersin Fener                            Şube Başkanı
Serdal Kara                           Üye
Ziya Murat Öztürk               Üye
Dursun Ayyıldız                     Teknik Görevli

Konya           
Ö. Erdoğan Duransoy            Şube Başkanı
Adnan Kuntoğlu                    Başkan Vekili
Eyüp Canlı                              Üye
Metin Şahin                           Üye
Nurettin Yıldıran                  Üye
M. Levent Şam                         Şube Müdürü

Mersin         
O. Akar Tülücü                        Şube Başkanı
Önder Ova                              Sekreter Üye
Bora Delibaş Ş                       Sayman Üye
Ayşe Karaca                           Şube Müdürü

Samsun        
Nail Yolaydın                         Şube Sekreter Üye
Aycan Türkel                         Şube Sayman Üye
Kadir Serkan Atılgan           Şube Müdürü

Trabzon       
Şaban Bülbül                         Şube Başkanı
Hamdullah Çuvalcı                Başkan Vekili
Fulya Bankoğlu                     Şube Sekreter Üye
Ufuk Bulut   Üye
Özgür Özdemir                      Üye
Dilek Denizci                         Üye

Zonguldak  
Birhan Şahin                          Şube Başkanı
Melih Başören                       Sekreter Üye
Soner Sinoplu                        Sayman Üye
Ayhan Hilalcı                         Şube Müdürü


