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MMO 46. DÖNEM DANIŞMA KURULU TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ
MMO 46. Dönem Danışma Kurulu 2. toplantısı 20 Ağustos 2016 tarihinde ODTÜ Mezunları Derneği Vişnelik 
Tesisleri’nde gerçekleştirildi. Toplantıya Oda Yönetim, Denetleme ve Onur Kurulu Üyeleri, TMMOB Yönetim 
ve Yüksek Onur Kurulları Odamız Temsilcisi Üyeler, Şube Yönetim Kurulu Üyeleri ve Oda Teknik Görevlilerin-
den oluşan 100’ün üzerinde kişi katıldı. 

MMO 46. Dönem Danışma Kurulu 2. toplantısı, üyele-
rin kendilerini tanıtmalarının ardından Oda Başkanı Ali 
Ekber Çakar’ın açılış konuşmasıyla başladı ve TMMOB 
Başkanı Emin Koramaz’ın konuşmasıyla devam etti. İlk 
konuşmayı yapan Ali Ekber, Çakar salonu selamlayarak 
başladığı açılış konuşmasında, ülke ve Oda gündemine 
dair değerlendirmelerde bulundu ve Odanın 46. Dönem 
çalışmalarını anlattı. “Ülkenin mevcut durumunun Oda 
ve TMMOB’ye yansımalarını ve bizlere düşen görevleri 
hep birlikte değerlendireceğiz” diyen Ali Ekber Çakar, 
yeni dönemin çok daha zor ve mücadele gerektiren bir 
süreç olacağını hatırlattı.

“Uluslararası İşgücü Yasa Tasarısı’na karşı 
yürütülen mücadele için tüm örgütümüze 
teşekkür ediyorum”

Uluslararası İşgücü Yasa Tasarısı Mecliste iken, 
TMMOB‘nin başlattığı kampanyaya aktif destek veren 
örgüt yöneticilerine, üyelere ve Oda dostlarına teşekkür 
eden Çakar: “İyi bir iş yaptığımızı düşünüyoruz. Yasa tas-
lağının madde değişimlerinde, TMMOB’nin görüşlerinin 
tamamı olmasa bile, yakın bir kısmını hep birlikte verdiği-
miz mücadele sonucunda yasada değişiklik yaparak Mec-
listen geçirmiş olduk. Türkiye‘deki genel siyasi durum 

ve iktidarın TMMOB 
mevzuatını değiştir-
me istemini gözetti-
ğimizde, bizi yine zor 
bir dönemin bekledi-
ği açıktır. Ancak, her 
şeye karşın, başlıca 
dayanağımızın, ör-
gütsel bütünlüğü-
müzün tekrar tekrar 
tesisi ve Oda içinde 
uygulama birliğinin 
amasız, fakatsız, ikir-
ciksiz bir şekilde sağlanması olacağını önemle belirtmek 
istiyorum. TMMOB ve odalarımıza yönelik küçültücü-
tasfiyeci saldırıları göğüsleyecek, ülkemizdeki olumsuz 
gelişmelere TMMOB çatısı altında, emek-meslek örgüt-
leri ve toplumsal muhalefet ile birlikte duyarlılık göste-
recek; meslek alanlarımızı koruyup-geliştirecek, meslek 
alanlarımızdan hareketle üyelerimizin toplumsal duyarlı-
lıklarını maksimum seviyeye çıkaracak bir çalışma tarzına 
sahip olmamız gerektiği açıktır” dedi. 
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“15 Temmuz darbe girişimini Oda olarak açık 
bir şekilde kınadık”

15 Temmuz darbe girişimini Oda olarak açık bir şekilde 
kınadıklarını hatırlatan Çakar, konuşmasını şöyle sürdür-
dü: “15 Temmuz darbe girişimini kınarken, demokrasiyi 
bütün antidemokratik güçlere karşı kararlılıkla savunaca-
ğımızı açıkladık. TMMOB gibi, “Ne Darbe, Ne Dikta; Ya-
şasın Bağımsız-Demokratik Türkiye” diyerek, bütünsel 
karşı çıkışımızı ifade ettik. Demokrasiyle ilgisi olmayan, 
sömürü ve zulüm düzenini savunan güçler arası iktidar 
kavgasına işaret ettik. Çatışmanın taraflarının, demokra-
si dışı yollarda mutabık olduklarını belirttik. Mevcut du-
rumun müsebbibi, iktidar ve eski koalisyon ortaklarıdır 
dedik ve bu güçlerin elbirliği ile ülkemizi mahvettiklerini 
belirttik. Yeni döneme ilişkin olarak da, bu süreçten ar-
zulananın, açık bir diktatörlük, açık faşizm ve başkanlık 
rejimi olduğunu ifade ettik. Taraflar arasında, sermaye 
egemenliğinin, emek, ülke, halk düşmanı neoliberal poli-
tikaların hangi siyasal İslamcı hizbin çıkarları eşliğinde sü-
receği dışında özsel bir ayrım bulunmamaktadır. Mevcut 
durumda galip gelen tarafın, ülkemizin yeraltı, yerüstü 
kaynakları ile emekçi halkın sömürülmesi ve baskı altında 
tutulmasının baş aktörü olduğunu unutmamalıyız. Darbe 
girişiminin başarıya ulaşmasını arzuladığı rahatça söyle-
nebilecek olan ABD-AB çevreleri ile iktidar arasındaki 
çelişkilerin, bir kopuşa veya Türkiye‘nin dış politikasın-
da köklü bir yön değişikliğine başvurabileceği boyutlara 
ulaşacağını beklememek gerekir. Zira Türkiye‘nin kapi-
talist-emperyalist sistem ile ilişkileri, yapısal, sistemik, iç-
selleşmiş, eklemlenmiş ekonomik, askeri, ideolojik, siyasi 
boyutlara sahiptir.”

“Olağandışılık Türkiye'de neredeyse yapısaldır, 
süreklilik arz etmektedir”

15 Temmuz sonrası ilan edilen OHAL uygulamalarına 
değinen Çakar, ülkemizde olağandışılık veya olağanüstü 
durumların salt bu darbe girişimine bağlı olmadığını, ön-
cesinde de yapısal düzlemde mevcut olduğunu hatırlattı 
ve konuşmasına şöyle devam etti: “15 Temmuz darbe 
girişimi sonrasında devreye sokulan olağanüstü hal yet-
kileri bir an için bir kenarda tutulursa, en yakın örnekleri 
daha iyi hatırlarız. 2011 yılında Nisan-Ekim ayları arasında 
uzun bir süreye yayılan kanun hükmünde kararnameler, 

süreklileşmiş anayasa ihlalleri, fiili rejim değişikliği açık-
lamaları, art arda patlayan bombalar, katliamlar, devlet 
şiddetinin yaygınlığı, cumhuriyet, demokrasi ve laikliğe 
yönelik kindar saldırıların hiçbiri, olağan demokratik yö-
netim tekniklerine veya demokratik bir rejime işaret et-
miyordu. Olağandışılık Türkiye’de neredeyse yapısaldır, 
süreklilik arz etmektedir. "Olağandışı bir rejim" tespitini 
bu nedenle, Nisan ayındaki Danışma Kurulu toplantısın-
da, fiili, gerçek durumdan hareketle yapabiliyorduk.

Darbe girişiminin ardından gelen şimdiki yeni resmi 
OHAL ise iktidarın 15 Temmuz öncesi yapmak istedik-
lerine, kısaca dikta yönelimine maddi ve moral bir güç, 
üstünlük sağlamak için devrededir. "Milli birlik" ve "de-
mokrasi" demagojileri eşliğindeki mevcut durum; ordu, 
polis, istihbarat, yargı, eğitim, sağlık dahil bütün devlet 
kurum ve organlarını, sermaye güçlerini ve parlamenter 
muhalefet ile birlikte bütün siyaseti, Sarayın oligarşik ik-
tidar çıkarları doğrultusunda yeniden yapılandırma, yeni 
bir dizilim ve hiyerarşiye tabi tutma olanaklarını sunmak-
tadır. Erdoğan, darbe girişiminin bastırılacağının işaretleri 
ortaya çıkınca, mevcut durum için, bu nedenle, "Allah‘ın 
lütfu" demiştir. Yani söz konusu olan yalnızca devletin 
değil, devletin organik bağları bulunan toplum, sermaye, 
siyaset ve çelişkilerin de oligarşik otoriter bir tarzda dü-
zenlenmesi çabasıdır.” 

“Laiklik iki tarafın da hazmedemediği ilerici, 
devrimci, tarihsel, toplumsal bir gerekliliktir”

Çakar, “Çatışmanın her iki tarafı da aynı amaca ulaşmaya 
çalışan siyasal İslamın iki ayrı hizbidir” diyerek konuşma-
sını şöyle sürdürdü: “Biliyoruz, bugünlerde televizyon 
ekranlarında ve basında Gülen Cemaati’nin sapkın din 
anlayışı ve örgütlenmesine yüklenilmektedir. Ama biz 
unutmayız, unutmamalıyız ki, çatışmanın her iki tarafı da 
aynı amaca ulaşmaya çalışan siyasal İslamın iki ayrı hizbi-
dir. Laiklik iki tarafın da hazmedemediği ilerici, devrimci, 
tarihsel, toplumsal bir gerekliliktir. Ancak, darbe gece-
sinden itibaren salâlara başvurulması, dini motiflerin aşırı 
kullanımı ile diğer cemaat-tarikatlara tanınan özgürlükler 
ve din esaslı-laiklik dışı düzenlemeler bütün hızıyla sür-
mektedir. Siyasal İslamcı ideoloji, milliyetçiliği de içere-
rek yol almaktadır. "İmanlı Çılgın Türkler" gibi sözler, rol 
ve söylem çalma içeriklidir. Emperyalizmin desteklediği 
Türk-İslam sentezi, başarısının doruğundadır. Atatürk 
posterlerinin sahtekarca kullanımı, laiklik düşmanlığını 

gizleyememektedir. Böylesi karanlık, otoriter bir atmos-
ferde işkence, her tür hukuk dışılık ve bütün muhaliflerin 
tasfiyesi yasallaşmakta, meşrulaştırılmaktadır.

Neoliberal emek düşmanı politikalar sürmektedir. Gü-
vencesiz çalışma, çalışanların tazminat haklarının sermaye 
lehine yok edilmesi, zorunlu bireysel emeklilik sigortası 
ve benzeri yollarla sermayeye kaynak aktarımı çalışmala-
rı ve kamusal değerlerin özelleştirilmesi çalışmaları hızla 
sürmektedir. Kürt sorununun kangren olma boyutu sür-
mekte, "milli mutabakat" ve "demokrasi" söylemleri bu 
sorunu kapsamamakta, sergilenen şiddet ve vahşet, barış 
umutlarının önüne geçmektedir. 

“Eşitlikçi, özgürlükçü, kamusal-toplumsal 
yararın egemen olduğu başka bir Türkiye...”

Konuşmasına mevcut durumun Odamıza ve TMMOB‘ye 
yüklediği görevler olduğunun altını çizerek devam eden 
Çakar, “Bilincinde olmamız gereken bütünsel gerçek; 
devlet-iktidar, sermaye ve toplum üzerindeki egemenlik 
mücadelesinin, bu yapıların bütünü içinde büyük çatlak-
lar, çelişkiler oluşturduğu ve bu çelişkilerin bugünlerde 
derinleştiği ama on yıllardır süregeldiğidir. Burada ön 
plana çıkarılması gereken, düzenin egemenlerinin, ta-
raflarının iç mücadelelerinin, halkın, toplumun, ülkenin 
hiçbir sorununu çözmediği, aksine daha da derinleştirdi-
ğidir. Bütün güçlerin, kaynak ve olanakların, aşırı ölçüde 
tek elde toplandığı bütün otoriter-totaliter siyaset-devlet 
yapıları; iktisadi, sınıfsal-toplumsal, siyasal çelişkilerin yo-
ğunlaşmasına hizmet eder. Bu noktada, toplumsal muha-
lefet güçlerinin nitelikli bir şekilde gerçekleri açıklayıcı ol-
ması, hedef kitleleriyle buluşabilmesi, öznelerinin birlikçi, 
cesaretli ve kararlı olması gerekir. Mevcut durumun bize 
ve TMMOB‘ye yüklediği görevlerin başında bu gelmek-
tedir.

Laik, demokratik, cumhuriyetçi, bağımsız, barış içinde bir 
arada yaşamın tesis edildiği, çocukların, kadınların, bütün 
toplumun, bütün din ve mezheplerden ve etnik topluluk-
lardan insanların kardeşçe yaşayacağı, eşitlikçi, özgürlük-
çü, kamusal-toplumsal yararın egemen olduğu başka bir 
Türkiye... İşte ülkemizin gereksinim duyduğu yeni yön ve 
onun unsurları. İşte bu tarihsel gereklilik için cesaret, ni-
telik, birlik, kararlılık ve mücadele diyoruz” dedi. 

“Oda birliği, Çalışma İlkeleri ve Çalışma 
Programı gerekleri dışında gündem yaratmaya 
çalışanlara karşı hassasiyet gösterilmesi 
gerekmektedir”

Konuşmasının son bölümünde, Oda birliği, çalışma il-
keleri ve çalışma programı gerekleri dışında gündem 
yaratmaya çalışanlara karşı hassasiyet gösterilmesi ge-
rektiği konusunda uyarılarda bulunan Çakar, sözlerini 
özetle şöyle tamamladı: “Oda birliği, Çalışma İlkeleri ve 
Çalışma Programı gerekleri dışında gündem yaratmaya 
çalışanlara karşı hassasiyet gösterilmesi gerekmektedir. 
Kabul edersiniz ki, bunun için iç yaşamımızın da belirli bir 
birlik, nitelik ve olgunlukta olması gerekiyor. Fakat örgü-
tümüzü ve hatta TMMOB‘yi, bizi çevreleyen ve değiş-
tirmemiz gereken dış dünya ve yapmamız gereken Oda 
işleri üzerinde yoğunlaşmaya değil örgüt içine döndürü-
cü; örgütlü üyeleri, çalışanlarımızı ve yakın çevrelerimizi 
Odadan soğutucu, olgunluktan ve örgüt nosyonlarından 
yoksun bir kampanya yürütmek yerine, örgütümüzün 
en küçük biriminden en üst organına kadar herkesin ve 
çalışanlarımızın Oda birliği, Çalışma İlkeleri ve Çalışma 
Programı gerekleri dışında gündem yaratmaya çalışanlara 
karşı hassasiyet göstermesi ve mücadele etmesi gerekir. 
Dünya yangın yerine dönmüşken, ülke gündemi bu kadar 
yüklü iken, TMMOB ve Odamıza saldırıların ardı arkası 
kesilmemişken, mesleğimize, meslektaşlarımıza, örgüt-
lerimize saldırılar artarak devam ederken; bir arada güç-
lü bir şekilde durmak, ülke, toplum ve meslektaşlarımız 
için çözümler üretebilmek; tam da bu zamanda emekten 
yana duruşumuzu bozacak keyfi, bireyci davranışlara izin 
vermeden mücadeleye devam etmeliyiz.”  

Oda Başkanı Çakar, konuşmasını 46. Dönem başladı-
ğından günümüze kadar gerçekleştirilen faaliyetler hak-
kında bilgi vererek sürdürdü ve planlanan etkinlikler ile 
OYK’nın hedeflerini anlatarak tamamladı. 

“Geçmiş dönemlerde olduğu gibi, bu dönem 
de Teoman Öztürk ve arkadaşlarının bize 
gösterdiği yoldan yürüyeceğiz”

Oda Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ekber Çakar’ın konuş-
masının ardından ikinci konuşmayı TMMOB Yönetim 
Kurulu Başkanı Emin Koramaz yaptı. Koramaz, “Sizleri 
TMMOB’de temsil etmek ayrı bir onur” diyerek konuş-
masına başladı ve şöyle konuştu: “Kaya Ağabey ve Meh-
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met Soğancı’dan sonra, Makina Mühendisleri Odası bu 
dönem de TMMOB Yönetim Kurulu başkanlığını yürü-
tüyor. Bu, TMMOB çalışmalarında Makina Mühendisleri 
Odası’nın olmazsa olmazlığını gösteren bir olay. Çünkü 
biz yoksak, TMMOB yok. Makina Mühendisleri Odası, 
TMMOB’nin armadası.

Biz, geçmiş dönemlerde olduğu gibi, bu dönem de Te-
oman Öztürk ve arkadaşlarının bize gösterdiği yoldan 
yürüyeceğiz. Mesleki sorumluluklarımız ile toplumsal 
sorumluluklarımızı kaynaştıracağız. Bu ülkenin emekten 
yana, barıştan yana, demokrasiden yana güçleriyle omuz 
omuza, yan yana mücadele edeceğiz. Geçmişin ayak iz-
lerinden bugünün koşullarını da yorumlayarak geleceğe 
hep birlikte yürüyeceğiz. 2.5 ay oldu biz göreve geleli, 
gerek ülke gündemi anlamında, gerekse TMMOB gün-
demi anlamında çok yoğun bir çalışma temposu geçir-
dik. Yaz dönemi olmasına rağmen hemen önümüzde iki 
ana başlık bulduk. 28 Haziran’da, TMMOB Yasasını da 
değiştirmeyi öngören Uluslararası İşgücü Yasa Tasarısı-
nı önümüzde bulduk. Saldırı çalıştığımız yerden gelmişti 
gerçi, savuşturduk. İkincisi, ülkenin içerisinde bulunduğu 
darbe, başarısız darbe girişimi ve ardından zaten var olan 
dikta rejiminin daha da katmerleştirilmesi anlamına gelen 
art arda OHAL dönemi, yapılan kanun hükmünde karar-
nameler...”

“Bir yönetim kurulunun ilk yapması gereken, 
çalışma programını oluşturmaktır” 

TMMOB Başkanı Emin Koramaz, çalışma programını  
Oda çalışma ilkelerinin gösterdiği yoldan, yani üyelerle 
birlikte hazırlandığını belirterek şöyle konuştu: “Yöne-
tim Kurulu olarak 4 Haziran’da ilk toplantımızı yaptık, 14 
Haziran’da TMMOB’ye bağlı 24 odanın oda başkanlarını 
TMMOB’ye çağırdık; Genel Kurulda verilen karar öner-
gelerini gözden geçirdik, bizlere verilen görevleri tasnif 
ettik ve oda başkanlarına sunduk. Oda başkanlarıyla be-
raber çalışma programımızı yaptık. Çünkü biz biliyoruz 
ki, TMMOB çalışmaları odaların çalışmaları üzerine ku-
rulur. TMMOB, 25. oda değil; TMMOB’nin çalışmaları, 
24 odanın yaptığı çalışmaların tamamıdır. Bir oda eksik-
se, TMMOB yok demektir. Genel Kurul gerçekten dolu 
dolu bir genel kurul oldu ve bize 13 alt başlıkta mücadele 
etme görevi vermişti. Bugün bu mücadele başlıkları ol-
duğu gibi önemini koruyor. Bunlardan birincisi, AKP’nin 

yeni anayasasına ve baş-
kanlık sistemine karşı, 
demokrasiyi savunan 
yerden bir mücadele 
yapmamız; bu uğurda 
mücadele eden tüm dost 
örgütlerle omuz omuza, 
kol kola yürüme müca-
dele başlığıydı. İkincisi, 
ülkemizin içerisine so-
kulduğu gerici karanlığa 
karşı, laikliğin tavizsiz bir 
şekilde savunulması ve 
bu uğurda verilen mücadeleye TMMOB’den de destek 
verilmesiydi.

Üçüncüsü, biliyorsunuz, Ankara'ya geldik 10 Ekim’de; 
barış için, özgürlük için, kalkınan bir ülke için, üreten ve 
hakça bölüşen bir Türkiye için. Ama karanlığın eli kana 
buladı, 101 canımızı yitirdik. Bunun sorumlularından 
hesap sorulması, unutturulmaması; 10 Ekim’de yaşamı-
nı kaybedenlerin ve 10 Ekim’i örgütleyen dört örgütün 
temsilcilerinden oluşan 10 Ekim Barış Derneği ile be-
raber her 10 Ekim’de Gar Meydanı’nda olunması, dava 
süreçlerinin takip edilmesi, yaralananlarla dayanışılması 
ve bu yönde yapılacak çalışmanın gelecek kuşaklara en 
azından barış içerisinde bir Türkiye bırakabilmek için 
mücadele edilmesi noktasında bir görevdi. Makina Mü-
hendisleri Odası, 10 Ekim Dayanışma Derneği’ne Sümer 
Sokak’taki yerinin bir odasını verdi, çalışmalar buradan 
yürüyor ve her 10 Ekim’de de Gar’da anmalara katılıyo-
ruz. Öyle bir iddianame hazırlanmış ki, sanki 10 Ekim’de 
barış isteyenler suçlu. İstihbarat raporlarına önem ver-
meyenler, müfettişleri dinlemeyenler, tutukladıklarını 
Gaziantep’ten Ankara’ya salıverenlerin hiç suçu yokmuş 
gibi, herkesi aklamaya çalışan, katliamı unutturmaya çalı-
şan bir iddianame var. Mahkeme de bunu kabul etti. Bu 
uğurda mücadele ediyoruz. Unutturmayacağız, verdiği-
miz sözü tutacağız diyorum.”

“Milli mutabakatta herkes var, ama Kürt halkı 
yok”

Koramaz, bir milli mutabakattan bahsedildiğini, bu milli 
mutabakatta herkes var olduğnu ama Kürt halkının olma-
dığını söyledi ve konuşmasını şöyle sürdürdü: “Ülkenin 

her iki tarafında da hem Güneydoğu’sunda hem bura-
da hâlâ canlar yanıyor, hâlâ ölümler var. Biz, geçmişten 
bugüne söylediklerimizi bundan sonra da söyleyeceğiz. 
Kürt sorununda demokratik bir çözüm ve barış için mü-
cadele edeceğiz. Genel Kurul bize öyle bir görev vermiş-
ti. Bu dönem de TMMOB bu noktada verilen mücadeleyi 
sürdürecek.

TMMOB’nin 70’lerden beri en ayırt edici özelliği antiem-
peryalisttir, yurtseverdir, bağımsızlıkçıdır. Ama ne yazık 
ki, dünyanın hemen hemen tamamı, özelikle bizim coğ-
rafyamız, Ortadoğu, emperyalistlerin paylaşım kavgala-
rından dolayı bir kan gölü haline gelmiş durumda. Türki-
ye de Suriyelileştirilmeye çalışılıyor. Nasıl ki yurdumuzda 
sulh diyoruz, dünyada da barış istiyoruz, emperyalistlerin 
coğrafyalarımızdan elini çekmesini istiyoruz. Bu noktada 
da geçmişten bugüne sürdürdüğümüz bağımsızlık müca-
delesine devam edeceğiz. TMMOB, 24 oda, ama 80’nin 
üzerinde meslek disiplinini içinde barındırıyor; maden-
den tarıma, gıdadan sanayinin hemen hemen her alanına 
değin. Dolayısıyla, hemen hemen ülkede yapılan her iş, 
her ekonomik politika, her sosyal politika bizi doğrudan 
ilgilendiriyor. Doğanın, kentlerin ve yaşam alanlarının 
yağmalanması aslında bizim meslek alanlarımız üzerinden 
yürütülüyor. Buna karşı geçmişten bugüne verdiğimiz 
gerek hukuki mücadeleyi sürdürmeye, gerek bu uğurda 
Taksim direnişini yaratan dayanışma gruplarının verdiği 
mücadeleyi desteklemeye bu dönemde de devam ede-
ceğiz. Genel Kurul bir görev vermişti bize, TMMOB 
Yasasını değiştirmeye yönelik saldırılara karşı bu dö-
nem de TMMOB mücadele etsin diye. İşte söyledim, 28 
Haziran’da önümüzde bulmuştuk; yine TMMOB Yasası-
nı, Yasamızı korumaya bu dönem de devam edeceğiz.” 

“Genel Kurulun vermiş olduğu görevleri yerine 
getireceğiz”

İşçi sağlığı, iş güvenliği ve iş cinayetlerine karşı mücade-
leyi sürdüreceklerini söyleyen Emin Koramaz,“Kadınlara 
yönelik sömürü, taciz, tecavüz ve kadın cinayetlerine 
karşı da mücadele edeceğiz” dedi ve konuşmasını şöyle 
sürdürdü: “Gerici kuşatma altında çocuklarımızın taciz 
edilmesine, tecavüz edilmesine karşı mücadele edeceğiz. 
Mülteci sorununa yönelik bir çalışma yapma noktasında 
Genel Kurul bize bir görev vermişti; yine bu dönem ona 
ilişkin bir çalıştay düzenleyeceğiz. Emek odaklı bir çalışma 

yaşamı; esnek, güvencesiz ve kuralsız çalışma biçimlerine 
karşı, insanca yaşamı, insanı özne kılan bir çalışma yaşamı 
için, geçmişte olduğu gibi, bugün de mücadele edeceğiz. 
Bunlar bize Genel Kurul’un vermiş olduğu görevler.

Biliyorsunuz, Genel Kurul’da en fazla tartışılan konular-
dan birisi de mühendislik eğitiminin bu dönemde mutlaka 
sorgulamaya alınması, buna yönelik bir kurultay yapılma-
sıydı; mühendislik, mimarlık ve şehir planlama eğitimi 
konusunda da bir kurultay yapmaya çalışacağız. Geçmiş-
ten bugüne düzenlediğimiz etkinlikler var, bu etkinlikleri 
bu dönem de yapmaya çalışacağız. Bunlar, biliyorsunuz, 
örgütlü olduğumuz her yerde yapmış olduğumuz kent 
kurultayları. Kentimizin, yaşam alanlarımızın rant uğruna 
yağmalanmasına karşı, sömürüyü, talanı teşhir ettiğimiz 
kurultaylar bunlar. Bunları bu dönem de yapacağız. Enerji 
Sempozyumu Elektrik Mühendisleri Odası’nın sekreter-
liğinde; Sanayi Kongresi Makina Mühendisleri Odası’nın 
sekreteryasında; Coğrafi Bilgi Sistemleri Sempozyumu 
Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası’nın sekreterya-
sında; Kadın Kurultayı TMMOB bünyesi içerisinde ve 
Bilirkişilik Çalıştayı yine TMMOB bünyesi içerisinde bu 
dönem yapılacak” dedi. 

“Yine birlikte üretip birlikte yöneteceğiz”

Bütün bu çalışmaların hem içerik hem de takvimlerinin 
“birlikte üretme, birlikte yönetme” mantığı çerçevesin-
de, odalardan, oda yöneticilerinden oluşturulan çalışma 
gruplarıyla planlandığına vurgu yapan Koramaz şöyle 
konuştu: “Bu dönem de buna ilişkin 17 çalışma grubu 
oluşturduk. Bu çalışma gruplarına her odadan birer kişi 
katılıyor. Web sitemizden çalışma gruplarını görebilirsi-
niz. Bunların her birisinde Makina Mühendisleri Odası’nın 
bir yöneticisi var, diğer odaların da var. Tabii ki sadece o 
yöneticilerle bu çalışmaları örgütlemek, koordine etmek, 
Türkiye geneline yaymak mümkün değil; sizlerden, kendi 
birimlerinizde bunun alt çalışma gruplarını oluşturmanızı 
ve bu merkezde yapılan çalışmaları ülke geneline yayma-
nızı bekliyoruz.”

“Uluslararası İşgücü Kanun Tasarısıyla 
TMMOB’nin hak ve yetkileri sınırlandırılmaya 
çalışıldı”

Göreve geldikleri ilk 2,5 aylık dönemde en önemli saldı-
rının, Uluslararası İşgücü Kanun Tasarısıyla TMMOB’nin 
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hak ve yetkilerinin sınırlandırılmaya çalışıldığı saldırı oldu-
ğuna vurgu yapan Koramaz şunları söyledi: “Makina Mü-
hendisleri Odası’na ve tüm TMMOB örgütüne gerçekten 
teşekkür ediyorum. Konuşmamın başında söyledim, sal-
dırı, evet, çalıştığımız yerden gelmişti, ama sadece mü-
hendislik alanını ilgilendiren bir şey değildi. Geçmişte bu 
ülkenin kaynaklarını uluslararası sermayeye açtılar, ma-
denlerini açtılar, endüstriyel tesislerimizi açtılar; şimdi de 
işgücü piyasasını açıyorlar dedik. Aslında bu Yasa Tasarı-
sı, tamamen uluslararası sermayenin, tekellerin ihtiyaçları 
doğrultusunda hazırlanmış bir yasa tasarısı. Kendi ülke 
vatandaşından istediği şartları bile yabancılardan isteme-
yen, bizi kendi ülkemizde mülteci konumuna düşüren bir 
yasa tasarısıydı. Ancak açık işgal altındaki, böyle bizim 
gibi emperyalizmin gizli işgali altındaki ülkelerde değil, 
doğrudan açık işgali altındaki, sömürge valileriyle yöne-
tilen ülkelere dayatılabilecek bir yasa tasarısı bu. Kendi 
ülkesinde, kendi doğduğu topraklarda daha az avantajlı, 
ama yabancıların imtiyazlı olduğu bir sistem dayatılmaya 
çalışıldı. Püskürttük bunu.

Hatta avantajlı yere de geldik. Geçmişte, kısa dönemli 
projelerde çalışan mühendisler TMMOB’ye kaydedilmi-
yordu; şimdi, yapılan düzenlemeyle, kısa dönemli bile 
çalışsa, 1 ay içerisinde TMMOB’ye üye olma zorunlulu-
ğu getirildi. Uluslarası İşgücü Danışma Kurulu’nda konu-
muza göre meslek birlikleri temsil edilecek. Bu Turkuaz 
kartın sınırları daraltıldı. Vakıflarda yabancı istihdamın-
da çalışma izni muafiyeti tanınması hükümleri kaldırıldı. 
Hemen hemen yasaya karşı çıkarken vermiş olduğumuz 
değişiklik önerilerinin büyük bir çoğunluğu kabul edildi. 
Yani gerçekten bu saldırıyı püskürttük.”

“Darbenin panzehiri dikta değildir, OHAL 
değildir, acil demokrasidir”

Konuşmasının son bölümünde, 2,5 ayda karşılaşılan ikinci 
olayın ise 15 Temmuz darbe girişimi ve 20 Temmuz’da 
getirilen olağanüstü hal dönemi olduğunu söylen Ko-
ramaz, burada da TMMOB’un üstüne düşeni yaptığını 
söyledi ve şöyle konuştu: “15 Temmuz darbe girişimi-
nin ardından, 16 Temmuz’da TMMOB Yönetim Kurulu 
toplantısı yaptık. Sizlere gönderdiğimiz basın açıklaması 
TMMOB karar defterine olduğu gibi yazıldı. Çok zor ko-
şullara rağmen, Türkiye’nin birçok yerinden Ankara'ya 
ulaşabilen TMMOB Yönetim Kurulu üyeleri Ankara’ya 

geldiler. Ali Başkanın da dediği gibi, “Ne Darbe, Ne Dik-
ta; Yaşasın Bağımsız-Demokratik Türkiye” basın açıkla-
masını yaptık. 

Darbe girişiminin ardından, 23 Temmuz’da, DİSK, KESK, 
TMMOB ve TTB’nin de aralarında bulunduğu emek-
demokrasi güçleriyle, OHAL’e karşı ortak bir basın 
açıklaması yaptık. Hemen üç gün sonraki bu basın açık-
lamasında da OHAL derhal kaldırılmalı, darbeciler yargı-
lanmalı, ama yargılanırken de evrensel hukuk kurallarına 
uyulmalıdır dedik. OHAL bahane edilerek sendikal hak 
ve özgürlüklerin kısıtlanma girişimlerine karşı duracağı-
mızı söyledik. Yine OHAL bahane edilerek yüz binlere 
varan görevden almaların liyakat-hukuk ölçütlerine göre 
olmadığını, bunu izleyeceğimizi dile getirdik. Daha doğ-
rusu şunu söyledik: Darbenin panzehiri dikta değildir, 
OHAL değildir, acil demokrasidir. Bildiğiniz gibi, Genel 
Kurulumuz’da verilen en önemli görev şuydu: Türkiye'de 
gericiliğe karşı, emek ve demokrasi güçleri, işleri, emek-
leri, gelecekleri için mücadele ediyorlar; ama bu mücade-
le parçalı ve dağınık, güçler birleştirilemiyor. Toplumsal 
muhalefet güçlerinin mücadelesinin, eylem birliğinin bir-
leştirilmesi çabaları olmalı, TMMOB de bunun içerisin-
de aktif rol almalı. Bu görevi vermişti bize Genel Kurul. 
Sonuç bildirgemize de bu yansımıştı. Önümüz 1 Eylül. 
Önemli bir gün, Dünya Barış Günü. Ülkenin içerisinde 
bulunduğu baskı ve şiddet sarmalından duyduğumuz 
rahatsızlığı, barışa yönelik özlemlerimizi bir kez daha 
haykıracağız. Bugüne değin olduğu gibi, gelecekte de 
her konuda, korkmadan, sinmeden, geri adım atmadan, 
eğilip bükülmeden, doğru bildiklerimizi TMMOB olarak 
söylemeye devam edeceğiz.”

MMO 46. Dönem Danışma Kurulu 2. toplantısında açı-
lış konuşmalarının ardından sırasıyla; Denetleme Kurulu 
Üyesi Haydar Şahin, İzmir Şube Başkanı Güniz Gacaner, 
Konya Şube Başkanı Erdoğan Duransoy, Gaziantep Şube 
Başkanı Gürcan Ülgey, Eşkişehir Şube Yönetim Kurulu 
Sekreter Üyesi Atilla Tomsuk, İstanbul Şube Başkanı Bat-
tal Kılıç, Bursa Şube Başkanı İbrahim Mart, Ankara Şube 
Başkanı Varlık Özerciyes, Zonguldak Şube Yönetim Ku-
rulu Sayman Üyesi Soner Sinoplu, Kocaeli Şube Yönetim 
Kurulu Sekreter Üyesi Emrah Aydemir, Diyarbakır Şube 
Başkanı Sait Bahçe, Denizli Şube Yönetim Kurulu Sekre-
ter Üyesi Mehmet Sarıca ve Adana Şube Başkanı Hasan 
Emir Kavi birer konuşma yaptılar. 

 “Darbesiz, diktasız, özgür, bağımsız ve 
demokratik bir ülke çabasında hepimize kolay 
gelsin”

Denetleme Kurulu Üyesi 
Haydar Şahin, 15 Tem-
muz darbe girişimi sebe-
biyle, kamudaki izin ve 
ulaşım sorunları nedeniy-
le, bazı denetlemelerde 
aksaklıklar yaşandığını, 
ancak eksiklerin kapatıla-
rak denetimlerin tamam-
landığını belirtti ve özetle 
şöyle konuştu:  “46. Dö-
nem Denetleme Kurulu 
olarak, ilk toplantıdan 

sonra denetlemelerimizi, Genel Kurul sonrası olması ne-
deniyle, iki dönemi 6 aylık periyotlara bölerek tamam-
ladık. Tabii, 15 Temmuz ve 16 Temmuz’daki denetle-
melerimizde bazı aksamalar oldu. Bu, darbe girişiminden 
kaynaklı ulaşım ve kamuda yaşanan sorunlardı. Oradaki 
eksiklikler diğer arkadaşlarımız tarafından bir şekilde gi-
derildi ve denetlemeler tamamlandı. Oda denetlemesini 
sonuncusunu da 10 Ağustos’ta gerçekleştirdik. Buradaki 
bazı tespitleri sizlerle paylaşarak konuşmama son vere-
ceğim. 

TMMOB Birlik hissesi aktarımının ve TMMOB’ye kar-
şı tüm yükümlülüklerin gerçekleştirildiği görüldü. Oda 
Merkezi’mizin şubelerden 7 milyon 84 bin 209 TL nakit 
aktarım alacağı olduğu tespit edildi, 3 şube hariç olmak 
üzere. Bu tespit önemli; şubelerimizin çoğunda şu anda 
gelir-gider dengesinde ciddi sorunlar var. Bunun, yarın 
yapılacak sekreterler-saymanlar toplantısında ve diğer 
toplantılarda değerlendireleceğini düşünüyorum. Yani 
birkaç şube hariç, bütçe dengesinde bayağı bir sorun var. 
Bu konuda önlem alarak çalışma yapmamız gerekiyor. 
Son olarak, darbesiz, diktasız, özgür, bağımsız ve demok-
ratik bir ülke çabasında hepimize kolay gelsin diyorum.”

“Ülke yangın yeri”

İzmir Şube Başkanı Güniz Gacaner ise konuşmasına 15 
Temmuz darbe girişimini ve dikta rejimini lanetleyerek 

başladı ve özetle şunları 
söyledi: “Darbeden sonra 
OHAL ilan edilerek de-
mokrasi ortamı ortadan 
kaldırılmıştır, bu hepini-
zin malumu. Meclis yok 
sayılmış, güç, tek bir ada-
mın etrafında toplanmış 
durumdadır şu anda. De-
mokrasi ve laiklik ayaklar 
altına alınmıştır. Fakat 
demokrasi ve laiklik AKP 
iktidarı tarafından çok 
iyi kullanılmaktadır. İnanmadığı bir düşünceyi kullanabil-
mekte AKP’nin üstüne başka bir iktidarın olmadığını dü-
şünüyorum. Suçlu-suçsuz demeden birçok insan mağdur 
edildi, FETÖ örgütü üyeliğinden içeri atıldı. En ufak bir 
bağlantısından, mesela Bank Asya’da hesabınız mı var, bir 
yurdunda mı kaldınız, bu tarz gerekçelerle, özellikle ka-
muda çalışan insanların mağdur edildiğini maalesef takip 
ediyoruz. Sırf mağdur edilmekle kalmıyorlar, içeriye de 
atılıyorlar. Tabii ki bunların içinde bu örgüte üye olanlar 
vardır, bunların ortaya çıkarılıp hesap vermesi gerekiyor; 
ama bu yapılırken halkın mağdur edilmesi hiç de doğru 
değil.

12 yıldır iktidarda olan AKP milletvekilleri ve yönetici-
leri, en tepeden başlayarak, FETÖ’ye yardım ve yatak-
lık etmemişler mi? Onlar hiç mi sorumlu değil bugünkü 
durumdan? Hiç mi yok AKP milletvekillerinin içinde, 
yöneticilerinin içinde? Hiçbiri sorgulanmıyor. “Aldatıldık; 
Allah affetsin” diyerek, halka yaşattıkları bu olaylardan 
kurtulacaklarını düşünüyorlar. Ama bizlerin bunun peşini 
bırakmayacağımızı düşünüyorum ve hep birlikte hesap 
vermeleri gerekiyor. Bu düzenin, şu anda bize yaşattıkları 
bu düzenin oluşmasına ortak olan, bu ortamı yaratan bu 
kişilerin hesap vermesi gerekiyor. Ülke yangın yeri. Bizim 
bunları gerçekten konuşmamız gerekiyor; bizim bunla-
rı değerlendirip, önümüzdeki süreçte neler yapmamız 
gerektiğini konuşmamız gerekiyor. Meslek alanlarımızla 
ilgili birçok müdahale var; bizim bunları konuşmamız ge-
rekiyor. TMMOB Yasasına karşı verdiğimiz mücadelede 
bizim için önemlidir. Birlikteliklerimizi, Oda çalışma anla-
yış ve ilkelerimizi, mücadele gücümüzü yok etmeyelim.” 
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“Bu iktidar döneminde mesleki sıkıntılarımız 
had safhaya çıktı”

Konya Şube Başkanı Er-
doğan Duransoy özet-
le şöyle konuştu: “Evet, 
Türkiye’nin durumu ma-
lum, sıkıntı had safhada; 
darbe, tek adam, tek güç, 
mağduriyetler ortada, 
OHAL sıkıntısı var. Biz 
bunların hepsine karşıyız 
ve hepsini kınıyoruz özel-
likle. Artık durum bir cadı 
avına dönüşmeye başladı 
maalesef. İçinde bulundu-
ğumuz ortamlarda artık hep dile getirilen aynı olaylar, 
aynı sıkıntılar. Bu olaylardan bir an önce kurtulmayı dili-
yorum; bir an önce demokratik ortamlara kavuşmayı ve 
herkesin bir olduğu, beraber olduğu, özellikle TMMOB 
içindeki birliklerin bir araya gelip bir güç oluşturduğu bir 
ortamda, herkesin huzurla yaşayacağı bir ülke diliyorum 
öncelikle.

Tabii, mesleki sıkıntılarımız da bu iktidar döneminde had 
safhaya çıktı. İşgücü Yasası, bizim, özellikle mesleki de-
netimlerimize yapılan kısıtlamalar, bir şekilde mesleğin 
ve meslektaşlarımızın özellikle etkisizleştirilmesi; bunlar 
maalesef bu iktidar dönemindeki sorunlardır. Buna kar-
şı tavrımızı ve etkimizi sürekli ayakta tutmak ve sürekli 
buna karşı durmak zorundayız. Biliyorsunuz, Konya’da 
bir arkadaşımızı kaybettik. Ben, özellikle TMMOB ve 
Genel Merkezi’mizin bu konuda bizim arkamızda olup, 
bizi desteklemelerinden, bizim yanımızda olmalarından 
ötürü kendilerine, bütün şube başkanlarıma, arayan bü-
tün şube yönetim kurulu üyelerimize, hepsine teşekkür 
ediyorum. Fatih arkadaşımız daha 33 yaşındaydı, evli bile 
değildi; çok elim bir kaza neticesinde kaybettik, trafik ka-
zası bile diyemiyoruz. Ailesiyle hala görüşüyoruz, her ko-
nuda kendilerine destek oluyoruz. Aynen, Başkanımızın 
bu konuda bizim arkamızda olduğu gibi. Ailesi, hiç bir ko-
nuda, özellikle maddi konularda mağdur edilmeyecektir. 
Başkanım da bu konuda bizi sonuna kadar destekledi. Bu 
konuya verdiği destekten, cenazeye katılmasından dolayı 
kendisine çok teşekkür ediyorum.”

“Garın önü artık 10 Ekim Barış Meydanı adını 
almalı”

Gaziantep Şube Yöne-
tim Kurulu Başkanı Gür-
can Ülgey,  “hep karam-
sarlık var; ama ben gülen 
yüzler olsun istiyorum, 
herkes gülsün istiyorum” 
diyerek konuşmasına 
başladı ve özetle şunları 
söyledi: “TMMOB baş-
ta olmak üzere, Makina 
Mühendisleri Odası Yö-
netim Kurulu, 18 şube, 
herkes birlik, beraberlik, 
dostluk, sevgi, saygı çerçevesinde, bir kenetlenme içe-
risinde beraber olsun istiyorum. Biz kişisel ilişkilerimiz-
de birbirimize daha saygılıyız ama böylesi ortamlarda 
biraz daha gerginiz. Belki de bu gerginlik, kalkışmanın 
etkisi olabilir; herkesin üzerinde bir gerginlik var, böyle 
bir huzursuzluk var, böyle bir rahatsızlık var. Tam “Dar-
beler bitti artık, bunlar geçti artık” derken, 28 Şubat, 
Ankara-Sincan’da tankların yürüdüğü, postmodern bir 
darbe girişimi ve en son da 15 Temmuz’da yaşadığımız 
bu olay. Demokrasinin doğru işlediği yerlerde bu olmaz. 
Avrupa’nın birçok ülkesinde bu tür olaylar neden olmu-
yor? Neden bu Mısır’da, Suriye’de, Irak’ta, Türkiye’de 
veya Orta Amerika, Güney Amerika ülkelerinde oluyor? 
Sebebi belli, yönetim şekilleri. Eğer biz de uzun yıllar 
önce cumhuriyetimizi belirli temeller üzerine kurmasay-
dık demokrasimiz daha farklı olabilirdi. Bildiğiniz üzere, 
demokrasi süreç içerisinde tam oturmadığı için, demok-
ratik adımlar zamanında atılmadığı için birtakım sancılar 
yaşanıyor. Bundan sonra da demokratik, laik, tam bağım-
sız bir Türkiye oluşturamadığımız müddetçe, biz bu işin 
altından kalkamayacağız gibi gözüküyor. 

10 Ekim bizim için çok önemli bir gün. Hepimiz, birçok 
arkadaşımız, o gün meydanlardaydık. Birçok can gitti. 10 
Ekim Barış Derneği çok önemli; derneğin çok iyi işlemesi 
lazım, derneğe çok destek vermemiz lazım ve TMMOB 
olarak da o meydanın, dün gece geç saatlerde oradan 
geçerken, Yönetim Kurulu arkadaşlarımızla beraber ora-

daydık, o günü anımsadık ve oranın adının 10 Ekim Barış 
Meydanı olması gerektiğini düşündük, konuştuk. Meslek-
taşlarımızdan birçok talep geliyor. Tabii, bunlar sizlere de 
geliyordur. Örgütü ayakta tutmak, güçlü tutmak, birbi-
rimizin kenetlenmesini sağlamak çok önemli. Bu müca-
delelerin yanında, dünyadaki meslek odalarıyla, meslek 
gruplarıyla dayanışarak, mesleğimizi, örgütlülüğümüzü 
yeni nesil olarak gelecek olan üyelerimize taşımamız ve 
onlarla yeni bağlar oluşturmamız çok önemli. Ben şuna 
inanıyorum, Yönetim Kurulumuz oluşmuştur, Yürütme 
oluşmuştur, hepimizin, tüm örgütlülüğün buna saygı gös-
termesi lazım. Eleştirilecek konular varsa eleştireceğiz 
tabii ki; biz demokratik bir örgütlenmeyiz. Ama belirli 
konularda da Yönetim Kurulu’nun aldığı kararlara saygı 
duymamız gerekiyor. Yönetim Kurulu da zaten bu aldığı 
kararların gerekçelerini şube başkanlarına, şubelere biz-
zat ileterek, bunları ya yazılı açıklıyor ya da detay açıkla-
ma gerekliliği varsa, bunu bizlere yapıyor. Bundan sonra 
da yapacağına inanıyorum. Örgütü bozmadan, insanları 
kırmadan, Genel Kurul’un verdiği karar gereği, Yönetim 
Kurulu’na göstereceğimiz destek, sevgi, saygı, birliktelik 
devam etmeli.”

“Bizi askeri dikta ve sivil dikta arasında 
bıraktılar”

Eskişehir Şube Yönetim 
Kurulu Sekreter Üyesi 
Atilla Tomsuk özetle şöyle 
konuştu: “Şube Başkanımız 
özel bir durumundan dolayı 
bugün burada bulunamadı, 
sizlere saygı ve sevgilerini 
iletmemi istedi. Başkanı-
mız yerine, Eskişehir Şube 
olarak görüşlerimizi sizlere 
ben aktaracağım. Bugün iki 
tane dikta rejimi, biri askeri 

dikta, biri sivil dikta, bizi ikisi arasında bıraktılar. Biz ikisini 
de kabul etmiyoruz. Bu ikisine karşı ortak mücadelemizin 
devam etmesi gerektiği kanısındayız. Bu, TMMOB’nin, 
Makina Mühendisleri Odası’nın en büyük görevlerinden 
biridir. Bu görev, hepimizce, her ilde, her şehirde uygu-
lanması gereken görevlerden biridir.”

“Bizlere düşen görev, emek ve demokrasi 
güçlerinin dayanışmasını güçlendirmektir.”

İstanbul Şube Başkanı 
Battal Kılıç, bir darbe-
nin olabilmesi için dış 
desteğin şart olduğu-
na inandığına vurgu 
yaparak özetle şunları 
söyledi: “Emperyalist-
lerin desteği olmadan 
Türkiye'de bir dar-
benin olabileceğine 
inanmıyorum. Geli-
nen süreçte, iktidar, 
iradesini yitirmiştir 
arkadaşlar, güvenirliği 
yok olmuştur, itibarı yok olmuştur. Bu itibarını yeniden 
tesis edebilmek için muhalif kesimleri kullanmıştır; faşist, 
milliyetçi duygularla bunu güçlendirmeye çalışmaktadır. 
Gerçekten bu konuyu çok iyi işlememiz lazım ve önü-
müzdeki süreçte bunların yaptığı yanlışlıkları, birbirlerini 
nasıl yeşerttiklerini, beslediklerini, bu ülkeyi nasıl parsel 
parsel paylaştıklarını çok iyi vurgulamak lazım. Bizlere 
düşen görev, emek ve demokrasi güçlerinin dayanışma-
sını güçlendirmektir. Demokratik güçler olarak bir araya 
gelmeli, ayrılıklarımızı bir kenara bırakıp, güçlü yapılar, 
güçlü direniş ortamları oluşturmak zorundayız.

İstanbul Şube yönetimi olarak biz görev alırken, uygula-
malı eğitim merkezi diye bir iddiayla geldik, bu konuda 
da çalışmalarımızı yoğunlaştırdık. Şu anda yer konusunda 
birkaç alternatif var. Bunları değerlendirdikten sonra eği-
tim merkezi faaliyete geçecek, tutmak üzereyiz. Ancak, 
bu süreçte Merkezimizin de yapması gereken konular 
bulunmaktadır. Özellikle de asansör ve kaynakçı eğitimi 
konusundaki akreditasyonun bir an önce hayata geçme-
sine yönelik çaba harcamalarını bekliyoruz. Çünkü bizim 
bu çalışmamız bayağı bir ileri aşamaya geldi. Bu anlamda 
da Merkezin hızlı bir şekilde bu çalışmayı yürütmesi ge-
rekiyor. Özellikle SMM olan arkadaşlarımızın projelerini 
denetimlere getirmemeleri de büyük bir sorun. Bu ko-
nuda da gerçekten acil olarak, bu arkadaşlarımızı küstür-
meden, bir araya getirme konusunda, Merkez ve diğer 
şubelerle birlikte, bu bir çalıştay mı olur, ne olur, bir an 
önce bir araya getirip, bu rahatsızlıkları düzeltmemiz ge-
rekiyor diye düşünüyorum.”
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“Ülke ve toplum olarak birlik ve dayanışmaya 
çok ihtiyacımızın olduğu bir dönemdeyiz”

Bursa Şube Başkanı 

İbrahim Mart konuş-

masında, ülkenin genel 

durumuyla ilgili cid-

di sıkıntılar olduğuna 

vurgu yaparak özetle 

şunları söyledi: “Şube 

çalışmaları, dönem 

başında yaptığımız ça-

lışma programı çer-

çevesinde yürüyor. 

Hazırladığımız eğitim 

planlarını, etkinlik  planlarını olabildiğince gerçekleştiri-

yoruz. İçe dönük çalışmalarda, gerek teknik hizmetler, 

gerek eğitim hizmetleri, gerekse kültürel hizmetlerde, 

etkinliklerimizde fazlaca bir sıkıntımız yok. Ama burada 

bahsedildiği gibi, ülkenin genel durumuyla ilgili ciddi an-

lamda sıkıntılarımız var.   

Demokrasi mücadelesi, bütün ülkede olduğu gibi, bizim 

de takip ettiğimiz, içerisinde yer aldığımız bir konu. Ta-

bii, hukuksuzluklar, OHAL’in karşı çıktığımız hali haklı-

lığımızı ortaya koyuyor. Mağduriyetler çokça oluşuyor. 

Bu konuda Bursa’da bir çalışma yürütüyoruz, Bursa 

Demokrasi Güçleri Platformu olarak. Cadı avı diyeceği-

miz tarzda uygulamalarla karşılaşıyoruz. Bu tür durum-

lar hemen her ilimizde vardır, bunlara karşı da duyarlı 

olmak gerekiyor. Tabii, darbecilerle aynı pozisyona 

düşmemeye de özen göstermek gerekiyor. Evet, ülke 

olarak da, toplum olarak da birlik ve dayanışmaya çok 

ihtiyacımız olduğu bir dönemdeyiz. Barış ve demokrasi 

talebi, günümüzün en güncel talebi; hem toplumsal ma-

nada hem ülke manasında. Bu barış ve demokrasi talebi 

örgütümüz için de geçerli. Bizler de barış ve demokra-

tik eğilimlerimizi, artırmak, geliştirmek durumundayız. 

Özellikle birbirimize tahammül etme noktasında, eleş-

tirileri karşılama noktasında. Biraz daha bu konularda 

dikkatli ve duyarlı olmamız gerekiyor.”

“Tek çare, laik, bilime, akla yüzünü dönmüş, 
demokratik hukuk sistemi olan devlet 
anlayışıdır” 

Ankara Şube Yönetim 
Kurulu Başkanı Varlık 
Özerciyes, “Konumuz 
ülke gündemi. Yani hangi 
tarikat daha iyi, yani üç 
harfliler var mı yok mu, 
yani damatların kaçta kaçı 
FETÖ’cü? Evet, böylesi-
ne ilkel, sığ bir yaşama, 
gündeme bizi mahkum 
ettiler” diyerek söze baş-
ladı ve özetle şöyle ko-
nuştu: “15 Temmuz günü 
ne oldu, anlamak mümkün değil. Darbe desen, ne bildi-
ğimiz, yaşadığımız, okuduğumuz tipte, ne çerçevesi net, 
ne stratejisi belli. Sonuçlarına bakıyorsunuz, ne idüğü be-
lirsiz adamlar meydanlarda din istismarı konuşmalarıyla 
demokrasi şöleni yapıyor. Bu arada medyada FETÖ’nün 
ne denli kötü olduğuna dair vurgular, özür dilemeler ve 
kimi partilerden, Ergenekon-Balyoz sanıklarının bir kıs-
mından, Fethullah’ın suçlu, AKP’nin ise geçmişte hatalı 
davrandığına, fark etmediğine yönelik açıklamalar. Yani 
bir başkanın oluşturuluşuna ve devletin derinliklerinde 
bir tasarım olduğuna yönelik bir manzara.

Ülkenin merkezi uzun zamandır sağa doğru kaydı, kay-
maya devam ediyor. Cumaya gitmeyen bürokratların 
kalmadığı, hayırlı cumalardan geçilmediği, başı açık kadın-
kapalı kadın tartışmasının yerini çarşaflı kadın-başörtülü 
kadın tartışmasının aldığı, idam kelimesinin rahatlıkla kul-
lanıldığı bu gericileştirilen ülkede yaşamak her geçen gün 
daha çok ıstırap veriyor. Odalarımızı, aydınlık bir ülke öz-
lemi olan bizleri ne yazık ki çok daha zor günler bekliyor. 
Tek çare, laik, bilime, akla yüzünü dönmüş, demokratik 
bir hukuk sistemi olan devlet anlayışıdır.” 

“Darbe ürünü OHAL yerine parlamenter 
sistem işletilmeli, özgürlükler genişletilmelidir”

Zonguldak Şube Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Soner 
Sinoplu özetle şunları söyledi: “Demokrasiyi ihlal eden, 
sömürü ve zulüm düzenini savunan güçler arası iktidar 

kavgası sonucun-
da Türkiye bir kez 
daha darbe girişimi 
yaşadı. Bu durum, 
12 Eylül rejiminin 
ideolojik, politik, 
ekonomik ve kül-
türel taşeronu olan 
Türk-İslamcı yeşil 
Türk milliyetçiliği-
ne dayalı rejimin 
ülkemizi sürükle-
diği demokrasi dışı 

ortamın bariz bir sonucudur. Mevcut durumun müsebbi-
bi, mevcut siyasal iktidar ve “Ne istediniz de vermedik?” 
dedikleri eski ortaklarıdır. Bu güçler şu anki rejimin yolla-
rına birlikte taşlar döşediler ve el birliğiyle güzel ülkemizi 
mahvettiler. 

Bundan sonra sürecin, insan hakları, hukukun üstünlüğü 
ve evrensel ilkeleri kapsamında yürütülmesi gerektiğini 
düşünüyorum. Ülkemizde demokrasinin hakim olması 
için, darbelerin ürünü olan OHAL yerine parlamenter 
sistem işletilmeli, özgürlükler genişletilmelidir. Tüm dev-
letin içerisine yerleşmiş bu yapıyla ve benzer zihniyetlerle 
mücadelenin yolu öncelikle demokrasinin tam anlamıyla 
hayata geçirilmesi, yargı bağımsızlığının sağlanması ve la-
iklik ilkesinin sahiplenilmesiyle mümkündür. Bu yönetimi 
durduracak tek gücün, halkın gerçek demokrasi güçle-
rinin birleşik muhalefeti olduğunu düşünüyorum. Ülke-
mizin mahvedilmesine karşı, eşitlikçi, özgürlükçü, de-
mokratik, laik, barıştan yana güçlerin birleşik iradelerini 
ortaya koymanın tam zamanıdır. Biz bu yönde çaba sarf 
ederek, bütün antidemokratik güçlere karşı demokrasiyi 
kararlılıkla savunacağız. Demokratik kamuoyu bu tehli-
keli gidişe bir dur demeli, bir son vermeli ve geleceğimizi 
kendi ellerine almalıdır. Ya eşit, özgür ve demokratik bir 
Türkiye yaratacağız ya da çözümsüzlükler içinde emper-
yalist-küresel güçlerin oyuncağı olacağız.”

 “Tam bağımsız, demokratik bir Türkiye için 
yapacak çok işimiz var”

Kocaeli Şube Yönetim Kurulu Sekreter Üyesi Emrah 
Aydemir özetle şunları söyledi: “Bizim ülkemizin tarihi 

bir darbeler tarihi ve biz 
biliyoruz ki, bu darbeler 
sonrasında, en nihayetin-
de olan, soldan, emekten 
yana halka ve kitlelere ol-
muştur. Bunun bir örneği 
de hepimizin beraber mü-
cadele verdiği Uluslararası 
İşgücü Kanunu Tasarısı’nın 
15 Temmuz’dan birkaç 
gün sonra bile gündeme 
alınıp, alelacele karar alın-
masıdır. Ben örgüte de bir 
kez daha buradaki mücadelesinden dolayı teşekkür edi-
yorum. Siyasal İslam’ın iki cephesinin ülke iktidarını pay-
laşmak için neredeyse darbe yapacak noktaya getirmesi, 
emperyalist paylaşım oyunlarının bir sonucu olarak ülke-
nin bu duruma gelmesi gerçekten çok acı. Bu, bizim her 
zaman söylediğimiz tam bağımsız, demokratik bir Türki-
ye özleminden hâlâ çok uzakta olduğumuzu ve yapacak 
çok işimiz olduğunu gösteriyor. 

Biz, daha önce cemaat olarak geçen, şimdi terör örgütü 
ve paralel devlet yapılanması olarak geçen yapılanmayla 
organik bağlantıları olan kişilerle Kocaeli Şube olarak da 
seçimlerde mücadele etmiş bir şubeyiz. Her türlü kamu 
desteğiyle, belediye desteğiyle karşımıza listeler çıkar-
mıştılar, Odaya da sızmaya, ele geçirmeye çalışmışlardı. 
Sakarya merkezli özellikle, etkinlik alanımızdaki temsil-
ciliklerdeki güçlerini birleştirerek ve tabii ki AKP ile or-
taklıklarını da kullanarak Şubemize de ve tabii ki örgü-
tümüzün çeşitli şubelerine de bu tip saldırılar olmuştur. 
Örgütümüz bu noktada da bu mücadeleden başarılı çık-
mıştır. 5-6 Mart tarihinde bir Genel Kurul yaşadık ve iki 
farklı liste olarak bu Genel Kurula katıldık. Adaylar Genel 
Kurul sürecimize yakışır bir şekilde kendilerini ifade et-
mişler ve seçim sonucunda delege iradesi Genel Merkez 
yönetimimizi belirlemiştir. Özellikle iktidarın tüm de-
mokratik kitle örgütlerine ve Odamıza faşizan baskısını 
artırdığı bir dönemde, bu süreçte OYK’ya aday olan tüm 
arkadaşlara ve örgütü bugünlere taşıyan Oda Yönetim 
Kurulu üyelerine, harcadıkları emek ve özveriden dolayı 
bir kez daha teşekkür ediyoruz.” 
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“Ortadoğu ve Kürt coğrafyasında süren savaş 
her geçen gün şiddetini artırıyor”

Diyarbakır Şube Başkanı 
Sait Bahçe özetle şöyle ko-
nuştu: “Ülke, bir karanlığın 
içerisine doğru ilerlemeye 
devam ediyor. Kentler ya-
kılıp yıkıldı, bombalar patlı-
yor, sokağa çıkma yasakları 
devam ediyor, basın öz-
gürlüğüne kilit vurulmaya 
devam ediliyor, faili meç-
hul cinayetler işleniyor, gö-
zaltına alınan insanlardan 
haber alınamıyor. En son 
Hurşit Külter 85 gün önce gözaltına alındı, ama hâlâ ka-
yıp. Bu konuda da hem TMMOB’yi, hem MMO’yu bir 
kamuoyu oluşturmaya davet ediyorum. Meclise seçilmiş 
milletvekillerinin dokunulmazlıkları kaldırılarak yargılama 
süreci başlatılıyor. Bütün bunlar çok koyu bir karanlığın 
ayak sesleri. Bu kürsüde ben daha önce “Felaketin eşi-
ğindeyiz” demiştim. Bugün ise eşiğinde değil, ta içindeyiz. 
Çok tehlikeli bir süreç. O kadar cevapsız sorular var ki ve 
bu karanlığın nereye gideceği bilinmiyor.

Hepimiz bir travma içindeyiz. Kürt’ü, Türk’ü, Alevi’si, 
Sünni’si, Arap’ı, tüm toplum ağır bir travmadan geçiyor. 
Gerçekten, gidişat iyi değil. Bu ülkede hiçbirimiz mut-
lu değiliz. Kimse geleceği görmüyor. Darbe girişiminin 
püskürtülmesi ufak bir ışık yakmıştı, bu yaşananlar barış 
için bir fırsat olabilir düşüncesi oluşmuştu, barışın sadece 
düşüncesi bile bölgede yüreklerin tekrar atmasına vesile 
olmuştu. Ama çok kısa bir sürede, gidişatın barışa, kar-
deşliğe, eşitliğe, özgürlüğe doğru olmadığının sinyalleri 
geldi. Milletçi kucaklaşma, birlik, beraberlik, büyük bu-
luşma nutukları atanlar, Kürtlerin ve demokratların ira-
desini milli iradenin dışında sayarak, biat ettiremedikleri 
Kürtleri ve demokratları milletten dışlıyorlar. Türkiye, 
kendi yurttaşlarıyla, Kürt kökenli yurttaşlarıyla barışma-
dan, ülkede normalleşme kesinlikle mümkün olamaz. 
İktidardakiler de biliyor ki, Kürt sorunu çözülmeden bu 
memlekette ne barış, ne dirlik, ne de birlik sağlanır. Ya-
şam kutsaldır, en kıymetli şeydir. Savaş durmalı, isteğimiz 
barıştır. Em aşitî dixwazin.”

“Fethullahçılardan AKP hesap soramaz”

Denizli Şube Yönetim Ku-
rulu Sekreter Üyesi Meh-
met Sarıca, konuşmasına 
Şair Nazım Hikmet’in bir 
şiirini okuyarak başladı ve 
özetle şunları söyledi: “Yıl 
1930… Nazım Hikmet… 
86 yıl geçmiş aradan, yine 
hava kurşun gibi ağır; kan, 
gözyaşı, katliamlar, bom-
balar, arada bir darbe kal-
kışması, yurdumun dört 
bir yanından yükselen çığlıklar gecemizi gündüzümüzü 
kapkaranlık etti. Sorgusuz sualsiz gözaltılar, hapishaneler 
ve işten atmalar, tam bir kabusu yaşıyoruz. Demokrasi 
savunuculuğu adı altında şeriat ayaklanması provalarına 
şahit oluyoruz ülkemizde. Sevgili arkadaşlar, bu tespit-
ten sonra önümüzde iki yol var. Birinci yol, ya ellerimizi 
kaldırıp, teslimiz deyip boynumuzu önlerine uzatmak ya 
da mücadele etmek. Yani ikincisi dediğimiz bu mücadele 
devrimci bir yol. Bu gidişata dur diyecek, emekten, de-
mokrasiden ve insan haklarından yana, en önemlisi de ba-
rıştan yana mücadeleyi yükseltme yoludur. Bu travmadan 
bir an önce kurtulmanın ve daha yaşanılır bir Türkiye ve 
dünya özlemimizi gerçekleştirmenin yolunun dayanışma-
yı ve mücadeleyi büyütmekten geçtiği bilinciyle, üzerimi-
ze düşen görevi yerine getirmekten geçtiğine inanıyoruz.

Ben, Oda işleyişiyle alâkalı konuya girmeden önce, bu-
rada birkaç arkadaşın dillendirdiği bu yardım ve yataklık 
ve örgüt üyeliği gibi cümlelerin çok tehlikeli olduğunu 
düşünüyorum. Yıllarca bizim bu olaydan, örgüt üyeliği-
dir, yardım ve yataklıktır, başımıza gelmedik kalmadı. 
Hesap verme dediğimiz olay, “Eğer hesabı biz soracak-
sak bu hesap verilir; yoksa, Fethullahçılardan AKP hesap 
soramaz. Nasıl ki, hani o askerlerden hesap sorulacak, 
yargıya çıkacak. Onların yargılanması için biz, bu anayasa 
yetmez, ama evet veriyoruz” diyen arkadaşların ne kadar 
aymazlıkları varsa, bugün eğer bu FETÖ’cülerin ve diğer-
lerinin hesap vermesi konusunda umut bağlamak, bana 
göre, en az onlar kadar biraz aymazlığa giriyor. O konuda 
dikkatli olmamız gerektiği kanısındayım.”

“Söz söylemekten de bir adım geri adım 
atmayacağız”

Adana Şube Yönetim 
Kurulu Başkanı Hasan 
Emir Kavi özetle şöyle 
konuştu: “Önce biraz 
Şubeden başlamak is-
tiyorum, daha sonra 
ülke gündemiyle devam 
etmek istiyorum. He-
pinizin bilgisi dâhilinde, 
Uygulamalı Eğitim Mer-
kezimizin son aşamasın-
dayız. Binamız, inşaat 
bitmek üzere. Bunda 

özellikle destek olan Merkez yöneticilerimize tekrar te-
şekkür ederiz.  Şimdi artık iç ekipman alımlarına geçece-
ğiz bir-iki ay içerisinde. Eylül ayında da açılışla bitirmek 
istiyoruz. Hepinizi açılışa davet ediyoruz.  Asansör konu-
sunda da İstanbul gibi, biz de bir montaj ve bakım perso-
neli yetiştirebileceğimiz şekilde bir kısmını organize ede-
ceğiz. Bu dönem iki tane büyük etkinliğimiz daha olacak. 
Çukurova’da Sanayi Çevre Sempozyumunu Eylül-Ekim 
2017’de gerçekleştireceğiz. Ondan önce Uluslararası İşçi 
Sağlığı ve İş Güvenliği Kongremizi de 6-8 Nisan 2017’de 
gerçekleştireceğiz. 

10 Ekim’de 101 canımızı kaybettik. Öncesinde de, sonra-
sında da çok canımızı kaybettik. Darbe girişiminden son-
ra demokrasi bayramı ilan edildi. Herhalde her yıl kutla-
yacağız. Demokrasi bayramı, demokrasi haftası, sürekli 
sokağa çıkıyorlar. Bizim de 10 Ekim’le ilgili mutlaka özel 
bir gün belirlememiz gerekiyor, 10 Ekim’i unutturmama-
mız gerekiyor. Diyarbakır, Elazığ, Van, katliamlar, bom-
balar, terörün her türlüsünü her zaman lanetle kınıyoruz. 
Şu an bize yaşatılan ortamı unutmayacağız hiçbir zaman. 
Ülkemizde aslında kanun hükmünde kararnamelerle ola-
ğanüstü haller vardı. Fiili olarak sokağa çıktığımızda gazı 
da yiyorduk, copu da yiyorduk. Olağanüstü hal zaten 
vardı. Bu durum kanun hükmünde kararnamelerle sade-
ce resmiyete dökülmüş oldu. Çok güçlü bir şekilde bize 
müdahale edecekler, belli bir süre sokağa çıkamayacağız 
belki; ama etkinlik yapmaktan da, söz söylemekten de bir 
adım geri adım atmayacağız hiçbir zaman.”

46. Dönem Danışma Kurulu 2. toplantısına 
katılan TMMOB, Oda Kurulları, Şube Yönetim 
Kurulu üyeleri ile teknik görevlilerin isimleri 
şöyledir:

TMMOB 
Emin Koramaz Başkan
Hüseyin Atıcı Yönetim Kurulu Üyesi
Tevfik Peker Yönetim Kurulu Üyesi
Zeki Arslan Yüksek Onur Kurulu Üyesi
    
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
İsmail Odabaşı Üye
Abdullah Selçuk Soylu Üye
Vedat İrşı Üye

Oda Müdürü
Arife Kurtoğlu

Oda Teknik Görevlileri
Evren Sağ 
Aylin Sıla Aytemiz 
Bülent Göksülük 
Fatma Kahraman 
Hüseyin Cem Şavur 
   
Oda Denetleme Kurulu 
Haydar Şahin
Osman Çakıl
Fikret Çaral
Kahraman Dağdeviren
Selda Ünver
Hüseyin Kaya 
Semiha Öztan
Haluk Altay
Ali Doğan Coşgun
Mehmet Emin Tümür
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Oda Onur Kurulu
M. Selçuk Göndermez 
Süleyman Solmaz
Cumhur Pekdemir
Nedim Kara

Ankara Şube 
Ö. Varlık Özerciyes Şube Başkanı
Erhan İğneli Şube Sekreteri
Emre Aydın Şube Saymanı
Hülya Yıldız Güler Üye
Seyit Ali Korkmaz Üye
Caner Güney Yılmaz Üye
Defne Kıran Üye
Aslı Gördebak Üye
Yusuf Güven Üye
A. Cenk Lişesivdin Şube Müdürü
   
Adana Şube
Hasan Emir Kavi Şube Başkanı
  
Bursa Şube
İbrahim Mart Şube Başkanı
Fikri Düşünceli Şube Sekreteri
Ferudun Tetik Şube Saymanı
Ahmet İhsan Taşkınsel Üye
   
Denizli Şube
Mehmet Sarıca Şube Sekreteri
   
Diyarbakır Şube 
Sait Bahçe Şube Başkanı
Sinan Öztemel Üye
   
Edirne Şube
Aziz Avukatoğlu Şube Başkanı
Mehmet Efe Şube Başkan Vekili
Erkan Doğan Şube Saymanı
  
Eskişehir Şube
Atila Tomsuk Şube Sekreteri
Neşet Aykanat Şube Saymanı

Gaziantep Şube
Gürcan Ülgey Şube Başkanı
Hüseyin Ovayolu Şube Başkan Vekili
Esra Elitaş Şube Sekreteri
Ekrem Nacarkahya Şube Saymanı
H. Fehmi Belpınar Üye
Kerem Yelekçi Şube Müdürü

İstanbul Şube 
Battal Kılıç Şube Başkanı
Hüseyin Şimşek Üye
Gülser Ünlü Üye
Mustafa Meriç Aras Teknik Görevli
   
İzmir Şube
Güniz Gacaner Ermin Şube Başkanı
Yüksel Yaşartekin Şube Başkan Vekili
Melih Yalçın Şube Sekreteri
Tayfun Çaylan Şube Saymanı
Gürkan Durgun Üye
İskender Kökey Üye
Ferda Yamanlar Üye
Derya Alkan Üye
İlkin Boz Üye
   
Kocaeli Şube 
Emrah Aydemir Şube Sekreteri
Mahmut Köse Şube Saymanı
A. Fahri Aloğlu Üye
İlbeyi Kılavuz Üye
Ilgın Bek Üye  
Serkan Demir Üye
A. İlhan Düzgün EİM-MDK Başkanı
Orhan Demir EİM-MDK Üyesi
   
Konya Şube 
Ömer Erdoğan Duransoy Şube Başkanı
Adnan Kuntoğlu Şube Başkan Vekili
Aziz Hakan Altun Şube Sekreteri
Ömer Aksoğan Üye
M. Levent Şam Şube Müdürü

Zonguldak Şube
Birhan Şahin Şube Başkanı
Ahmet Zoroğlu Şube Başkan Vekili
Soner Sinoplu Şube Saymanı


