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45.DÖNEM 3.ODA DANIŞMA KURULU TOPLANTISI YAPILDI
45. Dönem 3. Oda Danışma Kurulu toplantısı 4 Nisan 2015 tarihinde Oda Merkezi’nde 101 kurul üyesinin 
katılımıyla gerçekleştirildi.

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

Ali Ekber Çakar‘ın ardından kürsüye gelen Oda Yönetim 
Kurulu Sekreter Üyesi Yunus Yener, 45. Dönem 12 aylık 
Çalışma Raporu‘nun özet sunumunu yaptı.

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

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

Makina Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu ve şahsım 
adına hepinizi saygı, sevgi ve dostlukla selamlıyorum.

İktisadi ve siyasi boyutlarıyla ülkemizdeki mevcut durum, 
TMMOB Yasası‘nı değiştirme girişimi ve Oda çalışmaları 
olmak üzere üç konuya değineceğim.

AKP döneminde iç talebe dayalı, dış tasarrufları gözete-
rek uluslararası sermayeye bağımlı bir ekonomik büyüme 
modeli izlenmiştir. İhracatçı bir ekonomi olma treni çok-
tan kaçmış, cari açığı daraltma hatta cari fazla verebilen 
bir ekonomi ihtimali çoktan yok olmuştur. Sanayi ihracat-
çısı, sanayici bir ülke olma iddiası geçmişte ve havada kal-
mıştır. Geriye, içe dönük inşaat, müteahhitlik, hizmetler 
gibi işler kalmıştır. İç talep hareketliliği, bir süre konutun 
metalaştırılmasıyla sağlanmıştır.

Ancak bugün AKP‘nin ekonomik modeli her alanda çök-
mektedir. Parasal/mali alanda, bugüne kadar yüksek fa-
iz-düşük kur üzerine kurulu model, bu alanda küresel 
paradigmanın değişimiyle çökmüştür. 2013 yılına kadar 
küresel piyasaları para basarak fonlayan ABD‘nin artık 
para basmayacağı bir politikaya dönmesi, sıcak paraya en 
bağımlı ülkeler arasında bulunan Türkiye‘de diğer yapısal 
faktörlerle birlikte ekonominin çarklarını durma noktası-
na getirmiştir.

Dış finansman olanaklarının ortadan kaybolmasıyla taşe-
ronlaştırılmış-ara malından kullanılan teknolojiye değin 
her alanda dış finansmana dayalı sanayide üretim çarkları 
yavaşlamış, iç ve dış talebin düşüşüyle durma noktasına 
gelmiştir.

2002‘de %18 olan seviyeden tek haneye düşen tasarruf 
oranının da işaret ettiği gibi özel sektör tarafından bugü-
ne kadar düşük kur ile borca dayalı olarak gerçekleşen 
üretim ve hizmet faaliyetleri devasa bir dış borca neden 
olmuştur. Bu borçlar bugün artan döviz kuruna paralel 
olarak üretim ve hizmet faaliyetlerindeki maliyetleri kat-
lamıştır.

Maliyet artışı ise emek maliyetlerinde kesintiyi -her za-
man olduğu gibi- gündeme getirmektedir. Hükümetin ta-
şeronluğu yaygınlaştıran yasaları, kadınlara dönük “istih-
dam paketleri”, işten çıkarmayı kolay ve maliyetsiz hale 
getiren düzenlemeleri (kıdem gibi) sermaye güçlerinin 
bu ihtiyacına yöneliktir.

Diğer yandan ekonomide 2014 yılı büyümesi %2,9 ola-
rak açıklanmıştır. Detaylara bakıldığında ortaya çıkan so-
nuç şudur: Türkiye, taşeronlaştırılmış dışa bağımlı sanayi 
yapısı, çağdaş eğitim olanaklarından yoksun, ucuz işgücü 
deposu konumu ve dış kaynağın kesilmesiyle düşük bü-
yüme trendine geçmiş, ekonomi durgunluğa girmiştir.

AKP kamu varlıklarının talanına dayalı özelleştirmeler, 
kent ve çevre tahribatına dayalı inşaat rantları sayesin-
de kriz dinamiklerini yönetebilir veya erteleyebilir gö-
rünmektedir. Ancak 2014‘te büyümenin motoru ka-
mu-TOKİ ağırlıklı inşaattan hizmetlere geçmiş, inşaatta 
durgunluk ve son çeyrek itibarıyla da daralma yaşanmış-
tır. Kısacası Türkiye, daha da büyük iktisadi, dolayısıyla 
sınıfsal, toplumsal, siyasi krizler eşiğindedir.
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Siyasi planda ise Erdoğan ve AKP‘nin iktidara iyice yer-
leşmesiyle birlikte ülkemiz kaotik bir sürece girmiştir. İk-
tisadi, ideolojik, siyasal, üstyapısal ve toplumsal boyutları 
bulunan rejim dönüşümü süreci; devlet, siyaset, iktisat, 
toplum vb. alanlarda bir dizi yeni çelişki yaratmış bulun-
maktadır.

AKP veya iktidar içi çelişkiler, devlet içi çelişkiler, iktidar 
ile geniş bir yelpazeye yayılan karşıtları arasındaki çelişki-
ler, iktidar karşıtı kesimler arasındaki çelişkiler, sermaye 
kesimleri arasındaki çelişkiler, egemen uluslararası güçler 
ile iktidar arasındaki çelişkiler; yani siyasal, sınıfsal, top-
lumsal, ideolojik, kültürel çelişkiler yoğunlaşmaktadır.

Belki de daha önemlisi, bu çelişkilerin yakın ve orta vade-
de dinmesi, durulması, kamuoyunda yaygın kullanılan bir 
tabirle “istikrar” veya “normalleşme” üretmesi mümkün 
değildir. Seçim sonuçlarının bu tabloyu büyük oranda de-
ğiştirmesi de mümkün değildir. AKP‘nin gerilemesi duru-
munda bile koalisyonlar ve kapsamlı bir kriz/bunalım söz 
konusu olacaktır.

Erdoğan-AKP iktidarı, Taksim Gezi Parkı-Haziran Di-
renişinden beri diktatörlük yöneliminin önünü kesici en 
güçlü dinamik olarak halk hareketlerinden korktuğu için, 
siyasal-toplumsal muhalefete hep kendi egemenliğindeki 
sandığı işaret etmektedir. Ama aynı anda İç Güvenlik Ya-
sası ve daha bir dizi yasa/mevzuat ve uygulamada görül-
düğü gibi yargısız infazların, olağanüstü hallerin, sıkıyöne-
timlerin, sert iç çatışmaların hazırlıklarını da yapmaktadır. 
Seçimlere böylesi bir atmosfer içinde gidilmektedir.

Ancak şu da çok açık ki, sınıfsal-toplumsal mücadeleler 
ve gerçek bir halk demokrasisi, başka bir Türkiye özlem-

leri de gelişmektedir. Tekel direnişi, Haziran halk hare-
keti, Soma, Ermenek, işçi sınıfı-emekçi halk gerçekleri, 
ülkemize yeni ve doğru bir yön çizmiştir. Bu gerçekliği 
görmemiz, buna göre davranmamız gerekiyor.

Bu noktada, AKP karanlığına karşı yöntemsel olarak bir 
yandan iç tahkimatımızı yapmalı, diğer yandan bugüne 
kadar olduğu gibi düzen ve AKP eleştirisini ön planda tut-
malıyız. Odamız bu çerçevede sömürücü, rantçı, laiklik 
karşıtı, dinci-mezhepçi AKP faşizmine, piyasacılığa, ser-
bestleştirmelere, özelleştirmelere bütünsel karşı çıkışını 
sürdürmelidir.

Erdoğan-AKP iktidarının Kürt sorununa yaklaşımda “açı-
lım” ve “çözüm” iddialarının aksine, oyalama ve seçim 
hesaplarına dayalı adımların aldatıcılığı, son gelişmelerle 
birlikte bir kez daha görülmüştür.

Erdoğan-AKP iktidarı, bu konuyu oyalama taktikleri, 
Türk-Kürt İslam sentezi, Kürt halkını Barzanileştirme ve 
provokasyon zeminlerini koruma politikalarıyla yine çık-
maza sokmaktadır.

Bu durum, eşitlikçi, demokratik, özgürlükçü, bir arada 
yaşam eksenli kalıcı bir barış gereksinimini yakıcı bir şe-
kilde gündemde tutmaktadır.

Konu, emek ve demokrasi güçlerinin ülke genelinde ağır-
lık oluşturması; eşit, özgür, demokratik Türkiye mücade-
lesi ile gerçek çözüm platformuna kavuşabilecektir. Oda-
mız bu yöndeki toplumsal sorumluluklarını, TMMOB 
çatısı altında bundan sonra da yerine getirmeye devam 
edecektir.

Bağımsızlık temelinde sanayileşme, kalkınma, demokra-
tikleşme, refah, tam istihdam ve eşit yurttaşlığın, özgür, 

demokratik, barışın egemen olduğu Türkiye mücadele-
sinde yer almaya ve toplumsal muhalefetin parçalılığına 
son verecek olan birlikte mücadele gerekliliğini savunma-
ya devam etmeliyiz.

TMMOB Yasası değişikliğiyle ilgili torba yasa bahsinde, 
öncelikle, konuyu iki ay boyunca toplumsallaştırmamızın 
çok önemli olduğunu söylemeliyim. 9 Şubat‘tan itibaren 
sekiz koldan yürüyüşlerin tamamlanmasıyla gerçekleştir-
diğimiz TMMOB 43. Dönem Olağanüstü Genel Kurulu 
ve sonuç bildirisi de, AKP gericiliği, piyasacılığı ve dikta-
sına teslim olmayacağımızı; AKP‘nin cumhuriyet, emek, 
demokrasi, laiklik düşmanı dinci-mezhepçi faşist dikta-
törlük yönelimine teslim olmayacağımızı, direnmeye ör-
gütlü bir şekilde devam edeceğimizi göstermiştir. Bu çok 
önemlidir.

Olağanüstü genel kurulumuz, AKP düzenine karşı bir 
direniş manifestosu olmuş, birliğimizin tek vücut olarak 
sürme kararlılığını sergilemiştir. Bu vesileyle, başarılı ça-
lışmalarından ötürü TMMOB Yönetim Kurulu‘na, duyarlı 
bütün Şubelerimize ve örgütlü üye arkadaşlarımıza te-
şekkür ediyorum.

TMMOB Yasası‘nda öngörülen değişiklikler, bildiğimiz 
üzere ve özetle, yeni liberal politikaların kamu idari ya-
pısında gerçekleştirdiği yapısal dönüşümlerin kamu kuru-
mu niteliğindeki meslek kuruluşlarına doğru genişletilme-
si kapsamındadır. Bu dönüşüm, Birliğimizi ve Odalarımızı 
küçültmeyi, il odacılığı üzerinden piyasa işleyişine doğru 
yönlendirmeyi; mühendislik, mimarlık, şehir planla-
ma hizmetlerini taşeronlaştırmayı; AKP‘nin rant düzeni 
önündeki engelleri tasfiye etmeyi amaçlamaktadır.

Olağanüstü Genel Kurulumuz, TMMOB‘yi yapısal ola-
rak dönüştürme girişimine kararlılıkla karşı çıkmıştır. 
TMMOB‘nin geleneksel direngen, mücadeleci çizgisi 
sürecektir. Bunlar çok açık, ancak bundan sonrası için, 
“yasa nasılsa seçimlere kadar çıkmayacak, ondan sonra 
da şu, şu, şu olasılıklar var, dolayısıyla çıkmaz” gibi yo-
rumlara dayanarak rehavete kapılmamalıyız.

Bütün Şubelerimiz, önceki ve mevcut yasa tasarısında 
açık veya gizli olarak var olan bütün olasılıklara karşı, Oda 
Çalışma Program ve İlkelerine uygun bir şekilde süreklili-
ğimizi sağlamak için hazırlıklı olmalı, ani hareket planları-
mızı eşgüdümlü bir şekilde devreye sokabilmeliyiz.

Yasa tasarısının öngördüğü model üzerinden Odalarımız, 
Şubelerimiz, Temsilciliklerimiz ve Birliğimizin, bugünkü 

yurtsever, demokrat, kamucu, kamusal denetim eksenli 
çizgi doğrultusunda yeniden oluşturulmasının ön hazırlık-
larını şimdiden yapmalıyız. Kısaca, biraz önce de değindi-
ğim iç tahkimat üzerinde yoğunlaşmamız gerekiyor.

Bu yıl Nisan-Mayıs ve Ekim-Kasım-Aralık aylarında yapa-
cağımız kongre, kurultay, sempozyum etkinliklerini, aynı 
zamanda örgütlenme çalışmalarının bir parçası haline ge-
tirmemiz gerekiyor.

Bu etkinliklerden sonra başlayacak genel kurullar süreci-
ni, bu şekilde ve diğer yöntemler eşliğinde örgütlenme ve 
üye ilişkilerimizi geliştirme, daha fazla üyeyi örgütlü üye 
ağına dâhil etme ve birliğimizi pekiştirme doğrultusunda 
değerlendirmeliyiz. Bu açıdan eksiklerimiz ne ise gider-
meye yönelik adımlar atmalıyız.

Yeni üyeler kazanmayı, işyeri temsilciliklerini işletmeyi, 
yenilerini kurmayı, komisyonlarımızı aktif kılmayı; aidat 
toplamayı; öğrenci üye çalışmalarını içselleştirme, des-
tekleme, daha geniş bir öğrenci kitlesini kapsamayı; Oda-
TMMOB çizgisi doğrultusunda bu alanları yeniden örgüt-
leme çabalarını önümüze koymalıyız.

Meslek ve uzmanlık alanlarımızı korumayı, çeşitlendir-
meyi; Odanın mevcut gücünün korunmasını, daralma ya-
şanmamasını, teknik görevli meslektaşlarımızın istihdamı 
ve Oda personel yapısının korunmasını hep gözetmeliyiz.

Oda ve Şubelerimizin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı‘nın 
idari ve mali denetimine tabi olduğunu gözeterek, işleyi-
şimizin mevcut yönetmeliklerimiz doğrultusunda düzen-
lenmesi hassasiyetini edinmeliyiz.

Meslek ve hizmet alanlarımız ile ülke sanayisinin zayıflatıl-
masına karşı mücadele etmek, üyelerimizle ortak çalışma 
ve dayanışma içinde olmak temel felsefemiz olmalıdır.

Danışma Kurullarımızdan süzülen görüşler ile Oda-Şube 
kararlarının bütün örgütte içselleştirilmesine yönelik or-
tamlar yaratmalı ve sürekli kılmalıyız.

İşsiz ya da iş değiştiren, iş arayan üyelerimize ve öğrenci 
üyelerimize staj yerleri bulmaya yönelik çok yönlü hiz-
metlerimizi geliştirmek temel bir uğraş alanımız olmalı-
dır.

Gerek Odamızın gerekse ülkemizin gereksinimleri için, 
genel olarak bu çerçevede çaba sarf etmemizi gerektiri-
yor diyerek sözlerime son veriyor ve toplantımızın birlik, 
dayanışma, mücadele ruhu içinde verimli geçmesini dili-
yor, saygılar sunuyorum.
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Oda Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ekber Çakar’ın açılış 
konuşmasının ardından Oda Yönetim Kurulu Sekreter 
Üyesi Yunus Yener tarafından 12 Aylık süre içerisinde 
yapılan Oda Çalışmalarının özet sunumu yapıldı. 

Oda Yönetim Kurulu Sekreter Üyesi Yunus Yener’in 
yaptığı sunum sonrasında Danışma Kurulu üyelerinin ko-
nuşmaları başladı.

Şubelerden Gelen Soruşturmacı Raporları 
Uygun Olmalı

Oda Onur Kurulu adına söz alan Selçuk Göndermez, 
Onur Kurulu çalışmaları hakkında bilgi verdi. Gönder-
mez yaptığı konuşmada, “Kurulumuz, 2014 yılının Mayıs 
ayından 2015 yılının Mart ayına kadar toplam 635 dosya 
görüştü, 11 toplantı yaptı. Her toplantıda ortalama 60’a 
yakın dosya görüşülerek karara bağlanıyor. Yeni dönem 
içerisinde toplam 2004 adet dosya görüşülecek. Bunlar-
dan 23 tanesi bir önceki dönemden kalma, 181 tanesi 
de Onur Kurulumuza yeni sevk edilen dosya olarak gö-
rünüyor.

Onur Kurulu, Oda Yönetim Kurulumuzun verdiği karar-
la dosyaları görüşüyor. Yani herhangi bir meslektaşımıza 

izafe edilen suç, Onur Kurulunda görüşmeyi gerektire-
cek kadar ciddiyse, Onur Kuruluna sevk ediliyor ve öyle-
ce başlıyor süreç. Yok eğer Onur Kurulunda görüşmeyi 
gerektirecek kadar önemli değilse, Oda Yönetim Kuru-
lumuz reddediyor. Onur Kurulumuzun aldığı kararlar 
içerisinde, meslektaşlarımıza ağır yaptırımlar uygulanan 
kararlar var. Ki bunların önemli bir kısmı süreli meslek-
ten men cezaları. Bu cezaların Oda Onur Kurulundan 
çıkması, Oda Onur Kurulunun karar alması yetmiyor, 
bir de TMMOB Yüksek Onur Kurulu tarafından onay-
lanması gerekiyor. Şubelerimizden, yani Onur Kuruluna 
sevk edilen üyelerimizin bağlı bulunduğu şubelerden ge-
len soruşturmacı raporlarının, konulan kurallara uygun 
ve zamanında gelmesi halinde çalışmalarımızı biraz daha 
kolaylaştıracaktır.” dedi.

Tespit ve Önerilerimizi Denetleme 
Raporlarında Belirtiyoruz

Oda Denetleme Kurulu Üyesi Haydar Şahin, Denetleme 
Kurulu’nun 12 aylık süre zarfında yaptığı çalışamlara hak-
kında bilgi vererek şöyle konuştu: 

“Tüzük gereği, her 3 ayda bir yapılması gereken Denet-
leme Kurulu toplantılarını, 18 şubemiz ve Genel Merke-
zimizde, her 3 ayda bir olmak üzere gerçekleştirdik. Bu 
denetlemelerde, iş ve işlemlerin Oda ve TMMOB tüze-
sine, Genel Kurul kararlarına uygun olup olmadığını ve 
bunlara ilişkin belgelerin usulüne uygun tutulup tutulma-
dığını kontrol ederek tespit ve önerilerimizi denetleme 
raporlarında belirttik. 

Bu kadar büyük ekonomik sorunlara ve baskılara rağ-
men, Oda ve Türkiye genelinde yapılan bu başarılı çalış-
maları gerçekleştiren, başta Oda Yönetim Kurulumuz ol-
mak üzere, tüm örgüt yöneticilerimize ve çalışanlarımıza 
teşekkür ediyoruz.

Kararı Biz Vereceğiz

İzmir Şube adına söz alan Şube Yönetim Kurulu Başka-
nı Güniz Gacaner konuşmasına ülkedeki politik duruma 
dair değerlendirmelerini yaparak başladı.

Gacaner değerlendirmesinde, “Önümüzdeki süreç mü-
cadele verilmesi gereken bir süreç olarak karşımızda du-
ruyor. Önümüzdeki süreçte karşımızda duran en önemli 
olay seçim süreci. Türkiye, özgür, demokratik bir ülke mi 
olacak; yoksa, diktatörlüğü giden bir ülke konumuna mı 
geçecek, bunun kararını vereceğiz.” dedi.

Gacaner konuşmasına Oda teknik konularıyla ilgili konu-
lara değinerek devam etti. 

İzmir’de yapaılan Oda çalışmaları hakkında bilgi de veren 
Gacaner, mühendis asgari ücreti konusuna değindikten 
sonra TESKON 2015 hakkında bilgi vererek konuşmasını 
sonlandırdı. 

Öğrenciler Geleceğimizdir, Umudumuzdur

Zonguldak Şube Yönetim Kurulu Başkanı Birhan Şahin 
konuşmasına, “Zonguldak, maden emekçilerinin kenti. 
Yani yerin yüzlerce metre altında canı pahasına ekmeği-
ni kazanan, nasırlı elleriyle… Madende çalışanlara bizim 
orada ocakçı denilir. Kömür tozu insanın yüzüne yapışı-
yor, gözüne yapışıyor. Sürmeli gözlüdür madenciler,  “Bu 
adam ocakçıdır, ocakta çalışıyor.” tanırsınız. Böyle bir 
kentten geliyoruz. Emeğin başkenti diye nitelendiriliyor.” 
diyerek başladı.

Şahin konuşmasının devamında, “Öğrenciler geleceği-
mizdir, umudumuzdur dedik. 28 Martta Öğrenci Üye 
Kurultayını yaptık. Burada öğrencilere şunu da anlatma-
mız gerekiyor: O kürsünün TMMOB kürsüsü olduğunu, 
TMMOB’nin bir dili olduğunu, yapısının ne olduğunu iyi 

anlatmamız gerekiyor. Çoğunluğumuz buradayız, şube 
yöneticilerinin özellikle öğrenci çalışmalarında daha aktif 
davranması, katkıda bulunması gerektiği daha net bir şe-
kilde orada ortaya çıktı. Öğrenci üye örgütlülüğü önem-
li.” dedi. 

Konteyner Kent İçin Teşekkür Ediyorum

Diyarbakır Şube Yönetim Kurulu Başkanı Gurbet Örçen 
de konuşmasına genel siyasal durum değerlendirmesi 
ile başladı. Örçen, değerlendirmesinde “Önümüzde bir 
seçim süreci var ve bu seçim sürecinde “yeni Türkiye” 
şiarıyla yol alıyor siyasi iktidar. Çok farklı sonuçların da 
çıkabileceği bir seçim süreci olacak. Ama bununla bera-
ber, çok daha yakınımızda yaşadığımız İstanbul olayını 
göz önüne aldığımızda, bu seçim sürecine günler kala da 
çok farklı spekülasyon ya da provokasyonların olabileceği 
bir dönem yaşıyoruz. İç Güvenlik Yasası geçti ve etkileri 
hemen birçok yerde görülmeye başlandı. Birkan Başkanı-
mın bahsettiği gibi, seçime günler kala hiç eşi benzeri gö-
rülmemiş bir şekilde, “kediler mi trafoya girdi” esprisiyle 
ülke genelinde bütün elektrikler kesiliyor; ama bununla 
ilgili Enerji Bakanının bile bilgisi olmadığı ya da herhangi 
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bir yeterli açıklama olmadığı görülüyor. Bu şekilde ilerle-
yen bir Türkiye.” dedi.

Şube çalışmaları hakkında da kısaca bilgilendirme yapan 
Gurbet Örçen, konuşmasını “TMMOB Makina Mühen-
disleri Odasının da ciddi anlamda desteklediği ve burada 
bulunan şubelerimizin her birinin de ayrı ayrı katkısıyla 
gerçekleşen konteyner kent için teşekkür etmek istiyo-
rum.” diyerek bitirdi.

Örgütlemek Zorunda Olduğumuz Bir Süreç 
Var

İstanbul Şube adına konuşan Yönetim Kurulu Sekreter 
Üyesi Zafer Güzey konuşmasına, konteyner kent konu-
sunda örgüte teşekkür eden Diyarbakır Şube Yönetim 
Kurulu Başkanı Gurbet Örçen’e “Bizi böyle bir konuda 
onurlandıran Diyarbakır Şubeye de biz teşekkür ede-
riz. Sekreteryasını çok güzel örgütledi. Tüm şubeleri-
miz, tüm halk bunu hissetti. İstanbul’da Kardeş Türküler 
Konseri etkinliğini yaptığımız zaman, katılımcıların hepsi 
konteyner kentin ne amaçla yapıldığını ve neye destek 
olduklarını çok iyi biliyordu. Bence TMMOB budur.” 
sözleri ile başladı.

Güzey konuşmasında “İş cinayetleriyle ilgili alanlar her 
geçen gün artıyor. En son Yalova’da bir öğretmeni kay-
bettik. Madenlerde yaşıyoruz biz bunları, sokaklarda 
yaşıyoruz; katlediliyoruz, her yerde katlediliyoruz. Biz 
bunlarla daha fazla karşılaşacağız. Biz bunlarla 1 Mayıs’a 
gireceğiz arkadaşlar, alanlara çıkacağız; öğrencilerimizle, 
üyelerimizle, halkla ve bu yandaş medyaya karşı, bunları 
göstermeye çalışan bir kitleyle bunları yapacağız. Örgüt-
lemek zorunda olduğumuz bir süreç var. Diyarbakır’ın 
Kobani için konteyner kentte yaptığı başarıyı, şimdi biz 
1 Mayıs öncesi alanlarda gerçekleştirmek zorunda kala-
cağız” dedi.

Bugün, AKP İktidarının Çöktüğü Andır

Kayseri Şube Yönetim Kurulu Başkanı Ersin Fener de 
yaptığı konuşmada genel siyasal duruma değinerek “Geç-
tiğimiz 12 yıllık süre sonunda, bugün, hukukun, adaletin 
çöktüğü, rantın ve paylaşımın ortaya çıktığı bir atmosferi 
yaşıyoruz. Bugün, AKP iktidarının çöktüğü andır. AKP ik-
tidarı, gerek siyasi, gerekse ekonomik olarak ülkeyi hangi 
noktaya getirdiğini göstermiş durumdadır. Bunun yanı 
sıra, son 6 yıl içerisinde meslek odamızla alakalı olarak 
yapmış olduğu olumsuz etkileştirme çalışmaları da orta-
da. Bu noktada tıkandığı kanaatindeyim. Bundan sonraki 
süreçte, meslek odamızla ilgili gelinen noktanın en zayıf 
noktası olduğunu düşünüyorum.” dedi.

Ergene Zehir Akmaya Devam Ediyor

Edirne Şube adına konuşan Şube Yönetim Kurulu Başkan 
Vekili Ümit Altınoluk konuşmasında Trakya’daki geliş-
meleri aktardı. Altınoluk “Meriç Nehri taşmaya devam 
ediyor, Ergene zehir akmaya devam ediyor. Trakya Plat-
formunda, tarım arazilerinin talan edilmesine karşı, tarım 
arazilerinin tarımsal SİT alanına çevrilmesi konusunu işle-
dik. Yine su konusunda, sivil toplum kuruluşlarıyla, çevre 

gönüllüleriyle, Tabipler Odasıyla, Belediyeyle ortaklaşa 
bir panel gerçekleştirdik.” dedi.

Altınoluk konuşmasını, “Trakya Üniversitesiyle birlikte 
Enerji Yöneticisi Eğitim Uygulama Merkezi Projesini ha-
zırladık. Doğalgaz dönüşüm firmalarıyla ve GAZDAŞ ile 
toplantılar gerçekleştirdik. Öğrenci üyelerle staj olanakla-
rı için çalışmalar yaptık. 8 Mart Dünya Kadınlar Gününde 
kadın üyelerimizle kahvaltılı bir toplantı gerçekleştirdik. 
Yine Edirne Şube olarak SGK müdürleriyle görüşmeleri-
miz, üyelerimizin haklarının korunması adına çalışmaları-
mız devam etmektedir.” sözleri ile sonlandırdı.

Çalışmalarımızı Sokağa İyi Anlatmamız 
Gerekiyor

MMO Kocaeli Şube Yönetim Kurulu Başkanı Ünal Öz-
mural ise konuşmasında, Haziran ayında yapılacak olan 
genel seçimlere değinerek “Kocaeli Şubede de, bu se-
çime katılan birçok siyasi partinin yetkilileri yoğun bir 
şekilde bizden fikir almaya geliyor. Geçmiş dönemlerde 
bunları pek yaşamazdık; ama zannediyorum, TMMOB 
Yasasıyla ilgili yaptıklarımız, yaşadığımız o süreçle ilgili 
kamuoyunda çok sık yer almamızdan kaynaklı bir dikkat 
çekme oldu, ki bu gruplar, siyasi partiler, sivil toplum ör-
gütleri çok sık ziyaret eder hale geldi bizi” dedi.

Özmural konuşmasının devamında şöyle dedi “TMMOB 
Yasası sürecinde sahada yapmış olduğumuz mücadeleler-
de kötü şeyler yaşadık, soruşturmalar geçirdik, bunları 
bir kenara koyuyorum; ama esas başka bir şey var, artı 
olarak gördüğümüz, o da şu: Bizim gerçekten çok şey 
yapıp da topluma kendimizi ifade edememe, kendimizi 
topluma net anlatamama gibi bir durumumuzun olduğu-
nun tespitini yaptık. Bu açığımızı kapatmamız lazım. O 
kadar çok üretiyoruz ki ama sokaktaki vatandaşa değme, 

topluma değme noktasında eksikliklerimiz var; bunları 
hızlı bir şekilde kapatmamız lazım.”

Şube çalışmalarına da kısaca değinen Özmural, sözleri-
nin yaşanan elektirik kesintileri konusunda bilgi vererek 
sonlandırdı.

SMM Kurultayı Kararlarının Hayata Geçmesi 
Çok Önemli

Antalya Şube adına konuşan Antalya Şube Yönetim Kuru-
lu Başkanı Ümit Büyükeşmeli konuşmasında Büyükşehir 
Belediye Yasasına değinerek getirilen değişikliklerin mes-
lek alanları üzerindeki etkilerini değerlendirdi.

Şube çalışmaları konusunda da bilgilendirme yapan Bü-
yükeşmeli şu hususlara değindi; “Teknik hizmetlerle ilgili, 
özellikle asansör kontrolleriyle ilgili çalışmalarımız devam 
etmekte. Ama bu çalışmaları yaparken, bu çalışmaları ya-
pan diğer akredite kuruluşlarla ilgili aramızda hem kalite 
farkı, hem de işleyişle ilgili uygulama farklılıkları had safha-
da. Bununla ilgili çalışma yaptığımızda, firma yetkilileriy-
le görüştüğümüzde, bununla ilgili bir ücret standardının 
olmadığı, tamamen firmaların kendi inisiyatifinde olduğu 
şeklinde bir durumla karşılaşıyoruz. Bu da bu çalışmaların 
içinde Odamızın da olması nedeniyle çok önemli.

Gerek MİEM kursları, gerek yerinde eğitim sistemi ve di-
ğer kurslarımız çok kabul görüyor.

SMM çalışmaları çerçevesinde, SMM Kurultayımızda çok 
önemli kararlar alındı. Bu kararların hayata geçmesiyle 
SMM üyelerimizin sorunlarının en aza ineceğine inanıyo-
ruz.

Büyükeşmeli konuşmasını ülkenin genel siyasal durumu-
na değinerek Antalya’da yaşanan mesleki sorunları akta-
rarak sonlandırdı.
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Konya’da Baskılara Rağmen Varolmaya 
Çalışıyoruz

Konya Şube adına konuşan Şube Yönetim Kurulu Başkanı 
Erdoğan Duransoy, Konya’da mesleki ve siyasi açıdan ça-
lışmanın zorluklarından bahsettiği konuşmasında Asansör 
denetimlerinde yaşanan baskıları dile getirdi.

Duransoy, “Ticaret Odasıyla anlaşma yaptık, yerli malı 
belgesi veriyoruz. Yerli malı belgesinden de epeyce dö-
nüşler oldu. Doğalgaz firmamızla anlaşma yaptık, özellik-
le bu buhar kazanlarının yerlerinin tespitinde biz onlara 
yardımcı oluyoruz. Toplantıda aldığımız en son kararla, 
İKK’yı devralıyoruz. Tekrar Konya’da İKK olarak da sesi-
mizi duyuracağız.” diyerek konuşmasını sonlandırdı.

Üye ile Bağ Kurmaya Çalışıyoruz

Ankara Şube adına konuşan Yönetim Kurulu Başkan 
Vekili Ahmet Eniş öncelikle Şube çalışmaları hakkında 
bilgilendirme yaptı. Eniş Şube çalışmaları konusunda şu 
hususlara değindi; “Şube olarak, meslek ve meslektaş 
sorunlarının ülke ve toplum sorunlarından ayrılamayacağı 
temel ilkesiyle, mesleki hizmetlerimizin yanı sıra, geçen 
dönem olduğu gibi, bu dönemde de ülke gündemini ilgi-

lendiren birçok konuda seminer, söyleşi, mesleki söyle-
şiler düzenliyoruz. 

İşsiz mühendis ve öğrenci üyelere yönelik olarak yaptı-
ğımız çalışmalarda aldığımız sonuçlar çok verimli değerli 
arkadaşlar. Odamız adına yüklendiğimiz 9. Ulusal Kaynak 
Kongresini Kasım ayında düzenleyeceğiz. 

Mesleki çalışmalarımızın yanı sıra, ülke gündemine denk 
düşen siyasi ve ekonomi konulu çalışmaları da programla-
dık. Bunun ilkini geçtiğimiz perşembe günü gerçekleştir-
dik. Oda danışmanımız, dostumuz Mustafa Sönmez bize 
Türkiye’de kriz ve tarihsel gelişimi hakkında bilgi verdi. 
Bunları yapıtlaştırıp, üyelerimizle, şubelerimizle paylaşa-
cağız. Gelecek hafta da Hayri Kozanoğlu ile bu programı 
ivmelendireceğiz, çeşitlendireceğiz.”

TMMOB’nin Torba Yasaya Sığmayacağını 
Gösterdik

Adana Şube adına konuşan Adana Şube Yönetim Kuru-
lu Başkan Vekili Hüseyin  Kalantor konuşmasına şöyle 
başladı; “AKP’nin ülkeyi ele geçirmek, talan etmek, rant 
sağlamak düşüncesi önünde en büyük engel gördüğü 
TMMOB’yi ve örgütlülüğünü yasayla etkisizleştirmek, 
yetkisizleştirmek, dağıtmak ve ele geçirmek için çıkart-
maya çalıştığı TMMOB Yasasına karşı verdiğimiz müca-
deleden geldik bugünlere. Başta AKP’ye olmak üzere, 
dosta, düşmana, TMMOB’nin Torba Yasaya sığmayaca-
ğını gösterdik. Kararlı bir mücadele, dik duruş ve boyun 
eğmeyen bir tavırla mücadelemizi bugüne kadar getirdik. 
Bundan dolayı hepinizi ve tüm TMMOB örgütlülüğünü 
kutluyor ve selamlıyorum.”

Kalantor, “Demokrasi ve emek düşmanı AKP, 13 yıllık 
iktidarında sadece Birliğimize saldırmadı; ülkede kendisi 
gibi düşünmeyen her kurum, her yapı ve herkese karşı 

faşizan uygulamalarıyla bunu ispatlamıştır. En son çıkar-
dığı ve çıkarmak istediği yasalarla halk düşmanı yüzünü 
bir kez daha göstermiştir. Son çıkardığı İç Güvenlik Pa-
ketiyle, gelecekte faşizan uygulamalarına karşı toplumsal 
muhalefeti ve halk hareketini bastırmayı ve engellemeyi 
amaçlamaktadır.” diyerek sürdürdüğü konuşmasını 16-
18 Nisan 2015 tarihleri arasında Adana’da yapılacak olan  
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kongresi hakkında bilgi vererek 
sonlandırdı.

Güçlü Bir Örgütüz, Bu Gücün Farkında Olalım

Eskişehir Şube adına konuşan Şube Yönetim Kurulu Sek-
reter Üyesi Atilla Toysuk konuşmasında şunları söyledi; 
“Haziran seçimlerinden sonra önündeki tek engel Oda 
seçimleri kalıyor. Umarım Haziran seçimlerinde AKP ge-
rekli dersi alıp, iktidara gelemeyecek; ama bizim, sanki 
onlar iktidara gelecekmiş gibi, Oda seçimlerine şimdiden 
hazırlanmamız lazım. Çünkü önündeki tek ciddi muhale-
fet, tek engel biz kaldık, bütün güçleriyle bizim seçimle-
rimize yüklenecekler. Şu anda bu yasayı çıkartamıyorlar, 
ama belki önümüzdeki dönem çıkartabilirler. O yüzden, 
şu andan itibaren kendi seçimlerimize odaklanıp, bununla 
ilgili çalışmalar yapmamız lazım; rehavete kapılmadan, bu 
işin üstünde durmamız lazım”

Çalışma Raporuna baktığımız zaman, asansörlerle ilgili 
kısımda görüyoruz ki, 2014 yılında protokol yaptığımız 
asansör sayısı daha fazla olmasına rağmen, asansör de-
netimlerimizde bir azalma var. Bu asansör sayısının niye 
düştüğüne tekrar bir bakmamız lazım. Örgüt olarak çok 
güçlü bir örgütüz, bu gücün farkında olmamız gerekiyor 
ve bu güçle beraber Türkiye’nin geleceğinde yer alma-
mız gerektiği kanısındayım.”

Akkuyu Nükleer Santrali’ne Karşı Mücadeleyi 
Yükseltelim

Mersin Şube adına konuşan Şube Yönetim Kurulu Baş-
kanı Mehmet Akif Erman konuşmasına Şube çalışamları 
hakkında bilgi vererek başladı. 

“Bölgemizde yaşadığımız birçok sıkıntımız var. Bunlardan 
bizim için en önemlisi şu anda nükleer santral olarak gö-
rünüyor. 1 Nisanda, sanki şakaymış gibi, sabah 06.00’da 
Mecliste alınan bir kararla nükleer santral artık yasalaşı-
yor ve hızlı bir şekilde de devam ediyor. Birçok yerde bil-
boardlarda buna yönelik görseller var. Türkiye genelinde 
var, ama özellikle Mersin’de bu daha çok yaygın. Akkuyu 
Nükleer Santrali, temiz enerji ve çocuklarla ilgili bir gör-
sel yayınlıyorlar. Televizyonlarda da geçiyor bu görseller. 
Ama maalesef, nükleer enerjinin etrafa yayılımı sonucun-
da etkilenen çocuklarla ilgili hiçbir şekilde bir resim bir 
yerde yayınlanmıyor.” diyen Erman sözlerini “Öğrenci-
lerimiz var, işsiz üyelerimiz var ve emeklilerimiz var. Bu 
üç taraf bizim için çok önemli arkadaşlar. Çalışan üyele-
rimiz var, evet, bir şekilde çalışıyorlar; ama bu üç tarafın 
Türkiye’deki bu geçim sıkıntıları içerisinde nasıl ayakta 
durabileceklerini, öğrencilerin mezuniyetten sonra nasıl 
yer bulacaklarını, işsizlerimizin nasıl hayatlarını idame et-
tireceklerini, emeklilerimizin bunalıma girmeden o biri-
kimlerini nasıl Türkiye’nin enerjisine kavuşturabilecekle-
rini etkin bir şekilde yeniden gözden geçirmemiz lazım” 
diyerek sonlandırdı.

Halil Serkan Öz’ü Anıyor ve Yalova Valisi'ni 
Protesto Ediyorum

Bursa Şube adına konuşan Şube Yönetim Kurulu Başkanı 
İbrahim Mart sözlerine, Yalova’da Vali’nin ettiği hakaret-
ler sonrası kalp krizi geçirerek yaşama gözlerini yuman 
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öğretmen Halil Serkan Öz’ü anarak ve Yalova Valisini 
protesto ederek başladı.

Mart konuşmasını şöyle sürdürdü; “AKP iktidarının 31 
Martta yaptıklarını iyi değerlendirmek gerekiyor. Bunun, 
7 Haziranda yapılacak seçimlerle ilişkisini kurmak, İç Gü-
venlik Yasasının meşrulaştırılmasına yönelik olduğuna 
dikkat çekmek ve aslında işlenen cinayetler karşısında 
hem ülkeyi, hem toplumu savunmasız bırakmaya yönelik 
olduğuna dikkat çekmemiz gerekiyor. Bu anlamda, sa-
vunmaya, yani halkın avukatlarına da mutlaka ve mutlaka 
desteğimizi ifade etmemiz gerekiyor.” 

AKP Kışkırtmalarına Karşı Duralım

Şubeler adına yapılan konuşmaların ardından Oda Teknik 
Görevlisi Mahir Ulaş Akcan söz aldı.

Akcan konuşmasında, ülke gündemine dair değerlendir-
melerde bulunarak  “15 yaşında 15 kiloya düşerek ölmüş 
bir çocuk üzerinden hâlâ siyaset yapabilecek kadar gözü 
dönmüş ve hâlâ ülkede çıkartmaya çalıştığı iç savaşı öyle 
ya da böyle bir yerlere çekecek kadar gözü dönmüş bir 
adamdan bahsediyoruz. Yapılmak istenen nedir?  Oy ala-
mayacakları en temel yapı herhalde Aleviler bu ülkede. 

Onu da bildikleri için, özellikle Aleviler üzerinden bunu 
getirmeye çalışıyorlar. Yarın daha fazla bunu yapacaklar 
belki. Yine Kürt sorununa yönelik açılımla ilgili yaptıkları 
çalışmaları milliyetçi oyları tekrar geri almak için, “Yahu, 
öyle bir şey yok, Kürt sorunu yoktur” söylemine dön-
düler.

Bu iklimde, ben, yereldeki çalışmalarımızda, tabii ki Oda 
olarak teknik çalışmalar yapacağız, ama seçime doğru 
gerçekten bir kışkırtmanın olduğunu görmek gerektiğini 
ve buna yönelik çalışmak gerektiğini düşünüyorum” dedi.

Bize Düşeni Sokakta da Meslek Alanlarımızda 
Yapacağız

Oda Teknik Görevlisi Mahir Ulaş Akcan’dan sonra da 
Oda Yönetim Kurulu Üyesi Ercüment Ş. Çervatoğlu söz 
aldı. Çervatoğlu sözlerine “Yaşadığımız süreç, AKP dikta-
törlüğünün açık faşizm koşullarını getirme hevesinin açık 
göstergesi ve bunun zeminini hazırlamak için her türlü 
şeyi denediğini biliyoruz” diyerek başladı. 

Çervatoğlu konuşmasına şöyle devam etti; “Önümüzde 
çok ciddi olanaklarımız var. Biz, siyaseti ham bir siyasal 
perspektifte hiç yapmadık. Meslek alanlarımızdan yola 
çıkarak, evet, buradan doğru, daha eşit, daha özgür, in-
sanların kardeşçe yaşayacağı bir ülke yaratma mücadele-
sinde, meslek örgütü kadroları olarak bize düşeni sokak-
ta da, başka alanlarda da ifade etmeye çalışıyoruz. Ham 
siyaset yapmak istediğimiz zaman, buradaki titrlerimizi 
bırakıp siyasal kulvarda mücadele ediyoruz” 

Çervatoğlu konuşmasını TMMOB Olağanüstü Genel 
Kurul sürecinde emek veren herkese teşekkür ederek 
bitirdi. 

Danışma Kurulu toplantısı Oda Yönetim Kurulu Başka-
nı Ali Ekber Çakar’ın değerlendirme konuşmasıyla son 
buldu. 

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

Oda Onur Kurulu 
Selçuk Göndermez 
Mustafa Yazıcı

Oda Denetleme Kurulu 
Haydar Şahin 
Hasan Yitim 
Ali Özdemir 
Tarık Akmanlar 
Haluk Altay 
Selda Ünver 
Necdet Kahraman 
Gürsel Yayla 
Muharrem Tanju Sarıca 
Kahraman Dağdeviren 
Hüseyin Dinçer 
Hüseyin Kaya 
Ferruh Nemut 
Osman Çakıl 
Simavi Bakır 
Oğuz Kepez 
Fikret Palabıyık 

Oda Müdürü
Arife Kurtoğlu

Oda Teknik Görevlileri
Mahir Ulaş Akcan 
Derya Baran 

45. Dönem 3. Danışma Kurulu Toplantısına katılan kurul üyeleri isimleri şöyledir:

Evren Sağ 
Can Öztürk 
Bülent Göksülük 
Sıla Aytemiz  

Adana 
Hüseyin Kalantar   Başkan Vekili
Ümit Galip Uncu   Sayman Üye
Mustafa Demiryürek  Üye
Elif Doğruyol   Şube Müdürü 

Ankara 
Saadettin Özkalender  Şube Başkanı
Ahmet Eniş   Başkan Vekili
Ö. Varlık Özerciyes  Sekreter Üye
Alaaddin Eksin   Sayman Üye
Egemen Ceylan   Üye
Selim Ulukan   Üye
Murat Aslan   Üye
Nihat Ercanlı   Üye
Cenk Lişesivdin   Şube Müdürü

Antalya 
Ümit Büyükeşmeli  Şube Başkanı
Buğra Barın   Sekreter Üye
Erdem Pak   Sayman Üye
Hüseyin Öğünlü   Şube Müdürü 

Bursa 
İbrahim Mart   Şube Başkanı
Ferudun Tetik   Başkan Vekili
Fikri Düşünceli   Sekreter Üye
Fikret Çaral   Sayman Üye
Yaşar Muratcan Tek  Üye

Denizli 
M. Kurtuluş Sarıkaya  Sekreter Üye 
Mehmet Sarıca   Sayman Üye 
Behice Çetinkaya Dilbaz  Şube Müdürü 

Diyarbakır 
Gurbet Örçen   Şube Başkanı
Abdulkadir Yılmaz  Üye 
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Edirne 
Ümit Sadık Altınoluk  Başkan Vekili
Mehmet Efe   Sekreter Üye
Aziz Avukatoğlu   Sayman Üye
Kenan Karaçavuş   Üye

Eskişehir
Atilla Tomsuk   Şube Başkanı
Levent Güler   Şube Müdürü 

Gaziantep 
Orhan Tevfik Okuducu  Şube Başkanı
Fehmi Belpınar   Sayman Üye

İstanbul 
Zafer Güzey   Sekreter Üye
Aydın Güçkıran   Sayman Üye
Hasan Özger   Şube Müdürü 

İzmir 
Güniz Gacaner   Şube Başkanı
Melih Yalçın   Sekreter Üye
Turgay Şirvan   Şube Müdürü
Necmi Varlık   Teknik Görevli

Kayseri 
Ersin Fener   Şube Başkanı
Mehmet Koldaşgil  Sayman Üye
Murat Karasakal   Üye

Ziya Murat Öztürk  Üye
Ali Albayrak   Şube Müdürü

Kocaeli 
Ünal Özmural   Şube Başkanı
Emrah Aydemir   Sekreter Üye
Mahmut Köse   Sayman Üye
Soner Biçer   Üye
Gültekin Keskin   Şube Müdürü

Konya 
Ö.Erdoğan Duransoy  Şube Başkanı
Adnan Kuntoğlu   Başkan Vekili
Kerim Demir   Sekreter Üye
Ümit Karaçor   Sayman Üye
M.Levent Şam   Şube Müdürü 

Mersin 
Mehmet Akif Erman  Şube Başkanı
Soner Çamak   Sekreter Üye 

Trabzon 
Ufuk Doğru   Üye
Önder Durmuş   Üye 

Zonguldak 
Birhan Şahin   Şube Başkanı
Ahmet Zoroğlu   Sekreter Üye
Melih Başören   Sayman Üye


