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46. OLAĞAN GENEL KURUL VE SEÇİMLERİ YAPILDI
Odamızın 46. Olağan Genel Kurulu 5 Mart 2016 tarihinde Ankara`da Kocatepe Kültür Merkezi`nde, seçimleri 
ise 6 Mart 2016 tarihinde Oda Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Genel Kurul divan başkanlığına TMMOB geçmiş dönem 
başkanlarından Kaya Güvenç oybirliğiyle seçildi. 99 bin 
155 üyeyi temsilen 1.014 delege üzerinden toplanan 
Genel Kurul’da Yönetim Kurulu’nun çalışma raporu de-
ğerlendirilip, yeni dönem çalışma programının ana hatları 
belirlendi.

MMO merkez hizmet binasında yapılan seçimlerde ise 
Oda yönetim, onur ve denetleme kurulları ile MMO‘yu 
TMMOB genel kurulu, yönetim kurulu, yüksek onur ve 
denetim kurullarında temsil edecek 100 delege seçildi.

Genel kurulda delegelere, asansörlerde durum, işçi sağ-
lığı ve iş güvenliği, ulaşım ve trafik politikalarında planla-
ma gerekliliği, ulaşımda demiryolu gerçeği, üretim zin-
cirlerinde mühendislerin yeri ve yaşam koşulları/Gebze 
havzası örneği, Türkiye‘nin enerji görünümü başlıklı 
MMO‘nun meslek alanlarıyla bağlantılı altı Oda raporu 
sunuldu. 

Genel Kurulun açılış konuşmalarını MMO ve TMMOB 
başkanları yaptı.

Oda Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ekber 
Çakar‘ın konuşması şöyle:

“TMMOB Makina Mühendisleri Odası‘nın 46. Olağan 
Genel Kurulu’na hoş geldiniz. Oda Yönetim Kurulu ve 
şahsım adına, hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Yitirdiğimiz değerleri anma

Odamızın bugünlere gelmesinde büyük emeği bulunan, 
eşitlik, bağımsızlık, demokrasi, barış, özgürlükler müca-
delesinde omuz omuza yürürken Oda ve TMMOB çalış-
malarında sonsuzluğa uğurladığımız bütün değerlerimizi;

Sevgili Teoman Öztürk‘ü, Ali Dinçer‘i, Sezai‘yi, Haluk‘u, 
Ali Rıza‘yı, Nedim‘i, Ali Karahan‘ı, Hulusi‘yi, Hüseyin‘i, 
Osman‘ı, Şerafettin‘i, Hasan Cebiroğlu‘nu, Musta-
fa Aydoğan‘ı, Ali Karademir‘i, Galip Akalın‘ı, Tuncer 
Özkan‘ı, Nişan Sönmez‘i, Nurettin Yalçın‘ı, Nermin 
Süleymanoğlu‘nu, Mustafa Macit‘i, Bünyamin‘i ve tüm 
kaybettiklerimizi,

2013 Gezi Parkı-Haziran Direnişi ve sonrasında yi-
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tirdiğimiz genç canlarımızı; Suruç‘ta, Diyarbakır‘da, 
Sultanahmet‘te, Ankara‘da ve Güneydoğu‘daki katliam-
larda yitirdiğimiz insanlarımızı; Soma‘da, Ermenek‘te ve 
iş cinayetlerinde yitirdiğimiz kardeşlerimizi sevgiyle, say-
gıyla anıyorum. Anıları ve mücadeleleri, üreten, sanayi-
leşen, hakça bölüşen, demokratik bir Türkiye yürüyüşü-
müzde bizimle olacaktır.

Direnenlere destek

Konuşmama başlarken;

- Kapitalizme, onun neoliberal dönem uygulamalarına, 
Erdoğan-AKP diktatörlüğüne, sömürü, rant, yolsuzluk, 
rüşvet, baskı, zulüm, katliam düzenine karşı direnenlere,

- Grevli toplu sözleşmeli sendikal hakları için mücadele 
eden emekçilere,

- Toprağına, suyuna, deresine, ormanına, ülkesinin doğal 
kaynaklarına sahip çıkan köylülere,

- Gezi Parkının birleşik direniş soluğunu Artvin 
Cerattepe‘de sürdüren halkımız ve onunla dayanışan 
kardeşlerimize,

- Kentsel-kırsal bütün kamusal alanlara sahip çıkan, rant 
yağmasına direnen herkese,

- Sağlığın herkes için eşit ve ücretsiz olması için mücadele 
eden sağlık emekçilerine,

- Halkın haber alma hakkının ve bağımsız haberciliğin sesi 
olan basın emekçilerine,

- Sömürü, şiddet ve ayrımcılığa karşı mücadeleyi yüksel-
ten kadınlara,

- Gerici, piyasacı laiklik karşıtı eğitim sistemine direnen 
aileler, kamu çalışanları, akademisyenler, liseli ve üni-
versiteli öğrencilere; bilimsel-laik eğitim isteyen aydınlık 
yüzlere,

- Barış isteyen akademisyenlere,

- Emek, barış, demokrasi bütünlüğü için mücadele eden-
lere,

- Eşit yurttaşlar olarak tanınmak isteyerek direnen Kürt 
halkına,

- Türkiye‘nin, bölgenin, dünyanın geleceğini düşünen ve 
mücadele eden kardeş ve dost güçlere dayanışma selam-
larımızı ve kurumsal desteğimizi, genel kurul sonuç bildi-
rimiz aracılığıyla iletmemizi onayınıza sunmak istiyorum.

Kınama

Aynı şekilde, Makina Mühendisleri Odası 46. Olağan Ge-
nel Kurulu olarak;

- Soma‘da, Mecidiyeköy‘de, işçi servislerinde, Kayseri‘de, 
Yalvaç‘ta, Şırnak‘ta, Ermenek‘te, “iş kazası” görünümün-
deki bütün iş-işçi cinayetlerini; bu cinayetlerin temel ne-
deni olan azami kâr güdüsü ile esnek, taşeron çalışma 
sistemini,

- Düşünce, toplanma, örgütlenme, basın özgürlükleri ve 
barajsız siyaset yapma hakkını engelleyen bütün anti-de-
mokratik uygulamaları,

- Kürt sorununda oyalamacı, aldatmacı, katliamcı, tasfi-
yeci politikaları,

- İşçilere, köylülere, öğrencilere, kadınlara, çocuklara, 
bütün halka yönelik tomalı-gazlı-coplu-mermili devlet 
terörünü,

- Yargı usulsüzlüklerini, cezaevi zulümlerini,

- Kadınlar üzerinde estirilen terörü, kadın cinayetleri ve 
istismarını, kadın-erkek eşitsizliklerini,

- “Çocuk gelinliği” rezaletini, çocuk işçi sömürüsünü,

- Eğitimi tamamen gericileştiren, piyasaya açan uygula-
maları,

- Mezhepçi faşizmi,

- Cumhuriyet, demokrasi, laiklik düşmanlığını,

- Savaş kışkırtıcılığını, gizli servisler ile kontra güçlerin 
provokasyonlarını ve bütün katliamları kınadığımızı, bu-
radan hep birlikte bir kez daha ilan edelim.

Genel Kurul üzerine

Şube genel kurullarımızı, Odamızın ve mesleğimizin say-
gınlığına yakışır bir biçimde tamamlayarak buraya geldik. 
Şube genel kurullarımız; ülkemizi, halkımızı, kamuyu, 
meslek ve meslektaş yararını ana eksen olarak kabul 
eden; mesleki ve demokratik mücadeleyi, birini diğerinin 
önüne koymadan yürüten çalışma anlayışımızın örgütü-
müz genelinde benimsendiğini tekrar göstermiştir. Genel 
kurullarımız, ülkemizin içinde bulunduğu karanlık ortam-
da emek vererek büyüttüğümüz demokratik mevzinin 
titizlikle korunması gerektiğini bir kez daha göstermiştir.

Şimdi, yoğun bir çalışma dönemini daha geride bırakır-
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ken biriktirdiğimiz demokratik değerler doğrultusunda 
geleceğe bir adım daha atıyoruz. Dünyada ve ülkemiz-
deki gelişmeleri, bu gelişmelerin ülkemiz, halkımız, mes-
leğimiz, meslektaşlarımız üzerindeki etkilerini bugün hep 
birlikte değerlendireceğiz, Şube genel kurulları ve Oda 
çalışmalarında dile getirilen görüşleri harmanlayacağız. 
Daha güçlü bir Oda; üreten, sanayileşen, hakça bölüşen 
bir Türkiye için söz üstüne söz koyacak, önümüzdeki 
dönemin çalışmalarının çerçevesini belirleyecek; Oda ve 
TMMOB organlarında görev alacak kadroları seçeceğiz.

Bugün ve yarın yapılacak olan genel kurul ve seçimleri-
miz, iktidara verilecek cumhuriyetçi, laik, demokratik, 
toplumcu, kamucu bir yanıt olacaktır. Genel kurulumuz 
emperyalizme, faşizme, gericiliğe ve savaşa karşı birlik, 
mücadele, dayanışma ve demokrasi platformu olacak-
tır. Mesleğimizin demokratik mevzisinin, Odamız ve 
TMMOB‘nin demokrat, halkçı, toplumcu, yurtsever çiz-
gisinin hassasiyetle korunması ve sürdürülmesi, genel ku-
rulun ve her birimizin sorumlulukları arasındadır.

Oda Yönetim Kurulu olarak önümüzdeki zor süreci, ör-
gütlü üye gücümüz ve geleneklerimiz doğrultusunda en 
doğru şekilde planlayacağımıza; bütünlüğümüzü koru-
yarak çalışmalarımızı ve hedeflerimizi genişleteceğimize 

inanıyor, bu gerekliliği özellikle paylaşmak istiyorum.

Dünya durumu

Dünyada, bölgemizde ve Türkiye‘de önemli gelişmeler 
yaşanıyor. Bunlardan bazılarına çok kısaca değinerek gö-
rüşlerimizi paylaşmak istiyorum.

2008 yılında başlayan ekonomi-finans krizinin yansımala-
rının ve uluslararası çelişkilerin arttığı, ekonomik durgun-
luğun kendini gösterdiği, ABD ve Batı kampı ile Rusya-Çin 
arası çelişkilerin arttığı, sınıfsal-toplumsal mücadelelerin 
yanı sıra Avrupa Birliği parlamentosu seçimlerinde görül-
düğü üzere faşist, şovenist partilerin de yükselişe geçtiği 
bir dönem söz konusudur.

Bu durumun ülkeler ve halklara etkileri, daha fazla ba-
ğımlılık; bölgesel-yerel savaşlar, mülteci akınları; sosyal 
hak kayıpları, ücret düşüşleri, işten çıkarmalar, güvence-
siz çalışma biçimlerinin yaygınlaşması, yeni vergi paketle-
ri, zamlar, yoksullaşma, işsizlik, kısaca insanlık dışı yaşam 
koşulları olarak yansımaktadır.

AKP‘nin “yeni Türkiye”si

Bildiğimiz üzere AKP iktidarı, bu çalışma dönemimizde 
iktidarını pekiştirmiş; otoriter-faşist yönelimi daha fazla 
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açığa çıkmış, laiklik karşıtı gerici uygulamaları yoğunlaş-
mıştır. İktidar bütün muhalefet güçlerini baskı ve şiddet 
yoluyla sindirmeye çalışmaktadır.

Siyasal iktidarın “ustalık” döneminde devreye soktuğu 
otoriter düzenlemeler, gerici eğitim sistemi, insanların 
yaşam biçimlerine ve tercihlerine ait düzenlemeler, haya-
tın her alanını şekillendirme isteğinde somutlanan sayısız 
dayatmalar, halkın kaygılarını ve tepkilerini artırırken aynı 
dönemde AKP iktidarını pekiştirmiş, “yeni Türkiye”si 
doğrultusunda önemli adımlar atmıştır. Parlamenter 
sistemi dışlayan otoriter-faşist yönelimi daha fazla açığa 
çıkmış, laiklik karşıtı gerici uygulamaları yoğunlaşmıştır. 
Son iki yılda ülkemiz, halkımız, TMMOB ve bütün ilerici 
güçler, sömürü, yolsuzluk ve baskı-zulüm iktidarının düş-
manca icraatlarına maruz kalmıştır.

Cumhurbaşkanlığı, 7 Haziran ve 1 Kasım seçimlerinin so-
nuçları ile “nefes alan”, “soluklanan” Türkiye demokratik 
kamuoyu değil AKP ve özellikle Erdoğan olmuştur. Gezi 
Parkı Direnişi, 7 Haziran ve özellikle 1 Kasım seçimlerin-
den bu yana ülkemizi kan gölüne çeviren bir süreç, dozu 
giderek artan bir şekilde yaşanmaktadır. Ölümler ve siya-
sal çatışma sürekli olarak körüklenmektedir. Diyarbakır, 
Suruç, Ankara katliamları ile Güneydoğu‘da yüzlerce in-
sanımızın öldürülmesi, halkın göçe zorlanması ve en son 
gerçekleşen Sultanahmet ve Ankara katliamları, iktidarın 
izlediği yanlış iç ve dış siyasetle doğrudan bağlantılıdır. 

Yakılıp-yıkılmış kentler, siyasi parti binalarının kundak-
lanması, otobüslere, evlere, işyerlerine yönelik saldırı 
ve yakma eylemleri günlük yaşamın bir parçası haline 
gelmiştir. İktidar bütün Türkiye‘yi terör alanı haline ge-
tirmiştir. Ülkeyi altından kalkamayacağı bölgesel ve ulus-
lararası sorunlar yumağı içine sokmuştur. Bugün ülkenin 
içinde bulunduğu ekonomik durumu, sömürüyü, gelir 
dağılımındaki eşitsizlikleri, tek lidere biatı ve tek parti 
devletini konuşmak yerine savaşı konuşur durumdayız.

AKP‘nin “yeni Türkiye”si, Cumhuriyetin tarihsel kaza-
nımlarını, laikliği, bilimi, aydınlanmayı ve modern top-
lumsal yaşamı karşısına almıştır. Emekçilere, kadınlara, 
gençlere, sanata, tarihsel değerlere düşmanlık gündelik 
yaşamın öğeleri haline gelmiştir. Gerici, sermayeci, emek 
düşmanı rejim değişikliği ile kamu yönetimi partizanca 
yeniden yapılandırılmıştır. Güvencesiz çalışma biçimleri 
yaygınlaştırılmış, iş cinayetleri “kader” ve “fıtrata” bağ-
lanmıştır. Eğitimde ve bütün toplumsal yaşamda dinsel-
leştirmeyi, mezhepçiliği, gericiliği yaygınlaştırmıştır. Öyle 
ki, cinsel sapıklıkla iç içe, şeriatçı ideoloji ve kültüre uygun 
fetvalar, açıklamalar, uygulamalar birbirini izlemektedir.

Kısaca, AKP iktidarı; emek, barış, demokrasi güçlerine, 
toplumsal muhalefete, siyasete, temel hak ve özgürlükle-
re karşı açık faşist bir yönelim içindedir. TMMOB‘nin ön-
cülüğünde, diğer emek ve meslek örgütlerinin çağrısı ve 
katılımıyla 10 Ekim‘de Ankara‘da yapılacak olan “Emek, 
Barış Demokrasi Mitingi”nin kana bulanması, bu yöneli-
min açık bir örneğidir. 10 Ekim‘de emeği, barışı, demok-
rasiyi savunanlar katledilmiştir. AKP‘nin “yeni Türkiye”si, 
böyle bir Türkiye‘dir.

Kürt sorunu, emek ve demokrasi güçlerinin 
ağırlık oluşturması

Bildiğimiz üzere iktidar, iç ve dış siyaset ile Kürt soru-
nunda ve bölgemizde savaşı ve ölümleri kutsamakta, 
ülkemizi kaosa sürüklemektedir. AKP rejimi tarafından 
kutuplaştırıcı, yıkıcı, boyutlara vardırılan Kürt sorununda 
gerçek çözüm, bir arada kardeşçe yaşam yönünde de-
mokratik hassasiyetlerin egemen olmasındadır. Her ül-
kenin bağımsızlığının ön koşulsuz bir şekilde tanınması, 
içişlerine hiçbir şekilde müdahale edilmemesi gerekmek-
tedir. Kürt sorununun eşitlikçi, demokratik koşullarda, 
bir arada yaşam çerçevesi içine yerleşmesi, Türkiye öz-
gülünde sınıf mücadelesinin, emek ve demokrasi güçleri-
nin hem genelde hem de bu sorun özgülünde ağırlığının 
artması gerekmektedir.
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Önümüzdeki süreç, TMMOB mevzuatı, yeni 
anayasa-başkanlık sistemi

İktidar, ülkenin bütün imarını ve koruma alanlarını ran-
ta açmıştır. Bu düzenlemelerle birlikte rant imparator-
luğunun önünde engel oluşturan Odalarımızı da açık bir 
biçimde hedef almıştır. Ülkemizde gerçekleşen ekono-
mik-siyasi-ideolojik-kültürel-toplumsal dönüşümler ile 
TMMOB‘nin dönüştürülmesi arasındaki doğrudan ve do-
laylı yapısal bağlantılar, bugün daha net bir şekilde görülür 
olmuştur. Gerçekleşen yeni liberal dönüşümün görünür 
ürünleri-sonuçları, meslek-meslektaş sorunları ile ülke 
sorunları arasında sıkı bağlar bulunduğu yönündeki gö-
rüşümüzü doğrulamıştır. Odamızın ve TMMOB‘nin sağ-
lam, kurumsallaşmış yapısı, iç işleyiş gelenekleri; çağdaş, 
cumhuriyetçi, ilerici, demokrat, laik ve rant karşıtı çizgisi, 
önlerinde bir engeldir. TMMOB mevzuatını değiştirmeye 
yönelik adımlar ve diğer düzenlemeler bu çerçeve içinde 
gündeme gelmiştir. Mühendislik hizmetleri, uygulamaları 
ve mevzuatımız bu dönüşüm süreci tarafından belirlen-
mektedir. Sonuçta meslek ve uygulama alanlarımız daral-
tılmakta, mühendislik disiplinleri yok sayılmaktadır.

Özel olarak örgütümüz, MMO örgütlülüğü, bütün olum-
suz gelişmelere, iktidarın baskılarına, yapımızı dönüştür-
me çabalarına kararlılıkla karşı çıkmıştır. Oda Çalışma 
Programı ve İlkeleri doğrultusunda direnmiştir. Teknik 
hizmetlerimizin sürekliliği sağlanmış, asli teknik hizmet-
lerde yoğunlaşılmış ve personel yapısı güçlendirilmiştir.

Yeni çalışma döneminde, Odamız ve TMMOB‘nin hiç-
bir siyasi gücün arka bahçesi olmayan, 2013‘teki Haziran 
halk hareketi ile çakışan ve doğrulanan bağımsız tutumu-
nu güçlendirmemiz, gücümüzün farkında olmamız, onu 
geliştirmemiz büyük önem taşımaktadır.

Önümüzdeki dönemin başat konuları arasında, AKP‘nin 
“yeni Türkiye”sini tamamlayıcı nitelikteki “başkanlık sis-
temi” ile “yeni anayasa” konusu da bulunmaktadır. Bu iki 
önemli konu, hem Türkiye‘nin bütününü hem de Birliği-
mizi, TMMOB Yasası‘nı ilgilendirmektedir.

Unutmayalım ki, 2014 yılı sonu-2015 yılı başında İmar 
Yasası değişiklik tasarısı içinde gündeme gelen TMMOB 
Yasası değişikliği, 7 Haziran ve 1 Kasım seçimleri nede-
niyle yapılamamıştı. Ancak bu değişiklik girişimi, yine ve 
yakın bir tarihte gündeme gelebilecektir. Dolayısıyla bu, 
hazır olmamız gereken çok yakın bir olasılıktır. Rehavet 

psikolojisi, bizim için asla benimsenir bir durum veya dav-
ranış biçimi olmamalıdır.

Bu konu, yeni çalışma döneminin çalışma programları, 
çalışma biçimleri, yeni yönetim kurullarının görev ve so-
rumlulukları açısından da büyük önem taşıdığını bu vesi-
leyle belirtmek isterim. Bu noktada önümüzdeki süreci, 
örgütlü üyeliği, Oda-TMMOB örgütlülüğünü güçlendiri-
ci, saldırılara karşı birlik içinde hazırlıklı olmamızı gerek-
tirecek bir tarz ve içerikle örgütleme sorumluluğumuz 
artmaktadır. Yeni çalışma dönemimizin bütün yönetim 
kurulları, bütün örgütlü üyelerimiz ve çalışanlarımızla 
birlikte, içinde bulunduğumuz süreci paylaşarak, tartışa-
rak, Oda çalışma programı ve ilkelerini önümüze koya-
rak, birliğimizi ve çalışmalarımızı daha disiplinli kılmalıyız. 
Mesleki uygulama ve kamusal hizmet niteliğimizi yükselt-
mek durumundayız. Genel kurul sorumluluklarımızı ve 
Oda çalışmalarımızı bu çerçevede üstlenmemiz gerek-
mektedir.

Sorumluluk ve görevlerimiz

Oda örgütlülüğümüz, her ama her açıdan Türkiye içindir, 
halk içindir. Örgütlülüğümüz başka bir Türkiye, başka bir 
yaşam, başka bir dünya için olduğu müddetçe, toplumcu, 
halkçı bir anlam taşır. Bu nedenle, Odamızın kamuoyun-
da da takdir edilen etkinlik ve çalışma düzeyi ile meslek 
alanlarımızı koruma ve genişletme çalışmalarının, yal-
nızca örgütlü üyelerimize dayanarak gerçekleştirildiğini 
özellikle belirtmeliyim. Bu özelliğimizin birlik içinde geliş-
tirilmesinin önümüzdeki dönem açısından taşıdığı öneme 
vurgu yapmak istiyorum.

Şimdi zaman; mesleğimiz, onurumuz, bağımsızlığımız, 
tam istihdamı ve toplumsal refahı hedefleyen planlı bir 
kalkınma için; gerçek bir siyasal ve toplumsal demokra-
tikleşmeyi, bir arada kardeşçe yaşamayı hedefleyen bir 
toplumsal düzen için; yeni kuşaklara güzel bir gelecek 
bırakmak için daha fazla çaba sarf etme, daha fazla müca-
dele etme zamanıdır.

Emperyalizmin ve kapitalizmin sömürü, yağma ve talan 
düzenini reddedenler, ilerlemeden, aydınlanmadan, la-
iklikten yana olan kesimler yine Oda örgütlülüğümüzün 
mihenk taşı olmalıdır. Önümüzdeki dönemde duracağı-
mız alan yine burasıdır.

Bağımsız tutum ile örgütsel varlık ve ilkelerimizi koruyan 
sağduyulu duruşumuzu tam bir uyum içinde sürdürmek, 
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bundan sonra da temel tavrımız olmalıdır.

Ülkemizin içine girdiği yeni kaotik süreçte, ülkemize, hal-
kımıza ve mesleğimize karşı yükümlülüklerimizin birlikte 
yerine getirilmesi, Odamızın ulaştığı etkinlik düzeyinin 
korunması ve birlik içinde davranmamız gerekiyor. Halk 
için sanayileşmeden, emekten, bağımsızlıktan, çağdaş, 
laik değerlerden yana olan tüm mühendislerin mevcut 
Oda örgütlülüğü içinde bir kez daha tek bir yürek olma 
zamanıdır.

Örgüte teşekkür

Sözlerime son verirken teşekkürlerimizi özellikle belirt-
mek istiyorum.

Başarılı çalışmaları birlikte yaptığımız Şube Yönetim 
Kurullarına, il, ilçe temsilciliklerine, komisyon ve çalış-
ma grubu üyelerimize, işyeri temsilcilerimize; Danışma, 
Denetleme ve Onur Kurulu üyelerimize; TMMOB ve 
Odamızın üst kurullarında görev alan yöneticilerimize 
ve Oda çalışmalarına özveriyle katkı koyan tüm örgütlü 
üyelerimize; görevlerinden ayrılan Oda ve Şubelerimizin 
kurullarındaki mesai arkadaşlarımıza; pek çok Oda rapo-
rumuzun hazırlanmasında emeği geçen enerji, sanayi, işçi 
sağlığı ve güvenliği, ulaşım ve trafik çalışma gruplarımızın 
başkanları ve komisyon üyelerine; Odamızın emektarları 
teknik görevlilerimiz ve Oda çalışanlarına; bizlerle omuz 
omuza-kol kola yürüyen dost örgütlere ve sevgili basın 
emekçilerine Oda Yönetim Kurulu adına içtenlikle teşek-
kür ediyorum.

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet 
Soğancı‘ya teşekkür

Bir de özel bir teşekkürümüzü belirtmek istiyorum. 
Görev yaptığı dönemlerde bizleri-Odamızı TMMOB‘de 
gerçekten başarılı bir şekilde temsil eden; emek, barış, 
demokrasi mücadelesinde; kamusal üretim-hizmet-de-
netim mücadelesinde; ülkemizin yeraltı-yerüstü zengin-
liklerinin, kentlerinin, doğasının sömürü ve rant talanına 
karşı mücadelenin başlarındaki yerini kararlılıkla alan; 
2007 3 Kasım‘ında olduğu gibi sokağa çıkmaktan ürkülen 
dönemlerde, TMMOB mitingleri yanı sıra dost emek-
meslek örgütleriyle birlikte kitlesel mitingler yapılma-
sını sağlayarak toplumsal muhalefetin birleşik eylemlilik 
ve birleşik muhalefet zemini gereksinimine hep işaret 
eden, bu yönde tutum alan; Tekel, Genel Sağlık Sigor-

tası, 4+4+4 gerici eğitim sistemi ve 1 Mayıs Taksim ve 
diğer davalarda bizim adımıza yargılanan; 10 Ekim‘de 
kana bulanarak yapılması engellenen “Emek, Barış, De-
mokrasi Mitingi”nin önericisi; Birlik Başkanımız sevgili 
Mehmet Soğancı‘ya Oda Yönetim Kurulu adına içtenlikle 
teşekkür ediyorum. Ayrıca, sevgili başkanımızın, Odamız 
ve TMMOB çalışmalarına deneyim ve birikimi ile katkı 
sunmaya devam etmesini diliyorum.

Son olarak, geleceğin mücadele edenlerin ellerinde oldu-
ğu bilinciyle sözlerimi tamamlıyor, daha güçlü bir Oda ve 
üreten, sanayileşen, hakça bölüşen bir Türkiye yürüyüşü-
müzde öneri, görüş ve katkılarınızla genel kurulumuzun 
verimli ve üretken geçmesini diliyor, Oda Yönetim Kuru-
lu adına hepinizi saygı, sevgi ve dostlukla kucaklıyorum.”

MMO Başkanından sonra TMMOB Başkanı Mehmet So-
ğancı bir konuşma yaptı.

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet 
Soğancı‘nın konuşması:

“TMMOB Yönetim Kurulu adına hepinizi sevgi, saygı ve 
dostlukla selamlıyorum.

Katliam ve baskı atmosferi

Bugün Odamızın bir çalışma dönemimizi daha geride bı-
rakıyoruz. Bu iki yıllık süreçte ülkemiz zor ve karanlık 
günlerden geçti. Yalnızca şu son 7-8 aya baktığımızda 
dahi; 20 Temmuz‘da Suruç katliamı, 10 Ekim‘de Anka-
ra katliamı, 28 Kasım‘da Diyarbakır Baro Başkanı Tahir 
Elçi‘nin öldürülmesi, 12 Ocak‘ta Sultanahmet katliamı, 17 
Şubat Ankara saldırısı, gazetecilerin tutuklanması, barış 
çağrısında bulunan akademisyenlere karşı gözaltılar ve 
linç kampanyası yaşadıklarımızın, bize yaşatılanların ne 
kadar ağır olduğunu gösteriyor.

Genel Kurullar sürecimiz, yalnızca Ortadoğu‘yu yakan 
bir savaşın değil ülkemizin doğusunda yaşanan bir savaşın 
gölgesinde gerçekleşiyor. Cizre‘de, Sur‘da ve daha bir-
çok yerde uygulanan ablukada onlarca insanımız hayatını 
kaybediyor, günlerce evlerinden çıkamıyor ya da göçe 
zorlanıyor. Katliamlar, gözaltılar, tutuklamalarla ülkemiz 
faşizmin en derin halini yaşıyor.

Türkiye‘nin en önemli soluk alma alanlarından biri olan 
Birliğimizin ve bağlı Odalarımızın genel kurulları işte böy-
le bir dönemde gerçekleştiriliyor.
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TMMOB ve MMO başka bir dünya ve Türkiye‘nin müm-
kün olduğunu savundu

Çalışma dönemimiz başlarken,

“Düşmesin bizimle yola,

evinde ağlayanların gözyaşlarını ağır bir zincir gibi boynunda 
taşıyanlar.

Bıraksın peşimizi

kendi yüreğinin kabuğunda yaşayanlar”

diyen büyük usta Nazım‘ın sözlerini söylemiştik hep bir-
likte:

43. Döneminde de TMMOB ve Odamız, çalışmalarını 
emperyalizmin günümüzdeki uygulamalarına karşı, ka-
pitalizmin dünyasına karşı, başka bir dünyanın ve başka 
bir Türkiye‘nin mümkün olduğunu savunarak sürdürdü. 
İktidarın baskı ve zulüm politikalarına karşı sinmedi, mü-
cadeleyi büyüttü. TMMOB ve Odamız, bu çalışma dö-
neminde de alanlarda, kürsülerde meslekten, yaşamdan, 
insandan yana sözünü söyledi.

10 Ekim “Emek, Barış, Demokrasi Mitingi”nin 
kana bulanması

Bu mücadele çizgimizin bir gereği olarak TMMOB Yö-
netim Kurulu 1 Ağustos 2015 tarihli toplantısında; “7 
Haziran Genel Seçimleri sonrası AKP eli ile oluşturulan 
siyasi atmosfer içerisinde Suruç Katliamı ile başlayan ve 
ülkemizin savaş, şiddet, baskı ortamı içerisine sokulması 
ile devam eden, insanlarımızın öldürüldüğü karanlık gi-
dişata dur demek için; savaşa karşı barışı; baskı, şiddet 
ve zora karşı demokrasiyi hakim kılmak için; insanımızın 
kardeşçe bir arada yaşamasını savunmak için; eşit, öz-
gür, demokratik, laik, bağımsız bir Türkiye mücadelesini 
yükseltmek için; bölgemizde emperyalist işgal ve savaş 
politikalarına karşı halkların kardeşliğini büyütmek için 
kapalı salon/açık hava toplantılarının düzenlenmesine, 
emek meslek örgütleri ve demokrasi güçleri ile ortak-
laşa eylem ve etkinliklerde bulunmak üzere görüşmeler-
de bulunulmasına; bunlara yönelik her türlü iş ve işlemi 
gerçekleştirmek konusunda Yürütme Kuruluna görev ve 
yetki verilmesine” karar verdi. Bu çerçevede yürütülen 
çalışmalar sonrası DİSK, KESK, TMMOB ve TTB olarak 
10 Ekim 2015 tarihinde Ankara‘da Sıhhiye Meydanı‘nda 
“Savaşa İnat Barış Hemen Şimdi, Emek Barış Demokrasi 

Mitingi” gerçekleştirilmesini de 3 Ekim 2015 tarihli Yöne-
tim Kurulu toplantımızda karara bağladık.

Bu kararı aldığımızda, ülkemizde yaşanan baskıcı ortama, 
artan şiddet olaylarına, ölümlere, öldürmelere, ülke için-
de yaşanan kamplaşmaya karşı bir nefes olmak, ülkemize 
ve insanımıza bir soluk alanı kazandırmak, barışın sesini 
Ankara‘dan tüm Türkiye‘ye duyurmak için yola çıkmıştık.

Ne var ki, Türkiye‘nin dört bir yanından barış için, de-
mokrasi için, emeğin gücü için gelenlerin toplandığı 
Ankara Garı önünde 10 Ekim‘de 10.04 de patlatılan iki 
bombayla barış sesleri, kardeşlik türküleri kana bulandı. 
Türkiye tarihinin en büyük katliamında 100 arkadaşımız 
hayatını kaybetti, yüzlercesi yaralandı.

Katliamın sorumlularının hesap vermesi 
gerekiyor

Bilinmelidir ki; Türkiye tarihinin en kanlı saldırısının tüm 
sorumluları ile bu katliamı engelleyecek önlemleri alma-
yan kamu görevlilerinin ve siyasetçilerin hesap vermesi 
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için mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. TMMOB‘yi 
önümüzdeki çalışma döneminde bekleyen en önemli gö-
revlerden biri de budur.

Katliamda kaybettiğimiz canlarımızı unutursak, tarihimi-
zin bu en büyük katliamını unutturursak yüreğimiz ku-
rusun.

TMMOB çalışmaları

Meslek alanları üzerinden Türkiye gerçeklerini okuyan 
ve toplumu bilgilendiren, merkezi ve yerel iktidarların 
uygulamalarının toplum yararına yapılması için öneriler 
geliştiren ve bunların yaşama geçirilmesi için mücadele 
eden TMMOB; 43. dönemde de bağlı odaları ile birlikte 
“siyaset” yapmayı sürdürdü. Örgütümüz, bir dönemde 
iki yüzü aşkın panel, sempozyum, kongre, kurultay vb. 
etkinlikler ile kamuoyu önüne çıktı. Onlarca görüş yayım-
landı, yüzlerce açıklama yaptı.

Bu çalışmaları nedeniyle TMMOB; her dönem olduğu 
gibi, bir kez daha siyasal iktidarın hedefi oldu. Tüm ülkeyi 
rant alanı olarak gören iktidar; bunun için gerekli düzeni 
hazırlamak amacıyla İmar, İskân, Kültür ve Tabiat Varlık-
ları, Çevre yasalarında yapmak istediği değişiklikleri içe-
ren torba yasanın içine Türk Mühendis ve Mimar Odaları 
Birliği Yasası‘ndaki değişikliği bir kez daha gündeme ge-
tirdi.

Torba yasanın gündeme gelmesiyle birlikte 9 Şubat 
2015‘te Türkiye‘nin dört bir yanından 8 ana kol üzerin-
den “Ülkemize, halkımıza ve mesleğimize sahip çıkıyo-
ruz” yürüyüşü başlattık. 14 Şubat‘ta Ankara‘da TMMOB 
Olağanüstü Genel Kurulu’nu toplayarak, örgütlülüğümü-
ze karşı girişilen saldırıları boşa çıkaracağımızı sokaklarda, 
alanlarda haykırdık. Genel Kurul Sonuç Bildirimizde bir 
kez daha “AKP gericiliği, piyasacılığı ve diktasına teslim 
olmayacağız. AKP‘nin cumhuriyet, emek, demokrasi, la-
iklik düşmanı dinci-mezhepçi faşist diktatörlük yönelimi-
ne karşı direnmeye devam edeceğiz” vurgusunu yaptık.

Mesleki, ekonomik, sosyal ve kültürel alanlarda ülkemiz-
deki mühendis, mimar ve şehir plancılarını temsil eden 
TMMOB; 43. döneminde de, üyelerinin hak ve çıkarla-
rını halkımızın çıkarları temelinde korumak ve geliştir-
mek, mesleki, sosyal ve kültürel gelişmelerini sağlamak 
ve mesleki birikimlerini toplum yararına kullanmalarının 
zeminini yaratmak çabasını ısrarla sürdürdü.

TMMOB 43. döneminde de; “Mesleğimize, örgütümüze, 
halkımıza, ülkemize sahip çıkıyoruz” sözünü her yerde 
söyledi. Üyelerinden aldığı güçle, demokratik mesleki bir 
kitle örgütü olmanın gereklerini, bilimi ve tekniği halkın 
hizmetine sunulması temelinde yerine getirmeye çalıştı. 
Bu çabaları baltalama girişimlerine karşı da omuz omuza 
direneceğini dosta düşmana tüm örgütlü üyeleri ile bir-
likte gösterdi.

Meslek alanları ile her türlü konuda görüş oluşturma ve 
bunları kamuoyu ile paylaşma çalışmalarını eleştirel ol-
duğu kadar yeni açılımlar sağlayacak şekilde sürdüren 
TMMOB; 43. döneminde merkezi olarak, Engelli Mü-
hendis Mimar Şehir Plancıları Sempozyumunu, İş Güven-
liği Uzmanları Kurultayını, Bilirkişilik Çalıştayını, Kadın 
Kurultayını, Kadın Sempozyumunu, Enerji Sempozyumu-
nu, Sanayi Kongresini; İKK‘ları aracılığı ile Zonguldak‘ta, 
Samsun‘da, Bursa‘da, Adana‘da ve Gaziantep‘te Kent 
Sempozyumlarını gerçekleştirdi.

Bu ülkenin, bu ülke insanının TMMOB‘ye ihtiyacı var!

TMMOB; 43. döneminde de, özgürlüğü, adaleti, demok-
rasiyi, eşitliği savundu. İktidar gücünün baskısı karşısında 
düşünce ve ifade özgürlüğünün sağlanması için mücadele 
etti, üzerine düşen sorumluluğu yerine getirdi. Yeri geldi-
ğinde karanlığın karşısında aydınlığı temsil etmekten asla 
geri durmadı. TMMOB‘nin kadrolarının sorumluluklarını 
yerine getirerek güzel günlerin hâkim kılındığı bir ülke-
nin yaratılması için harcadığı çabanın büyüklüğü herkesin 
malumudur.

Hep söylüyoruz: Bu ülkenin, bu ülke insanının TMMOB‘ye 
ihtiyacı var. Baskının, zulmün arttığı; ülkenin yangın yeri-
ne çevrildiği bu karanlık günlerde, korkmadan, yılmadan 
gerçekleri haykırabilen bir TMMOB‘ye gerçekten ihtiyaç 
var.

Teoman Öztürk ve arkadaşlarından beri başlayan 
TMMOB geleneğinin sürdürülmesi gerekiyor!

Bu yüzden, bu Genel Kurullarda Sevgili Başkanımız 
Teoman Öztürk ve arkadaşlarından beri başlayan 
TMMOB‘nin geleneğini oluşturan anlayışın yönetimler de 
dâhil her kademede vücut bulabilmesi çok önemli. Dev-
rimci, demokrat, ilerici, yurtsever, çağdaş mühendis, mi-
mar ve şehir plancılarının omuzları arasındaki mesafenin 
azaltılması ve ortak aklımızın, kolektif yapımızın kendisini 
yeniden üretmesi çok önemli.
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TMMOB‘yi TMMOB yapan, şimdiye kadar ayakta tutan, 
savrulmasına ve diz çökmesine asla izin vermeyen arka-
daşlarımızın çalışma tarzına, inançlarına ve kararlılıklarına 
bu dönemde de her zamankinden daha çok ihtiyaç var.

Emeğin, eşitliğin, özgürlüğün, barışın, adaletin yani insan-
dan yana olan her fikrin ve fiilin içinde ve özünde olan bir 
TMMOB; bu ülkenin vicdanıdır. Vicdanların yok edildiği 
böylesine bir dönemde TMMOB‘ye her zamankinden 
çok ihtiyaç var.

TMMOB‘nin de mutlaka Makina Mühendisleri Odasına 
ihtiyacı var.

Her dönem olduğu gibi önümüzdeki dönemde de oda-
mızın, bizi temsilen Emin Koramaz kardeşim ile birlikte 
yürüyecek olan TMMOB‘ye karşı; bu ihtiyacın gereklerini 
yerine getireceğine olan inancım tamdır.

Gelecek güzel günler için,

Eşitlik ve özgürlük için,

Bir arada kardeşçe yaşamak için,

Gericiliğe ve karanlığa karşı aydınlığın yaratılması için,

Emperyalizme ve neoliberal politikalara karşı insanca bir 
yaşam için,

Demokratik, bağımsız, eşit ve gerçekten laik bir Türkiye 
için,

Bilim ve teknolojinin halkımızın hizmetine sunulması, 
mesleğimizin tüm güzelliklerinin hayatı yaşanabilir kılma-
sı için,

Şimdi hepimize düşen görev; örgütümüze sahip çıkmak, 
örgütümüzü güçlendirme; inanç, kararlılık ve emek ile 
TMMOB‘yi geçmişin ayak izlerinden geleceğe doğru 
omuzlarımızda taşımaktır.

Örgüte teşekkür

TMMOB‘nin 43. Dönemi içerisinde örgütümüzün ilkeleri 
doğrultusunda görevini gereği gibi yapan Oda Yönetim, 
Onur ve Denetleme Kurullarında görev yapan arkadaş-
larıma; şube yönetim kurullarında ve temsilciliklerde 
görev alan arkadaşlarıma; İKK sekreterlerimize; işyeri 
temsilcilerimize; omuz omuza emek harcadığımız Oda-
mızın örgütlü üyelerine; çalışma gruplarında, kongre, 
sempozyum ve kurultaylarımızın düzenleme ve yürütme 
kurullarında görev alan arkadaşlarıma; Oda çalışanı arka-

daşlarıma, TMMOB çalışmalarında bize destek olan bilim 
insanlarına ve uzmanlara; büyük bir inanç ve özveri ile 
örgütümüze verdikleri katkılardan dolayı Yönetim Kuru-
lumuz adına teşekkür ediyorum.

Burada kendi adıma da teşekkür etmek durumundayım:

Bana altı dönemdir TMMOB‘de odamızın temsilcisi olma 
görevi veren altı genel kurulumuzda yer alan tüm delege 
kardeşlerime teşekkür ediyorum. 1993 yılı Ocak ayında 
Sezai‘nin ölümü ile başladığım Oda ve TMMOB çalışma-
larında o günden bu güne birlikte yürüdüğüm, hepsinin 
adını çok iyi bildiğiniz yol arkadaşlarıma (birinin adını 
unutursam büyük haksızlık olur) yürekten çok teşekkür 
ediyorum. Beni gerçekten sırtlarında taşıdılar.

“Yürümek; yürümeyenleri arkanda boş 
sokaklar gibi bırakarak...”

Konuşmamı gene büyük usta Nazım‘ın sözleri ile bitir-
mek bu genel Kurulumuza çok yakışacak.

Nazım bu Genel Kurulumuzu anlatan sözleri ne güzel 
yazmış:
Yürümek;
yürümeyenleri
arkanda boş sokaklar gibi bırakarak,
havaları boydan boya yarıp ikiye
bir mavzer gözü gibi
karanlığın gözüne bakarak
yürümek!..
Yürümek;
dost omuzbaşlarını
omuzlarının yanında duyup,
kelleni orta yere
yüreğini yumruklarının içine koyup
yürümek!..
Yürümek;
yolunda pusuya yattıklarını,
arkadan çelme attıklarını
bilerek
yürümek...
Yürümek;
yürekten
gülerekten
yürümek... 

“Yolumuz açık olsun”, “yolunuz açık olsun” sevgili arka-
daşlarım.”
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TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI

46. OLAĞAN GENEL KURUL TUTANAĞI

1. TMMOB Makina Mühendisleri Odası 46. Olağan Ge-
nel Kurulu, çoğunluksuz olarak ilan edilen 05 Mart 2016 
tarihinde Mithatpaşa Cad. No.76 Ankara adresindeki 
Kocatepe Kültür Merkezi’nde saat 10:00’da Oda Başkanı 
Ali Ekber ÇAKAR tarafından açıldı. TMMOB Gözlemcisi 
Züber AKGÖL’ün salonda hazır olduğu görüldü.

2. Başkanlık Divanı seçimine geçildi.

Divan Başkanlığına Özcan Kaya GÜVENÇ oy birliği ile 
seçildi.

Divan Başkan Yardımcılıklarına Nüsret Doğan ALBAY-
RAK ve Münür AYDIN oy birliği ile seçildiler.

Yazmanlıklara Arzu PEKDUR, Can ÖZTÜRK, Bülent 
GÖKSÜLÜK ve Aylin Sıla AYTEMİZ oy birliği ile seçil-
diler. (EK-1)

Divan Başkanı Özcan Kaya GÜVENÇ açılış konuşmasını 
yaptı.

3. Saygı duruşunda bulunuldu. İstiklal Marşı okundu.

4. TMMOB MMO Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ekber 
ÇAKAR’a açılış konuşması için söz verildi. (EK-2)

5. TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet SOĞAN-
CI’ ya söz verildi. (EK-2)

6. Konuk konuşmacı olarak KTMMOB Makina Mühen-
disleri Odası Başkanı Emir TAŞÇIOĞLU konuştu.

7. Başkanlık Divanı saat 10:45 itibariyle 652 delegenin 
Genel Kurul’da hazır bulunduğunu belirtti.

Divan Başkanı Genel Kurul gündemini okudu. Gündem 
maddelerine ekleme olup olmadığı soruldu, gündeme 
ekleme olmadı. Gündem Genel Kurulca oy birliği ile ka-
bul edildi. (EK-3)

Divan Başkanı tarafından zaman darlığı nedeniyle söz 
hakkını kullananların konuşmalarını 5 dakika içinde ta-
mamlamaları dilendi, Genel Kurulun işleyişi hakkında 
bilgi verildi, 18:30’da bitirilmesinin hedeflendiği belirtildi. 
Aday olmak isteyenlerin dilekçelerini saat 15:00’a kadar 
Divana iletmeleri istendi.

8. Komisyon seçimleri gündem maddesine geçildi. Ko-

misyon önerileri okundu. Aşağıdaki isimlerden oluşan 
3 komisyonun kurulması oylandı ve oy birliğiyle kabul 
edildi. TMMOB Genel Kurul Yönetmeliğinde 3 kişi olan 
komisyon üye sayılarının komisyon üyeliğine olan talepler 
kadar artırılması oylanarak kabul edildi.

8.1. Ana Yönetmelik ve Yönetmelikler Komisyonuna:

Yunus YENER, Evren SAĞ, Erdal TAŞ, Cenk LİŞESİV-
DİN, Fikri DÜŞÜNCELİ, Behice Çetinkaya DİLBAZ, 
Orhan Tevfik OKUDUCU, İbrahim TATAROĞLU, Me-
lih YALÇIN, Gültekin KESKİN, Haydar SANCAR, Enver 
IŞIK yazılı önerge ile, Nejmi FURUNCI sözlü olarak aday 
gösterildi. (EK-4.1). Başka aday olmadığı belirlendi.

Aday gösterilenlerin tamamının isimleri okunarak oylandı 
ve komisyon oy birliğiyle kabul edildi. 

8.2. Bütçe Uygulama Esasları Yönetmeliği Komisyonuna:

Tahsin AKBABA, Tarık AKMANLAR, Emre AYDIN, Fe-
ridun TETİK, Nuri KURUN, Ekrem NACARKAHYA, Sa-
adet SAYIN, Necmi VARLIK, Mahmut KÖSE, Abdullah 
TEKİN, Sıdık AKMAN yazılı önerge ile aday gösterildi 
(EK-4.2). Başka aday olmadığı belirlendi.

Aday gösterilenlerin tamamının isimleri okunarak oylandı 
ve komisyon oy birliğiyle kabul edildi.

8.3. Genel Kurul Sonuç Bildirgesi ve Kararlar Komisyo-
nuna:

A. Selçuk SOYLU, Erhan İĞNELİ, Hüseyin ATICI, Fikret 
ÇARAL, Mehmet SARICA, Esra ELİTAŞ, Zafer GÜZEY, 
Yüksel YAŞARTEKİN, İbrahim MART, Zeki ADER, Nec-
det ATALAY, Erdal YAVAŞ yazılı önerge ile aday gösteril-
di. (EK-4.3). Başka aday olmadığı belirlendi.

Aday gösterilenlerin tamamının isimleri okunarak oylandı 
ve komisyon oy birliğiyle kabul edildi.

9. Çalışma ve Denetleme Raporlarının Okunması ve Gö-
rüşülmesi gündem maddesine geçildi.

9.1. Çalışma ve Denetleme Raporlarının Genel Kurul’a 
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özet olarak sunulmasına oy birliği ile karar verildi.

9.2. Çalışma Raporunu ve Mali Raporu MMO Yönetim 
Kurulu Sekreter Üyesi Yunus YENER özetledi.

9.3. Denetleme Kurulu Raporunu, Denetleme Kurulu 
Üyesi Haydar ŞAHİN okudu.

9.4. Çalışma ve Denetleme Raporlarının görüşülmesine 
geçildi.

9.4.1. Çalışma ve Denetleme Raporları hakkında aşağıda 
belirtilen isimler söz aldı.

Onuncu konuşmacıdan sonra yeni eklenen isimlerle 40 
delegenin söz istediği belirtilerek konuşmacı sayısının 40 
ile sınırlandırılması oylandı ve oy birliği ile kabul edildi.

Bu listeye komisyon toplantısında bulunduğu için bir üye 
ile listenin kabulü sırasında salonda bulunamayan üç üye-
ye de Genel Kurulun onayı üzerine söz verildi.

Toplam 44 delege konuştu. 

Ayrıca, 26. konuşmacıdan sonra CHP Bursa Milletvekili 
Ziraat Mühendisi Orhan SARIBAL konuk konuşmacı ola-
rak söz aldı.

31. konuşmacının konuşmasında cevap hakkı doğması 
üzerine Mehmet Soğancı söz aldı.

Akın ERTAŞ, Battal KILIÇ, İlbeyi KILAVUZ, Baki ÇINAR, 
Zafer GÜZEY, Hasan Emir KAVİ, Varlık ÖZERCİYES, 
Nejdet ATALAY, Erdal YAVAŞ, M. Emin TÜMÜR, Tay-
fun ÇAYLAN, Tevfik PEKER, Selçuk YILDIRIM, Aziz 
AVUKATOĞLU, Mehmet ZIRIĞ, Ahmet ENİŞ, Ezgi KI-
LIÇ, Ersoy BEY, Cemal AKKOÇ, Hakan ÜNAL, Mustafa 
ASAR, Üzeyir ULUDAĞ, İlter ÇELİK, Emin KORAMAZ, 
Birhan ŞAHİN, Ahmet AKÇAKAYA, Devrim Cem ER-
TURAN, Adil KESTEN, Cenk CİHANGİR, Güniz GA-
CANER, Yıldız Sınmaz UZGAN, İbrahim MART, Özer 
TÜRKMEN, Ünal ÖZMURAL, Çınar ULUSOY, Feyzi 
DURGUN, Hasan Basri KINCI, Çağdaş AKAR, Nedim 
KARA, Erkut YAVUZ, Zeki ARSLAN, Ümit ÜLGEN, Hü-
seyin ATICI, İbrahim TATAROĞLU

9.4.2. Çalışma Raporu hakkındaki konuşmalardan son-
ra Yönetim Kurulu adına Ercüment Ş. ÇERVATOĞLU,  
A. Selçuk SOYLU ve Ali Ekber ÇAKAR söz aldı.

Ercüment Ş. ÇERVATOĞLU nun konuşmasında cevap 
hakkı doğması nedeniyle, A.Selçuk SOYLU’nun konuş-
masının ardından Emin KORAMAZ söz aldı, ayrıca daha 

önceki konuşmasının metnini divana sundu. (EK-5)

10. Aklama gündem maddesine geçildi.

10.1. Yönetim Kurulunun aklanması oylamaya sunuldu ve 
Yönetim Kurulu oy birliği ile aklandı.

10.2. Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ekber ÇAKAR Genel 
Kurul üyelerine teşekkür etti.

11. Seçime Katılacak Adayların Belirlenmesi gündem 
maddesine geçildi. (Çalışma ve Denetleme raporları hak-
kındaki konuşmalar sırasında adaylık dilekçeleri alınmaya 
başlandı)

Başkanlık Divanına iki ayrı liste halinde ve bireysel ola-
rak sunulan MMO ve TMMOB kurullarına (Yönetim 
Kurulu, Denetleme Kurulu, Onur Kurulu üyelikleri ile, 
TMMOB Yüksek Onur Kurulu, TMMOB Denetleme Ku-
rulu, TMMOB Yönetim Kurulu adaylıkları) asıl ve yedek 
adayları ve TMMOB Delege listesi asıl ve yedek adayla-
rı tek tek okundu. Divan Başkanı tarafından kurullar ve 
TMMOB Delegeliği için başka aday olup olmadığı, ayrıca 
okunan listelere itiraz olup olmadığı soruldu. Başka aday 
ve itiraz olmadığı görüldü. Böylece Seçim Kuruluna gön-
derilecek aday listesi kesinleşti. (EK-10)

Delege listesinin bilgisayarda yazılıp matbaada çoğaltıl-
ması önergesi (Ek-9) oylandı. Oybirliği ile kabul edildi.

12. Komisyon Raporlarının Görüşülmesi gündem mad-
desine geçildi.

12.1. Ana Yönetmelik ve Yönetmelikler Komisyon Rapo-
ru görüşüldü. (EK-6)

12.1.1. Komisyonun olumlu görüş bildirerek yeni seçile-
cek MMO Yönetim Kurulu’nun incelemesi ve değerlen-
dirmesine sunulmasına karar verdiği komisyon raporu-
nun 1 nolu Ekindeki önergeler hakkındaki 1 nolu kararı 
oy birliği ile kabul edildi.
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12.1.2. Komisyon raporunun SMM Hizmetleri ve Mes-
leki Denetim Kurultayında görüşülen konulara ilişkin bir 
çalıştay düzenlenmesi için Oda Yönetim Kuruluna görev 
ve yetki verilmesi hakkındaki 2 nolu kararı oylanarak oy 
birliği ile kabul edildi.

12.1.3. Komisyon raporunun 2 nolu ekindeki önergeye 
ilişkin komisyonun 3 nolu kararı oylanarak oy birliği ile 
kabul edildi.

12.1.4. Komisyonun olumsuz görüş bildirdiği komisyon 
raporunun 3 nolu ekinde yer alan önerge hakkındaki  
4. nolu kararı oy birliği ile kabul edildi.

12.1.5. Komisyon raporunun 4 nolu ekinde yer alan Er-
zurum İl Temsilciliğinin Şube olması yönündeki önerge 
görüşmeye açıldı. Önerge hakkındaki görüşmelerin ar-
dından Erzurum İl Temsilciliğinin Şubelik başvuru dos-
yasının dikkate alınması hakkındaki önerge oylanarak oy 
çokluğu ile reddedildi. Komisyonun bu önerge hakkın-
daki olumsuz görüş bildirdiği 5 nolu kararı oylanarak oy 
çokluğu ile kabul edildi.

12.1.6. Komisyon raporunun tamamı oylanarak oy çok-
luğu ile kabul edildi.

12.2. 46. Dönem Bütçe Uygulama Esasları Önerisi görü-
şüldü. (EK-7)

12.2.1. 46. Dönem Bütçe Uygulama Esasları Komisyonu 
Raporu oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

12.3. Genel Kurul Sonuç Bildirgesi ve Kararlar Komisyo-
nuna gelen önergeler görüşüldü.(EK-8)

12.3.1. Komisyonun olumsuz görüş bildirdiği 1 nolu 
önerge hakkında önerge sahibi söz aldı, önerge Divan 
tarafından tartışmaya açıldı. Genel Kurulun onayı alınarak 
önergenin Oda Yönetim Kurulu tarafından tekrar değer-
lendirilmesi kararlaştırıldı.

12.3.2. Komisyonun olumlu görüş bildirdiği 2 nolu öner-
ge oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

12.3.3. Komisyona sunulan 3 nolu önergede belirtilen ça-
lışmaların yapılması için Oda Yönetim Kurulu’na görev ve 
yetki verilmesi oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

12.3.4. Komisyona sunulan 4 nolu önerge oylanarak oy 
birliği ile kabul edildi.

12.3.5. Komisyona sunulan 5 nolu önergede belirtilen ça-
lışmaların yapılması için Oda Yönetim Kurulu’na görev ve 

yetki verilmesi oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

12.3.6. Komisyonun olumsuz görüş bildirdiği 6 nolu 
önerge oylanarak oy birliği ile red edildi.

12.3.7. Komisyonun olumsuz görüş bildirdiği 7 nolu 
önerge oylanarak oy birliği ile red edildi.

12.3.8. Sonuç bildirisi taslağı okunarak genel kurulun 
onayına sunuldu, oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

13. Dilek ve Öneriler gündem maddesinde Ferda YA-
MANLAR ve Baki ÇINAR söz aldılar.

14. Divan Başkanı TMMOB MMO 46. Olağan Genel 
Kurulu’nu saat 20:50’de kapattı.

EKLER:

EK 1: Divan seçimi için önergeler

EK 2: TMMOB MMO Başkanı Ali Ekber ÇAKAR ve 
TMMOB Başkanı Mehmet SOĞANCI’nın konuşmaları

EK 3: Gündem

EK 4: Kurulacak Komisyonlara üye adaylıkları için 
önergeler

EK 5: Emin KORAMAZ’ın Divana sunduğu konuşma 
metni

EK 6: Ana Yönetmelik ve Yönetmelikler Komisyon 
Raporu ve ilgili önergeler

EK 7: Bütçe Uygulama Esasları Komisyon Raporu

EK 8: Genel Kurul Sonuç Bildirgesi ve Kararlar Komis-
yon raporu ve ilgili önergeler

EK 9: Delege listesinin bilgisayarda yazılıp matbaada 
çoğaltılması hakkında önerge

EK 10: Oda ve TMMOB kurullarına adaylık dilekçe-
leri (13 adet Oda Yönetim kurulu asıl ve 15 adet Oda 
Yönetim Kurulu yedek, 16 adet Denetleme Kurulu asıl 
ve 16 adet Denetleme Kurulu yedek, 5 adet TMMOB 
Onur Kurulu asıl ve 5 adet TMMOB Onur Kurulu yedek, 
3 adet TMMOB Yönetim Kurulu, 1 adet TMMOB De-
netleme Kurulu, 1 adet TMMOB Yüksek Onur Kurulu 
adaylıkları için toplam 75 adet dilekçe) ve TMMOB Ge-
nel Kurul delegeliğine asıl ve yedek aday listeleri (100 kişi 
asıl, 100 kişi yedek Demokrat Mühendisler’in TMMOB 
Genel Kurul delegeliğine aday listesi)

EK 11:  Genel Kurul katılım listesi
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TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI
46. OLAĞAN GENEL KURUL SONUÇ BİLDİRİSİ

TMMOB Makina Mühendisleri Odası (MMO) 46. Olağan 
Genel Kurulu, 5 Mart 2016 tarihinde Ankara Kocatepe 
Kültür Merkezi‘nde 782 delegenin katılımıyla gerçekleş-
miştir. 99 bin 155 üyesi, 23 bin 627 öğrenci üyesi, 18 
Şube, 98 il-ilçe temsilciliği, 5 mesleki denetim bürosu, iş-
yeri temsilcilikleri ile örgütlü Odamızın 46. Olağan Genel 
Kurulu, aşağıdaki sonuç bildirisini örgütümüze ve kamu-
oyuna sunar.

2008 yılında başlayan krizin yansımalarının ve uluslararası 
çelişkilerin arttığı, ekonomik çöküşün kendini gösterdi-
ği, NATO ile Rusya-Çin arasındaki çıkar çatışmalarının 
arttığı, faşist, şovenist partilerin de yükselişe geçtiği bir 
dönem söz konusudur. Mevcut dünya düzeninin ülkeler 
ve halklara etkileri, bölgesel-yerel savaşlar, daha fazla ba-
ğımlılık; mülteci akınları; sosyal hak kayıpları, ücret dü-
şüşleri, işten çıkarmalar, güvencesiz çalışma biçimlerinin 
yaygınlaşması, yeni vergi paketleri, zamlar, yoksullaşma, 
işsizlik, kısaca insanlık dışı yaşam koşulları olarak yansı-
maktadır.

AKP iktidarı, bu çalışma dönemimizde iktidarını pekiş-
tirmiş; parlamenter sistemi dışlayan faşist yönelimi daha 
fazla açığa çıkmış, laiklik karşıtı gerici uygulamaları yo-
ğunlaştırmıştır. Son iki yılda ülkemiz, halkımız, TMMOB 
ve bütün ilerici güçler, sömürü, yolsuzluk ve baskı-zu-
lüm iktidarının düşmanca saldırılarına maruz kalmıştır. 
7 Haziran seçimleri sonrası, AKP faşizmi, sıkışmışlıktan 
çıkışını ve iktidarını tahkim etmenin yolunu Kürtlere sa-
vaş açmakta bulmuştur. Toplumdan yükselen barış ve 
demokrasi taleplerine, savaş ve katliamlarla karşılık ver-
miştir. Diyarbakır, Suruç, Ankara katliamları ve bölgede 
yüzlerce insanımızın öldürülmesi, halkın göçe zorlanma-
sı, iktidarın izlediği yanlış iç ve dış politikalarla doğrudan 
bağlantılıdır. Bu politikaların sonucu olarak Ortadoğu ve 
özelinde Suriye ile ülkemiz savaş alanı haline gelmiştir. 
İktidarın Suriye‘deki mezhepçi yaklaşımları, cihatçı grup-
lara verilen destek, buna karşın barbar çetelere karşı sa-
vaşan Suriye halklarını terörize etmeye çalışması, anlaşılır 
bir durum değildir.

AKP iktidarı; emek, barış, demokrasi güçlerine, top-
lumsal muhalefete, siyasete, temel hak ve özgürlüklere 
karşı mezhepçi ve faşist bir saldırı içindedir. TMMOB‘nin 

öncülüğünde, diğer emek ve meslek örgütlerinin çağrısı 
ve katılımıyla 10 Ekim Ankara “Emek, Barış Demokrasi 
Mitingi”nin kana bulanması, bu saldırıların sayısız örnekle-
rinden biridir. Emeği, barışı, demokrasiyi savunanlar kat-
ledilmiştir, katledilmektedir. AKP‘nin “yeni Türkiye”si, 
böyle bir Türkiye‘dir.

AKP iktidarı, imar ve koruma alanlarıyla ilgili yaptığı dü-
zenlemelerle birlikte rant imparatorluğunun önünde en-
gel oluşturan Odalarımızı da hedef almıştır. Ülkemizde 
gerçekleşen ekonomik-siyasi-ideolojik-kültürel-toplum-
sal dönüşümler ile TMMOB‘nin dönüştürülmesi arasında 
yapısal bağlantılar bulunmaktadır. Mühendislik hizmetle-
ri, uygulamaları ve mevzuatımız neoliberal rantçı dönü-
şüm süreci tarafından belirlenmektedir. Odalarımızın ve 
TMMOB‘nin sağlam, kurumsallaşmış yapısı, iç işleyiş ge-
lenekleri; çağdaş, cumhuriyetçi, ilerici, demokratik, laik 
ve rant karşıtı çizgisi, önlerinde bir engeldir. TMMOB 
mevzuatını değiştirmeye yönelik adımlar bu çerçeve için-
de gündeme getirilmektedir.

Ülke gündemine dayatılan ve AKP‘nin “yeni Türkiye”sini 
tamamlayıcı öneme sahip “başkanlık sistemi” ile “dayat-
macı anayasa” konusu, hem Türkiye‘nin bütününü hem 
de Birliğimizi, TMMOB Yasası‘nı ilgilendirmektedir. Ge-
nel Kurulumuz, AKP‘nin kamusal üretim, kamusal hiz-
met, kamusal denetim olgularını tamamen ortadan kal-
dıracak; neoliberal programı totaliter, İslamcı faşist bir 
kurguyla tamamlayacak olan yeni anayasa ve başkanlık 
sistemi girişimlerine tam bir görüş birliği içinde “hayır” 
demiştir.

TMMOB Makina Mühendisleri Odası 46. Olağan 
Genel Kurulu, tam bir görüş birliği içinde;

- Soma‘da, Mecidiyeköy‘de, işçi servislerinde, Kayseri‘de, 
Yalvaç‘ta, Şırnak‘ta, Ermenek‘te, “iş kazası” görünümün-
deki bütün iş-işçi cinayetlerini; bu cinayetlerin temel ne-
deni olan azami kâr güdüsü ile esnek, taşeron çalışma 
sistemini, özel istihdam büroları, kiralık işçilik ve güven-
cesiz, esnek çalışmayı,

- İş cinayetlerinin “kadere” ve “fıtrata” bağlanmasını

- Düşünce, toplanma, örgütlenme, basın özgürlüğü ve 
barajsız siyaset yapma hakkını engelleyen bütün anti-de-
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mokratik uygulamaları,

- Kürt sorununda oyalamacı, aldatmacı, katliamcı, tasfiye-
ci ve faşizan savaş politikalarını,

- İşçilere, köylülere, öğrencilere, kadınlara, çocuklara, 
bütün halka yönelik tanklı-TOMAlı-gazlı-coplu-mermili 
devlet terörünü,

- Yargı usulsüzlüklerini, cezaevi zulümlerini,

- Kadınlar üzerinde estirilen terörü, kadın cinayetleri ve 
istismarını, kadın-erkek eşitsizliklerini, öldürülen kadın-
ların bedenlerinin teşhir edilmesini ve kadın üzerinden 
siyaseti,

- Cinsiyetçi politikaları, LGBTİ bireylere saldırıları,

- “Çocuk gelin” rezaletini, çocuk işçi sömürüsünü,

- Eğitimi tamamen gericileştiren, piyasaya açan uygula-
maları,

- Bütün toplumsal yaşamda dinselleştirme, mezhepçilik, 
gericilik, şeriatçı ideoloji ve kültüre uygun fetvalar, açık-
lamalar ve uygulamaları,

- Cumhuriyet, demokrasi, laiklik ve barış düşmanlığını,

- Savaş kışkırtıcılığını, gizli servisler ile kontra güçlerin 
provokasyonlarını, yargısız infazları ve bütün katliamları 
kınamaktadır.

TMMOB Makina Mühendisleri Odası 46. Olağan 
Genel Kurulu, yine tam bir görüş birliği içinde;

- Kapitalizme, onun neoliberal dönem uygulamalarına, 
Erdoğan-AKP diktatörlüğüne, sömürü, rant, yolsuzluk, 
rüşvet, baskı, zulüm, katliam düzenine karşı direnenlere,

- Grevli toplu sözleşmeli sendikal hakları için mücadele 
eden emekçilere,

- Toprağına, suyuna, deresine, ormanına, ülkesinin doğal 
kaynaklarına sahip çıkan köylülere,

- Gezi Parkının birleşik direniş soluğunu Artvin 
Cerattepe‘de sürdüren halkımız ve onunla dayanışan 
kardeşlerimize,

- Kentsel-kırsal bütün kamusal alanlara sahip çıkan, rant 
yağmasına direnen herkese,

- Sağlığın herkes için eşit ve ücretsiz olması için mücadele 
eden sağlık emekçilerine,

- Halkın haber alma hakkının ve bağımsız haberciliğin sesi 
olan basın emekçilerine,

- Sömürü, şiddet ve ayrımcılığa karşı mücadeleyi yüksel-
ten kadınlara,

- Gerici, piyasacı laiklik karşıtı eğitim sistemine direnen 
aileler, kamu çalışanları, akademisyenler, liseli ve üni-
versiteli öğrencilere; bilimsel-laik eğitim isteyen aydınlık 
yüzlere,

- Emperyalist işgal ve müdahalelere karşı direnen Suriye 
halklarına,

- Barış isteyen akademisyenlere,

- Emek, barış, demokrasi bütünlüğü için mücadele eden-
lere,

- Halk olmaktan kaynaklı doğal hakları için direnen Kürt 
halkına,

- Anadilde eğitim için mücadele edenlere,

- Türkiye‘nin, bölgenin, dünyanın geleceğini düşünen ve 
mücadele eden kardeş ve dost güçlere dayanışma se-
lamlarımızı ve kurumsal desteğimizi iletmeyi karar altına 
almıştır.

Odamız, yeni çalışma döneminde, yukarıda sıralanan 
sorunların köklü bir tarzda aşılması ve insanca başka bir 
yaşam, başka bir Türkiye için; eşitlikçi, özgürlükçü, barış 
içinde, demokratik, laik, sanayileşmiş, kalkınmış, tam ba-
ğımsız Türkiye için mücadeleye kararlılıkla devam ede-
cektir.

Yaşasın MMO Örgütlülüğü! 

Yaşasın TMMOB Örgütlülüğü!

 TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI

  46. OLAĞAN GENEL KURULU
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Oda Yönetim Kurulu

Asıl Üyeler
Ali Ekber Çakar
Nergiz Bilgin
Yunus Yener
Tahsin Akbaba
Salim Melih Şahin
Bedri Tekin
Ercüment Şahin Çervatoğlu

Yedek Üyeler
Elif Öztürk
Şayende Yılmaz
Goncagül Karakoç Aydoğan
İsmail Odabaşı
Haydar Dirik
Abdullah Selçuk Soylu
Vedat İrşi

Onur Kurulu 

Asıl Üyeler 
Mehmet Selçuk Göndermez
Rıza Erhan Kutlu
Nusret Doğan Albayrak
Süleyman Solmaz
İbrahim Semih Oktay

Yedek Üyeler 
Mustafa Yazıcı
Cumhur Pekdemir
Ali Haydar Karaçam
Nedim Kara
Sadettin Özkalender

Oda Denetleme Kurulu 

Asıl Üyeler
Haydar Şahin
Osman Çakıl
Fikret Çaral
Tarık Akmanlar
Orhan Tevfik Okuducu
Kahraman Dağdeviren
Abdullah Tekin
Mehmet Simavi Bakır
Remzi Çakmaklı
Osman Serter
Mustafa Varel
Adil Kesten
Selda Ünver
Hasan Yitim
Gürsel Yayla

Yedek Üyeler 
Hüseyin Kaya
Hüseyin Dinçer
Satılmış Göktaş
Güner Mutlu
Semiha Öztan
Muharrem Tanju Sarıca
Mehmet Emin Tümür
Oğuz Kepez
Erdal Taş
Aydın Güçkıran
Murat Sonat
Haluk Altay
Ali Doğan Coşgun
Levent Tanrısever
Şehriban Özdemir

Seçimler Sonucunda oluşan yeni Oda Kurulları ve Oda’yı TMMOB’de temsil edecek olan isimler şöyle belirlendi:

TMMOB Yönetim Kurulu

Emin Koramaz

Tevfik Peker

Hüseyin Atıcı

TMMOB Yüksek Onur Kurulu

Zeki Arslan 

TMMOB Denetleme Kurulu

İlter Çelik
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TÜRK TESİSAT MÜHENDİSLERİ DERNEĞİ GENEL KURULU`NA KATILDIK
Türk Tesisat Mühendisleri Derneği 2015 yılı Olağan Genel Kurulu, 9 Mart 2016 tarihinde Ankara Latanya 
Otel’de gerçekleştirildi.

Genel Kurula Odamız adına Yönetim Kurulu Üyesi Yu-
nus Yener katıldı.

Oda Yönetim Kurulu Üyesi Yunus Yener‘in 
yaptığı konuşma:

“TMMOB Makina Mühendisleri Odası adına hepinizi say-
gıyla selamlıyorum.

Konuşmama başlarken, öncelikle, tesisat sektöründe 
çalışan oda üyelerimizin kuruluşu TTMD‘nin Mali Genel 
Kurulu‘nun verimli, başarılı geçmesini diliyorum.

Bildiğiniz üzere Odamızın 46. Olağan Genel Kurulu geçti-
ğimiz hafta sonu yapıldı. Genel Kurulumuzda, Demokrat 
Mühendisler olarak yine Oda yönetimine seçildik. Oda-
mızın geleneksel yurtsever, demokrat, emekten, halk-
tan, kamusal hizmet ve denetimden, meslek-meslektaş 
çıkarlarından yana çizgisi, süreklilik içinde işbaşındadır.

Yeni Oda Yönetim Kurulu içi işbölümü gelecek hafta ya-
pılacağı için önceki Yönetim Kurulu Sekreter üyesi olarak 
Odamızı burada ben temsil ediyorum.

Demokrat Mühendislerin tekrar göreve getirilmesine 
katkıda bulunan TTMD üyesi delege arkadaşlarımıza çok 
teşekkür ediyorum.

Bir teşekkürümüz de TTMD Yönetim Kurulu‘na olacak. 
2014 sonrasında iki kez gündeme getirilen, TMMOB 
Yasası‘nı değiştirme girişimleri sırasında yanımızda bulu-
nan TTMD, diğer bazı meslek kuruluşlarıyla birlikte ve 
en başta Odamızın, mesleğimizin, meslektaşlarımızın, 
örgütümüzün yanında olmuştur. TMMOB Makina Mü-
hendisleri Odası olarak çok teşekkür ediyoruz. Mesleki 
demokratik dayanışmamızın bundan sonra da sürmesini 
diliyoruz. Zira ortak mesleki-meslektaş çıkarlarımız söz 
konusudur.

İmar Yasası değişiklikleri tasarısı içinde iki kez gündeme 
gelen TMMOB Yasası değişikliğinin 7 Haziran seçimle-
ri nedeniyle yapılamamış olması, tehlikenin yakınımızda 
durduğunu göstermektedir.

Meslek Odalarının, meslek örgütlerinin yetkilerinin kı-
sıtlanması ve meslektaşlarımızın aleyhine düzenlemeler 
yine gündemdedir.

SMM üyelerimizin belgelendirilmesinin Bakanlık tarafın-
dan yapılması için çalışmalar yapılmaktadır.

Gerçek ve tüzel kişi olarak hizmet veren serbest mühen-
dis müşavirlik hizmeti veren üyelerimizin, teknik müşa-
virlik hizmetleri kapsamı dışında bırakılarak çalışma alan-
larının kısıtlanması söz konusudur. Müşavirlik hizmetleri 
uluslararası teknik müşavirlik firmalarına açılmakta, üye-
lerimiz tasarım-proje sürecinden dışlanmak istenmekte-
dir.

Bu durumlar hepimiz açısından kabul edilemez nitelikte-
dir. Bize mühendislik, müşavirlik yapmayın denilmekte-
dir.

Ayrıca önümüzdeki dönemin başat konuları arasında, 
AKP‘nin “yeni Türkiye”sini tamamlayıcı nitelikteki “baş-
kanlık sistemi” ile “yeni anayasa” konusu da bulunmakta-
dır. Bu iki önemli konu, hem Türkiye‘nin bütününü hem 
de bizleri, TMMOB Yasası‘nı, meslek-meslektaş çıkarla-
rımızı ilgilendirmektedir. Söz konusu yasa değişikliği giri-
şimi, hem yine ve yakın bir tarihte gündeme gelebilecek 
hem de yeni anayasa bahsi ve otoriter başkanlık sistemi 
altında tekrar söz konusu olacaktır. Dolayısıyla, hazır ol-
mamız, birlik ve dayanışma içinde olmamız gereken gün-
lerdeyiz.

Mevcut koşullarda Odamız ve Türk Tesisat Mühendisleri 
Derneği‘nin çabaları ve etrafımızda oluşturacağımız mü-
cadele-dayanışma ağları oldukça önemlidir.

Konuşmamı, Mali Genel Kurulunuzun verimli, başarılı 
geçmesini dileyerek tamamlıyor, saygılar sunuyorum.
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ODA YÖNETİM KURULU`NDAN DİYARBAKIR`A DAYANIŞMA ZİYARETİ
Oda Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ekber Çakar, Oda Yönetim Kurulu Sekreter üyesi Yunus Yener, Oda Yönetim 
Kurulu Sayman Üyesi Tahsin Akbaba, Oda Yönetim Kurulu üyeleri Ercüment Çervatoğlu, Bedri Tekin ve İzmir 
Şube Yönetim Kurulu Sekreter Üyesi Melih Yalçın’dan oluşan heyet, Diyarbakır’a dayanışma ziyareti gerçek-
leştirdi.

Heyet, 18 Şubat 2016 tarihinde gerçekleşen ziyarette sırasıyla, De-
mokratik Toplum Kongresi Eşbaşkanı Hatip Dicle, Diyarbakır Bü-
yükşehir Belediyesi Eşbaşkanları Gültan Kışanak ve Fırat Anlı, Diyar-
bakır Barosu, İnsan Hakları Derneği ve Diyarbakır Şubemizi ziyaret 
etti. Diyarbakır Şube Başkanı Sait Bahçe, Şube Sekreteri Haydar San-
car ve Şube Saymanı Abdulkadir Yılmaz`ın eşlik ettiği heyet, kurum 
temsilcileri ile yapılan görüşmelerde, bölgede uygulanan sokağa çık-
ma yasakları, sivil ölümler, göçler, insan hakları ihlalleri, Tahir Elçi‘nin 
öldürülmesi, barış süreci, ülkede devam eden şiddet ortamından çı-
kılması ile ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.

MAKİNE, TAŞITLAR VE MADENİ EŞYA SEKTÖRÜ ANALİZİ 
ODAK GRUP TOPLANTISINA KATILDIK

T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Esnaf ve Sanatkârlar 
Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmekte olan Esnaf ve 
Sanatkârlar Özelinde Makine, Taşıtlar ve Madeni Eşya 
Sektörü Analizi Projesi kapsamında, 17 Şubat 2016 tari-
hinde TOBB’de düzenlenen Makine, Taşıtlar ve Madeni 
Eşya Sektörü Analizi Odak Grup Toplantısına Odamız 
adına Oda Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ekber Çakar, 
Oda Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Tahsin Akbaba ve 
Oda Teknik Görevlisi Can Öztürk katıldı. Odamızın ya-
nısıra, Çankaya Üniversitesi, Çevre ve Şehircilik Bakan-

lığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü, Çevre ve Şehir-
cilik Bakanlığı Yapı Denetimi Dairesi Başkanlığı, İç İşleri 
Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü, Emniyet 
Genel Müdürlüğü, Ankara Büyükşehir Belediyesi, TÜV-
TÜRK temsilcilerinin de katıldığı toplantıda sektörün ge-
nel durumu ve sorunları görüşüldü. Toplantıda Odamız, 
özellikle Araç Projelendirme, Araçların LPG`ye Dönü-
şümü alanlarındaki mevcut durumu, mühendislik faliyet-
leri ve yapılabilecek iyileştirmeler konusunda görüş ve 
önerilerini paylaştı.

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından, 15.07.2015 
tarih ve 29417 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Asansör 
Periyodik Kontrolleri İçin Yetkilendirilecek A Tipi Muayene 
Kuruluşlarına Dair Tebliğin usul ve esaslarına yönelik olarak, 
Asansör Kontrol Merkezimizin denetlemesi gerçekleştirildi.

10.02.2016 tarihinde ofis denetimi ve 11.02.2016 tarihinde 
de saha denetimi şeklinde İzmir`de gerçekleştirilen denet-
leme başarı ile tamamlandı.

ASANSÖR KONTROLLERİNE YÖNELİK BAKANLIK 
DENETLEMESİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ
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GAZİ ÜNİVERSİTESİ, MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI VE 
MAKİNA TEORİSİ DERNEĞİ TARAFINDAN ORTAKLAŞA ROBOT 

DİNAMİĞİ VE KONTROLÜ ÇALIŞTAYI DÜZENLENDİ
Gazi Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü`nde, Makina Teorisi Derneği ve Makina Mühendisleri Odası 
tarafından 03-06 Şubat 2016 tarihleri arasında ülkemizdeki üniversitelerden temsilcilerin katılımıyla ortaklaşa 
olarak düzenlenen Robot Dinamiği ve Kontrolü Çalıştay’ı yoğun ilgiyle karşılandı.

MakTeD Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Eres Söyle-
mez, Oda Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ekber Çakar ve 
Gazi Ünv. Müh. Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Metin U. 
Salamcı’nın açılış konuşmalarını yaptığı Çalıştay, Robot 
Dinamiği ve Kontrol Yöntemleri konularında verilen teo-
rik bilgilerin yanında uygulamaların da anlatıldığı derslerle 
devam etti. Gün sonunda değerlendirme toplantıları ya-
pılarak konu ile ilgili gelecek dönemlerde yapılması dü-
şünülen çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.

Eğitimlerin sonunda; Çalıştayın amaçlarından, genç aka-
demisyenlerin birbirini tanımasına, aralarında işbirliği 
ilişkileri geliştirmelerine ve devam ettirmelerine zemin 
oluşturmak amacıyla yapılan yemekli toplantıların yanın-
da, Tiyatro, Ankara gezisi (Anıtkabir, Çengelhan Rahmi 
Koç Müzesi, Ulucanlar Cezaevi Müzesi, Hamamönü) gibi 
renkli sosyal etkinliktere de yer verilmiştir.

Düzenleme Kurulunu Dr. Nurdan Bilgin, Yük. Müh. Ece. 
Coşgun Yıldırım, Yük. Müh. Burcu Küçükoğlu, Yük. Müh. 
Abdurrahim Dal, Yük. Müh. Fettah Kodalak`ın ve Bilim 
Kurulunu Prof. Dr. Eres Söylemez (MakTeD, Prof. Dr. 
M. Kemal Özgören (MakTeD), Prof. Dr. M. Arif Adlı 
(Gazi Ünv.), Prof. Dr. Metin U. Salamcı (Gazi Ünv.)’nın 
oluşturduğu çalıştayın eğitim içeriği aşağıdaki gibi belir-
lenmiştir.
- Robot dinamiği:
- Newton-Euler Denklemleri
- Lagrange Denklemleri
- Eyletici Kuvvet ve Torkları İçin Ters Dinamik Analiz
- Hareket Benzetimleri İçin Direkt Dinamik Analiz
- Sanal İş İlkesi Kullanılarak Sahte-Statik Analiz
- Örnek Manipülatörler için Uygulamalar
- Kontrol Yöntemleri
- Bağımsız Eklem Kontrolcüleri
- Hesaplamalı Tork Yöntemi Kullanılarak Koordine edil-

miş Eklem Kontrolcüleri
- Serbest veya Yüzey Temaslı Hareket Kontrolü
- Birleşik Hareket ve Kuvvet kontrolü

Üçüncü günün sonunda Ankara Kaleiçi`nde düzenlenen 
Sertifika Töreni ile çalıştayın hazırlanmasında ve yürütül-
mesinde emeği geçenlere ve katılımcılara, Gazi Üniver-
sitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Metin U. 
Salamcı, Makina Teorisi Derneği Başkanı Prof. Dr. Eres 
Söylemez, Makina Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu 
Sekreter Üyesi Yunus Yener, Makina Mühendisleri Odası 
Yönetim Kurulu Başkan Vekili A. Selçuk Soylu, ODTÜ 
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kemal Özgören tarafından te-
şekkür belgesi ve katılım sertifikaları verilmiştir.

Oda Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ekber 
Çakar’ın açılış konuşması aşağıda verilmiştir.

“TMMOB Makina Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu 
ve şahsım adına hepinizi saygıyla selamlıyorum. Odamız, 
Gazi Üniversitesi ve Makina Teorisi Derneği`nin ortakla-
şa düzenlediği çalıştaya hoş geldiniz.

Bildiğiniz üzere üniversitelerin ve özel olarak mühendis-
lik eğitiminin sorunları ile meslek yaşamının, sanayinin, 
ülkemizin sorunları iç içe geçen özellikler göstermekte-
dir. Bu sorunların ele alınması ve çözümü için Odamız ile 
üniversiteler arasındaki işbirliğinin kurumsallaşarak sür-
dürülmesini çok önemsiyoruz.

Etkinliğe başlamadan önce, izninizle mesleğimiz, mes-
lektaşlarımız ve mühendislik eğitiminin sorunları üzerine 
görüşlerimizi kısaca paylaşmak istiyorum.

Bildiğiniz gibi, dünya bilim ve teknoloji alanında çok hızlı 
bir gelişim ve değişim süreci yaşamaktadır. Üretilen bilgi 
her 2–3 yılda ikiye katlanmakta, bazı bilgeler eskimekte-
dir. Bilime ve teknolojiye hâkim olan güçler, dünyayı da 
egemenlikleri altına almıştır.
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Diğer yandan iç ve dış borç kıskacında sürekli kriz sarmalı 
içinde yaşayan ülkemizde üretim ve yatırımın yerini rant 
ekonomisi almıştır.

Mühendislik de egemen sanayi ve emek süreçleriyle il-
gili politika ve değişimlere bağlı olarak bir dönüşümden 
geçmektedir. Bugünkü durum bu sürece bağlı olarak şe-
killeniyor.

Gerek küreselleşme süreçlerinin hegemonik etkisi, ge-
rekse ekonomi, sanayi, istihdam, gelir, bölüşüm ilişkile-
rinin örgütleniş tarzı, mühendislik uygulamalarını bire bir 
etkilemektedir.

Mühendisliğe yönelik operasyonlar mühendislik eğiti-
minden başlıyor, kamu ve toplum yararı yerine sermaye 
güçlerinin çıkarlarına hizmet eden, tüm emekçileri oldu-
ğu gibi mühendisleri de esnek üretim ilişkilerinin parçası 
haline getirmeye çalışan bir anlayışa göre şekilleniyor ve 
giderek meslek örgütlerimize kadar uzanıyor.  

Eğitim-öğretim, 1980 sonrası yeni liberal, piyasacı, ge-
rici dönüşümün doğrudan yansıdığı bir alandır. Kamu 
yükseköğretim kurumları kaynak bulmak için öz varlık-
larını pazarlamakta, özel üniversiteler yaygınlaşmaktadır. 
Gereksinim fazlası ve düzeyi çok düşük üniversiteler 
açılmaktadır. Gerek öğrenim olanağına kavuşamamış, 
gerekse bu olanağı bir şekilde elde edebilen gençler ser-
maye güçlerinin yedek-ucuz işgücü deposu olarak görül-
mektedir.  

2003–2015 arasında üniversite sayısı 78`den 184`e, 
Odamıza bağlı meslek disiplinleriyle ilgili bölümü bulunan 
üniversite sayısı 54`ten 139`a, bölüm sayısı (burslu öğre-
nim ve ikinci öğretim veren bölümler de bağımsız değer-
lendirilmek şartıyla) 138`den 418`e çıkmıştır. İlgili mü-
hendislik bölümlerinde öğrenim gören öğrenci sayısında 
da benzer artışlar söz konusudur. Ancak eğitime ayrılan 
ödenekler, öğretim görevlisi sayısı ve üniversite koşulları 
gibi göstergelerde eşdeğer bir artıştan söz edemiyoruz.

Okullarda baskılar ve çağdışı yaklaşımlar yoğunlaşmak-
tadır. Hepimizin kaldırılmasını istediğimiz YÖK, 12 Ey-
lül darbesinden sonra üniversiteleri bilimsel üretim ve 
toplumcu düşünceden uzaklaştırmaya çalışan iktidarların 
vazgeçilmez bir aygıtı olmuştur.

Mühendislik ve mimarlık hizmetlerinin ana sektörleri 
kamusal-toplumsal fayda anlayışından çıkarılıp serbest-
leştirme, özelleştirme, ticarileştirmenin arpalıkları haline 
getirilmiş; kentler ve tüm çevre rantlara göre şekillendi-
rilmiş, plansızlık egemen kılınmıştır.

Sanayi ve çalışma yaşamının büyük kısmının işçi sağlığı 
ve iş güvenliği önlemlerinin dışında tutulması, insanca 
barınma hakkı ve deprem gerçeğinin gerektirdiği yapı 
denetimi, enerji, tarım, orman, su kaynakları ve kentle-
rin yönetimi gibi sorunlarda mühendislik, mimarlık, şehir 
plancılığının gerektirdiği mesleki denetim ve bilimsel-tek-
nik kriterler devre dışı bırakılmaktadır.

Planlama kavramı bütünüyle terk edilmiştir. Bilim-tekno-
loji politikaları ve eğitim-yatırım-istihdam dengesi kurul-
mamıştır.

Bu durum, mühendislik eğitiminin düzenlenmesinde ve 
istihdamda önemli sorunlara neden olmaktadır. İşsizlik 
artmakta, meslektaşlarımızın önemli bir bölümü meslek 
alanları dışında çalışmaktadır.  İş bulan üyelerimizin yakla-
şık % 75`i yoksulluk sınırının altında ücretler almaktadır. 
Türkiye`deki işletmelerin büyük bölümünde mühendis 
istihdam geleneği oluşturulamamıştır.

Yeni liberal dönüşüm programı kapsamında, işsizlikle yüz 
yüze teknik elemanların gözünü boyama ve oy hesapları 
uyarınca, üniversiteleri ve meslek alanlarımızı ilgilendiren 
birçok düzenleme yapılmaktadır.

Mesleki yetki ve sorumluluklarımızın önemli bir bölümü, 
tekniker, teknisyen ve teknik öğretmenlere açılmıştır. 
Teknik öğretmenlere “mühendis” unvanı verilmesi, tek-
noloji fakülteleri ve uzaktan eğitim gibi mühendislik eğiti-
minin temellerini aşındıran düzenlemeler söz konusudur.



22 bülten 213
mart 2016

H a b e r

Mühendislik bölüm ve fakültelerinin gerçek bir gereksini-
me dayanmayan hızlı artışı, işsiz mühendis sayısını artır-
makta, daha da düşük ücretler ve güvencesiz çalışma ile 
meslek dışı alanlarda çalışmayı yaymaktadır.

Öğretim üyelerimizin ekonomik ve kültürel koşulları iyi 
değildir. Mühendislik bölümlerinde çalışmakta olan araş-
tırma görevlileri ve genç öğretim üyeleri, ya idealleri uğ-
runa ya da daha iyi bir olanak bulamadıkları için görevde 
kalmaktadır. Bir kısmı karşılarına çıkan ilk fırsatta özel 
sektöre geçmekte veya yurtdışına gitmektedir.

Eğitim-öğretimdeki teori-pratik uyuşmazlığı, öğretim 
elemanı eksikliği, laboratuvarların olmayışı, deneysel 
malzeme eksikliği, bilimsel bilginin geri plana atılması vb. 
bir dizi olgu, mühendislik öğretimini kemirmektedir.

Odamızın üyeliği kapsamına giren meslek disiplinlerine 
yönelik eğitim veren bölümlerin eğitim hizmetlerinin ni-
telik ve kalitesinde de büyük farklılıklar bulunmaktadır. 
Eğitim programlarının, ders içeriklerinin, öğretim üyesi 
sayısı ve yeterliliklerinin, laboratuvar, derslik, kütüphane, 
bilgisayar donanımı, araştırma ve barınak olanaklarının 
genel yetersizliği yanında, eğitim kuruluşları arasında bu 
olanaklar açısından da ciddi dengesizlikler bulunmakta-
dır.

Mevcut eğitim ve sanayi politikalarımızla ülkemiz mü-
hendislerinin, gelişmiş ülkelerin mühendisleriyle rekabet 
edebilmesi ve ayakta kalması mümkün görülmemektedir.

Buraya kadar dile getirdiklerimi tamamlayıcı bir gelişme 
de meslek örgütlerimize, Odalarımız ve üst Birliğimiz 
TMMOB`ye yönelik girişimlerdir. Son yıllarda gerek 
meslek alanlarımıza ve gerekse meslek odalarımıza yö-
nelik birçok düzenleme yapılmaktadır. Bu mevzuat dü-
zenlemeleri, Odalarımızı parçalamaya, mesleğimizi ta-
şeronlaştırarak piyasaya açmaya, rant politikalarına tabi 
kılmaya yöneliktir.

Kentsel, kırsal, kültürel, tarihi, doğal, kamuya ve halka ait 
varlıklara, arazi-bina-tesis-mülkiyet-imar düzenlemeleri 
üzerinden el konulması, bu alanlar ile doğrudan bağlantılı 
olan mühendislik, mimarlık, şehir planlama hizmetlerinin 
piyasalaştırılması ve meslek örgütlerimizin işlevsizleştiril-
mesi ana amaç durumundadır.

Ancak Odalarımız ve TMMOB, direngen gelenekleri ile 
60 yıllık tarihimizde birçok badireyi atlatmıştır. Örgütlü 
üyeliğe dayalı yapımız ve bilimsel-mesleki çalışmalarımız-
la bu mevzileri korumaya, çalışmalarımızı sürekli kılmaya, 
meslek alanlarımızı ve örgütlülüğümüzü korumaya kararlı 
olduğumuzu özellikle belirtmeliyim.

Sorunlarımızın çözümü için planlama perspektifinin halk-
çı-toplumcu bir çerçevede benimsenmesi gerektiğini 
düşünüyoruz. Kalkınma planları ulusal bilim, teknoloji, 
yenilenme ve sanayileşme politikaları temellerine otur-
tulmalıdır. Ülkemiz tüm alanlarda ve tüm sektörlerde 
kendi bağımsız ulusal planlarını yapmalıdır.

Bilim ve teknoloji yeteneğimizin yükseltilmesi için eği-
time, üniversitelerimize, Ar-Ge çalışmalarına ulusal ge-
lirden ayırdığımız kaynaklar artırılmalı, gelişmiş ülkeler 
seviyesine çıkarılmalıdır.

Yerli yatırımcı özendirilmeli ve korunmalı katma değeri 
yüksek ileri teknoloji isteyen alanlarda yapılacak yatırım-
lar desteklenmelidir.

Bilimi teknolojiye, teknolojiyi uygulamaya dönüştüren 
mühendislerin daha donanımlı ve birikimli olarak yetişe-
ceği ve mezuniyet sonrası bilgilerini yenileyebilecekleri, 
geliştirebilecekleri eğitim olanakları,  üretim ve çalışma 
ortamları sağlanmalıdır.

Toplumsal gereksinimleri, üretimi, istihdamı ve yaşam 
boyu eğitimi, ülkenin bilim ve teknoloji yeterliliğinin güç-
lendirilmesini temel alan ulusal eğitim politikaları yaşama 
geçirilmeli, ulusal akreditasyon sistemimiz ve alt kurulları 
oluşturulmalıdır.

Üniversite eğitimi özerk, demokratik, bilimsel ortam-
larda sürdürülmeli, eşit ve ücretsiz eğitim; ülke gerek-
sinimlerini gözeten, yeterli eğitim kadrosu; kütüphane, 
derslik, laboratuvar, yurt vb. altyapısı tamamlanmış bir 
yükseköğretim sistemi oluşturulmalıdır.

Şimdiye kadar açılmış bulunan üniversitelerin kalite dü-
zeyi artırılmalı, eşitsizlikler giderilmeli,  eksik alt yapılar 
tamamlanmalıdır. Eğitimde kalite standartları oluşturarak 
mühendislik bölümleri bu kriterlere göre denetlenmeli-
dir.

Ülkemizde verilen lisans diplomalarının uluslararası dü-
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zeyde tanınması sağlanmalı, lisans eğitimi meslek içi eği-
tim programlarıyla sürekli desteklenmelidir.

Sizlerin de paylaştığını düşündüğümüz bu talep ve öne-
rilerin üniversitede, toplumda ve siyasi üstyapıda karşılık 
bulması için üniversitelerimizle Odamız arasında iş ve güç 
birliğinin daha fazla geliştirilmesi bir görev ve zorunluluk 
olarak karşımızda durmaktadır.

Mühendislik eğitimi ve mezuniyet sonrası süreç, üniver-
site-oda ilişkilerinin geliştirilmesi; öğrenciler ve mezun-
lara yönelik yapılabilecek ortak çalışmalar; sempozyum, 
kongre, çalıştay vb. bilimsel etkinlikler ile eğitim ve yayın 
çalışmaları gibi bir dizi konuda birlikte neler yapabilece-
ğimiz üzerine sizlerle fikir alışverişi yapmak, değerli öne-
rilerinizi almak, eğilimler oluşturmak, dinamik ve sürekli 
ilişkiler kurmak istiyoruz.

Şubelerimizde yürütülen çalışmaların yanı sıra her iki yıl-
lık çalışma döneminde, uzmanlık alanlarımıza ilişkin bir-
çok mesleki, bilimsel etkinlik, kongre, kurultay, sempoz-
yum düzenleniyoruz.  

Türkiye`nin dört bir tarafına yayılan Meslek İçi Eğitim 
Merkezlerimiz kanalıyla uzmanlık alanlarımıza ilişkin eği-
timler verilmekte, eğitimlerin sonunda yapılan sınavlarda 
başarılı olanlar belgelendirilmektedir. Bu belgelerin ulusal 
ve uluslararası ölçekte tanınırlığı ve hizmetin niteliğinin 
yükseltilmesi için kurduğumuz Personel Belgelendirme 
Kuruluşu TÜRKAK tarafından akredite edilmiştir.  

Geçmiş dönemlerde yayımlanan kitaplarımızın güncelle-
nerek yeniden basılmasının yanı sıra her çalışma döne-
mimizde birçok yeni teknik kitap uzmanlık komisyon-
larımızca hazırlanarak üyelerimiz ve öğrencilerimizin 
kullanımına sunulmaktadır.

Oda ve şube bültenlerimiz yanı sıra, mesleki, teknik, bi-
limsel ve sosyal gelişmeler, Mühendis ve Makina, Endüst-

ri Mühendisliği ve Tesisat Mühendisliği dergilerimizde 
üyelerimizle paylaşılmaktadır.

Mühendislik öğrencileri, mesleği tanımaları, Oda olanak-
larından yararlanabilmeleri için Öğrenci Üye statüsüyle 
Odamıza üye yapılmaktadır.

Odamızda sanayiye yönelik verilen hizmetler de akredite 
ettirilmiştir.  

Odamız uygunluk değerlendirme alanında da somut 
adımlar atmış, Asansör Kontrol Merkezimiz Onaylanmış 
Kuruluş olarak atanmıştır.

Akredite edilen A Tipi muayene Kuruluşumuz, “Basınçlı 
Kaplar ve Kaldırma İletme Makinalarının Periyodik Kont-
rolleri İle Teknik Ölçüm ve Analiz Hizmetleri” vermek-
tedir.

Çevre laboratuvarımız, emisyon, partikül ve gürültü öl-
çümleri konusunda akredite olarak sanayiye hizmet üret-
mektedir.

Kalibrasyon Laboratuvarı ve Metroloji Eğitim 
Merkezi`miz ile 1998 yılından bu yana sanayi kuruluşları-
na hizmet üretiyoruz.  

CE uygulamalarına ilişkin olarak ülke genelinde üyelerimiz 
ve sanayicilerimize eğitimler, seminerler verilmektedir. 
Oda teknik görevlilerine yönelik eğitimler düzenlenmiş, 
bir meslek örgütü için gerekli olan altyapı oluşturulmuş 
durumdadır.

Sevgili katılımcılar, bütün bu çalışmaların yeterli olmadı-
ğını, yapılacak daha çok iş olduğunun bilincindeyiz. Ancak 
inanıyoruz ki çalışmalarımızın niteliği ve niceliği sizlerin 
katkı, katılım ve desteğinizi artırmanızla daha da gelişe-
cektir.

Konuşmamı tamamlarken, çalıştayımızın verimli geçme-
sini diliyor, saygılar sunuyorum.

ODA ONUR KURULU TOPLANTISI YAPILDI
Oda Onur Kurulu toplantısı 13 Şubat 2016 tarihinde Oda Merkezi`nde yapıldı.

Toplantıda kurula iletilen 76 dosya üzerinde görüşüldü.



24 bülten 213
mart 2016

H a b e r

VASIFLANDIRMA EĞİTİMLERİNE DEVAM EDİLDİ
Oda Teknik Görevlilerinin AKM kapsamında yetkilendirilmesi için 7-8-9 Mart 2016 tarihleri arasında 
İstanbul‘da Yangın Tesisatlarının Periyodik Kontrolü Vasıflandırma Eğitimi yapıldı.

Aşağıda isimleri yer alan Teknik Görevlilerimiz bu eğitime ve eğitim sonunda yapılan sınava katılarak AKM kapsa-
mında verilen hizmet alanlarında vasıflandırıldı.

Okan Erdeniz      Adana Şube
Mahmut Özer      Adana Şube     
Emre Sağ      Ankara Şube      
Sarper Türkmen     Ankara Şube      
Çağrı Çavdar      Antalya Şube      
Mustafa Kemal Baş     Antalya Şube      
Zafer Taşkesen     Bursa Şube      
Kaan Özten      Bursa Şube      
Tufan Çakar      Denizli Şube      
Zekai Göksel Parlar     Denizli Şube      
Yasin Nacar      Diyarbakır Şube      
Mahsum Bal      Diyarbakır Şube      
Emre Dereli      Edirne Şube      
Serhat Erdoğan      İstanbul Şube      

VASIFLANDIRMA EĞİTİMLERİ SÜRÜYOR
Oda Teknik Görevlilerinin AKM kapsamında yetkilendirilmesi için 25-28 Şubat 2016 tarihleri arasında 
Eskişehir‘de Asansör Periyodik Kontrol Muayene Personeli Vasıflandırma Eğitimi yapıldı.

Aşağıda isimleri yer alan Teknik Görevlilerimiz bu eğitime ve eğitim sonunda yapılan sınava katılarak AKM kapsamında 
verilen hizmet alanlarında vasıflandırıldı.

Tolga Temizsoy     Adana Şube      
Cüneyt Dinçel      Eskişehir Şube      
Savaş Kocakaya     Eskişehir Şube      
Olgun Mert Aydınbeyli     Eskişehir Şube      
Özgür Yetilmezer     Eskişehir Şube      
Işık Tarım      Eskişehir Şube      
İlker Ayaz      Eskişehir Şube     
Vildan Ünlüoğlu     Eskişehir Şube     
Ömer Şahan      Eskişehir Şube      
Mustafa H. Güzeltepe Eskişehir Şube     
Taha Tutkun      Mersin Şube      
Tunç Türkoğlu      Samsun Şube      
Korkmaz A. Yılmaz     Trabzon Şube     
Hakan Demirkır     Zonguldak Şube      
Tahsin Karaarslan     Zonguldak Şube  

Erkan Bozkır      İzmir Şube      
Kutlu Beyazıt      İzmir Şube      
Ahmet Tevkin      Kayseri Şube      
Cüneyt Özmen     Kocaeli Şube      
Alpaslan Güven     Kocaeli Şube      
Nuri Çetin      Konya Şube      
Ali Güçlü      Mersin Şube      
Erhan Erol      Mersin Şube     
Arif Serkan Can     Samsun Şube      
Ahmet Turan      Trabzon Şube      
Tansu Demirtürk     Zonguldak Şube              
Eğitici ve Sorumlu Personel      
Onur Ayhan Kılyar     İstanbul Şube     
Çağdaş Çoban      İstanbul Şube     

Eğitici ve Sorumlu Personel          
Volkan Erdem      İzmir Şube      
Ece Gültekin      İzmir Şube    


