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Konuþmasýný iki bölüme 
ayýrdýðýný kaydeden Emin 
Koramaz, birinci bölümün 
Dünya ve Türkiye gündemi 
ile bu gündeme yönelik 
Odada yürütülen çalýþma- 
lar, Oda'nýn bu gündemlere 
yönelik bakýþ açýsý ve genel 
politikalarý olduðunu ifade 
ederek, ikinci bölümün ise 

iki yýllýk çalýþma döneminde Oda tarafýndan 
yürütülen çalýþmalarýn özetlenmesi olacaðýný dile 
getirdi. Bu çalýþmalarýn oldukça önemli olduðuna 
iþaret eden Koramaz, “Hem Þube yönetim kurul- 
larýnýn yeni dönem çalýþma programlarýnýn þekil- 
lenmesi, hem genel kurullara eksik kaldýðýmýz 
yerlerin götürülmesi, hem de yeni seçilecek Oda 
yönetimlerine bir perspektif sunmasý açýsýndan 
önemli” dedi. 

Onaylanmýþ Üç Ulusal Kuruluþtan Birisi MMO

Konuþmasýnýn bir bölümünde AB Teknik Mevzuatý, 
onaylanmýþ kuruluþ ve akreditasyon konusunda 
yürütülen çalýþmalar hakkýnda da bilgi veren 
Koramaz, Türkiye'nin imzaladýðý Gümrük Birliði 
Anlaþmasý Teknik Mevzuatýnýn, Avrupa Birliði 
Mevzuatý ile birebir ayný olmasýný ön þart olarak 
koyduðuna dikkat çekerek, sadece ülke mallarýnýn 
yurt dýþýna ithali için deðil, ülke içerisinde sunu- 
labilmesi için de Mevzuatýn birebir ayný olmasý 
gereðini vurguladý. Bu durumun gündeme getirdiði 
konular hakkýnda bilgi veren Koramaz, þöyle 
konuþtu: “Bu süreçte muayene kuruluþlarý, onay- 
lanmýþ kuruluþlar, akredite laboratuvarlar gibi birçok 
kurum gündeme geliyor. Biz de meslek alan- 
larýmýzýn; gerek mesleðimize, ülke sanayisine, 
gerekse ülke çýkarlarýna uygun bir þekilde þekil- 
lenmesi için bu süreçlerde son altý yýldan beri 
çalýþmalar yürütüyoruz. Meyvesini yeni aldýðýmýz bir 
çalýþma; Ýzmir'de kurmuþ olduðumuz Asansör Kont- 
rol Merkezimizin Onaylanmýþ Kuruluþ Kararý, 19 
Þubat  tarihli Avrupa  Birliði  Gazetesi'nde  yayýnlan-

mýþtýr. Bu,  aslýnda  altý  yýllýk  bir  çalýþmanýn 
ürünüdür. Dört modülde 'CE Belgesi' verebiliyoruz. 
Ülkemizdeki ulusal onaylanmýþ kuruluþ olan üç 
kuruluþtan birisiyiz. Bunlardan birisi Türk Stan- 
dartlarý Enstitüsü, diðeri Türk Lloyd'u, üçüncüsü de 
Makina Mühendisleri Odasý olmuþtur.”

Akreditasyon Konusundaki Çalýþmalar 
Baþarýyla Ýlerliyor 

Emin Koramaz, Odada Ýþ Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði 
Mevzuatý ile Çevre Mevzuatý çerçevesinde yürütülen 
periyodik kontrol hizmetlerinin; Ýstanbul merkezli 
kurulan akredite muayene kuruluþu aracýlýðýyla 
yürütüldüðünü ve tüm birimlerdeki üyelerin akredi- 
tasyonlarýnýn bu merkeze baðlý olarak yapýldýðýný 
bildirdi. Muayene kuruluþunun 2003 yýlýnda akredite 
ettirildiðini anýmsatan Koramaz, 23 Þubat 2007 tari- 
hinde hizmetlere egzoz gazý emisyon ölçümlerinin de 
eklendiðini kaydederek, muayene kuruluþunun 
sürekli TÜRKAK denetimlerinden geçtiðini, en son 
denetimin de 26-29 Þubat tarihlerinde Ýstanbul 
Þube'de yapýldýðýný ifade etti. Koramaz, Oda'nýn 
akreditasyon çalýþmalarý hakkýnda þu bilgileri verdi: 
“Odamýzda düzenlenen belgelerin uluslararasý 
tanýnýrlýðýný arttýrmak, belgelendirmede sýnav ve 
ölçme sistemlerinin uluslararasý kabul görmüþ 
standartlara uygunluðunu saðlamak açýsýndan Oda 
Merkezinde oluþturduðumuz Personel Belgelen- 
dirme Kuruluþumuz (PBK) da dönem içerisinde, 19 
Ocak 2007 tarihinde TÜRKAK'a akredite edildi. Ýlk 
gözetimi de 19 Þubat 2008 tarihinde Oda Merkezinde 
yapýldý ve burada da baþarýyla gözetimi geçti. Çevre 
Mevzuatý çerçevesinde vermiþ olduðumuz emisyon 
ölçümlerine yönelik yine Ankara Þube'de oluþtur- 
duðumuz akredite Çevre ve Ölçüm Laboratuvarýmýz 
da TÜRKAK'tan dönem içerisinde akredite ettirildi. 
Birinci gözetimi ise 10 Þubat 2008 tarihinde yapýldý. 
Burada da baþarýyla geçildi. Çevre Laboratuvarýmýz, 
Çevre ve Orman Bakanlýðý'ndan Çevre Analiz 
Yeterlik Belgesini almaya hak kazanan Laboratu- 
varlardan bir tanesi þu anda.”
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Oda Yönetim Kurulu Baþ- 
kaný Emin Koramaz'ýn 
ardýndan konuþan Oda 
Yönetim Kurulu Sekreteri 
Ali Ekber Çakar, Oda Mer- 
kezi'nde  hazýrlýklarý süren 
Genel Kurul çalýþmalarý 
hakkýnda bilgi verdi. Her 
çalýþma döneminde Mer- 

kez adýna þubelerin sekretaryalýðýnda gerçekleþtirilen 
etkinlikler olduðuna dikkat çeken Çakar, düzenlenen 
bu etkinliklerin sonuçlarýnýn da Oda görüþlerine 
yansýtýlmasý gereðine iþaret etti. Bunun için merkezi 
olarak oluþturduklarý çalýþma gruplarý aracýlýðýyla 
oluþan birikimleri raporlandýrmak durumunda olduk- 
larýný vurgulayan Ali Ekber Çakar, Oda görüþlerinin 
rapor haline getirildiðini kaydetti. Çakar konuþ- 
masýnýn sonunda “Bizim tekrar bir derlenip, 
toparlanýp örgüt içerisinde hem o kurumsal yapýyý 
bozmayacak; ama ayný zamanda eksik olan o 
kurumsal yapýnýn ayaklarýný yerli yerine oturtmamýz 
gerekiyor. Bunu, yönetim erklerine seçilmiþ olan 
sizlerle birlikte; burada asli unsur teknik görevli 
arkadaþlarýmýzdýr, Oda çalýþanlarýmýzdýr ve Oda'nýn 
birinci halkasýný oluþturan, komisyonlarda ve benzeri 
noktalarda yer alan deðerli meslektaþlarýmýz, 
üyelerimizdir. Bunlarla bir bütünlük içerisinde bu 
çalýþmayý yürütmek durumundayýz” diye konuþtu. 

Oda Yönetim Kurulu Sek- 

reteri Ali Ekber Çakar'ýn 

ardýndan bir konuþma 

yapan TMMOB Yönetim 

Kurulu Baþkaný Mehmet 

Soðancý 1994-95 'li yýl- 

larda Oda Merkezi'nin  

300 bin dolar borcu bulun- 

duðunu belirterek o dö- 

nemlerle ilgili þu bilgileri verdi: “Beþ tane yerimiz 

vardý Türkiye'de. Ýzmir'de Sevinç Pastanesi'nin 

olduðu yer, þimdi Metropol Sinemasý. Oda 

Merkezi'nin olduðu Sümer Sokak'taki  iki  kat, Ýstan- 

bul'da  Ýstiklal   Caddesi'nde   Ankara  Ýþ  Haný'nda  4.

Kattaki yerimiz. Merkezin 300 bin dolar borcu var. 
Mühendis ve Makina dergisi 1,5 senedir geç çýkýyor. 
Oda'nýn her yerindeki sandalyelerimiz bile kýrýk. 
Aþaðý yukarý bütün þubelerde böyle. Odalar; 
Türkiye'de 12 Eylül faþizminden sonra bir grup 
insanýn 90'lý yýllarda sahip olmaya baþladýðý yerler. 
Meslek alanlarý üzerinden siyaset yapma tarzýný 
geliþtirdiði yerler. Böylesi  bir durumda inançlý 
makina mühendisleri, demokrat makina mühen- 
disleri, yurtsever makina mühendisleri, yani bu 
ülkede emekten ve halktan yana çaba göstermek 
isteyenler Makina Mühendisleri Odasý'nda geçmiþin 
bütün birikimlerini de üstlenerek, hiçbirini red- 
detmeyerek yönetimlere geldiler ve ondan sonra Oda 
hakikaten bugün sevgili yöneticilerin anlattýðý, bir 
saat içerisinde sadece baþlýklarýný söylediði bir 
kurumsallaþma yerine geldi. Ýnsan duygulanmýyor 
deðil.” 

Soðancý konuþmasýnýn sonunda; Türk Mühendis 
Mimar Odalarý Birliði ve onun güçlü ayaklarýndan 
biri Makina Mühendisleri Odasý'ndaki çalýþmalar 
arkadaþlar, yeni yönetici olan bütün arkadaþlara 
söylüyorum, bir ilkeler sistematiði içerisinde yürü- 
mek zorundadýr” diye konuþtu. 

“Burada her birimizin kafasýnda, aklýnda, beyninde, 
düþüncesinde baþka bir Oda örgütlüðü olabilir; ama 
toplantýlar yaptýk onlarca defa, deðiþtirilemez þeyler 
deðil mutlaka” diyen Soðancý, daha etkin, iþlevsel ve 
demokratik bir TMMOB ve Oda için bu ilkelerin 
geliþtirileceðini; fakat konsensüslerinde Odayý ve 
TMMOB'yi þöyle tanýmladýklarýný ifade etti: 
“TMMOB ve baðlý odalarý mesleki demokratik kitle 
örgütüdür. Demokrat ve yurtsever karakterdedir. 
Emekten ve halktan yanadýr, antiemperyalisttir. Yeni 
dünya düzeni teorilerinin, ýrkçýlýðýn ve gericiliðin 
karþýsýndadýr. Siyasetin dar anlamýný aþar, yaþamýn 
her olayýný siyasetle iliþkili görür. Barýþtan yanadýr, 
insan haklarý ihlallerine karþýdýr, insanlýk onurunun 
korunmasýndan yanadýr. Örgütsel baðýmsýzlýðýný her 
koþulda korur. Gücünü sadece üyesinden ve onun 
bilimsel  çalýþmalarýndan  alýr.  Meslek  ve meslektaþ
sorunlarýnýn, ülkenin ve halkýn sorunlarýndan 
ayrýlmayacaðýný kabul eder. Politikalarýn oluþ- 
turulmasýnda ve uygulanmasýnda demokratik 
merkeziyetçi yöntemleri  uygular.  Karar alma süreç-
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lerinde demokratik ve katýlýmcýdýr. Baðlý odalarýyla 
birlikte mühendis, mimar ve þehir plancýlarýnýn 
meslek alanlarýný düzenler, üyesinin ve halkýn 
çýkarlarýný korur. Sanayileþme ve demokratikleþme 
alanlarýnda durum tespitleri yapar, politikalar ve 
çözüm önerileri üretir. Ülkenin demokratikleþmesi 
için çaba sarf eder. Kamuoyu oluþturmaya yönelik 
çalýþmalarý içerisinde tartýþmasýz yer alýr, demokratik 
kitle örgütleri ve sivil toplum örgütleriyle ilkeli ve 
demokratik iþbirliði içerisindedir.” Oda Baþkaný 
Emin Koramaz ve Oda Yönetim Kurulu Sekreteri Ali 
Ekber Çakar'ýn anlattýðý Odanýn, bugüne kadar 
salonda bulunan bu dönem ve bulunmayan önceki 
dönem yöneticilerinin, ayný inançla bu ilkelere sahip 
çýkmasý ile bu hale geldiðini kaydeden Mehmet 
Soðancý, “Ben yolumuz uzun, diyorum arkadaþlar. 
Hepinize kolay gelsin” diye konuþtu.

Oda Onur Kurulu adýna konuþan S. Melih Þahin, 
Onur Kurulu olarak yaptýklarý bazý tespitlerin Genel 
Kurul sürecinde deðerlendirilmesini de beraberinde 
getirdiðini belirterek, Oda çalýþmalarý “nasýl yoðun 
bir tempoda” gitmiþse, Onur Kurulu çalýþmalarýnýn 
da benzer doðrultuda yürüdüðünü kaydetti. Dönem 
baþýndan bu yana 18 toplantý gerçekleþtirildiðini 
ifade eden Þahin, bu toplantýlarýn asil ve yedek 
üyelerin katýlýmý ile yapýldýðýný bildirdi. Dönem 
baþýndan bu yana ele alýnan dosya sayýsýnýn 73 
olduðunu ifade etti. 

Denetleme Kurulu adýna söz alan Haydar Þahin, Oda 
Denetleme Kurulu'nun 137 adet denetleme gerçek- 
leþtirdiðini kaydetti. Yapýlan denetlemelerde genel- 
likle bir nevi karþýlýklý eðitim ve bilgi alýþveriþi 
yapýlmaya çalýþýldýðýna vurgu yapan Þahin, Oda 
Baþkaný Emin Koramaz'ýn da konuþmasýnda 
açýkladýðý þekilde Oda'nýn gelir bütçesinin 55 milyon 
491  bin  770  YTL  olduðunu anýmsatarak, gelir 
bütçesinin yüzde 176 fazla gerçekleþtiðine dikkat 
çekti. Gider bütçesinin de 39 milyon 105 bin 039 YTL 
olarak gerçekleþtiðini hatýrlatan Haydar Þahin, gider 
bütçesinin yüzde 54 eksik gerçekleþtiðini kayde- 
derek, þöyle konuþtu: “Gerçekten  olaðanüstü  bir 
çalýþma dönemi geçirdik. Fakat eksikliklerimizi de 
konuþacak olursak; en baþta kurumsallaþma yönünde 
eksiklikler var. 

Büyüdükçe evet, bütçemiz büyüyor, çalýþmalar 
büyüyor; ama kurumsallaþmamýzý daha bir üst 
boyuta çýkarmamýz gerektiði de ortaya çýkýyor. Vurgu 
yapýlmasý gereken diðer bir konu da tahmini bütçeler 
konusunda daha özenli davranmak durumundayýz. 
Tahmini bütçeleri yaparken gerek kalemler bazýnda, 
gerek onlarýn miktarý bakýmýndan daha özenli 
olmalýyýz.” 

“ÜLKE SORUNLARI 
KARÞISINDA GÜNDEM YARATMAYA 
DEVAM ETMELÝYÝZ”
 Þubemiz  adýna konuþan Þube Baþkaný Erhan Kutlu, 
geride býrakýlan 2007 yýlýnýn en önemli olaylarýndan 
birinin 22 Temmuz seçimleri olduðunu anýmsatarak, 
özellikle TOBB ve TÜSÝAD gibi sermaye örgüt- 
lerinin de “sistemin týkandýðý, hükemetin uyguladýðý 
programýn dibe vurduðu, bunun aþþaðýsý olamayaca- 
ðýný, bu modelle istihdamýn saðlanamayacaðý 
görüþlerini dile getirdiklerini anýmsatarak, odamýzýn 
bu konularda görüþlerinin ne kadar doðru olduðunu 
aktaran Kutlu, seçim öncesinde ve sonrasýnda 
yaþananlar deðerlendirildiðinde, TMMOB ve Oda- 
nýn meslek alanlarý ile ilgili konularda gündem 
yaratmasýnýn yaný sýra ülke sorunlarý karþýsýnda da 
gündem yaratmaya devam etmesi gereðine vurgu 
yaptý. “Ülkemizde esen sert rüzgârlarýn yaný sýra 
dünyada esen rüzgârlar da çok sert esiyor” diyen 
Kutlu, konuþmasýnda þunlarý dile getirdi: “Biz, 
demokratik kitle örgütü olarak zaten meslek ve 
meslektaþlarýmýzýn sorunlarýnýn ülke ve toplum 
sorunlarýndan farklý olmadýðý yönündeki çalýþma 
anlayýþýyla yürütüyoruz çalýþmalarýmýzý. Ben sürekli 
ülke sorunlarýna dair çözüm önerileri üreterek yürekli 
davranan gerek Odamýza, gerek Birliðimize tekrar 
teþekkür etmeyi bir borç bildiðimi belirtmek 
istiyorum.”dedi. 


