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1-Agrlrg

I

2-Bagkanhk Divanrnln olupturulmilsr ve Saygr Durugu 
l:

urva n Ba5;kanlrgr cjnerisi (Ek 1),

Oy goklulf u ile kabul edildi

Divan Kurulu tiyeleri; Alaeddin ARI\S, Akrn ARIDURU, Arzu YALQIN MELiKOGLU, imren TASKIRAN

Grlndemin okunmasr.
!

-Gundemin Oylanmasr: Oy goklu$u ile kabul edilmigtir,

-bu ddnern hayattnt kaybeden ve gehitlerimiz adrna sizi saygr duruguna davet ediyoruz.

3-Agrlrg konugmalan

{li Ufurlu:TMMOB uyeleri deferli konuklar, Diyarbakrr'dan, Samsun'dan, Bursa'dan vurdun dort bir
Y'anrndan gelen de$erli delegeler, Degerli, arkadaglarodamrzrn bu gLinlere gelmesinde brlyi.jk emekler
v,eren, omuz omuza galrgtrfirmrz bu grin yantmtzda olmayan kaybettigimiztrjm arkadaglarrrnrzrsaygryla
a,ntyorum, De$erli delege arkada5lar, ti.jm emekgilere, rilkesine, dofrasrna sahip grkan tum
kiardeSlerimize, bartg isteyen akaclemisyenlere, sizlere, selermi ve sevgilerimi sunuyorum. 45. Genel
Kurul olarak ttim i5 cinayetlerin<l neden olan, i5gilere, koylrilere, kadlnlara y6nelik sopah coplu
saldtrtlart, kadrn erkek egitsizligini, gocuk tecaviiziinu, meshepsicili[i, Mustafa Kemal'i agafrlayan
zihniyeti, buttin katliamlart ve terdrri lanetledigimizi buradan tekrar dile getiriyorum. gube ve oda
temsilcilifrinde hizmet veren tLim arkadaglarr teqekkUr ediyorum, Dunyadaki ve tjlkemizdeki
geli5melerin irlkemiz ve meslekta5larrmrz [izerindeki etkis;ini tartr5acafrz. Genel kurulumuz birlik
mucadele ve demokrasi platfr:rmu olmalrdrr, DUnya<1a ve bolgemizde bilyrik degigimler
ya5anmalltadtr. De[er yargtlartmrz defii5tirilmigtir ve bu yerni dtinya di.]zenini anlayabilmek igin
ezberimizi bozmamtz gerekmektedir. Eski anahtarlar ile yeni kapryr agmak mUmkr.in defrilclir. Kijresel
sistemde bazr illkeler ig kargagaya stirriklenerek tavsiye ve pargalanma ya5anmr5trr. Kaos karga5a ig
savag kaptmtza kadargelip dayannlt$ttr. Degerli meslektaglar bu nedenle, kargr kiiresellegnreye, insan
haklarr agtstndan birlikte mticadeleye ihtiyag vardlr. Son iki yllda baskr ziiltim iktidarr sonucu ulkemiz
v€ odamtz, meslektaglanmtz, insanlar olumsuz gekilde etkilenmigtir, yrktlrp yanml$ kentler gi.inltik
ya$amln bir parEast hale gelmigtir, Bu gi.in rilkenin iginde bulundu$u ekonomik sorunlarr konu5mak
yerine sava$l ve katliamr konu5ur duruma geldik. iktidar rjlkemizin koruma altrndaki, alanlarrnr ranta
agml$tlr. lVleslek ve meslektag sorunlarr ile rilke sorunlarr arasrnda srkr bailar bulunmaktadrr. Qagdag,
demokrat TMMOB rant karstttdrr, Mrlhendislik uygulama alanlarr daraltrlmaktadrr ve TMMOB bu
olu$uma kar5r grkmaktadtr, Odamrz higbir siyasi otoritenin arka bahgesi defildir, TMMOB yasastna
karSt haztrltklt olmamtz lazrm, Gelelim odamrz ve meslektaglanmrzrn durumuna. Qok vahim bir
dUrum,'. Kontenjan yUkseklifi ve igsizlik iki onemli konudur,47 ilniversitemizde Kimya Muhendislifi
eEitimi verilmektedir. i5sizlik sonucu meslek dr5rnda alanlarda riyelerimiz gahgmaktadrr, Kimya
Mtihendisrlerinde igsizlik oranr %35i'dir. miz arasrnda britunsel bir orgiit bilinci yok Teknik ve
bilimsel alanlarda kapsamlt rapor haztrlamada\ikleriryjz var:. O$renci iiyeler ile iligkiler, Universite
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ve bilim gevrelleri ile iligkilerimiz:zayff. Aidat toplama konusunda eksikler var. Bu sorunlar hepimizin
sorunu rnerkeizin sorunu de$il' l'Um $ube Ydneticileri bu sorunlarrn gozrimrine yonelik galgmalar
yapmasl gerekti[ini bilmelidir. ozgur Bilimsel ve teknik geligmelerin aktarrldrgr, sorunlarrn 96zrim
yoluna gidildidi 6 adet kongre dtizenledik, Toplumu ve meslektaglarrmrz bilinglendirmeyer yonelik 37
adet bildirge !ayrnladrk, Mesleki ve teknik alanlarda galr5an B00o kigiyi eEittik.25oo me:;tekta5rmrza
ticretsiz e$itin1 verdik. Meslek alanlarrmrzr daraltan, eksik ve yanlrg QET raporlarrna kadar gegitli
konularda 19 bdet yasalartn verdi[i yetkiler dogrultursunda dava agtrk. Meslek alantarrmrzla ilgili 28
adet kitap yali'rnladrk, Bu galr5merlarda emefii gegen arkadaglara tegekkur ederiz,500 bin TL civarr
gecikmiS aidad toplandr. Kimya MlLihendisli$i kontenjanlarr 3550 kiSiden 1873 kiSiye drigtirduk,2016
ytlt kastm ayrnlda Avrupa Kimya rntihendisligi ile diizenleyecefiimiz organizasyon ve MEEi ile birlikte
40'a yaf:tn epitim verece8iz. uLAKBiM ver5 tabanr tarafrndan desteklenen bilimsel bir dergi
yaytnlamayt istiyoruz' odamtza gelen, gorev almak isteyen arkadaglara te5ekktir ederim. Dayanrgma
igerisinde oldrifiumuz, ziraat, Makine, Qevre odasrna tegekkilr ederim. Mehmet sogancrya tegekkiir
ederim, GericiliEe kar5t, demokriasi iginde Laik bir rilke igin bize dri5en gorev orgtittirnrize sahip
grkmaktrr, YolUmuz agrk olsun I

:

4. Konuklarrn Konugmasr

I

6nder cUruc0n

Ziraat Mtihendisleri odasr Yonetim Kurulu adrna konuqma.44. Donem zor bir donemdi, mersle$imiz ve
meslektaSlartnltz, insanlartmtz adtna, Torba yasaya direnmeye galrgtrk birgok basrn agrklarnasr yaptrk,
20L4 $ubat aylnda brltUn odalar Bakanlrfra baflandrk ve mali agrsrndan denetime girdik. Bizleri
vesayet alttna blmaya galrSttlar bunlara da direndik, gimdionumtizdekidoneminde gok zor birdonem
oldufunu biliypruz. Biz odalar olarak birlik ve beraberlik iginde olmalrylz. Biz KMO ile kardeg odaylz,
Her zaman iSliirli$imiz yurUttUk'yijrutecegiz, Biz meslek odasl olarak 140 tane dava actrk, Bizim
odamtzda da ipsizlik var. YoK bizlerin sdztjnrl dinlemeden her yerde fakUlte agtt, $u anrla 39 tane
ziraat faktilteslvar. Dolayrst ile bir igsizlik sorunu var, Bizim amactmlz mesle!imizi, meslelrltagtmtzt ve
tllkemizin durymu do$rultusunda mesleiimizi ve meslel<taglarrmrzr korumaya gatrSryoruz. Artrk
Trirkiye direnef bir toplum halindern uzaklagmaya galrgryor,
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Tevfik KIZILKAYA
l
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Mehmet SorlAwCt' nrn dileklerini okundu,
I
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Ben Gazi Antep',den kattltyorum ve Kimya MUhendisiyim. Gazi Antep,de bir gok kimya mtihendisi var
ve Gazi Antep'e gube verilmesi ve meslekta5larrrnrzrn da bu gubede orgutlenmesini diliyoruz. gube
olmamtz igin Genel Kurulda bircjnerigetirilmesilazrm ancal< bunu 5u ana kadargergekle5tiren olmadr.

Ahmet BA$tBUy[.iK

Gtineydo$u Bolge Subesinden geliyorum, Gelclifimiz b6lge sorunlu bir bolge ve muhendislik
konuSulrnuyor' insan hayattntn soz konusu olduliu yerde mrihendisligi konugmak bir Llst seviye ve
bunlardan bahsetmek istiyorum' Mesleki anlamda bolgecle meslek sorunlarr gok fazla sanayi yok,
yerel anlamda sanayi tesisleri igin planlama yaprlmasr gerekirken bolgede higbir planlama yok.
TMMoB baflr Kimya Mrlhendisleri odast olarak 5u an 9ok diplerdeyiz, Herkesin Kimyar Mrlhendisi
olmak istedifi bir seviyedeyken bu grin gocuklarrmrza Kimya Mrlhendisi ol diyemiyoruz. Kapasite
raporlart ile ilgili bir oneride bulunmak istiyorum, Bilirki5ilik ile ilgili meslektaglalmrza bir ig kaprsr
agrlabilir. Ba'g9rl ve demokrat bir Trirkiye igin hepiniziseramrryoruz.

Metaltirji Miihendisleri odast, Mirnarlar odasr, Maden Mrihendisleri odasrnrn 45. olagan Genel Kurul
tebrik yazrlarr okundu,

S'sonug Bildirgesi, Biitge Uygulanna EsaslarrYcinetmeli[i, ycinetmelik Defigiklikleri Komisyonlarr igin
$ube Temsilcilerin, Delegelerin komisyonlar igin ir;im cineriflerinin <i[renilmesi.

sonug Bildirgesi Komisyonu: Zuhal YAZlcl, Selin l'oP, Burkan Avgar GinAy, Hanife Grjlen Top, Erkinrti tt r
c, I tNE

Btitge uygulama Esaslart Komisyonu: Ali ULUgAHiN, Yalgrn GEMici, Beril AKAyDIN, ozlenr KiziR, Ali
Murat GoeER, cennet cELiK, Kenan QALlslR, ibrahim AKyuREK, Mehmet cALtK, Muzaffer KlRCl, Emin
DEMiR, CEIAI GUZELYUREK, MAhMUTC ESENKAL

Ycinetmelik DefiSiklifii Komisyonur: Nilgrin MUTLU, Gijrkan ERGiN, Omer FARUK OZpEKMEKQ1, MUzra
ZEREN, Ayla BOZKURT

Oy goklufu ile kabut editmigtir (Ek,2).

6-Ycinetim Kurulunun Qalrgma, Mali

ibrahim AKYUREK: Ttim yol arkadaglarrmrzr saygryla antyoruz,

oda guncesi okundu (Kaynak 44. t)6nem Kimya Mrihendisleri odasr Qalrgma Raporu Nisan 2014-Mart
zvlol

Denetlenre Kurulu Raporlarrnrn Okunmasr

Ramazan TUmen

Denetleme Kurulu Raporlartntn okunmasr. Kimya Milhendisleri odasr olarak tum kayrlarrrnrz agrktrr.
44' Donenr Kimya Mrihendisleri odasr Denetleme K,urulu olarak;

-Mali iSler yonetmeli$i ve Britge uygulama esaslarr y6netmeli$i dogrultusunda denetim
gergeklegrniStir' Denetim kurumsal bir yaprnrn pargasrdrr ve dr:grlt igin gereklidir. Deneleme Kurulu
orgtit faaliyetlerinin yapt18r i5leri incelerken, yonetim kurulunca ahnan l<ararlarr incelemi5 ve gorlig ve
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cjneriler iletilmigtir. Denetleme llurulu
Qallgma Raporu Nisan 2014-Mart 2016),

raporunun or<unmasr.,44, Donem Kimya Mrihenrrisreri odasr

Ydnetim Kurulu Faaliyet Raporuna iligkin gcirtjg bildirme

Tarrk KARAYEL

Qaltgma raporunda bazr eksikler bulunmaktadrr, Merkez yonetim Kurulu Toplantrlara ortalama kag kigi
t<attldt? Denetleme kurulunun scfi 3 aylrk raporu var ve raporlama hatasr var. Merkez yonetim
$ubeler arast koordinasyonda ba5;artlt de$il, FG faaliyetleri ne durumda. Akademisyenlerler ilgiliolarak
28 akademisyenin bildirisini imzaladrk ve arkasrnda durdurk. Mesleki duru5 kadar uyelere de sahip
gtkmak lilztm' Denetleme kurulu raporlarrnda toplantrlara k:atrlrm da delerlendirilmeliydi. Denetleme
kurulu Ege ve istanbul Sube segimlerinden 2 giin once denetlemeye gelmigtir. Biz riyelerle kaynagmrg
bir yonetim istiyoruz, tum uyeleri saygr ve sevgiyle kucaklayan bir yonetim isteriz, Asosyal, temsil
yetene$i krsrtlr bir yonetim yerine stk ve verimlisosyal etkinlik safllayacak bir merkez y6netim isterdik,
Dinledi$iniz igin te5ekkii r ederiz,

Bi'ilent ATAMER: EFCE hakkrnda bilgiler verrdi, EFCE Avrupa Kimya Muhendislifi orgutu seksiyon ve
gall$ma gruplartna tiye kabul edern, Lilke temsilciligi olmayan orgrit temsilcili$i olan bir 6rgrit, Geng
rneslektaSlarrn orgrit faaliyetlerine kattlmamasrnr bir sorun olarak goren ve genglerin katrlrmrnr
sa$layan etkinlikler diizenliyor. En onemlietkinli8i kimya Milhendislifinin gelecegive nereye gittigi ile
ilgilenmesi' Daha gok proses mtihendisli8i tabirini kullanrlryor, EFCE toplantrlarrna iki kez katrldrm vebu konuSmalart KMo grupta paylagtrm adcak meslekta5larrmrzrn buna ilgisinin yogun oldufunu
gormedirn' FG yonetim kurulu toplantrlarrna katrldrm. EFCE'de 'rjlkemizde Kimya Mrihendisli$i ne
durumda, gelecegi' konulu bir sunum gergeklegtirdim, Tarrk Bey'in sorularrna net cevaplarrm bu
y6ndedir"

I

Haluk UYSAL: Denetim sonuglart ile ilgili l(onu5mak istiyorum, 44, Donem Qalr5ma raporu sayfa
135'de bahsedilen konulara ili5kin bazr ekler eksik, ig safilr$r; ve Gi.ivenlifrine iligkin bazr eflitimleri
verebiliriz oda olarak, Qalr5ma ve sosyal Gi.jvenlik Bakanhfir tarafrndan grkarrlan bir teblig ile bazr
kurumlar mesleki e$itim vermektedir odamrzda bu e8itinrleri verebilir, Bu da odamrza yeni gelir
kaynaklarr olabilir ve bu konunun arastrnlmasrnr istiyorum, Denetim raporunda mali durum tablolarr
yer almtyor. Mali durum bdyle ise lMerkezin odalarla irtibata gegmesini istiyorum.

Mustafa DEMiRcio6lt'tr: Ba5kantn konugmasrna ait bazr detaylar rizerinde konugmak istiyorum,
Universitelerde trlUoex Kimya Mtihendislifrinin gelecefri adrna bazr onerilerde bulunuyqr, Qalr5ma
ra,porunda bazl hatalar var. Ben Kimya Mrihendislifinde kontenjan azaltrlmasr taraftarr dr:[ilim, Ege
Bdlge $ubesi Kimya Muhendisleri dlrencilerine ilk onlriklerini dagrtryor, diploma torenlerine katrlyor
ve boylecr: o$rencirerin en onemri gtinrerinde onrarrn yanrnda oruyor.

Ercan ZiNCiR: Baskr hissediyorum, Ben bir Kirnya Mrlhendisi olarak herhangi bir rrkrn bagka bir rrktan
daha tjstun olmadrfrtnt duSrinriyorum' Denetldme Kurulu raporlarrnda oda yonetim Kurullarrnrn britge
esaslart yonetmeliklerine uygun olarak hareket etmedigi gorulmektedir ve yonetim kurulunun
yonetmeliklere uygun olarak hareket etmesini istivorum.

Erding it<izOtitU: Qalr5ma raporunu detayh
derginin web sayfasrnda tamamrnrn yrjklu or

inceledim ve bazr hatalarrn agrklanmastnr istivorum, e_

rhadl$r gorulmektedir ancak galrgma raporunda hepsinin
yLiklendi$i gegmektedir. Qalrgma raporla rrnda komisyon galrgmalarr hakkrnda bilgi verilmemigtir, Ege
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Bolge $ubesi olarak biz mesleki r;altgma komisyonu olarak r'poo sayfalrk bir su el kitabr hazrrladrk.
Mesleki yayrn adt altrnda da bir web sitesi bulunmaktadrr, ige B6tge gube galrgryor merkez bunu
liaygrnlaStrrmryor' Biyo-mtihendisleritemsiledecek bir yonetirir de var, Ancak Biomedak y6netimivar
q1l? TMMoB kongrelerinde Kim'ya Mtjhendisleri adrna bir isunum yok. web sayfamr;zda meslek
Qdamtzrn galtSmast olmayan konularda raporlar var, Ege gube iarafrndan hazrrlanan meslekiyayin,com
slayfasrnr kag kigi biliyor ? i

I

onur GOKKURU: Yonetim Kurulu ,2-3 ay 5-6 kigi ile gahgmrg, Eulnkii istifalar olmu5. y6netim Kurulunun

I.t.|:dut..'ddi 
gahgtr$rnr bu saytdan Erkarabilirsiniz? N;de; tii gorevlendirme yaprlmamrg neden 5-6

l(l5l ile gall$ml$tlr. Emekten yanaysantz galtganlarrn kadroya geigmesi igin galr5malsrnrz? istanbul gube

lrlytrk bir Sube ve elemana ihtiyacrmrz var ve benim kadro eksilim olmasrna rafmen bir gube MUdrjru
atayamlyoruz, Agllan davalara baktr8rmrzda ise meslekle ilgili konularrn reddedildiiini96rrjvoruzve bu
davalar hakkrnda Subelerle iletig;im halinde olunmasrnda ve bilgi verilmesinde fayda var, Trlm
gUbelere emekleri igin tegekkUr ederim,

l

sbadet CAGLIN: ilk olarak birbirimize 6nem verelim, destek olahm baglrfr altrnda konugalm, ig
cinayetleri, katliamlar ve bu iki ytltn sonunda toplumsal barr5a;en gok ihtiyag duydugumuz zamanlar,
Mfjltecilerin durumu, Ozgecan gibi bir gok kadrnr kaybettik, Kdraman da ya$anan gocuk istismarr v,b
b'iz oda olarak hep bunlarln arkastnda durduk, Ancak gu an bgrasr yok. yayrnr L0 yrl sonra izleyenler
nie oldu da Trjrk BayraIrnr aslldt di'/ebilir, Bunlar onemsizlik ozensizlik... Bizim kadar TMMOB gatrsr da
oinemli' Birbirimizi onemsemeliyiz, Mesleki yayrn kurumu geneli Ege gubesi gatrsrndadrr, Bu gatrnrn
gpni5lemelsinin genele yayllmasl meslektaglanmrzrn birikimlerini genglere aktarrtmasr agrsrndan
ohemlidir' 6ntimuzdeki donemlerrje bunun yayrnlanmasr onerhli. yeni y6netim kurulunun iiyeleri ile
iliSkili olabilmeli. Giiglii bir orgrit olmaltytz, Kimya Muhenclisleri odasr tarafrndan hazrrlarnan video
izletildi.

olt'.tt rizin:9alr5ma raporu sayfar 49 da bir afig var, kadrn ku'rultayrna ait.2007 senesinden beri bir
k(rdrn konrisyonu grubu var ve kadrnlartn sorunlan tartrgmak gozrim bulmak amacryla kadrn kurultayr
ggrgekle5tiriliyor. 4 donemdir gergekle5tiriliyor ve bu kurultaylrara erkeklerin katrlmaslnr istemiyoruz,
tVferkez kadrn kornisyonu yok, Kadrnlar gahgtaylarla birlikte kendi konularrnr se9erken,4, Kurultayda
5(r konularr konugun 5u gergevede konugun denildi, AgrLg konugmastnt TMMOB kadrn temsilciler
viRsrn dedik ama erkek yoneticiler geldi. Ancak bir erkerk jycinetici konu5ma yapl ve protesto
eflilmesine ra8men konu5mastna devam etti. Biz TMMoB'lr.r kadrnlanz ve bunlarr kadrnlar arasrnda
krfnugmak istiyoruz,

l
i

Hbsan TAI{siN DURMU$: 2006 yrhnda galrgma bakanlrgr mesiekiyeterlilik kurumu kurdu, 201L yrlrnda
Kiimya sektorti ile ilgili meslek standartlanntn olugturulmasr konusunda bir faaliyet gergelklegtirildi,
sQru banklasl ve standart haztrlarrmasr srnav ve belgelendirmesi olmalrdrr,sonugta standartlardan
sqnra bu klstmlar i5in akredite ktsmtdtr. Kiplas gibi gruplar yetki aldr ve ab den kredi aldr. kmo biz
b{rada olmaytz dediler' Kiplas gibi gruplar orada yer a,ldr. Ancak egitimi verdikten sonra
bglgelendirmesi MEB taraftndan akredite olan kurumlar tarafindan verildi, Daha sonra standarilarr
revize edilmesi igin arandtk, Meslelki yeterlik Belgesini alamayaln galrganlar bu belgeyi almak zorunda
kqldtlar ya da almak zorundadtrlar. Bu durumlarda bize kaynak;saglamak konusunda iyi bir i5tir, Ama
sorunlu bir i5tir. Bu belgelerin sorru yoktur, Daha sonra tehlike gruplarrna ayrrlarak igelme yaprldr,
Normalde 3 kodlu srnrflar bu sayede
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p yr gegti bu konuda higbir standart yok. igverenler kendileriniaz emel(ten yana olantara gok tehlikeli
s,rnrflara sokmak istedirler.

riotca DIRAZ: Mesleki e$itim ve belgelendirme konusu beniin uzun yrllar galrgtrgrm bir konu, stireg
aslrnda uluslar arast bir stiregti, son olarak Avrupa Birli[ine e[er bir gekilde katrlrrsak hepinize bir
rheslekipasaportverilecek, Yani trilgilitecrijbeli insanlaravrupada dola5rm hakkrnrvizesielde edecel<

l

AliuLU$AHiN

i

$enden 6nceki konuSmactlartarafrndan rllke sorunlarrdile getirildi, Kadrn sorunlarrdillendirildi, Bence
b'unlar kadar onemli olan Marmara bolgesinde bulunan birimlerimiz de ki plan degigikligi sorunu dur,
i$tanbul Kocaeli dedi ki biz yeni sanayi bolge istemiyoruz dedi, gu anda birgok ilde plan degigikligi
sbrunu var' Ya5am alanlart daraltrlarak yenisanayi b6lgeleri yaprlmaya galr5rlryor.3. K6prti bunun bir
plargasldlr' Kaz dallarr rlzerindeki alttn madeni ruhsatlarr bu iSin bir pargasrdrr. Tiirkiye,nin L4 ilincle
h:ava kalitesi stnlrtn dr5rndadrr ve sorunludur. Bu hava kalitesi parametreleri bu projeler yrilirlrifie
girmeden olan delerlerdir. Projeler yuriir[ifre girdi{inde daha da artacakttr, Hayatrmrn her alanrnda
tehlikeli kimyasallarla igi igeyiz. TLim birimlerimizde bu katil projelere kargr mrlcadele etmemiz
gprekir' Elizim bu projerere kargr mriicadere etmemiz gerekiyor.

l

Biakanltk denetimleri kaptmrzdadtr, Bakanlrk aramasr sonuncla genel kurul sonrasrgelsin dernilmigtir. o
viizden gtindemimiz bu olmalrdlrr, Bence boyle bir denetimi kabul etmemeliyiz, Genel kurul
dblegelerimize ozur borcum vardtr gegtigimiz donem oda yonetim kuruluna aday olduk, o kurulda
bize bu gorevi verdi ama biz yerine getiremedik.6 ay sonra istifa ettik ozrjr dileriz. TMMoB
kbmisyorrlartna isim bildirimi konusu oldu bizde bunun igin birimlerimize sormatryrz cledik kabul
eftiremedik tam o slraca soma faciast oldu bir kurul olarak somaya gittik rapor hazrrlarjrk o rapor
malesefki maden muhendisleri o<Jast rahatstz oldu8u igin rapbr web sitesinden kaldrrrldr. o donem
sgsyal medyada kamuda Kimya N4rihendisleri sayrsr artsrn adr' altrnda kapalr bir grup orugturmugtu.
Bizde o gruba dahil olduk, sorunlartnt dinledik. Yardrmcr olmaya galrgtrk, Bu merkez y6netimde
tdrtrglldr bizim dl5rmrzda onlara ne oldugu belirsiz insanlar rJenildi. Daha sonra orgtitlenme modelini

:fo:'t.strateii 
planr olan 2023 strateji planrna koyduk biz brrna kargr geldik, Daha sonra danr5ma

kurulunda bunlartn konu5ulmasr igin grinden istedik oda ba5kanr siz grinden belirleyemeesiniz dedi.
Biz buna da kar5r grktr. Ve danl5rna kurulumuz gundem onerisi reddetti, Zaten merkez yonetimde
kfndimizi ifade edemiyorduk daha sonra danrgma reddedince bizde istifa ettik. Biz bu k6ttl gidigata
oitak olmak istemedik.

Hpsmet CAMCI: 20L4 yrllnda i5 ciniayetlerinde 1886 insanrmrzr kaybettik, 2015 yrlrnda 1730 insanrmrzr.
2f14 vtltnda 294 ,20r5'de 290 kadrn cinayeti yagandr, 2015 gok afrr bir donem bu i.jtke agrsrndan,
Binden fazla insantmrzr kaybettik, yoksul insanlarrmrzrn evine gehit cenazelerini gonderdik. Olenlerinrln?psl can tnsan, a$ltyoruz.,.sonu9 insanlar dlriyor. Hayatrrnrzin hi9 onemli olmadr$r bir dcjnemde
Kiimya MUhendisli[ine ilgkin ne soylemeliyim higbir gey hissedemiyorum, insanlar milliyeti ile mi

:Yunu:?.insanlrk 
igin ne tiretiyorsunuz? Bayram vardrr? Dinimizi biz segmedik bunlarta dvilnmeyelim

bqnu. istiyorul bu rejim' 20L5 yrl nedeniyle bir 30 yrl kaybettik farkrnda olun [itfen. Mesle[imizi
yqniden yeniden tiretmek igin konuSahm. Ti.lrk suni Mrislr.iman o tanklar AKp li defiilseniz bir gi.in sizin
rilerinize de yliriiyecek bunu yapmaytn.

Hayati KILIC:

kqpatrlmasrna

l

Ekonomik baskr insan haklarrnr ezivor, Maliyet , problemleri igsizliIe ve ig alanlarrnrn

egemenlik kayrtsrz gartstz
yol agmrgtrr. Esas suglu emperyalist mrirgedir. Eskiden



nrilletinken gu an islamiyettir. GegmiSte barrggr bir kriltrir varken gimdisavaggr bir kuttur vardrr. Biz bug[in hidrokarbon ba8rrnhlr$rmrz nedeniyle bunun tek panzeliiri olan yegili yok ediyoruz ve kr1resel
l'islnmaya sebebiyet veriyoruz, Ben gevre konusu ilzerine garrgan biriyim, yantrg mr.ihendislik
!asarlmlarl gevre kirli!ine sebep oluyor, Bunun yanr srra nrrihendislik seviyemiz ortaokul seviyesinde
lialdr, ytiksek projelerde galt5anlar ise yurtdr5rndadrr. Kimya Mtjhendisi igsizli!ini bol miktarda kimya
mt'ihendisi yetistiren eiitim kurumlart olugturuyor. Mtihendi:slik seviyesi drlgmektedir, Mr.ihendislik
ggitimisadece masa bagrnda me!'zuat hazretlerine hizmet ertmek degirdir,

I

ozgtir 6zrUnx: Qok kararll bir galldan gegiyoruz ve Genel kurulda yaptrfirmrz bu srg tartrgmalar bizi biryere gcitrirmtiyor' Eiitimler hal'ikrnda konugmak istiyorum; Efiitimler 6rgiJtlenme agrsrndan 9okc)nemli, gok arkadagrmrzla egitimrer sayesinde tanr5trk. Qarrgma raporu ve sunumrarda sernpozyumrar
ve e$itinrler ardt ardtna stralanmtg ama siz ne yaptrnrz? Egitimlerin bir standardr var her gube kendi
kaynaklarr do$rultusunda ef itim lreriyor, Merkez Kimsem igin ne yaptr?

l

!aadet selin ToP: Farklr Subelerdr=n l<adtnlar komisyonlar kurabilir ve kurultay oncesi herhangi bir ilde
toplantl yapabiliriz, Biyomiihendis tiyelerimiz gok az, Barrg isteyen akademisyenlere destek olmalryrz
gitlnkti afirr bir tecrit altrndalar' Bart5 isteyenler bu grin terorist olarak nitelendiriliyor, Biz e$er
tTtiihendissek bu durumu gok iyi analiz etmeliyiz. Trirkiye ve Dtinyada patlayan bombalarr iyi analiz
ttmelive ttim oltjmleri dugunmeliyiz ve insan tarafrndan bakmalryrz. Qocuklarrn kafledildigi bir yerde
bizim yapabilece,k higbir Seyimiz kalmamaktadrr. Biz o[jlerrin cenazelerin yerleride surtiklendi[i bir
yprde yagryoruz. insan olalrm insan olmaya galt5ahm,

Beran 6zeR: Bu giin segime geldik, birbirimizi anlamamrz igin onyargrlarr kaldrrmamrz lazrrn, Bu segim
blizim gelece$imize nastl ydn verece$iz, Zamanrnda trptan ytiksek olan puanlar gimdi maden
nluhendislifi ile egit' Biz yeni nesile ne kazandrraca!rz. gu an yeni nesil asgari tlcretle baglyor. Mesele
gi:lecefie ydn verebilmek. Bolger Temsilcilikleri universiteidr ite igbirligi iginde olsun, Ozellikle
odalardan m.eslek e$itim kurslarr Urzerine yo$unlagalrm ve asgari iicret olayrna bir gozrim bulunsun,

YthT:t 
BESLEMET Kimya MUhendisleri odasr ideolojik bir orgrit degitdir. TMMoB,nin r30 yrilrk bir

gegmi$i vardtr. Zor giinler gegiriyoruz bunun rrkla meslekle alakasr yok, Grineydo$uda fazla batrda
dpha az ya$anlyor. Ben Kimya Mtihendisleri odasrnda heyec,anh bir insanrm, utte sancrlr bir yere
s!diyor birinci vazife topluma karSrdrr, insanlar olriyor, bombalar patlryor biz demokrasi, kardeglik ve
barrg istiyoruz' L02 arkada5tmtzt patlamada kaybettik, Etiz vicdanrz.,,pisikolojik otarak yorulduk.
Ulniversiteler igin butge gorui5meleriyaprlryorve aynlan brit6:e diyanet iglerine ayrrlan rakanrdan daha
o[stik Karanltk bir st]rece do$ru gidiyoruz. Kimya Mtihendisligi:alanr olmazsa olmaz bir alandrr. Kimya

Y:n:.to:t'tri 
odasrnda Ege Bolge {iubesi tarafrndan ba5latrlan mesleki yayrn komisyonu iyi bir plandrr,

E;it dzstir, layrk davranmak 6nemli, Bizim 6rgtittimtizun:mayasrnda bagrmsrzlrk vardrr. Bizim
otgtitrimLiz her trirli.i fagizme karSr,Crr,

sgrkan t<UgUt<: uzmanltk alantm ig gtivenli$i ve daha do!;rusu yangrnrn nasrl grkmama:;r gerektifii
u?n".'j Btiyrlk laflarrn krigi.ik konulardan grktr$rnr da gordrik. Nefes alamadrfirmrz ya$am hakkrmrzrn

3liTtl I' 
yerde kimyayt konu5amryoruz ve konu5mamrzda gerekmiyor, sembollere yonetik tartrgmalar

biizi dofrrrr yola gottirmez. Biz Kinnya Mrihendisleri odasr olarak kimyanrn bahgesinden bakmamrz
la2tm bunun iginde demokrat bir kafada olmahyrz, Demokrat bil anlayrgrn bu odanrn trlm koridorlarrna
yayrlmasr lazrm.

--1

67/ Mv



Ali UGURLU: Delerli arkadaSli:r, hepimiz yorulduk, Arkadaglanmrzrn elegtirilerini bir duyarlkla
kar5tltyorum ve sorumlulu$unu alryorum, EleStiri yapmak yargrlamak hrlkrlm giydirmek de$il, olayt
a;nlamak ve gozrim Liretmektir, Bunun drgrnda insanlar kendi kendilerini dofirulamak igin neden
ba5kalartna ihtiyag duyar? Evet eksi8imiz yanlrgrmrz olabilir"..Tezleriniz var, kargrtezlerimi:zde var ama
a|ntitez|erimizo|madr$rsrjrecesonucaVaramay|z.

Ramazan tuue ru: Denetleme kuruluna yonelik yaprlan eleg;tirilere cevap verdi
i

Mustafa cUruenrUzUru: son soz riyenin. Degerli galrgmalarrndan otrjrrj y6netinr Kuruluna
tegekkilrlerimiz sunanm,

7-Ycinetim Kurulunun Aklanmasr
i

ltilali rapor oy birlifri ile kabul edilrnigtir,

4li UGURLU: gahsrm ve yonetim fiurulu adrna tegekkrjrlerimisunuvorum

8!Adaylarrn Belirlenmesi

Listelerokundu (Ek3)ve blok halinde oylanmasroy birligi iler kabuledildi.
I

gIJIent ATAMER

flli arkada5rm beni arayarak onur Kuruluna yazmak istediklerihi belirttifiinde olumlu kar5rladrm. Aynr
ypklaSrmr di$er liste yaklagrmrnda lgosterdim. iki listede benim adaylrlrm mevcuttur,

9i" Komisyon Raporlarrnrn Gcirtigtilmesi ve Karara Bailanmarsr

Erkin ETiKE, saadet QAGLIN, s, Selin ToP tarafrndan yaprlan'oda organlarr drgrnda, yetkisini
dbErudan kanundan almayan higbir idari makam Oda gahprmaiarr ile idari ve mali iglemleri hakkrnda
dbnetlenre veya denetleme mahiyetinde inceleme yapamiaz'onerisi okunmug ve oy birli$i ile kabul
edilmigtir (Ek 4).

I

Ypnetmelik Komisyonunun Onerisi,nin Okunmast (Ek 5)
I

Aty CokluOu ite kabul editdi.
I

Blttge Kom i syo n u n u n O n e ris i n i n O lcu n m a s t ( E k 6 ),

i

Oy goklugu ile kobul edildi

SQnug Bildirgesi Komisyonun Onerisinin Okunmast(Ek 7),

g|y goktugu ile kabut editdi

RTmazan e0f sozlri onerisi ile TMIVIOB Yrlksek onur Kurulu Uyeligi Adaylrfirndan gekitdi.
I

Eltrler
l

i

Etl L:TMIVIOB KMO Genel Kurul 45, Donem Divan igin oneri

EK 2: TMMoB KMo Btitge, Ydnetmelik ve Sonug Bildirgesi Komisyonlarrna isim onerme
..A
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I

I

[k 3: TMMoB KMo Yonetim kurulu, Denetleme Kurulu, onur Kurulu, TMMoB yonetim Kurulu,

IMMOB 
Yiiksek onur Kurulu, TtvlMoB Denetleme Kurulu, TMMoB Genel Kurulu Delege asilve yedek

tJiVelere ili5kin listeler

Ek 4:Erkin ETiKE, saadet eAGLrN, s, selin Top tarafrndan yaprlan oneri
I

$k S: Yonetmelik Komisyonunun r)nerisinin Okunmasr
l

!

[k 6:BritCe Komisyonunun Onerisinin Okunmasr
i

Ek 7:Sonug Bildirgesi Komisyonun Onerisinin Okunmasr

Divan Bagkanr : Alaedclin ARAS 
-k-*"'t/

/n1rn/
[iivan Bagkan Yardrmclsr : KemalAkln ARIDURU ,{,i/

azman [iye : ATzu YALQIN MELiKoISLU

Ypzman Uye : imren TA$KIRAN
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