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4 SUNUŞ

SUNUŞ,

50 milyondan fazla ölü, on milyonlarca yaralı ve sakat, 

yıkım, acı ve gözyaşı bırakan II. Dünya Savaşı’nın ardından,         

1 Eylül 1939`da Alman Nazi ordularının Polonya’ya girdiği 

yani II. Dünya savaşının başladığı gün olan 1 Eylül “Dünya 

Barış Günü” olarak kabul edildi.

1 Eylül 1939’un üzerinden 76 yıl geçmiş olmasına karşın, 

dünyada değişen bir şey yok. 1 Eylül 1939’da olduğu gibi em-

peryalist güçler bugün de dünyayı paylaşmak için, birçok yer-

de mazlum halklara karşı zor kullanıyor ve bunu bomba ve 

silahlarla “barış ve demokrasi götürmek” adına yapıyor. 

Bugün, bölgedeki emperyalist politikaların taşeronu olan 

Erdoğan-AKP iktidarı içte ve dışta barış karşıtı politikalar 

izlemektedir. AKP hükümetleri 13 yıldır, Mısır’da, Suriye’de, 

Irak’ta, Libya’da şeriatçı güçlerin yanında yer almış,            

siyasal İslamcı politikaların parçası olmuştur. AKP, em-

peryalist ülkelerin karmaşık politikalarına ve bölgedeki hızlı 

değişimlere ayak uyduramamış ve ülkemizi hem kullanılan 

bir ön cephe ülkesi hem de “yalnız” bir ülke konumuna sok-

muştur. AKP Türkiye’si komşu ülkelerle “sıfır sorun”dan “sıfır 

komşu”luğa geçmiştir. 

Suriye’de dört yılı aşkın süredir yaşanan tüm acıların, kat-

liam ve ölümlerin sorumlusu silah ve para yardımıyla iç 

savaşı geliştiren ABD ve bölgedeki işbirlikçi müttefikleridir. 

Emperyalizm, dün Irak’ta bugün Suriye’de olduğu gibi ta-

rihi boyunca sözde demokrasi ve insan hakları adına, dünya-

nın her yerinde acımasızca işlenen cinayetlerin sorumlusudur. 

Bütün dünyanın bildiği üzere iktidar, kör terör yöntemlerini 

benimseyen, insanları başlarından kesip kalplerini yiyen, ırza 

geçme ve katliamı “cihad” olarak gören şeriatçı güçlerin 

Türkiye’yi lojistik, geçiş ve bir harekât üssü olarak kullanma-

larına destek olmuştur. AKP iktidarı, Ortadoğu’da ve ülke içinde, 

halklar arasında açık bir şekilde etnik düşmanlık, din-mezhep 

düşmanlığı ve savaş yanlısı politikalar izlemektedir.

AKP iktidarı 7 Haziran seçimlerinden itibaren Türkiye‘yi 

büyük bir gerilim ve şiddet ortamına sokmuş; ateşkesin 

bitmesine yol açmış, yüzlerce ölü, binlerce yaralı yanı sıra, 

bombalanmış, kurşunlanmış, yanmış, yıkılmış, köyler, ilçeler 

ve kentlerden oluşan bir Güneydoğu tablosunun yeniden 

oluşmasına neden olmuştur.

AKP iktidarı, Türkiye‘deki Kürt sorununu iktidarını koru-

ma uğruna tekrar şiddet ve savaş sarmalına sokmuştur. 

7 Haziran seçimlerinin meşru sonuçlarını tanımayarak Türki-

ye‘yi yeni bir seçime götüren siyasal iktidar, Suriye iç sava-

şından, ve hatta bir iç savaştan medet ummaktadır. Er-

doğan-AKP iktidarı, iktidar konumunu korumak için hükümet 

kuruluşu çalışmalarını oyalama eksenli olarak sürdürmüş; 

anti demokratik bir azınlık iktidarı ile kaos ortamı için-

de erken seçime gitme yoluyla milliyetçi bir dalga ve kan 

gölü üzerinde iktidarını yenilemeyi arzu etmektedir.

Erdoğan-AKP iktidarı Ortadoğu‘da ve ülkemizde emper-

yalizmin oyun alanı içindedir ve tek derdi iktidarını ko-

rumaktır. “Evlatlarımızı feda etmeye hazırız”, “tek derdimiz 

İslam, İslam, İslam” diyenlerin kullandığı hukuk dışı olağa-

nüstü yetkiler, ülkemizi bir iç savaş süreci içine sokmuş-

tur. Siyasal iktidar, bütün toplumsal muhalefeti bastırmayı, 

7 Haziran seçimlerini hükümsüz kılmayı ve iktidarını yeni bir 

seçim oyunu ile korumayı önüne koymuştur.

Savaşı tüm sıcaklığı ile hissettiğimiz bu günlerde, barış ta-

lebi ülkemiz ve bölgemiz için hiç bu kadar yakıcı ve acil 

olmamıştı. Savaşa girmek için can atan, kardeş halklar ara-

sında ırkçı, dinci, mezhepçi ayrılıkçı söylemlerin arttırıldığı, kin 

ve nefret tohumlarının ekildiği bu dönemde, barışa inanan 

herkes, yüksek sesle ve hep bir ağızdan “Ülkede, Bölgede ve 

Dünyada Barış” istemini yükseltmelidir.

Makina Mühendisleri Odası Adana Şubesi, toplumsal 

sorumlulukları doğrultusunda sanayileşmiş, kalkınmış, de-

mokratikleşmiş bir Türkiye için, karanlığa, ayrımcılığa, savaşa, 

emperyalist çıkarlara karşı ülkemizde, bölgede ve dünya-

da barışı savunmaya devam edecektir.

İktidarın emperyalizmin taşeronu iç ve dış politikalarına 

rağmen “Barış İçinde Bir Dünya ve Türkiye Mümkündür” 

diyor, meslektaşlarımızı ve tüm halkımızı barıştan yana duyar-

lı olmaya barış mücadelesinin içinde yer almaya çağırıyoruz.

TMMOB MMO Adana Şube

Yönetim Kurulu



5BASIN AÇIKLAMALARI

SURUÇ KATLİAMINI LANETLİYORUZ

22 Temmuz 2015

DEMİRYOLU TAŞIMACILIĞINDAKİ GERİLEME

AKP İKTİDARINDA SÜRÜYOR

22 Temmuz 2004 tarihinde Haydarpaşa-Ankara seferini yapan “hızlandırılmış tren”in Sakarya Pamukova‘da raydan 

çıkarak devrilmesi üzerine 41 yurttaşımız ölmüş, 81 yurttaşımız yaralanmıştı. Olaya zemin etüdü çalışmalarının 

yapılmayışı ve mühendislik hizmetlerinin gereklerinin yerine getirilmemesi yol açmıştı. AKP iktidarının yüksek hızlı 

trene dayalı imajcı yaklaşımı ile yanlış demiryolu politikaları bu olayın ardından kamuoyu nezdinde tartışılır olmuştur. 

Bugün Şanlıurfa‘nın Suruç ilçesinde Kobane‘nin yeni-

den inşası çalışmalarına destek olmaya giden sosyalist 

gençlere yönelik bombalı saldırıda onlarca genç yaşamı-

nı yitirdi, yüzlercesi yaralandı. Bu vahim olayın müsebbibi 

herkes tarafından bilinmektedir. Hemen her gün barışın, 

özgürlüğün, kardeşliğin düşmanlığını yapan ve şeriatçı 

güçleri destekleyen siyasal iktidar, ülkemiz ve Ortadoğu‘ya 

kan kusturmaktadır. Emperyalizm ve AKP iktidarı, Ortado-

ğu‘daki savaş ve katliam ortamının baş sorumlularıdır. Si-

yasal iktidar, iktidarını koruma mücadelesini uzun süredir 

sürdürdüğü maceracı dış politikasıyla birleştirmiştir. İktidar, 

şeriatçı, faşist güçleri kullanarak demokrasi güçlerine yö-

nelik terör ortamı oluşturmaktadır. 

Suruç katliamının sorumluları açığa çıkarılarak cezalan-

dırılmalı ve tarih önünde hesap vermelidir. TMMOB Ma-

kina Mühendisleri Odası olarak Suruç katliamını öfke ve 

lanetle kınıyor; katliamda can veren gençlerin aileleri, ya-

kınları, arkadaşları ve demokratik kamuoyuna baş sağlığı, 

yaralı gençlere acil şifalar diliyoruz. 

Ali Ekber ÇAKAR

TMMOB Makina Mühendisleri Odası Başkanı

Odamızın ulaşım ve demiryolu raporlarında belirtildiği 

üzere, demiryolları 1950‘lerden itibaren karayolu ağırlıklı 

ulaşım politikaları lehine ikinci plana itilmiştir. İlgili veriler 

bu gerçeği açıkça göstermektedir. Demiryollarının kon-

vansiyonel hatlarının yüzde 41‘i, toplam demiryollarının 

yüzde 38‘i Cumhuriyet‘ten önce yapılmıştır. Ülke olanak-

larının çok kısıtlı olduğu 1923-1950 arasında yılda ortala-

ma 172 km; ülkenin iktisadi olanaklarının hayli genişlediği 

1950 sonrasında ise yılda ortalama 195 km demiryolu inşa 

edilmiştir. 

1950 yılında 9 bin 24 km olan toplam demiryolu hattı 

bugün ancak 12 bin 485 km uzunluğundadır. Yani son 64 

yılda yapılan demiryolu 3 bin 461 km ile sınırlı kalmıştır.  

Anahatlar yapımı ise 1951 sonrasında toplam 2 bin 369 

km, yıllık ortalama yapımı ise 37 km olmuştur. Bütün imaj 

politikalarına rağmen yüksek hızlı tren hat toplamı ise şu 

anda bin 213 km‘dir. 1950‘lerden günümüze demiryolu 

yolcu ve yük taşımacılığında olağandışı bir gerileme ya-

şanmış; yüksek hızlı tren uygulaması da çok ağır ve sorunlu 

bir şekilde gündeme girmiştir. 

1950 yılında demiryolu taşıma oranları yolcuda yüzde 

42,2, yükte yüzde 55,1 oranında idi. Bugün ise demiryolu 

taşımacılığı yolcuda yüzde 1,1‘e, yükte de 4,6‘ya gerilemiş-

tir. AKP iktidarı 1950‘den beri karayolları lehine olan poli-

tikaların sürdürücüsü olmuş, demiryollarındaki gerileme 

sürmüştür. TCDD istatistiklerine de yansıdığı üzere 2000 

yılında demiryolu taşımacılığı yolcuda yüzde 2,2 oranında 

iken 2014 yılında yüzde 1,1‘e gerilemiştir. Yükte de 2000‘de 

yüzde 5,3 olan oran 2012‘de 4,6‘ya gerilemiştir. Karayolu 

taşımacılığı ise aynı dönemde yükte yüzde 86,7‘den yüz-

de 89,8‘e yükselmiş, yolcuda ise havayolu taşımacılığındaki 

gelişme nedeniyle yüzde 95,9‘dan yüzde 89,8‘e gerilemiştir. 
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AKP iktidarı döneminde AB‘ye uyum gerekçesiyle, de-

miryolu hizmetleri rekabete dayalı esaslar çerçevesinde 

yeniden yapılandırılmış, serbestleştirilerek piyasaya açıl-

mıştır. TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü‘nün demiryolu 

altyapı işletmecisi olarak yapılandırılması ve TCDD Taşıma-

cılık AŞ adıyla demiryolu tren işletmecisi olacak bir şirket 

kurulmasına yönelik Türkiye Demiryolu Ulaştırmasının 

Serbestleştirilmesi Hakkında Kanun 01.05.2013 tarihinde-

yürürlüğe girmiş, tren işletmeciliği özel sektöre açılmıştır. 

TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğünün Yeniden Yapılan-

dırılması ve Türkiye Demiryolu Taşımacılığı AŞ Kurulması 

Hakkında Kanun ile bir bütün olarak artıları ve eksileri bu-

lunan 159 yıllık demiryolu kazanımları ile TCDD‘nin nihai 

tasfiyesi gerçekleştirilmiştir. Yasa taşınmazların satışı, özel-

leştirmeler ve demiryolu çalışanları ile ilgili ayrıntılı düzen-

lemeler öngörmüştür. TCDD parçalanarak şirketleştirilmiş, 

kamu hizmeti anlayışı yerine serbest piyasa gereklerini 

gözeten bir model esas alınmış, TCDD taşınmazları satıl-

maya başlanmış; çalışanlar güvencesiz çalışma biçimlerine 

tabi kılınmıştır. Kara ve havayolundan sonra demiryolunun 

ticarileştirilmesi ve piyasaya açılması ile halkın ucuz ve 

kamusal hizmete dayalı ulaşım hakkına büyük bir darbe 

indirilmiştir. 

Doğru bir demiryolu politikası, hat kapasitesi, arazi, 

maliyet, kullanım ömrü, güvenlik, enerji verimliliği, petro-

le bağlı olunmaması, çevre gibi temel unsurlara ve kamu 

işletmeciliği ile kamusal hizmet perspektifine dayanır. Gü-

venli, konforlu, hızlı, çevre dostu olan, dışa bağımlılık yarat-

mayan, enerji savurganlığına neden olmayan, çağdaş ve 

hızlı, altyapı problemleri ve sorunları çözülmüş demiryo-

lu, havayolu ve denizyolu ulaşımlarının hak ettiği düzeye 

ulaşması ve ulaşımda toplu taşımanın yaygınlaşması te-

mel hedef olmalıdır. Aşağıdaki önerilerimiz bu açıdan de-

ğerlendirilmelidir.

· Ciddi bir “Ulaştırma Ana Planı” yapılmalı; bu plan kapsa-

mında, demiryolu, denizyolu, havayolu ve karayolu için ayrı 

ayrı ana planlar hazırlanmalıdır. 

· Ulaşım politikaları karayolu, denizyolu, demiryolu, hava-

yolu taşımacılığının, seri, ekonomik, çevreci, güvenli ve hızlı, 

tek bir taşıma zinciri oluşturacak şekilde entegre edilmesini içe-

ren Kombine Taşımacılığa yönelim ekseninde belirlenmelidir. 

· Tüm ulaşım modları arasında uyum sağlanarak yük ve 

yolcu taşımada ağırlık demiryolu taşımacılığına verilmeli, de-

miryolu taşımacılığı planlı olarak geliştirilmelidir. 

· Ulaştırmanın bütünü ve demiryollarında altyapı, araç, 

arazi, tesis, işletme ve taşınmazlara yönelik serbestleştirme, 

özelleştirme, belediyeler ve üçüncü şahıslara devirler durdu-

rulmalıdır. 

· Yeni raylı sistemlerin mevcut ulaşım ağları ile entegrasyo-

nu sağlanmalı, kentlerde başta metro olmak üzere hafif raylı 

sistemler yaygınlaştırılmalıdır. 

· Ulaştırma master planlarında, birim enerji tüketimi daha 

düşük demiryolu ve denizyolu sistemlerine öncelik verilmeli, 

mevcut sistemler kapasite ve verimlilikleri geliştirilerek kulla-

nılmalı; ulaşımda petrol bağımlılığının azaltılması hedeflen-

meli; mevzuat bu doğrultuda gözden geçirilmelidir. 

· TCDD‘nin parçalanarak işlevsizleştirilmesi, siyasi kadro 

atamaları ve her düzeydeki uzman kadro kıyımına son veril-

melidir. TCDD‘nin personel açığı siyasi değil mesleki ve teknik 

ölçütler içinde giderilmeli; “performansa göre ücret”, “toplam 

kalite yönetimi” vb. uygulamalar kaldırılmalıdır.

· Hizmet dışı bırakılan bakım-tamir atölyeleri ve bütün te-

sisler yeniden işlevli kılınmalıdır. 

· TCDD‘yi borçlandıran ve zarar ettiren politikalar terk edil-

melidir. 

·  TÜDEMSAŞ, TÜVASAŞ, TÜLOMSAŞ gibi TCDD fabrikaları 

montaj değil üretim esaslı bir yapıya sahip olmalı, lokomotif 

ve vagon üretecek teknik düzeye getirilmeli; demiryolu yan 

sanayisine (ray, tekerlek vb.) yatırım yapılmalıdır. 

· TCDD, nitelikli personel yetiştirilmesi için üniversiteler ve 

meslek odalarıyla işbirliği yapmalı, meslek içi eğitim geliştiril-

meli, kapatılan meslek liseleri yeniden açılmalıdır. 

· Demiryolu modlarındaki atıl kapasitelerin değerlendiril-

mesi için işletme iyileştirmeleri yapılmalı; demiryolu hatları 

ciddi ve bütünlüklü bir tarzda onarılarak yeniden yapılan-

dırılmalı; ulaşım güvenliğini etkileyen hatlar en kısa sürede 

onarılmalı, elektrifikasyon ve sinyalizasyon gereksinimleri 

karşılanmalıdır. 

Ali Ekber ÇAKAR

TMMOB Makina Mühendisleri Odası Başkanı
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MADENLERDE MEYDANA GELEBİLECEK PATLAMALARDA

SUÇU İŞ GÜVENLİĞİ UZMANINA YIKMA ÇABASI İNANDIRICI 

OLAMAYACAK! SUÇLU, ATEX YÖNETMELİĞİ UYGULAMASINI 

31.12.2019’A ERTELEYENLER OLACAKTIR

Madenlerde yaşanan katliamlarla çok sayıda can kaybı-

na yol açan iş cinayetlerinin bir kısmının görünür ilk nedeni 

Grizu patlamalarıdır. Ancak işyerlerinde ya da madenlerde 

meydana gelen patlamalar sadece grizu patlaması kaynak-

lı değildir. “İşyerlerindeki yanıcı maddelerin gaz, buhar, sis 

ve tozlarının atmosferik şartlar altında hava ile oluşturduğu 

ve herhangi bir tutuşturucu kaynakla temasında tümüyle 

yanabilen karışımlar” “patlayıcı ortam” oluşturmaktadır. Bu 

nedenle söz konusu patlayıcı ortamlarda kullanılacak teç-

hizatların (makine, alet, elektrik sistemi vb.) belirli özellik-

lerde olması gerekir. Nitekim teçhizatların üretimi, piyasa-

ya arzı, montajı, kullanımı, onarımı kurallara bağlanmıştır. 

Avrupa Birliği mevzuatı çerçevesinde düzenleme yapılmış 

olan ülkemizde, söz konusu teçhizatın belgelendirilmesi, 

piyasaya arzı ve piyasa gözetimi Bilim, Sanayi ve Teknoloji 

Bakanlığı‘nın; işyerlerinin işçi sağlığı ve güvenliği üzerine 

denetimi de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı‘nın so-

rumluluğundadır. Bu sorumlulukların yerine getirilmesi 

için başka düzenlemeler de bulunmakla beraber başlıca 

iki yönetmelik esastır. Bunlardan “Muhtemel Patlayıcı Or-

tamda Kullanılan Teçhizat Ve Koruyucu Sistemler İle İlgili 

Yönetmelik (94/9/AT) (ATEX 95)”te, esas olarak, “teçhizatın 

ve koruyucu sistemlerin güvenli olarak piyasaya arzı için 

gerekli emniyet kuralları ile uygunluk değerlendirme pro-

sedürlerine ilişkin usul ve esaslar” belirlenmektedir. Bu yö-

netmelik kapsamındaki görevler Bilim, Sanayi ve Teknoloji 

Bakanlığı tarafından yerine getirilmektedir. “Çalışanların 

Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkın-

da Yönetmelik” (ATEX 137) ise esas olarak “çalışanları sağlık 

ve güvenlik yönünden işyerlerinde oluşabilecek patlayıcı 

ortamların tehlikelerinden korumak için alınması gereken 

önlemlere ilişkin usul ve esasları” düzenlemektedir. Bu yö-

netmelik kapsamındaki görevler de Çalışma ve Sosyal Gü-

venlik Bakanlığı‘nın sorumluluğundadır.

4 Ağustos 2015 tarihli Resmi Gazete‘de yayımlanan ve 

13.07.2015 tarihli 2015/7966 sayılı Kararnamenin Eki baş-

lıklı Bakanlar Kurulu kararında; “Grizu gazı ve/veya yanıcı 

gazlar veya tozlar nedeniyle muhtemel patlayıcı ortama 

sahip yeraltı kömür ocakları ile bu tip madenlerin yerüstü 

tesislerinde bulunan teçhizat ve koruyucu sistemlerden, 

“Muhtemel Patlayıcı Ortamda Kullanılan Teçhizat ve Ko-

ruyucu Sistemler ile İlgili Yönetmelik (94/9/AT)”te belirtilen 

I. Grup Teçhizat kategorisine uygun olarak sertifikalandı-

rılmamış olanlar en geç 31/12/2019 tarihine kadar alı-
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nan Yönetmelik hükümlerine uygun teçhizat ve koruyucu 

sistemlerle değiştirilir” hükmü bulunmaktadır. Birinci fık-

rada belirtilen değişiklikler yapılıncaya kadar hali hazır-

da grizu gazı ve/veya yanıcı gazlar veya tozlar nedeniyle 

muhtemel patlayıcı ortama sahip yeraltı kömür ocakları 

ile bu tip madenlerin yerüstü tesislerinde bulunan ve 

“Muhtemel Patlayıcı Ortamlarda Kullanılan Teçhizat ve 

Koruyucu Sistemler ile İlgili Yönetmelik (94/9/AT) (ATEX 

95)” kapsamında sertifikalandırılmamış olan teçhizat ve 

koruyucu sistemler iki yıl içerisinde bu alanda akredite 

uygunluk değerlendirme kuruluşlarına incelettirilerek, her 

türlü sorumluluğun işverende olması ve uygunluk değer-

lendirme kuruluşu tarafından ilgili mevzuat ve standartlara 

göre söz konusu teçhizat ve koruyucu sistemlerin temel 

güvenlik gereklerini karşıladığına ve işyerinde kullanılabi-

leceğine dair “Durum Tespit ve Değerlendirme Raporu” ve-

rilmesi kaydıyla kullanılmaya devam edebilecektir. İkinci 

fıkrada ise “Durum Tespit ve Değerlendirme Raporu” dü-

zenleninceye kadar, “grizu gazı ve/veya yanıcı gazlar veya 

tozlar nedeniyle muhtemel patlayıcı ortamlarda kullanıl-

mak üzere ulusal veya uluslararası standartlara uygun ola-

rak imal edilmiş exproof (patlamaya dayanıklı) teçhizat ve 

koruyucu sistemleri kullanan yeraltı kömür işletmeleri her 

türlü sorumluluğun işverende olması kaydıyla faaliyetine 

devam edebilir” denilmektedir. Bu kararın 4703 sayılı Ürün-

lere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanma-

sına Dair Kanunun 5. maddesine göre, kararlaştırıldığı da 

belirtilmektedir. 

Bu noktada aşağıdaki hususları kamuoyunun dikkatine 

sunmak gerektiğini düşünüyoruz.

verilen yetki, “Piyasaya arz edilecek yeni ürünlerin, kullanılmış 

olmakla birlikte değişiklik yapılarak piyasaya tekrar arz edil-

mesi hedeflenen ürünler ile Avrupa Birliği üyesi ülkeler dışın-

daki ülkelerden ithal edilen eski ve kullanılmış ürünlerin ilgili 

teknik düzenlemeye uygun olması”nı sağlamaya yöneliktir. 

Oysa kararname, işyerlerinde mevcut olan ekipman-

lara ilişkindir, 4703 sayılı Kanun ile Bakanlar Kuruluna 

böyle bir yetki verilmemiştir. 

-

lanmasını amaçlarken, kararname ile işyerlerinin en az 

dört yıl daha güvensiz olmasına izin verilmektedir. 

Raporu”nun hiçbir anlamı ve geçerliliği yoktur. Zira Kararna-

mede sözü edilen “uygunluk değerlendirme kuruluşları”-

nın bu konuda yetkisi bulunmamaktadır. Bunun yanında, 

işyerlerinin en az iki yıl daha güvensiz koşullarda çalış-

ması kabul edilmektedir. 

-

rilmekte hem de “sorumluluk işverendedir” denilmektedir. 

Dolayısı ile işyerlerinin güvensizliği ve bunun sürekliliği 

kabul edilmektedir. Bu noktada, ileride yaşanacak sorunlarda 

sorumluluğun sadece işverenlerde değil, aynı zamanda bu 

kararnamede imzası olanlarda olacağı bilinmelidir. Ayrıca bu 

konu yalnızca sorumluluk bazında ele alınamaz; zira önemli 

olan patlamaların meydana gelmemesi, insanların hayatla-

rını kaybetmemesidir. Oysa Kararname ile patlamaya ve 

can kayıplarına razı olunmaktadır.

oluşabilecek tüm işyerlerinde kullanılmaktadır. Ancak erte-

leme sadece maden ocaklarına ilişkindir. Kararnamenin 

arka planında yatan gerçek, teçhizatın uygun olmaması ne-

deni ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müfettişlerince 

kapatılan maden ocaklarının açılmasına ve sahiplerinin 

AKP ye yakınlığı bilinen Amasra‘daki maden ocağının 

Çin‘den ithal ettiği teçhizata izin verilmesine yöneliktir. 

İş 

Müfettişleri, konuya “6331 sayılı İş Sağlığı Güvenliği Kanu-

nu”, “Çalışanların, Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korun-

ması Hakkında Yönetmelik”, “İş Ekipmanlarının Kullanımında 

Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği”, “Makine Emniyet 

Yönetmeliği”, “İşyerlerinde Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği” 

başta olmak üzere yürürlükte olan mevzuat çerçevesinde 

yaklaşmak zorundadırlar. İş Müfettişleri, “patlayıcı ortam-

larda kullanıma elverişli olmayan teçhizat kullanımı” 

nedeni ile kapatılmış olan maden ocaklarının açılma-

sına yönelik karar vermemeli, işyerlerinde yapacakları 

denetimlerde hiçbir geçerliliği olmayan dört yıllık geçiş 

süreci düzenlemesine göre davranmamalı; bu kararın 

alınmasında etkin olan “lobi faaliyeti yürüten kuruluş-

ların” taşeronu konumuna düşmemelidir.

Kararnamede imzası olanlar; madenlerde kullanılan 

teçhizatın uygun olmaması nedeni ile oluşabilecek patlama-

larda sorumluluğu üzerlerine almaktadırlar. 

Ali Ekber ÇAKAR

TMMOB Makina Mühendisleri Odası Başkanı
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17 AĞUSTOS 1999 MARMARA DEPREMİ VE SONRAKİ DEPREMLERDEN 

RANT UĞRUNA DERS ÇIKARTILMAMAKTA, SOSYAL AFET VE YIKIM 

TEHLİKESİ ARTMAKTADIR

Ülkemiz topraklarının, sanayinin ve barajların büyük 

kısmı aktif deprem kuşağının üzerinde yer almakta; an-

cak deprem çok disiplinli bir mühendislik, mimarlık, şehir 

plancılığı alanı olmasına karşın bu disiplinler rant uğruna 

dışlanmaktadır. 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi sonra-

sındaki “yapı denetimi” düzenlemelerinde kamusal dene-

tim alanı ticarileştirilmiş, katılımcılığı ve meslek odalarının 

önerilerini dışlayan yaklaşım tamamen egemen olmuştur. 

Yapı Denetim Yasası‘nda kamu yapıları denetim dışı tutul-

muş ve TMMOB‘ye bağlı ilgili Odaların yasa ve yönetme-

liklerce tanınmış görevleri içinde bulunan mühendislik, 

mimarlık hizmetlerinin mesleki yeterlilik, eğitim, belgelen-

dirme, denetleme gereklilikleri dışlanmıştır. Bu durum ile 

Gezi Parkı Direnişinin ardından TMMOB‘ye bağlı Odaların 

mesleki denetim yetkilerinin kısıtlanmaya çalışılması birbi-

riyle ilişkili neoliberal bir politika hedefidir. 

Planlama, mühendislik, mimarlık, yapılaşma ve dene-

time ilişkin sistemik sorunları yansıtan ve yüzyılın afeti 

olarak da anılan 1999 Marmara Depreminden hiçbir ders 

alınmadığı; Deprem Şurası, Ulusal Deprem Konseyi gibi 

oluşumların devre dışı bırakılması ile, 2011 yılı sonundaki 

Van depremi sonucu oluşan sosyal yıkım tablosu ile, yeni 

mevzuat düzenlemeleri, rant eksenli kentsel dönüşüm 

programları ve bütün ülkenin imara açılması ile tekrar 

tekrar ortaya çıkmıştır.

2011 yılındaki Kanun Hükmünde Kararnameler (KHK) ile 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yerel yönetimlerin yapı, ruhsat 

vb. yetkilerini de üstlenmiş, TOKİ‘ye çok özel yetkiler veril-

miş, “kentsel dönüşüm” iktidarın elinde merkezileştirilmiş, 

TMMOB‘nin merkezi vesayete tabi kılınması istenmiştir. 

Aynı KHK‘ler ile bütün ülke imara açılmış, Yapı Denetimi 

TMMOB‘ye Bağlı Odaların Görev ve Yetki Alanına Giren Kamusal Nitelikli Mesleki Denetim, 

Yeterlilik, Eğitim ve Belgelendirmeye Dayalı Yeni Bir Yapı Denetimi Modeli Benimsenmelidir
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Yasası‘nda denetim dışı yapıların sayı tür ve dağılımında 

önemli değişiklikler yapılmış, yasanın denetim kapsamı da-

raltılmış, denetimsiz yapılaşmanın sınırları genişletilmiştir. 

Ulusal Deprem Stratejisi ve Eylem Planı 2012-2023 

(UDSEP) da aynı kapsamdaki yeni mevzuat ve uygulama 

sistemine dair önemli ipuçları sunmuştur. Neoliberal ser-

bestleştirme politikalarında önemli bir yer tutan “kamu-ö-

zel sektör işbirliği” yöntemi ile deprem gibi kompleks ve 

tamamen kamusal düzlemde olması gereken bir alanın 

özel sektöre terk edilmesi doğrultusunda yeni adımlar 

öngörülmüş, bölgesel kalkınma ajanslarına depremle il-

gili sorumluluk verilmiştir. “Serbestleştirme, özelleştirme, 

sivil toplumu güçlendirme ve yerelleşme” bağlamlı, kamu 

kaynaklarını ve kamu erkini ayrıcalıklı biçimde kullanan, 

yasama-yargı denetimini dışlayan, özel sektör ve uluslara-

rası sermaye kuruluşlarıyla iç içe olan bu ajansların, yerel 

kaynaklar ile kentleşme-yapılaşma alanını sermayeye nasıl 

sunacağı, önümüzdeki yıllarda daha net olarak görülecek-

tir. TMMOB‘nin tüm uyarılarına karşın mühendislik, mimar-

lık uygulama, hizmet ve örgütleri bu “strateji” belgesinde 

de dışlanmıştır.

Onuncu Kalkınma Planı‘nda da, “Kentsel dönüşümün 

doğurduğu değer artışlarından kamuya kaynak sağlan-

ması” ve “Özel sektör tarafından geliştirilen kentsel dö-

nüşüm proje sayısının artırılması” amaçlanmıştır. Planda 

ayrıca “teknik müşavirlik firmalarının inşaat sektörünün 

tüm üretim süreçlerinde ve kamu-özel işbirliği projele-

ri ile kentsel dönüşüm gibi alanlarda daha etkin faaliyet 

göstermeleri temin edilecektir” denilerek mühendislik, mi-

marlık hizmetlerinin kamusal niteliğinin özel sektör lehine 

tasfiyesi açık bir şekilde yer almıştır. 

Onuncu Plan, “yaşam mekânlarının ekonomik gelişme 

ve rekabetçiliği destekleme”ye tabi kılınmasını hedeflemiş-

tir. “Batıdan doğuya ve gelişmekte olan ülkelere kayan üre-

tim yoğunluğu ile uluslar üstü boyut kazanan yer seçimleri 

ve şehirlerin rekabetçiliğini öne çıkaran yeni bir bölgesel 

gelişme ve şehirleşme” yaklaşımı “kentsel imaj yönetimi ve 

markalaşma” ile cilalanmıştır. Planın mantığı, “kentsel dö-

nüşüm ihtiyacının büyüklüğüyle ortaya çıkardığı iş hacmi” 

yaklaşımıyla belirlenmiştir. Plan, “meslek örgütleri, odalar, 

STK‘lar ve özel sektör örgütlerinin hizmet kapasitelerinin 

geliştirilmesi ve kendi aralarındaki ağ yapılarının güçlen-

dirilmesi” belirlemesiyle bu kuruluşların yeni sermaye biri-

kimi-rant politikalarına tabi kılınmasını da hedef olarak be-

lirlemiştir. Plan, doğal afetler konusunu, iktidar ve sermaye 

çevrelerinin sınırsız kâr-rant amacına tabi kılmıştır.

İktidar, birçok kez değiştirdiği İmar Yasası ve Yapı De-

netimi Yasası‘nda yaptığı değişikliklerle, Afet Riski Altında-

ki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Yasa‘nın devamı 

niteliğindeki düzenlemelerle, Yapı Denetimi Uygulama 

Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 

ve Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapıl-

masına Dair Yönetmelik ile; yapı üretim ve denetim süre-

cindeki mühendislik-mimarlık projeleri arasındaki bağları 

bilimsel-teknik gerekliliklerden koparmakta, bu hizmetle-

rin kamusal niteliğini teknik müşavirlik kuruluşları aracılı-

ğıyla büyük ve büyümesi istenen sermaye güçleri lehine 

tasfiyede yeni adımlar atmaktadır.

Türkiye‘deki yapı stokunun büyük bir kısmı ruhsatsız ve 

kaçak, büyük bir kısmı 20 yaş üzeri konutlardan oluşmakta, 

yarıya yakını oturulamaz ve depreme karşı güçlendirilme-

si gerekir durumdadır. Bu noktada yapı denetimi konusu 

birinci derecede önem taşımaktadır. Ancak bu konu afet, 

risk, kentsel dönüşüm, imar, kamu arazileri kavramlarını 

da içeren mevzuat değişiklikleri ile kentlerden başlaya-

rak tüm ülke topraklarını yeni sermaye birikimi politikaları 

kapsamında kâr-rant unsuru haline getirilerek istismar 

edilmektedir. Yargı kararlarına karşın tüm plan ve dönü-

şümlerle kentlerimiz, kırlarımız, kıyılarımız, ormanlarımız 

ve tüm doğal çevremiz yoğun rant projeleri ablukası altın-

dadır. Hemen her ölçek için kullanılan dönüşüm kavramı, 

bugün finansal olarak “arazi geliştirme” anlamında kulla-

nılmaya başlanmış, özellikle peyzaj alanları olan bölgelere 

rant amaçlı yönelim artmıştır.

Depremlere karşı bütünlüklü önlemler ve sağlıklı, in-

sanca bir yaşam ve çevre için, mevcut Yapı Denetim Yasa-

sı‘nın öngördüğü, ticari yanı ağır basan yapı denetim şir-

keti ve planda öngörülen teknik müşavirlik şirketi modeli 

yerine uzmanlık ve etik niteliklere sahip yapı denetçilerinin 

etkinliğine dayalı, meslek odalarının sürece etkin katılımı-

nı sağlayacak yeni bir planlama, tasarım, üretim ve de-

netim süreci modeli benimsenmelidir. Bu noktada uyarı-

yoruz: Yapı denetimi uygulamasını yönlendiren kararlar ve 

ilgili tüm mevzuatın, TMMOB ve bağlı Odalar, üniversiteler 

ve ilgili kesimlerin katılımıyla düzenlenmemesi durumun-

da ülkemizi yeni büyük sosyal afetler, sosyal yıkımlar bek-

lemektedir. Depremlere karşı önlemler bütünlüğü, güvenli 

yapılaşma ve halkın kent ve çevre hakkı için neoliberal pi-

yasacı yaklaşımlar reddedilmelidir.

Ali Ekber ÇAKAR

TMMOB Makina Mühendisleri Odası Başkanı
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SAVAŞA HAYIR BARIŞ HEMEN ŞİMDİ!

 BARIŞ İÇİNDE BİR DÜNYA VE TÜRKİYE MÜMKÜNDÜR. 

1 Eylül 1939’un üzerinden 76 yıl geçmiş olmasına kar-

şın, dünyada değişen bir şey yok. 1 Eylül 1939’da olduğu 

gibi emperyalist güçler bugün de dünyayı paylaşmak için, 

birçok yerde mazlum halklara karşı zor kullanıyor ve bunu 

bomba ve silahlarla “barış ve demokrasi götürmek” adı-

na yapıyor. 

Erdoğan-AKP iktidarı içte ve dışta barış karşıtı politi-

kalar izlemektedir. AKP hükümetleri döneminde Mısır’da, 

Suriye’de, Irak’ta, Libya’da şeriatçı güçlerin yanında yer 

alınmış, siyasal İslamcı politikaların parçası olunmuş-

tur. Türkiye, emperyalist güçlerin Suriye’ye yönelik mü-

dahalelerinin yanında, kullanılan bir ön cephe ülkesi gibi 

yer almıştır. AKP, emperyalist ülkelerin karmaşık politikala-

rına ve bölgedeki hızlı değişimlere ayak uyduramamış ve 

hem kullanılan hem de “yalnız” bir ülke olmuştur. AKP 

Türkiye’si komşu ülkelerle “sıfır sorun”dan “sıfır komşu”luğa 

geçmiştir. 

Bütün dünyanın bildiği üzere iktidar, kör terör yöntem-

lerini benimseyen, insanları başlarından kesip kalplerini yi-

yen, ırza geçme ve katliamı “cihad” olarak gören Suriye 

ve Irak’taki şeriatçı güçlerin Türkiye’yi lojistik, geçiş ve bir 

harekât üssü olarak kullanmalarına destek olmuştur. AKP 

iktidarı, Ortadoğu’da ve ülke içinde, halklar arasında açık 

bir şekilde etnik düşmanlık, din-mezhep düşmanlığı ve sa-

vaş yanlısı politikalar izlemektedir.

Suriye’de dört yılı aşkın süredir yaşanan tüm acıların, 

katliam ve ölümlerin sorumlusu silah ve para yardımıyla 

iç savaşı geliştiren ABD ve bölgedeki işbirlikçi müttefik-

leridir. Emperyalizm, dün Irak’ta bugün Suriye’de olduğu 

gibi tarihi boyunca sözde demokrasi ve insan hakları adı-

na, dünyanın her yerinde acımasızca işlenen cinayetlerin 

sorumlusudur. 

AKP iktidarı 7 Haziran seçimlerinden itibaren Türkiye‘yi 

büyük bir gerilim ve şiddet ortamına sokmuş; ateşkesin 

bitmesine yol açmış, yüzlerce ölü, binlerce yaralı yanı sıra, 

bombalanmış, kurşunlanmış, yanmış, yıkılmış, köyler, ilçe-

ler ve kentlerden oluşan bir Güneydoğu tablosunun yeni-

den oluşmasına neden olmuştur.

AKP iktidarı, Türkiye‘deki Kürt sorununu iktidarını ko-

ruma uğruna tekrar şiddet ve savaş sarmalına sokmuş-

tur. 7 Haziran seçimlerinin meşru sonuçlarını tanımayarak 

Türkiye‘yi yeni bir seçime götüren siyasal iktidar, Suriye iç 

savaşından, ve hatta bir iç savaştan medet ummakta-

dır. Erdoğan-AKP iktidarı, iktidar konumunu korumak için 

hükümet kuruluşu çalışmalarını oyalama eksenli olarak 

sürdürmüş; anti demokratik bir azınlık iktidarı ile kaos 

ortamı içinde erken seçime gitme yoluyla milliyetçi bir 

dalga ve kan gölü üzerinde iktidarını yenilemeyi arzu 

etmektedir.

Erdoğan-AKP iktidarı Ortadoğu‘da ve ülkemizde em-

peryalizmin oyun alanı içindedir ve tek derdi iktidarını 

korumaktır. “Evlatlarımızı feda etmeye hazırız”, “tek der-

dimiz İslam, İslam, İslam” diyenlerin kullandığı hukuk dışı 

olağanüstü yetkiler, ülkemizi bir iç savaş süreci içine sok-

muştur. Siyasal iktidar, bütün toplumsal muhalefeti bastır-

mayı, 7 Haziran seçimlerini hükümsüz kılmayı ve iktidarını 

yeni bir seçim oyunu ile korumayı önüne koymuştur.

Savaşı tüm sıcaklığı ile hissettiğimiz bu günlerde, barış 

talebi ülkemiz ve bölgemiz için hiç bu kadar yakıcı ve 

acil olmamıştı. Savaşa girmek için can atan, kardeş halklar 

arasında ırkçı, dinci, mezhepçi ayrılıkçı söylemlerin arttırıl-

dığı, kin ve nefret tohumlarının ekildiği bu dönemde, barı-

şa inanan herkes, yüksek sesle ve hep bir ağızdan “Ülkede, 

Bölgede ve Dünyada Barış” istemini yükseltmelidir.

Makina Mühendisleri Odası Adana Şubesi, toplum-

sal sorumlulukları doğrultusunda sanayileşmiş, kalkınmış, 

demokratikleşmiş bir Türkiye için, karanlığa, ayrımcılığa, 

savaşa, emperyalist çıkarlara karşı ülkemizde, bölgede ve 

dünyada barışı savunmaya devam edecektir.

İktidarın emperyalizmin taşeronu iç ve dış politikalarına 

rağmen “Barış İçinde Bir Dünya ve Türkiye Mümkündür” 

diyor, meslektaşlarımızı ve tüm halkımızı barıştan yana du-

yarlı olmaya barış mücadelesinin içinde yer almaya çağı-

rıyoruz.

TMMOB MMO Adana Şube

Yönetim Kurulu 

50 milyondan fazla ölü, on milyonlarca yaralı ve sakat, yıkım, acı ve gözyaşı bırakan

II. Dünya Savaşı’nın ardından, 1 Eylül 1939`da Alman Nazi ordularının Polonya`ya girdiği yani

II. Dünya savaşının başladığı gün olan 1 Eylül “Dünya Barış Günü” olarak kabul edildi.

BASIN AÇIKLAMALARI
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İŞ MAKİNALARI LODER VE TELEHANDLER 
OPERATÖRÜ YETİŞTİRME KURSU NİĞDE 
CINGILLI ORGANİK TARIM`DA YAPILDI 

02-10 Temmuz 2015 tarihleri arasında, Niğde Cıngıllı Orga-
nik Tarım`da “İş Makinaları Loder ve Telehandler Operatörü 
Yetiştirme Kursu” MMO Adana Şube Teknik Görevlisi Halil 
BULUCU`nun eğitmenliği ve 15 çalışanın katılımıyla yapıldı.

İŞ MAKİNALARI FORKLİFT OPERATÖRÜ YETİŞTİRME 

KURSU YAPILDI

MMO NİĞDE İL TEMSİLCİLİĞNDE LPG DOLUM

BOŞALTIM PERSONELİ KURSU YAPILDI

28 Temmuz-01 Ağustos 2015 tarihleri arasında, MMO Ada-

na Şube Eğitim Salonu`nda “İş Makinaları Forklift Operatörü 

Yetiştirme Kursu” MMO Adana Şube Teknik Görevlisi Okan 

ERDENİZ`in eğitmenliği ve 14 kursiyerin katılımıyla yapıldı.

11 Ağustos 2015 tarihinde, MMO Niğde İl Temsilciliğinde 

“LPG Dolum Boşaltım Personeli Kursu” MMO Niğde İl Temsil-

ciliği Teknik Görevlisi Bekir TUNÇ`un eğitmenliği ve 9 kursiye-

rin katılımıyla yapıldı.

LPG TAŞIMA PERSONELİ KURSU YAPILDI

KAZAN OPERATÖRÜ YETİŞTİRME KURSU YAPILDI

14 Temmuz 2015 tarihinde, MMO Adana Şube Eğitim Salo-

nu`nda “LPG Taşıma Personeli Kursu” MMO Adana Şube Tek-

nik Görevlisi Emin Can ALKAN`ın eğitmenliği ve 9 kursiyerin 

katılımıyla yapıldı.

21-24 Temmuz 2015 tarihleri arasında, MMO Adana Şube 

Eğitim Salonu`nda “Kazan Operatörü Yetiştirme Kursu” 

MMO Adana Şube Müdürü Elif DOĞRUYOL`un açılış konuş-

ması, MMO Adana Şube Teknik Görevlisi Halil BULUCU`nun 

eğitmenliği ve 16 kursiyerin katılımıyla yapıldı.
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LPG DOLUM BOŞALTIM PERSONELİ KURSU YAPILDI

12 Ağustos 2015 tarihinde, MMO Adana Şube Eğitim Salo-

nu`nda “LPG Dolum Boşaltım Personeli Kursu” MMO Adana 

Şube Teknik Görevlisi Halil BULUCU`nun eğitmenliği ve 10 

kursiyerin katılımıyla yapıldı.

ŞUBEMİZDEN HABERLER

İŞARETÇİ VE SAPANCI KURSU YAPILDI

11 Ağustos 2015 tarihinde, MMO Adana Şube Eğitim Salo-

nu`nda, “İşaretçi ve Sapancı Kursu” MMO Adana Şube Mü-

dürü Elif DOĞRUYOL`un açılış konuşması, MMO Adana Şube 

Teknik Görevlisi Halil BULUCU`nun eğitmenliği ve 13 kursiye-

rin katılımıyla yapıldı.

LPG TAŞIMA PERSONELİ KURSU YAPILDI

13 Ağustos 2015 tarihinde, MMO Adana Şube Eğitim Salo-

nu`nda “LPG Taşıma Personeli Kursu” MMO Adana Şube Tek-

nik Görevlisi Halil BULUCU`nun eğitmenliği ve 12 kursiyerin 

katılımıyla yapıldı.

İŞARETÇİ VE SAPANCI KURSU YAPILDI

21 Ağustos 2015 tarihinde, MMO Adana Şube Eğitim Salo-

nu`nda, “İşaretçi ve Sapancı Kursu” MMO Adana Şube Teknik 

Görevlisi Okan ERDENİZ`in eğitmenliği ve 22 kursiyerin katı-

lımıyla yapıldı.

MEKANİK TESİSAT MÜHENDİS YETKİLENDİRME

KURSU YAPILDI

31 Ağustos-06 Eylül 2015 tarihleri arasında, MMO Adana 

Şube Eğitim Salonu`nda “Mekanik Tesisat Mühendis Yetki-

lendirme Kursu” MMO Adana Şube Yönetim Kurulu Üyesi 

Mustafa DEMİRYÜREK`in açılış konuşması, Makina Mühen-

disi Ahmet DÖRTDEMİR`in eğitmenliği ve 17 üyemizin katı-

lımıyla yapıldı.

KAZAN OPERATÖRÜ YETİŞTİRME KURSU 
ADANA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ’NDE 
YAPILDI

31 Ağustos-04 Eylül 2015 tarihleri arasında, Adana Organi-
ze Sanayi Bölgesi`nde “Kazan Operatörü Yetiştirme Kursu” 
MMO Adana Şube Teknik Görevlisi Halil BULUCU`nun eğit-
menliği ve 19 çalışanın katılımı ile yapıldı.
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ŞUBEMİZ VE SEYHAN BELEDİYESİ ARASINDA UYGULAMALI 

EĞİTİM MERKEZİ KURULMASI İÇİN PROTOKOL İMZALANDI

Yeşiloba Sanayi Sitesi‘nde Seyhan Belediyesi‘ne ait ara-

zide 300 metrekaralik kapalı alan olarak inşaa edilecek 

MMO Uygulamalı Eğitim Merkezi protokolü Seyhan Bele-

diye Başkanı Zeydan KARALAR ile MMO Adana Şube Yö-

netim Kurulu Başkanı Hüseyin ATICI arasında imzalandı. 

15 yıl süreli işbirliği protokolüne göre, arazi Seyhan Beledi-

yesi tarafından tahsis edilecek. Uygulamalı Eğitim Merkezi 

MMO Adana Şubesi tarafından inşaa edilecek.

Seyhan Belediye Başkanı Zeydan KARALAR, kendisi-

nin de Makina Mühendisi olduğunu ve bir dönem MMO 

Adana Şube Başkanlığı yaptığını anımsatarak, “Uygulamalı 

Eğitim Merkezi”nin Adana sanayisine ara teknik eleman-

ların yetiştirilmesinde önemli katkılar sağlayacağına inanı-

yorum. MMO Adana Şubesi‘ni böyle bir hizmet verilme-

sinde öncülük etmesinden dolayı kutluyorum. Bu projeyi 

birlikte düşündük, birlikte hayata geçireceğiz.  Adana‘nın 

en önemli sorunlarından birisi işsizlik.  Adana‘da ve Türki-

ye‘de özellikle kalifiye eleman eksikliğinden yakınılıyor. Bu 

merkezi en kısa sürede tamamlayarak hizmete sokacağız. 

Adana sanayisinin de ihtiyaç duyduğu ara teknik eleman-

ların eksikliğinin giderilmesine önemli katkısı olacağına 

inanıyorum.Belediye olarak bizlerde kalifiye elemana ihti-

yaç duyuyoruz. Bizlerde, sanayicilerde iyi klimacı arıyoruz 

bulamıyoruz iyi operatör arıyoruz bulamıyoruz iyi kaynakçı 

arıyoruz bulamıyoruz. Bu eksikliğin giderilmesi anlamında 

bu protokol çok önemli. Bu merkez sayesinde önemli bir 

eksiklik giderilmiş olacak.” şeklinde konuştu.

Makina Mühendisleri Odası Adana Şube Yönetim Kurulu 

Başkanı Hüseyin ATICI, Seyhan Belediyesi‘nin “Uygulamalı 

Eğitim Merkezi” kurulması için kendilerine 15 yıllığına arazi 

tahsis ettiğini, imzaladıkları protokol ile Adana‘nın ve böl-

genin ara teknik eleman ihtiyacının karşılanmasına önemli 

katkısı olacağını söyledi. ATICI, Uygulamalı eğitim merkezi-

nin 300 metrekarelik kapalı alanda kurulacağını, merkezde 

hem meslektaşlarının, hem de ara teknik eleman eğitimi-

nin gerçekleştirileceğini belirterek, “MMO Adana Şubesi ile 

Seyhan Belediyesi arasında uygulamalı eğitim merkezinin 

inşası ve buradaki eğitim çalışmalarının düzenlenmesi için 

bir arazi tahsisi protokolünü imzaladık. Öncelikle Seyhan 

Belediyemizin değerli Başkanı, meslektaşımız ve eski şube 

başkanımız Zeydan KARALAR‘a teşekkür ediyorum. Bu 

protokol ile Adana‘da, Seyhan‘da uygulamalı eğitim mer-

kezi kurulacak. Burada hem mühendislerin hem ara teknik 

elemanların yetiştirilmesi sağlanacak hem de vatandaşla-

rımız için bir istihdam kaynağı olacak. Amacımız, Adana 

sanayisine ve meslektaşlarımıza hizmet etmek.

Adana‘da MMO Adana Şubesi ile Seyhan belediyesi 

arasında imzalanan protokol ile uygulamalı eğitim mer-

kezinin arazi Seyhan belediyesi tarafından 15 yıllığına 

tahsis edildi.  Yeşiloba Sanayi Sitesi‘ndeki araziye 300 met-

rekarelik kapalı alan MMO Adana Şubesi tarafından inşaa 

edilecek. Uygulamalı eğitim Merkezi Makina Mühendisle-

rinin yanı sıra, asansör, kaynakçı, iş operatörü, klima başta 

olmak üzere teknik eleman yetiştirilmesi için uygulamalı 

eğitim verecek. Protokol imza törenine Seyhan Belediye 

Başkanı Zeydan KARALAR, Başkan yardımcısı Ulaş TOROS, 

MMO Adana Şube Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin ATICI, 

Şube Yönetim Kurulu Başkan Vekili Hüseyin KALANTOR, 

Şube Yönetim Kurulu  Sekreteri Erdal TAŞ, Şube Yönetim 

Kurulu  Saymanı Ümit Galip UNCU,  Şube Yönetim Kurulu 

Üyesi Mustafa DEMİRYÜREK ve Şube Yönetim Kurulu Ye-

dek Üyesi Arzu PEKDUR  katıldı.

20 Ağustos 2015 tarihinde, Şubemiz ve Seyhan Belediyesi arasında “Uygulamalı Eğitim Merkezi” 

kurulması için protokol imzalandı. Merkezin kurulması ile Adana’da sanayinin önemli ihtiyacı 

olan ara teknik elemanların yetiştirilmesi için önemli bir adım atılmış olacak.
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YAŞANAN SEL FELAKETİ DOĞAL AFET DEĞİL

PLANSIZ KENTLEŞMENİN SONUCUDUR

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet SOĞANCI, Karadeniz’de meydana gelen

sel felaketine ilişkin 25 Ağustos 2015 tarihinde yazılı bir basın açıklaması yaptı.

Karadeniz`de, özellikle Hopa`da dün yaşanan aşırı yağış 

sonrası meydana gelen sel felaketinde 8 canımızı kaybet-

tik, onlarca insanımız yaralandı.

Karadeniz Bölgesi, yoğun yağışları ve bol eğimli ara-

zisiyle geçmişten beri sel ve heyelanla iç içe yaşayan bir 

coğrafyadır. Sel felaketi yaşanan kentlerde, böylesine ağır 

ve acı dolu bir tablonun ortaya  çıkmasının en önemli se-

bebi ise ranta dayalı kentleşme anlayışıdır. Bilimi ve tekniği 

esas almak yerine yalnızca ranta dayalı yapılaşma politika-

ları bugün yaşadığımız felaketleri doğurmaktadır.

Yaşanan felaketlerin sorumluları bunlara karşı önlem 

almayan, alamayan, almak istemeyen merkezi ve yerel yö-

netimlerdir. Her zamanki gibi merkezi ve yerel yöneticiler 

yaşananları “doğal afet” gibi algılatmak ve sorumluluklarını 

unutturmak gayreti içindedir. Oysa biliyoruz ki, yaşanan 

felaketler plansız ve çarpık kentleşmeden kaynaklanmak-

tadır. Kentlerimizin en önemli sorunlarından olan altyapı 

eksiklikleri ne yazık ki bugüne kadar tam olarak giderile-

memiş, merkezi ve yerel yönetimler tarafından yapılan 

çalışmalar yetersiz kalmıştır. Bugüne kadar tarım arazileri, 

dere yatakları ve kıyılar yerleşime açılmış, orman alanları 

yok edilmiş, kaçak ve sağlıksız yapılaşma önlenmemiştir. 

Olumsuzluklar bugün büyüyerek devam etmektedir. Kent-

ler yaşam alanları gibi değil rant aracı olarak görülmekte-

dir. Ne yazık ki bütün bunların doğal sonucu depremler, 

yağışlar vb. doğa olayları, doğal afetlere dönüşerek can, 

mal ve toprak kaybına yol açmaktadır.

Yaşanan her felaketten sonra, yaşanan olaylarda hiç 

sorumluluğu yokmuş gibi, büyük bir pişkinlikle yaraların 

sarılacağına söylemek ülkemizin siyasal iktidarlarının ayırt 

edici özelliğidir ve bizce doğa olaylarını felaket haline geti-

ren yaklaşımın asıl nedeni de budur.

Aslında; önleyen, zararı en aza indirgeyen, insan hayatı-

nı korumayı başlıca amaç sayan, insanın sağlıklı yaşamasını 

asli amaç haline getiren, odağında insan olan bir yaklaşım 

tüm çalışmaların öznesine konulmalıdır.
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Her sel felaketinde söyledik; bir kez daha söylüyoruz:

Doğa olaylarının doğal afetlere dönüşmesi takdir-i ilahi 

değildir. Doğa olaylarının doğal afetlere dönüşümü en-

gellenebilir bir olgudur. Yeter ki bilimin ve tekniğin gereği 

yapılsın. Merkezi ve yerel iktidarlar, biz mühendis, mimar 

ve şehir plancılarının bilgi, birikim ve deneyiminden, insan 

hayatının korunması ve sağlıklı devam ettirilmesi yolunda 

yararlanmalıdırlar. Birliğimize bağlı ilgili odalarımızın tes-

pitlerine, önerilerine kulak vererek rant odaklı yapılaşma-

dan derhal vazgeçmeli, dere yataklarını, fay hattı geçen 

bölgeleri ve baraj havzalarını imara hiçbir koşulda açma-

malıdır.

Her sel felaketinden sonra söyledik, yine hatırlatalım:

Sel felaketinin yaşandığı bölgede;

1. Taşkının yaşandığı yerlerin mevcut altyapı ile elektrik, 

su vb. yaşamsal ihtiyaçlarının karşılanamayacağı, geçici de 

olsa iskan edilemeyeceği gerçeğinden hareketle, bu alanların 

boşaltılarak bir an önce “Afet Bölgesi” kapsamına alınması 

gerekmektedir

2. Hükümet doğal afetlerle her şeyini kaybetmiş insanları, 

sosyal devlet olmanın ve Anayasal hakları gereği, fen ve tek-

nik şartlara haiz konutlara yerleştirerek asli görevini yerine 

getirmelidir.

3. Yerleşim yeri olarak tespit edilen taşkın alanının boşaltıl-

ması, can ve mal kayıplarına uğrayan insanların zararlarının 

karşılanması gerekmektedir.

-

len zararların ve hayvan kayıplarının gerçekçi tespitler yapıla-

rak karşılanması gerekmektedir.

5. Zarar ve ziyan tespitlerinin, konusunda uzman kişiler 

tarafından ve mağduriyete meydan vermeyecek şekilde yap-

tırılması gerekmektedir.

6. Tarım sigortaları uygulamaları başlamasına rağmen, 

primlerini ödeyememelerinden dolayı sigorta kapsamına 

girmeyen yoksul çiftçinin mağduriyetleri devlet tarafından 

karşılanmalıdır.

7. İmara açılacak alanlarda, her şeyden önce jeolojik ve 

jeo-teknik raporlar hazırlanmalı ve buna uygun yapılaşma 

sağlanmalıdır. Bu alanlar, altyapı hizmetleri tamamlandık-

tan sonra imara açılmalıdır.

8. Yol, kanalizasyon, içme suyu, köprü, menfezler, yağmur-

suyu vb. altyapı hizmetlerinin doğru yapılmış projelerle haya-

ta geçirilmesi gerekmektedir.

9. Afetlerden etkilenmiş insanların, özellikle çocukların, 

rehabilitasyon merkezlerinde tedavi edilebilmesi için olanak 

sağlanmalıdır.

10. Bir başka afet olmadan, merkezi ve yerel yönetimle-

rin birlikte çalışmasını sağlamak amacıyla, kent bileşenlerini 

içine alan afet koordinasyon merkezleri kurulmalıdır. Bu ko-

nuda hemen harekete geçilmesi için düzenlemeler yapılmalı, 

özellikle bu tür afetlerden etkilenecek risk bölgeleri, bu merkez 

tarafından tespit edilmelidir.

11. Dere yatakları, fay hattı geçen bölgeler ve baraj havza-

ları, imara hiçbir koşulda açılmamalıdır.

Mehmet SOĞANCI

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
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Türkiye tehlikeli bir çatışma ve savaş ortamına sürükle-

nerek, halklarımızın yıllarca unutamayacağı, büyük acılar 

yaşayacağı bir süreçte ilerlemektedir.

7 Haziran Milletvekili Genel Seçimleri sonrası TBMM`de 

çoğunluğu yitiren siyasi iktidar, kendi ödemesi gereken 

siyasi bedeli ülkeyi sürüklediği savaş ortamıyla yurttaşları-

mıza ödetmektedir. İstifa etmiş “geçici” bir hükümet eliyle 

Türkiye yeniden çatışmanın içine itilmiştir. Yeniden kan ve 

gözyaşı ülkemizin dört bir yanını sarmıştır.

Seçimler ülkemizde uzun yıllardır ilk defa halkın büyük 

çoğunluğunun, %95‘inin temsil edildiği bir parlamento 

ortaya çıkarmıştır. Bu kompozisyon öncelikle halkın 12 Ey-

lül artığı, antidemokratik seçim sistemine karşı kazandığı 

önemli bir başarıdır.

Seçim sonucunu hazmedemeyen ve iktidarını paylaş-

mak istemeyen AKP, başta Cumhurbaşkanlığı sarayı ve 

savaş isteyen çevrelerden aldığı destekle koalisyon seçe-

neklerini işlevsizleştirmeye, parlamentoyu devre dışı bırak-

maya çabalamaktadır. Suruç katliamıyla başlayan kirli se-

naryo ülkeyi kana ve gözyaşına sürüklemiştir. Ülkenin her 

yanından ağıtlar yükselirken, ülke adım adım savaşa sürük-

lenirken TBMM tatile sokulmuş, milletvekilleri dağılmış, se-

çim sonuçları kurnazlıkla atılan adımlarla işlevsizleşmiştir. 

Tüm güç tek başına iktidar heveslisi, iktidarını geri almak 

ve pekiştirmek için savaşmaktan, acılardan çekinmeyen bir 

kişinin eline teslim edilmiştir.

Seçim sonuçlarına saygı gösterilmeli ve parlamento 

derhal görevinin başına dönmelidir. Şimdi tatil yapma za-

manı değildir!

Muhalefet partileri seçim öncesi beyanlarıyla emek 

düşmanı politikalara, taşeronlaşmaya, açlık sınırının çok 

altındaki emekli maaşlarına ve asgari ücrete son verecek-

lerinin, AKP`den Suriye ve savaş politikalarının, ayakkabı 

kutularının, sokaklarda öldürülen çocukların hesabını so-

racaklarının sözünü vermişlerdir. Gün akan kanı durdurma 

ve verdikleri sözleri tutma günüdür.

Çözüm demokrasidedir, parlamentodadır. Seçmen gö-

revini yapmış ve büyük bir sağduyuyla antidemokratik se-

çim kanununu da ezip geçerek AKP‘yi devirmiştir.

Barıştan, emekten ve demokrasiden yana olan millet-

vekilleri parlamentoya dönmeli, bunların düşmanı olanları 

çok meraklı oldukları tatilleriyle başbaşa bırakmalı, halkla-

rımıza deşifre etmelidirler.

Suruç`ta 32 insanımızın öldürüldüğü katliamın ardın-

dan hükümetin attığı her adım ülkeyi uçurumun eşiğine 

getirmiştir. Suriye başta olmak üzere Ortadoğu`ya yönelik 

savaşı kışkırtan politikaları sorgulanan hükümet, bu politi-

kaları daha da derinleştirmeyi, savaşı ülke içine de taşımayı 

tercih etmektedir.

Anayasaya ve uluslararası hukuka aykırı “İç Güvenlik 

Yasası”nın da sınırlarını aşan polis devleti uygulamaları ül-

kemizde demokrasinin son kırıntılarını da ortadan kaldır-

mıştır.

Bu politikalardan emek örgütleri ve emekçiler de nasi-

bini almış, sendika binaları basılmış, grevler yasaklanmış, 

hak mücadeleleri polis şiddeti ve baskısıyla engellenmeye 

çalışılmıştır.

DİSK - KESK - TMMOB - TTB :

SAVAŞ VE BASKI POLİTİKALARINA İNAT BARIŞI SAVUNACAĞIZ

DİSK, KESK, TMMOB ve TTB, 7 Haziran Genel Seçimleri sonrası AKP eli ile oluşturulan siyasi atmosfer içerisinde 

Suruç Katliamı ile başlatılan ve ülkenin savaş, şiddet, baskı ortamı içerisine sokulması ile devam eden sürece 

ilişkin olarak 5 Ağustos 2015 tarihinde bir basın toplantısı düzenledi.

Ankara‘da DİSK Genel-İş Merkezi‘nde düzenlenen basın 

toplantısına, DİSK Başkanı Kani BEKO, KESK Eş Başkanları 

Lami ÖZGEN ve Şaziye KÖSE, TMMOB Yönetim Kurulu 

Başkanı Mehmet SOĞANCI, TTB Merkez Konsey Başkanı 

Bayazıt İLHAN katıldı.
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İktidarını kaybeden AKP-Cumhurbaşkanı uyguladığı 

ayrıştırma politikasının bir devamı olarak emek ve meslek 

örgütlerini de hedef göstermektir. “Terörü destekleyen 

sözde STK`lar” denilerek en yüksek makamlardan emek-

ten, barıştan, demokrasiden yana kurumlar hedef haline 

getirilmekte, suç örgütü gibi gösterilmeye çalışılmaktadır.

Kürt sorununun barış ve müzakereler yoluyla çözümü-

ne dair AKP`nin tüm oyalamacı ve pragmatist yaklaşımına 

rağmen ağır aksak yürüyen süreç 7 Haziran seçimlerine 

birkaç ay kala bizzat Cumhurbaşkanı tarafından tümden 

rafa kaldırılmıştır. Seçimlere yaklaştıkça gerilim tırmandı-

rılmış, çatışma ortamı yaratılmaya çalışılmıştır. Diyarbakır, 

Mersin, Adana bombalamaları, çeşitli linç girişimleri ve 

benzer karanlık bazı girişimlere rağmen istediklerini elde 

edemeyenler 7 Haziran`dan sonra bir kez daha düğmeye 

bastılar.

Suruç katliamından sonra IŞİD`e karşı hava harekatı ve 

gözaltı operasyonu başlattıklarını söyleyen AKP`nin o gün-

den sonra IŞİD`ten bir kelime dahi bahsetmemesi mani-

dardır. IŞİD`e verdikleri dolaylı-direkt destek nedeniyle içte 

ve dışta iyice yıpranan AKP göstermelik kimi girişimlerle 

oluşan havayı dağıtmak, lehine çevirmek ve asıl operas-

yonun 7 Haziran`da tercihini barış ve demokrasiden yana 

yapanlara yönelik olduğunu gizlemek istemektedir.

Bu gidiş halklarımız için tehlikelidir ve kirli bir oyundur.

DİSK, KESK, TMMOB ve TTB olarak bu oyuna, tehditlere 

boyun eğmeyeceğimizin de bilinmesini istiyoruz. AKP`nin 

otoriter rejimini kabul etmedik, etmeyeceğiz. Çocuklarına 

paralı askerlik yaptırıp halkın çocuklarını çatışma ortamına 

sürüklemelerine izin vermeyeceğiz. Savaşta en büyük be-

deli ödeyen biz emekçilerin daha fazla yoksulluğa, ezilme-

ye ve güvencesizliğe tahammülü yoktur.

Gidişattan kaygılıyız… Yitip giden geleceğimizdir. Tarih 

uzun yıllar iktidarda kalanların iktidarlarının sonuna doğru 

geldiklerinde her tür çılgınlığı yapabildiklerinin örnekleriy-

le doludur.

İktidar ve rant hırslarını gizleyip bizleri çatışmanın ve 

savaşın kaçınılmaz olduğuna inandırmak, kabullendirmek 

istiyorlar. Biliyorlar ki, bizler istemezsek ve karşı durursak 

başarılı olamazlar.

Bu çerçevede bizler, 7 Haziran Genel Seçimleri sonrası 

AKP eli ile oluşturulan siyasi atmosfer içerisinde Suruç Kat-

liamı ile başlatılan ve ülkemizin savaş, şiddet, baskı ortamı 

içerisine sokulması ile devam eden, insanlarımızın öldüğü 

karanlık gidişata dur demek için barış ve demokrasi müca-

delesini her zamankinden daha fazla yükseltecek ve yay-

gınlaştıracağız.

İktidarlarını sağlama almak için her gün bir ittifak bozup 

yeni bir ittifak kuran gerici, faşist cepheye ve sömürüye, ta-

şeronlaştırmalara, güvencesizliğe karşı emek ve demokrasi 

güçleri birlikte ve ortak mücadeleyi geliştireceğiz. 

Bu çerçevede;

Kürt sorununda; ölüm, kan ve gözyaşı dışında bir sonuç 

üretmeyen savaş/şiddet odaklı politikalar derhal terke-

dilmeli, barışçıl ve demokratik yollarla çözüm için gerekli 

adımlar derhal atılmalıdır. Çatışmalar derhal durdurulma-

lıdır.

IŞİD başta olmak üzere ulusal/uluslararası cihatçı örgüt-

lere yapılan askeri, ekonomik, siyasi yardımlara son veril-

melidir.

Düşünce ve ifade özgürlüğünün askıya alındığı, olağa-

nüstü hal rejimi uygulamalarına derhal son verilmelidir.

Bizler çatışmanın durması ve demokratik bir ülkeyi el 

birliğiyle kurmak için buradayız. Savaş çığlığı atanlara ve 

savaş cephesine karşı ülkemizde ve bölgemizde kalıcı ba-

rışın sağlanması ve güçlü bir barış cephesinin oluşturul-

ması için tüm demokrasi ve barış güçlerini ortak mücade-

leye çağırıyoruz!

DİSK-KESK-TMMOB-TTB olarak kendi sorumluluklarımı-

zın farkındayız; sandıkta kaybeden AKP`nin tek adam dik-

tatörlüğüne dayalı bir rejim inşa etme hevesini savaş ve 

sıkıyönetim politikalarıyla hayata geçirmesine izin verme-

yeceğiz.

Savaşa karşı barış; baskı, şiddet ve zora karşı özgür-

lükler ve demokrasi mücadelesini yükselteceğiz...
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TMMOB Teoman Öztürk Öğrenci Evi’nde üniversitelerin mühendislik, mimarlık ve şehir plancılığı bölümlerinde 

lisans ya da yüksek lisans öğrenimi gören öğrenciler ile TMMOB üyesi mühendis, mimar, şehir plancılarının 

yükseköğrenim gören çocukları konaklayabilir.

TMMOB Teoman Öztürk Öğrenci Evi ve Sosyal Tesisi;

14.500 m2 kapalı alanda 2 bodrum kat, zemin katla beraber 5 yatakhane katı ve çatı katı olmak üzere toplam 8 katlıdır.   

Kız ve erkek öğrenciler için 2 ayrı bloktan oluşan öğrenci evinde 161 adet çift kişilik banyolu yatak odası ve 2 adet 

çift kişilik banyolu engelli yatak odası bulunmaktadır. Öğrenci evinde 336 öğrenci konaklayabilecektir.

Her katta iki adet 50 m2 çalışma odası ve tüm yatak odalarında internet ve tv bağlantısı vardır.

Öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere kafeterya, mutfak, yemekhane, çamaşırhane, kütüphane, bilgisayar 

odası, revir, idari bölümlerle çağdaş hizmet sunulan TMMOB Teoman Öztürk Öğrenci Evi ve Sosyal Tesisi’nde ayrıca 

500 kişilik konferans salonu, 250 m2 çok amaçlı salon, 575 m2 fuaye alanı, 1600 m2 forum alanı da yer almaktadır. 

TMMOB TEOMAN ÖZTÜRK ÖĞRENCİ EVİ İÇİN

KAYIT BAŞVURULARI BAŞLADI 

İletişim  :  TMMOB Teoman Öztürk Öğrenci Evi ve Sosyal Tesisi
Mehmet Akif Ersoy Mah. 295. Sokak No: 6 Yenimahalle / Ankara

Tel : 0 312 386 10 38      http://ogrencievi.tmmob.org.tr

TMMOB Teoman Öztürk Öğrenci Evi ve Sosyal Tesisi 2015-2016 öğrenim dönemi için başvuru ve kayıtlar 

başladı. 2 kişilik odalarda kahvaltı dahil kişi başı 1 aylık oda katkı payı 400 TL olan öğrenci evi için başvurular 

web sayfası üzerinden yapılacaktır.
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SİVAS KATLİAMININ 22. YILINDA BİNLERCE KİŞİ

MEYDANLARDAN HAYKIRDI :  “UnutMADIMAKlımda” 

TMMOB İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARI KURULTAYI

SONUÇ BİLDİRGESİ YAYIMLANDI

Sivas Katliamının 22. yıldönümünde ülkenin dört bir yanında binlerce kişi alanlara çıkarak, davası zaman 

aşımına uğrayan katliamı protesto etti.

TMMOB İş Güvenliği Uzmanları Kurultayı, 9-10 Mayıs 2015 tarihlerinde Ankara‘da İnşaat Mühendisleri Odası 

Teoman Öztürk Toplantı Salonu‘nda gerçekleştirilmiştir. Kurultay, TMMOB 43. Olağan Genel Kurulu kararı gereği 

düzenlenmiş ve öncesinde Ankara, Bursa, Denizli, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kocaeli ve Zonguldak illerinde İl 

Koordinasyon Kurullarımız aracılığı ile yerel çalıştaylar yapılmıştır.

Sivas’ta 33 kişinin katledildiği 2 Temmuz 1993’ün yıldönü-

münde başta Sivas olmak üzere birçok kentte anma etkinlikleri 

ve protesto gösterileri düzenlendi.

Ankara’da Toros Sokak’ta toplananlar her yıl olduğu gibi Kolej 

Meydanı’na yürüdüler. Son yılların en geniş katılımlı Sivas anması 

olan etkinlik, Madımak Oteli’nde yakılarak öldürülenler, Gezi di-

renişinde hayatını kaybedenler ve devrim şehitleri için yapılan 

saygı duruşuyla başladı.

Saygı duruşunun ardından Tertip Komitesi adına Alevi Bektaşi 

Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Ali BAŞAK bir konuşma yaptı.

Miting konuşmaların ardından cem gösterisiyle sona erdi.

TMMOB İş Güvenliği Uzmanları Kurultayı‘nda, iş gü-

venliği uzmanlığı konusu mevzuatlar ve uygulanan po-

litikalar düzleminde ele alınmış, mevcut durum ve so-

runlar irdelenmiş ve yerel çalıştaylardan çıkan sonuçlar 

değerlendirilerek tespit ve öneriler geliştirilmiştir.

Sağlıklı ve güvenli ortamda çalışmanın temel bir in-

san hakkı olduğu bilinci ile gerçekleştirilen Kurultayın 

değerlendirme, tespit ve önerileri aşağıda sıralanmıştır ;

-

sın büyük bir sorun yumağı halindedir.

-

lında kabul edilen 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanu-

nu‘ndan sonra da, iş cinayetleri ve ölüm sayısında azalma 

değil artışın olması, “mükemmel yasa” olarak ifade edilen 

6331 sayılı İş Sağlığı Güvenliği Kanunu‘nun sorunlara çö-

züm olmadığını göstermiştir.

değişiklikler, sorunun köklerine inen, köklü çözümler üreten 

bir içerikte değildir. Soma, Torunlar İnşaat ve Ermenek‘te 

yaşanan toplu katliamlar ardından gündeme gelen yasa 

değişiklikleri de sorunun kronikleşmiş halini gün yüzüne çı-

karmaktadır. Yasa ve mevzuat düzleminde gündeme gelen 

değişiklikler iş cinayetlerini ve meslek hastalıklarını önlemekte 

yeterli olmamakta; can kayıpları ve sakatlanmalar giderek 

artmaktadır.

yalnızca, 6331 sayılı İş Sağlığı Güvenliği Kanunu‘ndan iba-

ret değildir. 4857 sayılı İş Kanunu ve bu çerçevede yapılan 

diğer düzenlemeler de doğrudan işçi sağlığı ve iş güvenli-

ğini ilgilendiren, etkileyen düzenlemelerdir.

esnek çalışma türleri, uzun çalışma süreleri, asıl işveren-alt iş-



21MMO VE TMMOB ‘DEN HABERLER

veren ilişkisi vb. hususlar ile 1983 yılından bu yana sendikalaş-

ma, toplu sözleşme ve grev hakkının kullanımını zorlaştıran 

düzenlemeler,çalışanların işçi sağlığı ve iş güvenliğine doğru-

dan müdahalesini engelleyen düzenlemelerdir ve bu durum 

iş cinayetlerini ve işçi katliamlarını artıran faktörlerdendir.

-

leri, kent yağması doğrultusunda artan inşaatlar ve ma-

denlerin kontrolsüzce özel sektör işletmesine açılmasının 

sonucudur.

-

zalarında dünyada ön sıralarda yer almaktadır. İş kazası so-

yükselmiştir. Meslek hastalıklarında sayı gerçeğinden çok 

düşük gösterilmektedir. 2013 yılında çalışan sigortalı sayısına 

göre yaklaşık yetmiş beş bin civarında meslek hastalığı tespit 

edilmesi gerekirken SGK istatistiklerinde tespit edilen meslek 

hastalığı sayısının 371 olması anlaşılır bir durum değildir.

devletin ve işverenin görevidir.

-

lerin diğer meslek grupları ile aynı statüde ele alınması doğru 

değildir. İş güvenliği mühendisliği, bir meslek değildir ve bu 

anlamda değerlendirilmelidir.

-

ması, yaşanan sorunların en temel kaynağıdır. İşyerlerine 

verilecek işçi sağlığı ve iş güvenliği hizmetleri bir kamu 

hizmeti olarak ele alınmalıdır.

dershanelere bırakılması ile birkaç yıl içerisinde “uzman” sayısı 

100 bini aşmıştır. Her kazadan sonra, işyerinde ücretli olarak 

çalıştırılan uzmanlar ve hekimler sorumlu tutulmuştur.

devredilmesi ile Ortak Sağlık ve Güvenliği Birimi sayısı iki 

binin üzerine çıkmıştır.

ve denetimin yalnızca Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 

tarafından yürütülmesi doğru kararların alınmasının önünde 

bir engeldir. Bu nedenle düzenleme ve denetleme; Çalışma ve 

Sosyal Güvenlik Bakanlığı‘nın yanında, Sağlık Bakanlığı, Üni-

versiteler, Sendikalar, TTB ve TMMOB‘den oluşan idari ve mali 

yönden bağımsız bir enstitü tarafından yerine getirilmelidir.

-

tü tarafından yeniden ele alınmalı ve kararlaştırılmalıdır.

sömürüsü sona erdirilmelidir.

sağlanmalıdır. Haklı bir sebebe dayanmaksızın iş akitleri ve 

sözleşmeleri hiçbir şekilde sona erdirilmemelidir.

-

nin sağlanması konusundaki görevlerinin bir danışmanlık 

hizmeti olduğu kabullenilmelidir.

mevzuatta net olarak belirlenmelidir.

alınmalı, süre ve içerik olarak yeniden düzenlenmelidir. Eği-

timler, enstitü oluşturuluncaya kadar üniversiteler ve TMMOB 

tarafından gerçekleştirilmelidir.

ilişkin bilgileri sürekli yenilenmelidir, bu anlamda yenileme 

eğitimlerinin kaldırılması kararı doğru değildir. İş güvenliği 

uzmanlarının bilgileri en geç yılda bir yenilenmelidir. Yeni-

leme eğitimleri TMMOB‘ye bağlı Odalarca yapılmalıdır.

ya da işyerleri ile yapacakları iş sözleşmelerinde, uzmanların 

hak ve çıkarlarını korumak üzere tip sözleşme hazırlanmalı-

dır. Tip sözleşmelerin bir örneği sicilleri tutmaya esas olmak 

üzere TMMOB‘ye bağlı ilgili Odalara iletilmelidir.

şekilde 180 saati geçmemelidir, 217 saat uygulamasına 

son verilmelidir.

-

lık ve Güvenliği Birimlerinde çalışan uzmanlar için de zorunlu 

hale getirilmelidir.

dersleri zorunlu ders olmalıdır.

-

da bildirmeli, bildirilen eksiklikler anında Çalışma ve Sosyal 

Güvenlik Bakanlığı tarafından da görülebilmelidir. Risk ana-

lizleri de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı‘nın istediğinde 

ulaşabileceği şekilde elektronik ortamda yer almalıdır.

-

rumluluk sigortası zorunlu olmalı, karşılığı fondan karşılan-

malıdır.

ataması olmayan uzmanlara, herhangi bir getirisi olmadan 

uzmanlık yaptırılması uygulamasına son verilmelidir.

örgütlü gücü önemli bir rol oynayacaktır, bu nedenle alan-

daki mühendislerin örgütlülüğü güçlendirilmelidir.

-

venliği çalışma grupları oluşturulmalıdır.
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TARIM İŞÇİLERİNİN FITRATI ; YA YOLLARDA

YA DA SAĞLIKSIZ ÇALIŞMA ŞARTLARINDAN ÖLÜM!

TMMOB Kadın Çalışma Grubu, Manisa`da mevsimlik tarım işçilerinin trafik kazası sonucu

hayatını kaybetmesi üzerine 7 Temmuz 2015 tarihinde bir basın açıklaması yaptı.

Güvencesiz ve insanlık dışı çalışma koşullarının sistem 

haline getirildiği ülkemizde, olağanlaşan iş cinayetlerinin 

sonuncusunu; tarım işçilerine dayatılan çağdışı çalışma 

koşulları nedeniyle Manisa‘da bir kez daha acı bir şekilde 

yaşadık. Manisa Gölmarmara‘da, üzüm ve mısır üretimiyle 

geçinen Salihli‘nin Çökelek köyünden açık kasa kamyonet-

te taşınan 13‘ü kadın1‘i çocuk olmak üzere 15 tarım işçisi 

trafik kazasında hayatını kaybetti, 2 kişi ise ağır yaralandı.

Hemen her sektörde kanıksanan iş cinayetleri; insana 

verilen değer ile değil, rakamlarla değer bulmakta ve ba-

sında yer almaktadır. Barınma, ulaşım, beslenme, altyapı 

gibi asgari insanca yaşama koşullarının neredeyse hiç ol-

madığı tarım sektöründe, mevsimlik tarım işçilerinin çalış-

ma koşulları, AKP döneminde ortaçağ kölelik koşullarına 

dönmüştür.

Adıyaman ve Isparta Yalvaç‘taki mevsimlik tarım işçile-

rinin, Soma‘da, Ermenek‘te, Şırnak‘taki madencilerin, Meci-

diyeköy‘deki inşaat işçilerinin ya da hemen her gün bir ya 

da iki kişinin bir iş yerinde hayatını kaybetmesi, iktidarın 

işçi sağlığı ve iş güvenliği  konusundaki aymaz tutumunu 

ortaya sermektedir.

 Duble yollarının, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu‘nun   

 hiç bir şey ifade etmediğini bir kez daha gördük.

 Bu bir kaza değildir, bu bir kader değildir,    

 bu bir katliamdır.

 Tarım işçileri İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu‘nun   

 dışında bırakıldığı için,

 Dışa bağımlı tarım politikaları uygulandığı için,

 Yoksullaştırılan köylüler ucuz işgücü haline    

 getirildiği için,

 Güvencesiz, çok düşük ücretlerle uzun süreli   

 çalışmaya mahkûm bırakıldıkları için,

Bu katliamın sorumlusu iktidardır.

Ölenlerin çoğunluğunun kadın olması da bir tesadüf 

değildir. Kayıt dışı çalışma oranının % 80‘lere ulaştığı tarım 

sektöründe çalışanların büyük bir kısmını kadınlar oluş-

turmaktadır. Bu insanlık dışı koşullar altında hiçbir sosyal 

güvencesi olmadan, uzun süreli düşük ücretlerle çalışmak 

zorunda bırakılan kadınlar, tüm sektörlerde olduğu gibi ta-

rım sektöründe de ağır bedeller ödemektedir.

Herhangi bir nedenle her gün en az beş kadının erkek 

şiddetine maruz kaldığı, en az bir kadının öldürüldüğü 

ülkemizde; katillere tahrik indirimi veren, 13 yaşındaki kız 

çocuğunun rızası olduğunu söyleyebilen yargı; iş cinayet-

lerinde de benzer tutum içinde sermayeden, patronlardan 

ve siyasi sorumlulardan yana kararlar verebilmektedir.

Gerici zihniyetle beslenen, kadınları eğitimden, çalış-

ma ve toplumsal yaşamdan kopararak, küçük yaşta imam 

nikâhını meşrulaştıran, güvencesiz ve ucuz işgücü haline 

getirmek isteyen, ölümü kader haline getiren emek ve ka-

dın düşmanı tüm politikaları reddediyoruz.

Her geçen gün daha da artan sosyal güvencesiz, düşük 

ücretli kayıt dışı istihdamı, kader haline getirilen yoksul-

luğu, işsizliği ve fıtrat ile gerekçelendirilen iş cinayetlerini 

durdurmak için derhal gerekli düzenlemeler yapılmalı,  so-

rumlular acilen cezalandırılmalıdır.

İktidarın dayattığı güvencesiz koşullar nedeniyle kay-

bettiğimiz tüm işçilerin ailesine başsağlığı, yaralı olanlara 

da acil şifalar diliyoruz.

Bizler evde, sokakta ya da çalıştığımız yerlerde kadınlar 

olarak yaşadığımız baskı, şiddet ve sömürünün arkasında 

erkek egemen kapitalist düzen olduğunu biliyoruz.

Sosyal adalet için, iş güvencesi için,  eşit işe eşit ücret 

için, fırsat eşitliği için, işsizlik, yoksulluk ve şiddete karşı dur-

mak için, sözümüzü her yerde söylemeye ve mücadelemi-

zi Haziran‘ın izinde büyütmeye devam edeceğiz.

TMMOB Kadın Çalışma Grubu
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TEOMAN ÖZTÜRK’Ü ANDIK

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği`nin 1973-1980 yılları arasında başkanlığını yapan, mühendis-mimar hareketinin 

toplumcu bir çizgiye sahip olmasında ön saflarda yer alan, TMMOB ile bütünleşen Teoman ÖZTÜRK 11 Temmuz 2015 

Cumartesi günü ölümünün 21. yıldönümünde anıldı. ÖZTÜRK için önce “Genel Seçimler, Seçim Sonrası Türkiye ve TMMOB” 

başlıklı bir forum düzenlendi, daha sonra Karşıyaka`daki anıt mezarda anma etkinliği gerçekleştirildi.

Teoman ÖZTÜRK anması için ilk olarak İMO Teoman Öz-

türk Toplantı Salonu`nda “Genel Seçimler, Seçim Sonrası 

Türkiye ve TMMOB” başlıklı bir forum düzenlendi. TMMOB 

Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet SOĞANCI`nın açış ko-

nuşması ile başlayan forumun moderatörlüğünü TMMOB 

YK Sayman Üyesi Bahattin ŞAHİN yaptı.

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet SOĞANCI fo-

rumun açılışında yaptığı konuşmada,  Teoman ÖZTÜRK`ü 

her ölüm yıldönümünde bir etkinlikle andıklarını belirte-

rek bu yıl da seçimler sonrası Türkiye`yi oda başkanları ve 

katılımcılarla değerlendirecekleri bir forum düzenledikle-

rini kaydetti.

TMMOB`nin seçim öncesi hazırladığı seçim bildirgesin-

den Türkiye`nin içinde bulunduğu durumu değerlendiren 

bölümü okuyan SOĞANCI, “Biz biliyoruz; tüm sorunların 

çözümü eşit, özgür ve demokratik bir Türkiye yaratılmasın-

dan geçiyor. TMMOB de bunun için mücadelesini sürdü-

rüyor” diye konuştu.

Son günlerde AKP`nin sözcüsü durumundaki bazı ba-

sın organlarında TMMOB`ye karşı yürütülen kampanyaya 

da değinen Soğancı, iddiaları tek tek yanıtlayarak TMMO-

B`ye saldıranların kendi tarihlerine ve TMMOB tarihine 

bakmaları gerektiğini söyledi.

 “TMMOB 60 Yıldır Denetlenmiyor”, “Haraç Vermeyene 

Meslekten İhraç”, “Bilirkişiler TMMOB`un Tekelinde”, “TM-

MOB`un Aldığı Haraçla Her Yıl Bir Saray Yapılır”, TMMOB 

Diktatörlüğü”, “1 Katrilyonun Hesabını Ver TMMOB”, “TM-

MOB Aidatları DHKP-C`ye mi Gidiyor?” gibi gazete başlıkla-

rını okuyan SOĞANC’ı, bu saldırılarla, tehditlerle TMMOB`-

ye diz çöktüremeyeceklerini ve TMMOB`nin mücadelesini 

durdurmaya kimsenin gücünün yetmeyeceğini ifade etti.

SOĞANCI`dan sonra sırasıyla Hüseyin YEŞİL (EMO), 

Emre FİDAN (TMO), Abdullah ZARARSIZ (FMO), Ayşe Işık 

EZER (ŞPO), Sinem DEDETAŞ (Gemi MO), Feramuz AŞKIN 

(GMO), Yusuf SONGÜL (GIDAMO), Eyüp MUHÇU (Mimarlar 

O.), Şevket DEMİRBAŞ (JFMO), Hüseyin ALAN (JMO), Selçuk 

SOYLU (MMO), İyigün PULAT (OMO), Mustafa ERDOĞAN 

(HKMO), Ali AÇAN (İMO), Kadir DAĞHAN (GIDAMO), Be-

tül UYAR (Peyzaj MO), Hüseyin ENGİN (İMO), Emin DEMİR 

(KMO) konuştular.

Teoman ÖZTÜRK için daha sonra Karşıyaka`daki anıt 

mezarı başında bir anma gerçekleştirildi. TMMOB Yönetim 

Kurulu Başkanı Mehmet SOĞANCI, Teoman ÖZTÜRK`ün 

çizdiği yolda bugün de mücadelenin devam ettiğini be-

lirtti. Soğancı`dan sonra Teoman ÖZTÜRK ile aynı dö-

nemde mücadele etmiş arkadaşları da söz alarak onunla 

ilgili duygularını aktardı. Sırasıyla; Oğuz TÜRKYILMAZ, Ali 

AÇAN, Haydar İLKER, İyigün PULAT, Hüseyin YEŞİL, Hüsnü 

SOLMAZ, Ömer YENEL ve Teoman ÖZTÜRK‘ün kızı Elif ÖZ-

TÜRK söz alarak anılarını aktardılar.
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DİSK, KESK, TMMOB, TTB HEYETİ

SURUÇ’TA ANMA VE BASIN TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRDİ 

DİSK, KESK, TMMOB, TTB Başkan ve yöneticileri 21 Temmuz 2015 tarihinde 20 Temmuz’da 31 gencin öldüğü, 

yüzlerce yaralının bulunduğu katliamı protesto için Suruç’a gitti. TMMOB adına heyette TMMOB Saymanı 

Bahattin ŞAHİN, Yürütme Kurulu Üyesi Mehmet TORUN ile Genel Sekreter Dersim GÜL yer aldılar. Suruç 

ziyaretine ayrıca Diyarbakır ve Şanlıurfa İKK sekreteri ve temsilcileri de katıldı.

Heyet ilk önce katliamda öldürülen gençlerin Gaziantep’te gerçekleşen cenaze törenine katıldı. Daha sonra Suruç’a 

giden heyet, katliamın gerçekleştiği Amara Kültür Merkezi önünde bombanın patladığı yere karanfiller koyarak bir basın 

açıklaması gerçekleştirdi. Basın açıklamasında DİSK Genel Başkanı Kani BEKO, KESK Eş Genel Başkanı Şaziye KÖSE, TTB Mer-

kez Konseyi Başkanı Beyazıt İLHAN ve TMMOB Genel Sekreteri Dersim GÜL birer konuşma yaptılar.

Basın açıklamasından sonra heyet Suruç Kaymakamı Abdullah ÇİFTÇİ ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Açıklama sırasında okunan ortak metin şöyle:

AKP’nin etnik, milliyetçi ve hegomonik Ortadoğu politikası 

can almaya devam ediyor… Kobanê’nin Yeniden İnşa çalışmala-

rına katılmak üzere İstanbul’dan Urfa’nın Suruç ilçesine gelen SG-

DF’li 300 gencimizin konakladığı Amara Kültür Merkezi’nde dün 

kelimelerle ifade edilemeyecek kadar alçakça bir saldırı sonucu 

meydana gelen patlamada 30’dan fazla gencimiz yaşamını yitir-

di, çoğu ağır olmak üzere onlarcası yaralandı. Bu vahşi saldırıyı 

nefretle ve şiddetle kınıyor, protesto ediyoruz.

Öfkemiz de, acımız da çok büyük! Kobanêli çocuklara oyun-

cak getirip Kobanê’nin yeniden inşası için gönüllü olan, tatille-

rinden feragat eden bu gençlerimize kıyan katiller sürüsünü 

hepimiz yakından tanıyoruz. Kobanê’de daha bir ay önce çoğu 

çocuk ve kadın olmak üzere 250’den fazla insanı katledenler dün 

de Suruç’ta gençlerimizi katlettiler. Aynı katiller 5 Haziran’da da 

Diyarbakır’da yüzlerce insanımızı katletmeyi hedeflemişlerdi.

Katiller de, onlara bu zemini hazırlayanlar, yönlendirenler de 

belli. 5 Haziran’da Diyarbakır’da bombayı meydana koyan katili 

kimler kolladı, korudu, görmemezlikten geldiyse Suruç’ta da aynı 

odak saldırıyı önlememiş, gerekli tedbirleri almamıştır. Bugün 

burada kişi başına birkaç polisi dikenler dün neredeydi diye sor-

madan edemiyoruz!

AKP politikaları nedeniyle Ülkemiz Suriye’ye, Irak’a, Yemen’e, 

Afganistan’a dönme tehlikesi ile karşı karşıyadır. Hamasi nutuk-

larla gizlenemeyecek kadar tehlike büyümüştür. Katiller masum, 

sivil, çocuk demeden onlarca, yüzlerce insanı katletmeyi he-

defliyorlar. Ne yazık ki, bu zemini yaratan ve büyüten AKP hala 

geldiğimiz noktanın farkında değil ya da zaten istedikleri böy-

lesi bir ortam olduğu için farkında değilmiş gibi davranıyorlar! 

Oysa AKP’nin dış politikasının kamuoyu nezdinde ve vicdanında 

mahkûm olduğu 7 Haziran seçimlerinde de ortaya çıkmıştır.

AKP ve Cumhurbaşkanına buradan bir kez daha sesleniyoruz; 

etnik, mezhepçi ve “Yeni-Osmanlıcılık” politikasından vazgeçin! 

Emperyalizmin ve AKP’nin Ortadoğu’yu kan gölüne çeviren bu 

politikaları ülkemizi de aynı tehditle karşı karşıya getirmiştir.

Bilinmelidir ki, katliam, savaş ve kaos zemini hazırlayan politi-

kaları uygulayanlar tarih önünde hesap vermekten kurtulamamış-

lardır, bundan sonra da kurtulamayacaklardır.

Karanlık hesaplar ve hevesler uğruna insanlarımızın, genç-

lerimizin, çocuklarımızın katledilmesine seyirci kalmak da en az 

katiller kadar suça ortak olmaktır. İnsani değerlere dair en ufak bir 

kaygısı olan tüm kesimleri katliamlara ve zemin hazırlayan politi-

kalara karşı seslerini yükseltmeye çağırıyoruz.

Geldiğimiz nokta vahimdir. Geleceğe dair endişe ve kaygımız 

büyüktür. IŞİD’i Suriye’de, Irak’ta ya da herhangi bir ülkede ara-

maya gerek yoktur. Ortaya çıkaranlar, büyütenler ve besleyenler 

şimdi ülkemizde harekete geçirdiler. IŞİD aracılığıyla demokratik 

eylem ve etkinlik gerçekleştirmemizi engellemek istiyorlar. Ken-

dilerine engel olarak gördükleri demokrasi güçlerini IŞİD üzerin-

den tehdit ediyor, katlediyorlar. IŞİD kimi zaman bir maşa kimi 

zaman özlem duydukları bir rejimin adı olarak kullanılıyor.

Halklarımız bu gerçeğin farkında ve bu farkındalık onların tüm 

kurgularını bozacak en büyük güçtür. Birarada, özgür ve onurlu 

yaşama iradesi oynanacak tüm oyunları ve saldırıları bozacak, ka-

tilleri açığa çıkaracaktır.

DİSK-KESK-TMMOB-TTB olarak şimdiye kadar olduğu gibi 

bundan sonra da savaş, gerilim ve katliam politikalarına karşı 

ısrarla barışı örmeye, halkların kardeşliğini savunmaya devam 

edeceğiz.

En ufak insani değerden nasibini almamış katiller sürüsünün 

gerçekleştirdiği saldırıyı bir kez daha nefretle kınıyor, yaşamlarını 

yitirenlere başsağlığı, yakınlarına sabır ve metanet, yaralılara acil 

şifalar diliyoruz.
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ON ÜÇ YILDIR ENERJİDE DIŞA BAĞIMLILIĞI ARTIRAN,

KAMUSAL VARLIK VE FAALİYETLERİ ÖZEL TEKELLERE SUNAN AKP, 

HİÇ BİR ŞEY OLMAMIŞÇASINA TEKRAR İKTİDARA GELMEMELİDİR

TMMOB Makina Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu ve Enerji Çalışma Grubu Üyesi Şayende YILMAZ 

ve Enerji Çalışma Grubu Başkanı Oğuz TÜRKYILMAZ tarafından hazırlanan “Enerji ile İlgili Temel Referans 

Belgelerine Yönelik Bir Değerlendirme ve Çözümleme Çalışması” başlıklı Oda Raporu yayınlandı.

Olmamışçasına Tekrar İktidara Gelmemelidir.

Uygulamayı, Denetlemeyi ve Üretim İçin Güvence Olan Kamu Varlığını Koruma ve Geliştirmeyi Benimsemelidir.

TMMOB Makina Mühendisleri Odası, ekte tam metni 

sunulan ve internet sitemizde yer verilen “Enerji ile İlgili Te-

mel Referans Belgelerine Yönelik Bir Değerlendirme ve Çö-

zümleme Çalışması” başlıklı Raporda, siyasal iktidarın 2013-

2015 döneminde yayımladığı enerji ile ilgili temel referans 

belgelerinin çözümlenmesini amaçlamıştır. Çalışmamızda 

resmi belgeler arasındaki farklılıklar ve tutarsızlıkların yanı 

sıra abartılı hedefler de incelenmiştir. Çalışmanın çıkış nok-

tası, 2015 Şubat ayında kamuoyuna duyurulan “Ulusal 

Yenilenebilir Enerji Eylem Planı”dır. Ancak bu Plan, 2014-

2018 dönemini kapsayan 10. Kalkınma Planı‘nın enerji ile 

ilgili bölümleri ve ona dayanarak hazırlanan; “Yerli Kaynak-

lara Dayalı Enerji Üretim Programı Eylem Planı” ile 2014 

sonunda açıklanan 2015-2019 dönemini kapsayan “Enerji 

Bakanlığı Strateji Belgesi” ile birlikte değerlendirilmiştir. 

Raporumuzda ayrıca “Türkiye‘deki Nükleer Enerji Santral 

Projeleri Üzerine Notlar, Gözlemler ve Yanıt Bekleyen Soru-

lar” başlıklı çok önemli bir ek de bulunmaktadır. 

Tutarlılıktan Yoksun Ulusal Yenilenebilir Enerji 
Eylem Planı Üzerine Bazı Notlar

1. Hazırlanışı, “ulusal ve stratejik” olma iddiasına 

aykırı

Plan‘ın kapağında, “Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 

Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü, Plan‘ın hazırlanması 

sürecinde Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), İs-

panya Krallığı Hükümeti ve Deloitte Touche&Tohmatsu ile 

iş birliği yapmıştır” denilmektedir. Bu ifade ciddi bir soruna 

işaret etmektedir. Zira Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı‘nın 

(ETKB), ulusal bir eylem planını, uluslararası bir banka ve ya-

bancı bir hükümet ile birlikte hazırlaması garip bir uygulama-

dır. Genel olarak ETKB, özel olarak Yenilenebilir Enerji Genel 

Müdürlüğü bünyesinde görev alabilecek çok sayıda uzman 

varken; ulusal ve stratejik nitelikte bir eylem planının hazırlan-

masını uluslararası bir danışmanlık şirketine havale etmek, 

hayretleri mucip bir iştir.

2. Tartışmalı referans değerler ve bir örnek 

Plan‘ın 9. sayfasında yer alan “Önemle belirtilmesi gere-

ken bir başka husus da, Türkiye‘de birincil enerji tüketimi-

nin 2012 yılında 121 milyon TEP‘e ulaşması ve bu rakamın 

yüzde 82‘sinin ithalat yoluyla karşılanmış olmasıdır” ifade-

si hatalıdır. Zira ithalat oranı son ETKB verilerine göre yüzde 

73,5‘tir.

3. Sorunlu enerji tüketim artış hızları 

Plan‘da yer alan “Türkiye‘nin enerji tüketimi ile GSYH 

gelişimi arasında yüksek bir korelasyon bulunmaktadır 

(istatistiksel olarak yüzde 95‘ten fazla R2). Son on yılda-

ki gözlemlere göre nispi olarak GSYH‘daki yüzde 1‘lik bir 

artış ulusal enerji tüketiminde yüzde 3,4‘lük bir artışa yol 

açmaktadır” ifadesi tartışmalıdır. Aynı şekilde, “kısa vadede 

uluslararası ekonomi kuruluşları 2012-2017 dönemi için 

yüzde 5,1 ve 2018-2030 dönemi için yüzde 4,3 gibi daha 

yüksek büyüme oranları tahmin etmektedir” saptaması da 

sorunludur.

Siyasi iktidar, elektrikte de yıllık yüzde 5-6 oranında ta-

lep artışları öngörmektedir. ETKB‘nin 2015-2019 Stratejik 

Planı‘nda da, elektrik üretiminde olması gerekenden daha 

yüksek hedefler yer almaktadır. Yüksek hedefler nedeniyle 

Türkiye‘nin geçmişte de gereksiz yükümlülükler üstlendi-

ği, örneğin doğal gazda önemli bir ekonomik bedel öde-

mek zorunda kaldığı hatırlanmalıdır. Nitekim 2013 elekt-

rik tüketiminde öngörülen artış yüzde 5,40 iken, tüketim 

yalnızca yüzde 2,43 artmış, üretim ise yüzde 0,1 oranında 

azalmıştır. 2014 için ise talepte yıllık bazda yüzde 5,5 ar-

tış öngörülürken, geçici verilere göre gerçekleşen üretim 

yüzde 4,26 oranında, tüketim ise yüzde 3,71 oranında art-

mıştır. 2015‘in ilk beş ayında tüketim artışı yüzde 2.83‘dür. 

Yani, gerçekleşen tüketim artışı, tahmin edilenin, 2014‘de 

üçte bir oranında, 2015‘in ilk beş ayında yarısı kadar geri-

sinde kalmıştır. 
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Ülke ekonomisindeki gelişmelerle bağlantılı olarak 

elektrik talep artış hızı yavaşlamaktadır. Geçtiğimiz dö-

nemlerde bu hız milli gelir artış hızından fazla gerçekle-

şiyordu. Elektrik tüketim kompozisyonunun değişmesiyle 

birlikte bu ilişkide de değişiklik gözlemlenmiş; elektrik tü-

ketim artışı milli gelir artış oranına yaklaşır olmuştur. Dünya 

ölçeğinde etkin olan durgunluk, başta Rusya olmak üzere 

bölge ülkelerinde yaşanan ekonomik kriz ve önümüzdeki 

yıllarda ülkemiz için azami yüzde 2-3‘lük milli gelir artış ön-

görüleri dikkate alındığında; elektrik talep artış oranı ile bi-

rincil enerji talep artışının düşük oranlarda gerçekleşeceği 

anlaşılmaktadır. Nitekim birincil enerji tüketimi 2000-2013 

döneminde toplam yüzde 49,4 oranında (ortalamada yıl-

lık yüzde 3‘ün biraz üzerinde) artmıştır. Hal böyle iken ve 

enerji yoğunluğunu yüzde 20 azaltma gibi bir hedef var-

ken, önümüzdeki yıllarda çok hızlı bir enerji tüketim artışı 

öngörülmesi izaha muhtaçtır.

Yukarıda örneklenen saptamaların çok daha kapsamlı-

sı, incelenen belgelerin diğer konu başlıklarını da içeren 

boyutları ile Raporumuzun tam metninde bulunmaktadır. 

AKP iktidarı ülke ve halk çıkarlarına aykırı politika-

lar uygulamıştır.

Söz konusu belgelerin siyasi sorumluluğunu taşı-

yan AKP iktidarının genel bir değerlendirilmesinin de 

yapılması gerekmektedir. 

İzledikleri politikalar seçmen çoğunluğu tarafından be-

nimsenmediği için, 7 Haziran seçimleri sonucu TBMM‘deki 

çoğunluğu yitiren mevcut siyasi iktidar temsilcileri hiçbir 

şey olmamış gibi davranmakta, on üç yıldır sürdürdükleri 

ülke ve halk çıkarlarını gözetmeyen uygulamaları yoğun-

laştırarak sürdüreceklerini ifade etmektedir. 

AKP iktidarının izlediği politikalar; kamuyu küçültme, iş-

levsizleştirme, kamu varlıkları ile elektrik dağıtım ve üretim 

faaliyetlerinin tamamını özel sektöre bırakma, iletimdeki 

kamu etkinliğini sınırlama ve zaman içinde taşeronlaştır-

ma, özel iletim hatları yapımı, EPİAŞ vb. uygulamalarla özel 

sektörü daha etkin kılma, kamusal planlama, üretim, de-

netim uygulamalarını rafa kaldırmaya yöneliktir. Bu anlayış, 

2002‘den bu yana tüm dağıtım şirketlerini özelleştiren, ka-

munun elektrik üretimindeki payını yarı yarıya azaltıp üçte 

birin altına düşüren, kamunun elinde kalan son bir kaç 

termik santralı ve birçok hidroelektrik santralı hızla satma-

yı, elde kalacağı söylenen az sayıda hidroelektrik santralla 

üretimde kamu payını yüzde 10‘un altına çekmeyi göze 

alan bir ekonomi politik yaklaşımına sahiptir.  Bugün de 

hükümet, istifa etmiş olmasına rağmen üç büyük (Soma, 

Orhaneli, Tunçbilek) termik santralı devretmekte, hatta 

Özelleştirme Yüksek Kurulu kararı aracılığıyla birçok santra-

lı (26 HES ile birlikte Hopa Termik Santralı, Bursa Doğalgaz 

Santralı, Aliağa Kombine Çevrim Gaz Türbinleri Santralı ve 

ayrıca Türkiye Elektromekanik Sanayi) özelleştirme kapsa-

mına almakta; atamalara devam etmekte;  EPDK aracılı-

ğıyla da Akkuyu Nükleer AŞ‘ye ön lisans vermektedir. Bu 

anlayış 2002‘de birincil enerji üretiminde yüzde 31 olan 

yerli kaynak payını artırmak bir yana yüzde 26,5‘e gerilet-

miş, çok sayıda yeni doğal gaz ve ithal kömür projesiyle 

dışa bağımlılığı artırmış, enerji girdileri ithalatı faturasını 

yükseltmiştir.

Ayrıca istifa etmiş bir hükümetin, Türk Akımı vb. proje-

lerle, ülkenin uzun dönemli geleceğini ipotek altına alacak 

girişim ve taahhütlerde bulunması kabul edilemez.

Hükümet kurmaya talip siyasi partilere de bir kez 

daha hatırlatıyoruz:

1. Enerjiden yararlanmak temel bir haktır ve tüm tüketici-

lere yeterli, kaliteli, sürekli, düşük maliyetli, güvenilir bir şekilde 

sunulması temel politika olmalıdır.

2. Enerji üretiminde ağırlık yerli, yeni ve yenilenebilir enerji 

kaynaklarına verilmelidir. 

3. Planlamanın mutlak gerekliliği kabul edilmeli; planla-

ma ulusal, kamusal çıkarların korunmasını, kamusal hizmet 

perspektifi ile toplumsal yararın artırılmasını hedeflemeli, ya-

salar bu esaslara göre düzenlenmelidir

kullanımında ve elektrik üretiminde dışa bağımlılığın azaltıl-

ması, süreklilik, toplumsal fayda ve maliyet analizi, arz güve-

nilirliği ve çevreye verilen zararın asgari düzeyde olması un-

surlarını içermelidir. Gerek kamu ve özel sektör yatırımları için 

bu planlamaya uymak zorunluluğu getirilmelidir.

5. Sorunlara çözüm getirmediği ortaya çıkan kamu ku-

rumlarını küçültme, işlevsizleştirme ve özelleştirmeler ile özel-

leştirme amaçlı politika ve uygulamalar son bulmalı; mevcut 

kamu kuruluşları etkinleştirilmeli, güçlendirilmelidir. Enerji 

üretim, iletim ve dağıtımında, kamu kuruluşlarının; çalışan-

ların yönetim ve denetimde söz ve karar sahibi olacağı, özerk 

bir statüde, etkin, verimli çalışmalar yapması sağlanmalıdır. 

Bu kapsamda; elektrik üretim, iletim, dağıtım faaliyetlerinin 

bütünlük içinde olması için EÜAŞ, TEİAŞ, TEDAŞ, TETAŞ, es-

kiden olduğu gibi Türkiye Elektrik Kurumu (TEK) bünyesinde 

birleştirilmelidir. 

6. Enerjiyle ilgili tüm kurumlar çalışmalarında şeffaflaş-

malı, bilgiler yaygınlaşmalı, herkesçe erişilebilir, kullanılabilir 

olmalıdır. 



27

SANAYİNİN SORUNLARI VE ANALİZLERİ (VIII):
METAL İŞKOLUNUN BÜYÜK FİRMALARINDA GELİR EŞİTSİZLİKLERİ

TMMOB Makina Mühendisleri Odası’nın (MMO)  her ay iktisatçı-yazar Mustafa SÖNMEZ’in katkısıyla yayımladığı sana-

yinin sorunları bülteninin sekizincisi, “Metal İşkolunda Büyük Firmalarda Gelir Eşitsizliği” üzerinedir. İlgili araştırma raporu-

nun basın özeti bilgilerinize sunulmaktadır.

MMO VE TMMOB ‘DEN HABERLER

Makina Mühendisleri Odası Araştırmasına Göre En Bü-

yük 500 Firma Arasında Yer Alan 178 Metal Firmasında Bü-

yük Bölüşüm Eşitsizliği Var.

Metal işkolunda katma değerden firma kârı yüzde 40 

iken ücretin payı yüzde 17

İSO, TİSK ve TÜİK verileri kullanılarak yapılan araştırmada 

metal işkolundaki eşitsizliklere dikkat çekildi. Araştırmanın 

bulguları şu başlıklarla ifade edildi:

- Mayıs ayında yükselen metal işkolunda işçi hareketinin 

direnişi, üretimi de önemli ölçüde etkiledi. TÜİK verilerine göre 

otomotivde Mayıs üretimi Nisan‘a göre yüzde 21 geriledi. 

Diğer ulaşım araçları alt sektöründe de Mayıs ayında düşüş 

yüzde 21‘i buldu. 

- Türkiye‘nin en büyük 500 firmasının 178‘inin yer al-

dığı metal işkolunun toplam cirodaki payı yüzde 42,5‘u 

bulmuştur. Yine bu 178 metal firması, en büyük 500‘ün 

toplam ihracatının yüzde 52,5‘ini gerçekleştirmektedir. 

Metalin büyük 178 firması, ilk 500‘ün istihdam ettiği 640 

bine yakın ücretlinin de yüzde 26,5‘ini bünyelerinde barın-

dırmaktadırlar. 

brüt katma değerin dönem kârı ve ücret olarak paylaşılmasın-

da oldukça büyük adaletsizlikler olduğunu ortaya koymaktadır. 

ücretin payı yüzde 17‘de kalmaktadır. Büyük metal işyerlerinde 

sendika örgütlülüğü olmasına rağmen, bu fark yaşanmıştır. 

- İlk 10 arasında dönem kârının üretilen brüt katma 

değeri açısından ilk sırayı Ereğli Demir Çelik yüzde 110 ile 

alırken Mercedes Benz yüzde 68 ile ikinci sırayı, İskende-

run Demir çelik ise yüzde 51 ile üçüncü sırayı almıştır. İlk 

10 firma içinde dönem kârını brüt katma değere göre en 

düşük gösterenler Koç Grubu‘na ait Arçelik (Yüzde 19) ile 

Ford Otomotiv (yüzde 14) olmuştur. 

- İskenderun D.Ç. ve Ereğli D.Ç. gruplarında ücretlerin brüt 

katma değerden en düşük payı aldıkları ve ilkinde yüzde 8‘in 

ikincisinde ise yüzde 13‘ün altında bir ücret payı olduğu anla-

şılmaktadır. Tofaş, Ford, Mercedes gibi otomotiv firmalarında 

da ücretlerin brüt katma değerden aldıkları paylar ortalama 

yüzde 15 ile 18 arasındadır. 

Makina Mühendisleri Odası‘nın araştırmasının sonuç 

bölümünde ise şöyle denildi : 

“Bu bölüşüm çarpıklığı nedeniyle önce otomobil fab-

rikalarında olmak üzere ücretliler kendilerini temsil eden 

sendikanın bölüşüm konusunda yeterince doğru politika 

izlemediğini düşünerek sendikayı protesto etmiş, ayrıca 

bu haklı tepkiyi anlayışla karşılamayan ve saygı gösterme-

yen işvereni de protesto ederek üretimi yavaşlatmış, yer yer 

durdurmuş ve seslerini tüm Türkiye‘ye hatta Avrupa‘daki 

işçi örgütlerine duyurmuşlardır. Ücretlilerin mücadelesi 

demokratik kitle örgütlerince, demokrat kamuoyunca da 

hep desteklenecektir.”
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SANAYİNİN SORUNLARI VE ANALİZLERİ (IX):
SANAYİDE AZ SAYIDA FİRMA EGEMENLİĞİ

Odamızın, her ay iktisatçı-yazar Mustafa SÖNMEZ`in katkısıyla hazırladığı sanayinin sorunları bülteninin dokuzuncu-

sunu “Sanayide Az Sayıda Firma Egemenliği” konusuna ayırdı. TÜİK verileri kullanılarak yapılan araştırmada imalat sana-

yinde artan yoğunlaşma, az sayıda firma egemenliğine örnekleriyle yer verildi.

-

yinin dörtte birinde yoğun tekelleşme var. Özelleştir-

meler devlet tekellerinin özel tekellere dönüşmesini 

engelleyemedi. 

oluşacak fiili yahut anlaşma sonucu doğacak tekelleşmeyi 

ve kartelleşmeyi önleme görevi vermiş ve bununla ilgili re-

kabet kurulu görevlendirilmişken, tekelleşme doludizgin 

devam ediyor.

   Araştırmanın bulguları şu başlıklarla ifade edildi;

özelliklerinden biri, alt sektörlerde az sayıda firma ege-

menliğinin hüküm sürmesidir. Bu durum, Türkiye ekono-

misi içinde önemli bir kırılma sayılan 1980 öncesinin ithal 

ikameci sanayi dönemi için de eleştiri konusuydu, 1980 

sonrası dünya ekonomisine açılımın yaşandığı “dışa açık” 

dönemde de dış rekabet iddialarına rağmen, monopo-

listik (tekelci) ve oligopolistik (az sayıda firma egemenliği) 

yapılar, sorun alanı olmaktan çıkamadı. 

-

dan bu yana yayımladığı “Sanayi ve Hizmet Sektöründe 

Yoğunlaşma” araştırmalarıyla da ortaya koymaktadır. TÜİK, 

525 farklı sınıfın 108‘inde en az 4 firmanın toplam dal ciro-

sunun yüzde 70‘inden fazlasını kontrol etmesini “çok yük-

sek yoğunlaşma” olarak adlandırmaktadır. 

-

sayan 525 dalın 223‘ü imalat sanayindedir ve imalat sa-

nayinin dörtte birinde çok yüksek derecede yoğunlaşma 

gözlenmektedir. 

 Tekelci özellikteki sektörlerin başını petrol rafinajı çek-

mektedir. 2005 öncesine kadar kamu mülkiyetinde bulunan 

Tüpraş‘ı özelleştirmeden satın alan Koç Grubu, sektördeki mo-

nopol konumunu da devralmıştır

ve hep bunu pekiştiren Türkiye‘nin hızla geliştirilen yaban-

cı sermayeli otomotiv, lastik ve öteki ulaşım sektörlerinde 

de az sayıda firma egemenliği söz konusudur. 

-

yasaya sahip bir diğer alt sektördür. 1980 öncesinde yabancı 

sermaye ortaklı Goodyear ve T. Pirelli tarafından paylaşılan 

sektöre daha sonra Sabancı Grubu yine yabancı ortaklı Brisa 

ile katılırken bir kamu kuruluşu olarak kurulan Petlas daha 

çok havacılık sektörüne dönük üretimiyle dahil oldu. 

-

kim, halk arasında orlon olarak bilinen akriliğin tek üreticisi 

Dinçkök Grubu‘nun firması Aksa, temizlik maddeleri sek-

törünün egemeni Hayat Kimya bulundukları sektörlerin 

hakimleri arasındadır. 

-

saya hükmeden şirketlerdir. 

-

dadır. Demir-Çelikte hakim kuruluş Erdemir‘i 2006 yılında 

Özelleştirme İdaresi ihalesinden satın alan OYAK, İsdemir 

ile birlikte sektöre hakim durumdadır. 

oluşacak fiili yahut anlaşma sonucu doğacak tekelleşmeyi ve 

kartelleşmeyi önleme görevi vermiştir. Devletin 1982 Anaya-

-

edilmiş ve 1997 yılında bu Kanunu uygulamakla yükümlü 

otorite Rekabet Kurumu tesis edilmiştir.

-

törlerde de müdahaleyi gerektirecek büyük yoğunlaşma-

lar, daha doğrusu tekelci ve tekelimsi eğilimler artmakta-

dır. Bu durum Rekabet Kurulu‘nun anayasal yükümlülük 

gereği daha etkin çalışmalar yürütmesini gerektirmektedir. 
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TEMMUZ 2015 İTİBARIYLA TÜRKİYE’NİN ENERJİ GÖRÜNÜMÜ

TMMOB Makina Mühendisleri Odası Enerji Çalışma Grubu Başkanı Oğuz Türkyılmaz tarafından hazırlanan Temmuz 

2015 itibarıyla Türkiye’nin Enerji Görünümü sunumu yayınlandı.

Türkiye, Dünya enerji girdileri ithalatında petrokokta 4., doğalgazda 5., kömürde 8., petrolde 13. sırada

TMMOB Makina Mühendisleri Odası, enerji konusu 

üzerine rapor hazırlama ve rapor güncelleme çalışmalarını 

sürdürüyor. Bu yıl Şubat ayında yayımladığımız Ocak 2015 

İtibarıyla Türkiye Enerji Görünümü: Enerji Politikaları Ar-

tan Bağımlılık Çıkmazında (http://www.mmo.org.tr/ge-

nel/bizden_detay.php?kod=42104&tipi=3&sube=0#.

VbX_B_ntmko) başlıklı araştırma raporunun ardından bu 

ay içinde Enerji ile İlgili Temel Referans Belgelerine Yönelik 

Bir Değerlendirme ve Çözümleme Çalışması başlıklı Oda 

Raporunu yayımlamıştık (http://www.mmo.org.tr/ge-

nel/bizden_detay.php?kod=43883&tipi=1&sube=0#.

VbX-dPntmko, http://www.mmo.org.tr/resimler/dos-

ya_ekler/91d97e096b6b242_ek.pdf?tipi=1&turu=X&-

sube=0). Oda Enerji Çalışma Grubu Başkanı Oğuz Türk-

yılmaz tarafından hazırlanan Türkiye‘nin Enerji Görünümü 

başlıklı Sunum, Temmuz 2015 itibarıyla güncellenmiş ola-

rak kamuoyunun dikkatine sunulmaktadır. 

Temmuz 2015 İtibarıyla Türkiye‘nin Enerji Görünümü 

Sunumu, sekiz ana bölümden oluşmaktadır. Dışa bağım-

lılık, elektrik üretim ve tüketimi, iktidarın enerji politikaları, 

elektrik üretimi amaçlı projelerin durumu, özelleştirme uy-

gulamaları, ithal, yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarının 

durumu, nükleer elektrik üretim santralları ile temel sapta-

ma ve öneriler bölümlerinden oluşan sunuma http://www.

mmo.org.tr/resimler/dosya_ekler/56d1e9323b67338_

ek.pdf?tipi=3&turu=X&sube=0 linkinden ulaşılabilmek-

tedir. Sunumun İngilizce çevirisi de http://www.mmo.

org.tr/resimler/dosya_ekler/04349862e8d6502_ek.pdf?ti-

pi=3&turu=X&sube=0 linkinden ilgili dünya kamuoyunun 

bilgi ve erişimine sunulmaktadır.

Enerji ile bilgilere kolayca ulaşma imkânı veren su-

numda yer alan değerlendirmeler önemli sorunlara işaret 

etmekte ve yanıt bekleyen soruları kamuoyunun günde-

mine getirmeye çalışmaktadır. Sunumda anlatılan konu-

lardan bir kaçını aşağıya aktarıyoruz. 

Türkiye dünya enerji girdileri ithalatında petrokokta 4., 

doğalgazda 5., kömürde 8., petrolde 13. sıradadır. 

ETKB Strateji Planı ve Ulusal Yenilenebilir Enerji Eylem 

Planı‘nda öngörülen yenilenebilir enerji kurulu güçlerine 

ulaşabilmek için; 2014 yılı sonundaki kurulu güç değerleri-

ne göre 2019 yılında % 65,4, 2023 yılında ise % 117,4 ora-

nında artış gerekmektedir. Bu plana göre, 2023‘de Türkiye 

kurulu gücünün % 49‘unu yenilenebilir enerji kaynakları 

oluşturacaktır. Ancak EPDK‘nın lisans verdiği ve yatırım sü-

recinde olan projelerin durumu ve lisanslama aşamasın-

daki santralların kaynak dağılımı göz önüne alındığında bu 

öngörüler çok gerçekçi değildir. 

EPDK‘dan Lisans Alan Enerji Yatırımlarının İlerleme/Ger-

çekleşme Oranları incelendiğinde, lisans alan projelerin % 

11,6‘sını, Türkiye kurulu gücünün % 7,5‘ini oluşturan kapa-

sitedeki projelerin, lisans almış olmalarına karşın yatırıma 

geçmediği görülmektedir. Öte yanda gerçekleşme oranı % 

10‘un altında olan santrallar, % 53,64‘lük payla tüm santral 

projelerinin yarısından fazladır. Projelerin 3,75‘i, yatırımların 

gerçekleşme düzeyi hakkında EPDK‘ya bilgi vermemekte-

dir. Bilgi vermeyenlerle birlikte, lisans alan enerji santral 
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yatırımlarının % 57,39‘unun henüz yatırıma başlamadığı 

söylenebilir. Bu oran, tüm lisanslı santral yatırımları içinde 

sırasıyla en büyük paya sahip doğal gaz santrallarında % 

64,07, ithal kömürde % 75,14, RES‘lerde % 61,67, HES‘lerde 

% 40,22 düzeyindedir. 

Gerçekleşmelerdeki düşük oranlara karşın proje sto-

kunda ise aşırı bir yığılma vardır. İktidarın 2023 için kuru-

lu güç hedefi 125.000 MW iken Temmuz 2015‘deki proje 

stoku 146.262,75 MW ile sekiz sene öncesinden, hedef 

rakamdan % 17 fazladır.

Elektrik üretimi, toptan satışı ve dağıtımında, rekabet 

getirileceği gerekçesiyle kamu varlığı özelleştirmelerle yok 

edilirken, dağıtımda tek bir özel sektör şirketler grubunun 

sektörün % 30‘unu kontrol altında tutabilmesi, rekabet hu-

kukuna uygun görülebilmektedir. Sektöre egemen olan 

bazı şirket ve gruplar, dağıtım sektöründe pazar paylarının 

% 30 olduğunu, toptan satış faaliyetlerinde hızla büyüdük-

lerini ve üretimdeki paylarının hızla büyüdüğünü övünçle 

ifade etmektedir. Belli başlı birkaç grup, gruba bağlı farklı 

şirketler eliyle, sadece elektrik dağıtımında değil, üretimi 

ve tedariki alanlarında da faaliyet göstererek; yatay ve di-

key bütünleşme ile hakimiyet tesis etmeyi amaçlamak-

tadır. Kamu tekeli yerini, hızla az sayıda özel tekele bırak-

maktadır. Halen iki grubun elektrik dağıtımında payı yarıya 

yakındır. 

Ulusötesi şirketlere verilecek boru hattı tesis ve işletme 

hakları, ileride ülkenin egemenliğine müdahale nedenleri-

ni de doğurabilir. Bu nedenle, ülkemizin egemenlik hakla-

rını ve iletimdeki BOTAŞ tekelini zaafa uğratacak olan hiç-

bir uluslararası projeye izin verilmemeli, TANAP, TURANG 

vb. projeler yeniden ele alınmalıdır. Müşterilerinin gazını 

mesafe farkı olmaksızın 11 USD/1000 m³ bedelle taşıyan 

BOTAŞ‘ın, TANAP Projesinde Türkiye‘ye gelecek gazın 1000 

m³‘ü için Eskişehir‘de 79 USD+yakıt gazı, Trakya‘da 103 US-

D+yakıt gazı bedeli ödemesi, en iyi ihtimalle 500 milyon 

USD fazla ödeme yapmasının anlamı nedir? 
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Rusya‘nın deniz dibinde daha uzun metrajda boru dö-

şenmesini öngören yüksek maliyetli Güney Akım Hattına 

alternatif olarak önerdiği ve yalnızca adı Türk olan, karaya 

göre beş kat daha pahalı olan Karadeniz altından geçecek 

uzun deniz boru hattı+Trakya‘da kara hattı yerine, deniz 

kısmı daha kısa olan Mavi Akım Boru Hattı‘na paralel yeni 

bir boru hattının yapılması ve ilave gaz arzının BOTAŞ‘ın 

ulusal iletim şebekesinde yapılacak yeni kapasite artırıcı 

yatırımları ulusal iletim şebekesi üzerinden ihraç pazarla-

rına iletmek neden düşünülmemektedir? 

Hidroelektrik potansiyel gerçekçi bir bakış açısıyla yeni-

den belirlenmeli; düşük verimli projelerle, toplumsal mali-

yetleri faydalarından daha yüksek olan ve bölge halkının 

istemediği projeler iptal edilmelidir. HES yatırımlarının, 

projenin en başından itibaren, inşaat ve işletme aşamala-

rına değin, uyulması gereken kurallara uygun yapıldığının, 

bilimsel, teknik ve etik gerekliliklerin yanı sıra, toplum çıka-

rı gözetilerek denetlenmesi sağlanmalıdır. HES‘lere ilişkin 

denetimler, fizibilite aşamasından başlamak üzere inşaat 

süresince ve işletme sonrasında da devam etmelidir.

REPA‘ya göre rüzgâr sınıfı iyi ile sıra dışı arasındaki kapa-

site 47.849,44 MW‘dır. EPDK tarafından lisanslanan ve lisans 

sürecindeki tüm projeler ise, toplam potansiyelin dörtte 

biri kadar olan 12.586,35 MW‘dır. Bu projelerin de, ancak 

Haziran 2015 sonu itibariyle, 4.024,40 MW‘ının işletmeye 

alındığı göz önüne alındığında, potansiyelin çok büyük bir 

kısmının hala değerlendirmeyi beklediği görülmektedir.

Enerji sektöründe bütünleşik kaynak planlaması zorun-

ludur. Bu planlama; enerji üretiminin dayanacağı kaynak-

ların seçimi, enerji tüketim eğilimlerinin incelenmesi, ta-

lep tarafı yönetim uygulamalarının üzerinde yoğunlaşma, 

enerjinin daha verimli kullanımı, çevreye verilen zararın 

asgari düzeyde olması, yatırımın yapılacağı yerde yaşayan 

insanların hak ve çıkarlarının korunması vb. ölçütleri göze-

terek yapılmalıdır.

Enerji yatırımlarında toplum yararının gözetildiği, fayda 

maliyet ve etki analizi çalışmaları mutlaka yapılmalı ve aşa-

ğıdaki süreçleri kapsamalıdır. 

Raporun sonunda yer alan Temel Saptama ve  

Öneriler şunlardır: 

nedenle, enerjinin tüm tüketicilere yeterli, kaliteli, sürekli, 

düşük maliyetli, güvenilir bir şekilde sunulması, temel bir 

enerji politikası olmalıdır.

kaynaklarına verilmelidir.

-

masını, toplumsal yararın artırılmasını, yurttaşların ucuz, 

sürekli ve güvenilir enerjiye kolaylıkla erişebilmesini, çevre-

ye verilen zararın asgari düzeyde olmasını hedeflemelidir.

-

dur. Bu planlama; enerji üretiminin dayanacağı kaynakların 

seçimi, enerji tüketim eğilimlerinin incelenmesi, talep tarafı 

yönetim uygulamalarının üzerinde yoğunlaşma, enerjinin 

daha verimli kullanımı, çevreye verilen zararın asgari düzeyde 

olması, yatırımın yapılacağı yerde yaşayan insanların hak ve 

çıkarlarının korunması vb. ölçütleri gözeterek yapılmalıdır. 

bir araç olarak pek çok ulusal ekonomiye hizmet etmiş (ve) 

onları bir tarih aşamasında yukarıya çıkarmış bir kaldıraç 

olarak, hâlâ kendi aklının ürünü olan politikaları sürdüren 

ülkelere hizmet etmeyi sürdürmektedir. O halde biz de ya-

pabiliriz! Yeniden deneyebiliriz ve denemeliyiz de!

envanterini yaparak, yerli ve yenilenebilir kaynaklara ağırlık 

vererek, güvenilir girdi-çıktı analizleri uygulayarak, yeni bir 

kurumsallaşma üzerinden bütünleşik kaynak planlaması an-

layışıyla hazırlanacak toplum, kamu, ülke çıkar ve yararlarını 

gözeten Strateji Belgeleri, Beş Yıllık Planlar, Yol Haritaları, Ey-

lem Planları ile. 

-

pılmalı, çalışmalara ilgili kamu kurumlarının yanı sıra; üni-

versiteler, bilimsel araştırma kurumları, meslek odaları, uz-

manlık dernekleri, sendikalar ve tüketici örgütlerinin, etkin 

ve işlevsel katılım ve katkıları sağlanmalıdır.

jeotermal, rüzgar, güneş, biyoyakıt vb. için Strateji Belgeleri 

hazırlanmalıdır. Daha sonra bütün bu alt sektör strateji bel-

gelerini dikkate alan Yenilenebilir Enerji Stratejisi ve Eylem 

Planı ve Türkiye Genel Enerji Strateji Belgesi ve Eylem Planı 

oluşturulmalı ve uygulanmalıdır. Ülke ölçeğinin yanı sıra, il ve 

bölge ölçeğinde de enerji kaynak, üretim, dağıtım planlaması 

yapılmalıdır. 

-

tulmak için değil, uygulanmak için hazırlanmalı, ilgili tüm 

kesimler için bağlayıcı ve yol gösterici olmalıdır. Bu amaçla, 

genel olarak enerji planlaması, özel olarak elektrik enerji-

si ve doğal gaz, kömür, petrol, su, rüzgar, güneş vb. tüm 
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enerji kaynaklarının üretimi ile tüketim planlamasında; 

strateji, politika ve önceliklerin tartışılıp, yeniden belirle-

neceği, toplumun tüm kesimlerinin ve konunun tüm ta-

raflarının görüşlerini ifade edebileceği, geniş katılımlı bir 

“ULUSAL ENERJİ PLATFORMU” oluşturulmalıdır.

-

cak bir “ULUSAL ENERJİ STRATEJİ MERKEZİ” kurulmalıdır. Bu 

merkezde yerli kaynaklar ve yenilenebilir enerji kaynakları dik-

kate alınarak, enerji yatırımlarına yön verecek enerji arz talep 

-

nemler için yapılmalıdır.

ve politikaları geliştirmek ve uygulamakla yükümlüdür. Bu 

amaçla, ETKB güçlendirilmeli, uzman ve liyakatli kadrolar 

istihdam etmelidir.

maliyet ve etki analizi çalışmaları mutlaka yapılmalı ve aşa-

ğıdaki süreçleri kapsamalıdır.

1) Üretim/dağıtım lisansı verilirken, lisans verme kriter-

lerini belirlerken ve herhangi bir lisans başvurusunu ince-

lerken, aynı konuda birden fazla lisans başvurusu arasında 

seçim yaparken, lisans konusu faaliyetlerin uygulanmasını 

izlerken/denetlerken.

2) Topluma/kamuya/devlete ait kaynak ve zenginlikler 

(Hidrolik, kömür, Jeotermal kaynaklar, para, ormanlar, arazi-

ler) tahsis edilirken, kullandırılırken. Topluma ait olan kaynak-

lardan yararlanmada toplum yararı esas olarak iki bakımdan 

gözetilebilir. a) İsraf edilmeyerek, etkin ve verimli kullanarak; 

b) İşletme/yararlanma sürecindeki topluma olan faydaları-

nın maliyetlerinden fazla olması sağlanarak ve fayda ve ma-

liyetleri ilgili kesimler arasında adil bölüştürerek.

3) Enerji yatırımlarının çevresel etkileri değerlendirilirken.

seçeneği arasında bir tercih yapılması gerektiğinde.

5) Enerji arzı planlanırken ve enerji kaynaklarının kulla-

nımına yönelik tercihler yapılırken.

6) Enerji sektörünün ve enerji ekipmanlarının teşvik sistem-

lerinde, enerjinin fiyatlandırılmasında, vergilendirilmesinde, 

enerji sektörü yatırımlarının finansmanında. 

Etki Değerlendirmesi mevzuatı kapsamına alınması, ÇED 

ile birlikte, Toplumsal Etkilerin de değerlendirilebilmesi ve 

halkın olumlu ya da olumsuz etkilerden haberdar olarak 

yatırım öncesi sürece ve yatırımın izlenmesi/denetlenmesi 

çalışmalarına dahil edilmesi gerekmektedir.

Değerlendirme Mevzuatı Ve Yönetmeliği olarak değiştirilmeli, 

içeriği de projelerin toplumsal etkilerini ölçmeye ve değerlen-

dirmeye yarayacak ölçütler ile donatılmalıdır.

ve dağıtımında kamu kuruluşlarının da, çalışanların yö-

netim ve denetimde söz ve karar sahibi olacağı, özerk bir 

-

malıdır.

-

şayan halkın istemediği, topluma maliyeti faydasından fazla 

olan projelerden vazgeçilmelidir. Verimli tarımsal arazilere, 

ormanlara, sit alanlarına santral kurulmamalıdır. Gerze‘de 

termik santral, Sinop ve Akkuyu‘da nükleer santral, Doğu 

Karadeniz‘de, Dersim‘de, Alakır‘da, Göksu‘da, Türkiye‘nin dört 

bir yanındaki HES‘ler gibi; bölgede yaşayan halkın istemediği 

tüm projeler iptal edilmelidir.

yakıtların enerji tüketiminde ve elektrik üretiminde payını 

düşürmeye yönelik politikalar uygulanmalıdır.

TRT payı ile artık doğrudan Maliye‘ye aktarılan Enerji Fonu 

kaldırılmalıdır.

yurt içinden karşılanan bölümünün azami düzeyde olmasına 

yönelik strateji, yol haritası ve eylem planlarının uygulanma-

sıyla, elektrik üretiminde dışa bağımlılığın azaltılması ve orta 

vadede, doğal gazın payının % 25, ithal kömürün payının % 

5, yerli kömürün payının % 25, hidrolik enerjinin payının % 25, 

diğer yenilenebilir enerji kaynaklarının payının % 20 düzeyin-

de olması hedeflenmelidir. Uzun vadede ise, fosil kaynakla-

rın payının daha da azaltılması ve elektrik üretiminin büyük 

ağırlığının yenilenebilir enerji kaynaklarına dayandırılması ve 

nihai hedef olarak yalnızca yenilenebilir enerji kaynaklarının 

kullanımı amaçlanmalıdır.

-

LİĞİ STRATEJİ BELGESİ uzun vadeli planlar çerçevesinde; 

toplumun çıkarları, yukarıdaki hedefler ve yerli-yenilene-

bilir kaynaklara öncelik verecek şekilde güncellenmeli ve 

uygulanmalıdır. 
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01 Temmuz 2015 Çarşamba

22 YILDIR YÜZLEŞİLMEYEN ACIYI UNUTMAYACAĞIZ, UNUTTURMAYACAĞIZ

20 Temmuz 2015 Pazartesi

İÇİMİZ YANDI ÖFKEMİZ BÜYÜKI 

-  TMMOB Adana İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Hasan Emir 

KAVİ, 2 Temmuz 1993 günü Madımak Oteli’nde 33’ü aydın, ozan, 

sanatçı, yazar, şair, semah ekibi ve 2 otel görevlisi olmak üzere 35 

canın yaşamını yitirdiğini anımsatarak yazılı açıklamasında şöy-

le dedi: “Bu acı tüm utancıyla birlikte devam ediyor. Madımak 

Katliamında yaşamını yitirenlerin aileleri, yakınları başta olmak 

üzere tüm demokratik toplumsal dinamiklerin, alevi örgütleri-

nin Madımak Oteli’nin Utanç Müzesi olması talebi hala karşılan-

madı. 35 canın katillerinin büyük bir kısmı ve esas sorumluları 

hala yakalanmadı, çoğu günlük rutin yaşantısına devam ediyor, 

kimi belediyede çalışmakta, kimi emekli olmuş, kimi Alman-

ya’da. Bu vahşetin failleri rahat olsa da, bu acı yüreğimizden ve 

belleğimizden silinmiyor.  Üstelik davanın zaman aşımına uğ-

ratılarak içerde ki tutukluların bir kısmının da tahliye olmasına 

sevinen ‘‘hayırlı olsun’’ diyen yakın dönemin başbakanı şimdinin 

cumhurbaşkanına da sahibiz.  Bu canilerin avukatlığını yapmış 

olanların milletvekili ve bakanlıkla ödüllendirildiği günlerinde 

tanığı olduk. Bu acıyla yüzleşemedikçe, ayrımcı, ötekileştirici po-

litikalardan ve aşağılayıcı dilden vazgeçilmedikçe vicdanlar da ki 

yangın daha da büyümekte.

12 Eylül karanlığının öncesinde ve sonrasında 1977 1 Mayıs,  

Kanlı Pazar, Çorum Katliamı, Maraş Katliamı, Gazi Katliamı, Ro-

boski,  Reyhanlı,  Gezi ve Soma da da aynı zihniyetle katliamlar 

gerçekleştirilmişti. Gerici, şovenist, şeriatçı ortaçağ karanlığının 

taşeronlarını yanı başımızda Suriye de de görmeye devam edi-

yoruz. Suriye’yi ve Irak’ı kana bulayan İŞİD’ i de, ona her türlü 

desteği tırlarla sunanı da iyi tanıyoruz.  Madımak’ ın katilleri bu-

günümüzü ve geleceğimizi tehdit etmeye devam etmektedir. 

Bu katillerin hedefinin barışa ve kardeşliğe karşı olduğunu da iyi 

biliyoruz. Bu katliamlar karşısında ısrarla bir arada yaşama, ba-

rışa, kardeşliğe, özgürlüğe, tüm farklı inanç ve kültürlere sahip 

çıkmaya devam ediyoruz.

Bu insanlık dışı duygu ve düşünceleri besleyen zihniyetten tü-

reyen pratikleri teşhir etmezsek, bunları karşımıza almazsak Ma-

dımak yanmaya devam edecektir.  Özgür ve demokratik bir Tür-

kiye mücadelesinde yaşamlarını yitirenleri sevgiyle anıyor ve 2 

Temmuz Sivas Madımak Katliamı’ nda hayatını kaybeden değerli 

aydınlarımızın önünde saygıyla eğiliyoruz. Halkımıza bu acıyı bu 

utancı yaşatanları lanetliyor; bu vahşetin 22.yılında da bilimden, 

aydınlanmadan, emekten, halktan, üretimden ve insanca yaşam 

mücadelesinden, biz demokrasi güçlerini yıldıramayacaklarını 

bir kez daha ifade ediyoruz.’’

- Suruç’ta Kobane’ nin yeniden inşa sürecine destek olmaya giden SGDF’ li gençlere yönelik alçakça yapılan saldırıda 32 gencimizi 

kaybettik ve 100’ün üzerinde yaralı mevcut. Saldırıyı protesto amacıyla Adana Emek ve Demokrasi Güçleri olarak İnönü Parkından 

Atatürk Parkına yürüyüş düzenlendi ve açıklamalarda bulunuldu.
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21 Temmuz 2015 Salı

TEPKİMİZ HİZMETE DEĞİL, RANT UĞRUNA PLANSIZ UYGULAMALARA

- Çukurova Gazeteciler Cemiyetinde bir araya gelen TMMOB 

Adana Şube başkanları ve yöneticileri basın toplantısı gerçekleş-

tirdi. TMMOB Adana İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Hasan Emir 

KAVİ yaptığı açıklamada şöyle dedi: 

‘‘Siyasi iktidarın ve yerel yöneticilerin plansız ve bilimsellikten 

uzak yanlış yatırımlarından bu kent çok kaybetmiştir. ‘‘Adana 

Metrosu’’ olarak adlandırılan hafif raylı taşıma sistemi güzergâh 

seçiminden yapılış biçimine her yönden maliyeti yüksek, mü-

hendislik olarak da yanlış bir yatırımdı. Çatalan içme suyuna bağlı 

olarak yapılan 2,2 km lik Türkiye’nin en uzun köprüsü de kay-

nakların heba edildiği bir projeydi. Şehrin merkezindeki ahtapot 

köprü ve battı çıktı günü kurtarma gayesiyle plansızca yapılmış 

projelerdendi. Aytaç Durak ile oturan zihniyet bugün de devam 

etmekte güne cevap veremeyen uygulamalarla birlikte şehrin 

geleceği tamamen ranta kurban edilmektedir. Kaybedilen 30 yıla 

bir 30 yıl daha kimse tahammül edemez. Bir süredir Adana Bü-

yükşehir Belediyesi tarafından şehrimizde yapılması planlanan iki 

köprünün tanıtımı yapılmaktadır. Köprülerden birinin isminin bile 

‘Devlet Bahçeli Köprüsü’ olarak belirlenmiş olması siyasi şovun 

göstergesidir. Bu şehrin yerel yöneticileri bilimsel araştırmalardan 

uzak siyasi çıkarlar gözeterek yaptığı uygulamalardan derhal vaz-

geçmelidir. Tepkimiz hizmet yapılmasına değil, siyasi çıkar uğruna 

yapılan işler de sağlanacak rant uğruna, bir ihtiyacın bedelini bu 

halka ödettirilmesinedir. Kaynakların nasıl yaratıldığı, nasıl kulla-

nıldığı, halkın ödediği vergilerin nasıl değerlen-

dirildiği, geçmişten hangi derslerin çıkartıldığını 

sorgulamak bilimden, emekten, halktan yana bir 

meslek örgütü olarak görevimizdir. 

Bir an önce Ulaşım Master Planı yapılmalı ve 

sonrasında planlamalar uygulamaya geçilmeli-

dir. Ulaşım Ana Planını yaptığınız zaman bir yıl 

içinde kent içi trafiğin akışı, bir mevkiden bir 

mevkiye hareket eden yaya, bisiklet, motosiklet, 

araba, minibüs, otobüs ve metro ile yolcu öl-

çümü yapılır. Yapılan ölçümler bilimsel verilerle 

desteklendikten sonra ihtiyaca yönelik planla-

malara ve uygulamalara gidilir. Kentleşmede ve 

sanayide gerilemekte olan kentimizin Suriyeli 

Sığınmacılarla birlikte nüfus değişimi de ulaşım alanındaki so-

runlara da yansımaktadır. Kentin bir noktasında yoğunlaştırılan 

başta şehir hastanesi ve araştırma hastaneleri, yeni bölge adliyesi, 

yeni stadyum günlük trafiği de olumsuz etkileyecektir. Hala toplu 

taşımadaki plansızlık ve düzensizlik çözülememiş, şehrin merkezi 

dolmuş ve otobüslerle işgal edilmiş durumdadır.’’ 

TMMOB ADANA İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Hasan Emir 

KAVİ konuşmasını Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin 

SÖZLÜ’yü şu sözlerle uyararak tamamladı: ‘‘Ulaştırma bir hizmet 

türü olup, üretimi ve topluma sunumu aynı anda gerçekleşir. Bu 

hizmetin ihtiyaç duyulduğunda kullanılmak üzere depolanma 

olanağı bulunmadığı gibi; diğer sektörlerin gereksinimi ile top-

lumsal gereksinimler doğrultusunda üretim ve sunum zorunlulu-

ğu da vardır. Diğer bir ifade ile bütün ihtiyaçlar, kaynaklar, ilişkiler 

doğru planlanarak değerlendirilmek durumundadır. Ulaşımda 

arz ve karşılığı olan talep hayata geçirilirken bir ulaşım planlaması 

ve politikası da mutlaka gereklidir. Bu nedenle olası gelişmelerin 

bilimsel yaklaşımla ortaya konulması zorunludur. TMMOB Adana 

İl Koordinasyon Kurulu olarak Büyükşehir Belediyesini uyarıyoruz, 

Ulaşım Master Planı yapılmadan şehre yapılan her uygulama 

Adana’yı büyük köy görüntüsünde besleyecektir.’’

30 Temmuz 2015 Perşembe

ÇUKUROVA BELEDİYESİ OLAĞANÜSTÜ DANIŞMA KURULU TOPLANTISI 

-  Çukurova Belediyesi Meclis Salonunda yapılan Çukurova Belediyesi Danışma Kurulu Toplantısı, olağanüstü toplanarak ‘Sabancı Doğal 

Park 2 içerisine Jurassic Park yapımı’ gündemi görüşüldü. Söz konusu görüşmelerde TMMOB Adana İl Koordinasyon Kurulu Oda Şube 

başkanları ve temsilcileriyle hazır bulundu. TMMOB Adana İl Koordinasyon Kurulu olarak kamuya ait alanların üstelik imar planlarında bo-

tanik park/yeşil alan gözüken ve halka rağmen özelleştirilmesiyle ticari kapsamda işgaline karşı olduğumuz ifade edildi. Çukurova’nın ve 

bölgenin canlanması için yapılabilecek olan hukuki ve teknik anlamda kamu yararını gözeten HER TÜRLÜ PROJE için sadece ÇUKUROVA 

BELEDİYESİ değil diğer tüm belediyeler ile de 60 yıllık bilgi birikimimiz ile destek ve dayanışma içerisinde olacağımız ifade edildi.
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20 Ağustos 2015 Perşembe

KOALİSYON GÖRÜŞMELERİNİN ARDINDAN

-   CHP ile AKP arasındaki koalisyon görüşmelerinde yaşananlar Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal KILIÇDAROĞ-

LU’nun talimatı doğrultusunda parti genel merkezi tarafından görevlendirilen milletvekillerince sivil toplum ve demokratik kitle örgüt-

leri ziyaret edilerek aktarılıyor. Adana’ya gelen CHP Giresun Milletvekili Bülent Yener BEKTAŞOĞLU, CHP Zonguldak Milletvekili Şerafet-

tin TURPCU ve CHP Artvin Milletvekili Uğur BAYRAKTUTAN, CHP İl Başkanı Burhanettin BULUT, CHP Adana Milletvekilleri Elif DOĞAN 

TÜRKMEN ve Aydın USLUPEHLİVAN’la birlikte Makina Mühendisleri Odası Adana Şubesi’nde TMMOB bileşenleriyle bir araya geldi.

TMMOB ADANA İL KOORDİNASYON KURULU GÜNCESİ

31 Ağustos 2015 Pazartesi

YOKSUL HALK ÇOCUKLARI SARAYIN SALTANATI UĞRUNA FEDA EDİLİYOR

- TMMOB Adana İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Hasan Emir 

KAVİ 1 Eylül Dünya Barış günü vesilesiyle açıklamalarda bulun-

du. Kavi yaptığı açıklamada şöyle dedi:

‘‘İnsanlık tarihinin en kanlı savaşının başlangıcı olan 1 Eylül’ün 

Dünya Barış Günü ilan edilmesinin üzerinden yıllar geçsede, 

bugün hala ‘barış’ı tesis etmek adına savaşlar devam etmekte 

huzurun savaşla sağlanacağı vaat edilmektedir. Emperyalistler 

her daim çıkarları uğruna taşeron ve işbirlikçileriyle halkların 

üzerinde tahakküm kurarken daha fazla kan dökmeyi de ihmal 

etmemektedir.  Suriye, Irak, Filistin ve Ukrayna da ki mevcut du-

rum göz önüne alındığında din, mezhep, ırk farklılığıyla halklar 

birbirine düşman edilmekte, saldırgan politikalar yaşamın her 

alanında uygulanmaktadır. Ülkemizde ise her gün cenazelerle 

güne uyanmak son aylarda sanki alışmamız ve kabullenmemiz 

gereken bir durummuş gibi bizlere dayatılmaktadır. Ülkeyi yö-

netenler tarafından şehit yakınlarına ‘Ne mutlu onlara’  ve ‘ken-

dimizi de evlatlarımızı da feda etmeye hazırız’ şeklinde hitap 

edilirken şehidin kardeşi ise ‘abinde bu mesleği seçmeseydi’ 

diye azarlanmaktadır. Öte yandan 7 yaşında öldürülen bir ço-

cuk terörist diye açıklanmakta olağanüstü uygulamalarla özel 

güvenlikli bölgeler ilan edilerek sivil halkın üstüne kurşunlar 

ve bombalar yağdırılmaktadır. Ülkemiz son dönemde yangın 

yerine dönmüş acının düşmediği bölge kalmamıştır. 7 Haziran 

seçimleri öncesinde 400 milletvekilini verin bu iş huzur içeri-

sinde çözülsün söyleminde bulunanlar hüsrana uğramıştır. AKP 

hükümetinin içerde ve dışarda izlediği politikaların sonucu bu 

hüsrandır. Şimdi bunun bedeli de Türkiye ve Suriye halklarına 

‘Yurtta Kaos Komşuda Kargaşa’ olarak acılarla gösterilmektedir. 

Komşumuz Suriye’de şeriatçı cihatçı katiller tırlarla desteklenir-

ken İŞİD barbarlığının bölge halklarına sopa olarak gösterildiği 

de ortadadır.  Ülkemizde ve bölgemizde içinde bulunduğumuz 

tablodan sorumlu AKP hükümeti ve Kaçak Saraydır. Hırsızlıkların, 

yolsuzlukların, cinayetlerin hesabı henüz sorulmamıştır. Sorum-

luların çocukları gemicikler alırken yoksul halkın çocuklarının 

feda edilmesine artık yeter diyoruz.

Kültürel farklılıkları zenginlik olarak gören, yaşam hakkının 

kutsallığına inanan mühendisler ve mimarlar olarak ülkemizde 

ve bölgemizde acı ve gözyaşının olmadığı kalıcı barışın özlemi 

içerisindeyiz. Eşitlikçi, özgürlükçü, laik, bir arada yaşama ilkesin-

den taviz vermeyen, üretimden, bilimden, emekten yana olan 

TMMOB geçmişten bugüne taşıdığı sorumlulukların bilincinde 

örgütlü gücüne ve halkına güvenerek ülkenin her yerinde barış 

için emek ve demokrasi güçleriyle birlikte kararlı mücadelesini 

sürdürecektir. Barış ve insanca yaşam mücadelesini sahiplenen 

tüm üyelerimiz ve halkımızla acıların ve ölümlerin son bulacağı 

günlere hep birlikte yürüme ümidiyle.’’

01 Eylül 2015 Salı

SARAY SAVAŞ HALKLAR BARIŞ İSTİYOR

- Adana Barış Bloğunun 1 Eylül Dünya Barış Günü nedeniyle İnönü Parkı’ndan Uğur Mumcu Meydanı’na düzenleyeceği yürüyüşüne 

Valilik talimatıyla izin verilmedi. Emek ve Demokrasi Güçleriyle birlikte CHP Adana Milletvekili İbrahim ÖZDİŞ, HDP Adana Milletvekilleri 

Rıdvan TURAN ve Meral Danış BEŞTAŞ, Seyhan Belediye Başkanı Zeydan KARALAR’ ın katılım sağladığı etkinlikte İnönü Parkında açık-

lamalar yapılarak sonlandı.
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Geçmişte de;  bu çözümsüzlükte en çok zarar gören cin-

siyet daima kadın olmuştur. İlkel toplumların kabile savaşla-

rında tarafların en büyük silahı ve hedefinin; doğurganlıkları 

sebebi ile, fiziksel gücünün azlığı sebebi ile diğer kabilenin 

kadınlarını ele geçirmek olduğu tarihçilerin araştırmaları ile 

ortaya konmuştur. Bugun de; Savaş kadın için erkek egemen 

anlayışın altında ezilmek, sömürülmek, tecavüze uğramak, fu-

huşa sürüklenmek, yoksullaşmak ve son olarak ta çoğunlukla 

öldürülmektir. Fiziksel ve ruhsal tecavüzler savaş boyunca de-

vam etmektedir. Savaşlar şiddetin her boyutuyla arttığı erkek-

liğin başka türlü şekillendiği, kim daha kıyıcı, daha acımasız 

ise o kadar cesur o kadar erkek görüldüğü ve ceset yakmanın, 

ölü bedenlere bile işkence edilerek resim çektirmenin, 

ölü kadın bedenin çırılçıplak atılmasının makul görüldü-

ğü acımasız bir yöntemdir.

Savaş çözümsüzlüğün dayandığı nokta olup aslında bir 

insanlık dramıdır. Toplumsal düzen savaş sayesinde yıkıl-

maktadır. Toplumsal düzenin yıkılması kadını da savunmasız 

hale getirmekte ve savaş sırasında ya da sonrasında acımasız 

ve insanlık dışı işkencelere maruz bırakmaktadır. Bu etkileşim 

toplumun temel yapısını bozarak onarılmaz kalıcı yaralar bı-

rakmaktadır. Maalesef savaş sonrası kapanmaz yaralar, yok-

sullaşma, yozlaşma, eğitimsizleşme, yalnızlaşma ve ka-

dın cinayetleri artmaya devam eder. 

Bu işkenceleri ve saldırganlığı gözler önüne seren en taze 

örnek komşumuz Suriye’de yaşananlardır. Birçok kadın ya-

şamlarında tecavüzlere maruz kalmış, pazarlarda satılmıştır. 

Bunu yapanlar bazen asker bazen de radikal gruplar olmuş-

tur. Kaçanlar ise mülteci kamplarında yaşam mücadelesini 

çocukları ile beraber vermektedirler. Kendi ülkelerinde ki 

mağduriyetten kaçan kadınlar, sığındıkları ülkelerde de daha 

fazla mağduriyet yaşamakta çocuklarını doyurmak için başta 

fuhuş olmak üzere her türlü insanlık dışı koşullara sürüklen-

mektedir. Bu aynı zamanda günlük hayattaki kadına şiddetin 

savaştaki toplumsal boyutunu göstermektedir. 

Merkezine insanı almayan devletler savaşa başvur-

makta ve bu savaşta en fazla kadınlar ve çocuklar etkilenmek-

tedir. Bugün artık Türkiye’nin de dâhil olduğu Ortadoğu savaşı, 

kan ve ölümler üzerinden gelen bir ırkçılık çığırtkanlığıyla oy 

makinası olarak kullanılmaya, tek adam rejimine dönüştürme-

ye, yolsuzlukların ve kirli oyunların üzerini örtmek için iktidarın 

ölümler üzerinden oyunu artırmayı hedeflemektedir.

Savaş bir insanlık dramıdır, çözümsüzlüktür, hoşgörü-

süzlüktür, uyumsuzluktur yaşama ve doğaya yapılan en 

büyük zulümdür. Savaşın ne kadar kirli olduğunu biz ka-

dınlar daha çok biliyoruz, bu kirli oyunlarınıza çocukları-

mızı ve bedenlerimizi alet etmeyeceğiz. Kendi çocuklarına 

gemicikleri, ayakkabı kutularında sıfırlayamadıkları milyonları 

sağlayarak ülkeyi savaşa sürükleyenler, bizim çocuklarımıza 

ise ölümleri üzerinden mutluluğu layık görüp kaçak sarayla-

rında sefa sürenlerin oyununa gelmeyeceğiz. Sizin saltanatı-

nız için vereceğimiz tek bir damla kanımız yok.           

Bireysel ve toplumsal olarak buna seyirci kalmayalım gü-

cümüzün yettiği kadar haykıralım.

SAVAŞA HAYIR!!

BARIŞ İSTİYORUZ,

Demokrasi için, 

Özgürlük için,  

Adalet için, 

Eşitlik için, 

Bir Kadın olarak susmuyoruz Daha güzel bir Ülke için 

Barış istiyoruz….

MMO Adana Şube Kadın Komisyonu

Kadınlar haykırıyoruz ;

SAVAŞA HAYIR,

Geçmişe baktığımızda hoşgörüden, uyumdan, barıştan 

yoksun toplumlar güçlerini göstermek, hakim olmak için 

şiddete yani savaşa başvurmuşlardır. Fiziksel hakimiyet erkek 

egemen toplumların en sık başvurduğu yöntem olmuştur. 

Gelişen teknolojinin savaşlar için kullanılmaya başlamasıy-

la daha büyük katliamlar ve yıkımlar ortaya çıkmıştır. Savaş 

ırkçılık, mezhepçilik gibi söylemlerle kapitalizm tarafından 

kullanılarak, emperyalist politikalar doğrultusunda sürekli 

tetiklenerek silah üreticisi ülkelerin krizlerden çıkış için 

kurtuluşu olarak kullanılmaya başlanmıştır. Ve bugün Or-

tadoğu üzerinde oynanan bu oyunlar Türkiye gibi piyon ül-

kelerin katkılarıyla beslenmiş tam bir katliama dönüşmüştür. 
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1896’da Zürih Politeknik Enstitüsü’ne (ETH) girdi. Son-

radan İsviçre vatandaşı olup, Sırp asıllı bir kız öğrenci 

ile evlendi. Sonra Bern’de federal patent dairesinde gö-

rev aldı. Bu görevden arta kalan zamanlarda çağdaş 

fizikte ortaya atılmaya başlanan problemler üzerinde 

Planck’ın kuantum teorisi ile ilgilendi. Brown hareketine 

ihtimaller hesabını uygulayarak bunun teorisini kurdu 

ve Avogadro sayısının değerini hesaplayarak teorisini 

test etti. Kuantum teorisinin önemini ilk anlayan fizikçi-

lerden birisi oldu ve bunu ışıma enerjisine uyguladı. Bu 

da onun, ışık tanecikleri veya fotonlar hipotezini kurma-

sını sağladı. Bu yoldan fotoelektrik olayını açıklayabildi. 

Bu çalışmalarını açıklayan ve 1905 yılında “Annalen der 

Physik” dergisinde yayımlanan iki yazısından başka, 

üçüncü bir yazısı daha çıktı ve bu yazıda görelilik teo-

risinin temelini attı. Teorileri sert tartışmalara yol açtı. 

1909’da Zürih Üniversitesi’nde öğretim görevlisi oldu. 

Prag’da bir yıl kaldıktan sonra, Zürih Politeknik Ensti-

tüsü’nde profesör oldu. 1913’de Berlin Kaiser-Wilhelm 

Enstitüsünde ders verdi ve Prusya Bilimler akademisine 

üye seçildi. İsviçre vatandaşı olarak 1. Dünya savaşında 

tarafsız kaldı

Einstein, 20. yüzyılın en önemli kuramsal fizikçisi ola-

rak nitelenebilir. Görelilik kuramını geliştirmiş, kuantum 

mekaniği, istatistiksel mekanik ve kozmoloji dallarına 

önemli katkılar sağlamıştır. Kuramsal fiziğine katkıların-

dan ve fotoelektrik etki olayına getirdiği açıklamadan 

-

leri doğrultusunda, bugün en önemli katkısı olarak nite-

Einstein, 1879 yılında Güney Almanya’nın Ulm 

kentinde dünyaya geldi. Babası küçük bir elektro-

kimya fabrikasının sahibi, annesi ise, klasik müziğe 

meraklı, eğitimli bir ev hanımıydı. Konuşmaya geç 

başlaması ve içine kapanık bir çocuk olması, ailesini 

tedirginliğe düşürmüşse de, sonraki yıllarda bu kor-

kularının gereksizliği anlaşılacaktı. Giderek meraklı, 

hayal gücü zengin bir çocuk olarak büyüyordu.

Çocukluğunu Münih’de geçirdi ve ilk öğrenimini 

burada yaptı. Okulu hiçbir zaman sevemedi. Gerçek-

ten de, genç Einstein’ın ileride ortaya çıkacak deha-

sının temelleri, kendisinin de sonradan belirttiği gibi, 

okulda değil başka yerlerde atılmıştı.

ALBERT EINSTEIN

“Savaşmak istiyorsan,

kendi cahilliğin ile savaş.”
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lendirilen görecelik kuramı fazla kuramsal bulunmuş ve 

ödülde açıkça söz konusu edilmemiştir.)Yabancı ülkele-

re bir çok gezi yapmakla birlikte 1933’e kadar Berlin’de 

yaşadı. Almanya’da yönetime gelen Nasyonal Sosyalist 

(Nazi) rejimin ırkçı tutumu dolayısıyla, pek çok Musevi 

asıllı bilim adamı gibi o da Almanya’dan ayrıldı. Paris’te 

College de France’ta ders verdi; burdan Belçika’ya ora-

dan da İngiltere’ye geçti. Son olarak Amerika Birleşik 

Devletleri’ne giderek Princeton Üniversitesi kampüsün-

de etkinlik gösteren Institutefor Advanced Study’de (İleri 

-

kan yurttaşlığına geçen Einstein, 1955’de Princeton’da 

yaşamını yitirdi. Üvey kızı Margot Einstein, bilim ada-

mının kişisel mektuplarını özenle herkesten saklamış ve 

kendisinin ölümünden 20 yıl sonra daha saklı kalmasını 

vasiyet etmişti. Günümüzde Princeton Üniversitesi tara-

fından basılan bu mektuplar bilim adamının gizli kal-

mış özel yaşamı hakkında ilginç bilgiler sundu.

Fizik alanındaki çalışmaları modern bilimi büyük öl-

çüde etkiledi. Kendisi özellikle zaman ve uzay için dü-

zenlenmiş bağlılık(izafiyet) teorisiyle tanındı. Bu teori üç 

bölüme ayrılmaktaydı: Newton mekaniğinin yasalarını 

değiştiren ve kütle ile enerjinin eşdeğerli olduğunu öne 

süren sınırlı bağlılık(1905), eğrisel ve sonlu olarak düşü-

nülen dört boyutlu bir evrene ait çekim teorisini veren 

genel bağlılık(1916) ve elektro-manyetizma ile yerçeki-

mini aynı alanda birleştiren kapsamlı denemeler. İlk iki 

teorinin geçerliliği atom fiziği ve astronomi alanında 

yapılan deneylerle çok başarılı bir biçimde sınanmıştır 

ve çağdaş fiziğin temel taşları arasında yer alırlar.

Einstein’ın söylediği önemli bir söz vardır:

“ Ben atomu iyi birşey için keşfettim, insanlar atomla 

birbirlerini öldürüyorlar ”. Bilim alanında insanlığa ar-

mağan ettikleriyle, dünyanın en büyük bilim adamla-

rından birisi olarak hala gururla anılmaktadır.
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Fikret OTYAM,
(19 Aralık 1926 Aksaray - 9 Ağustos 2015 Antalya)

Ressam, Fotoğrafçı, Gazeteci, Yazar

Sanatçı, kardeşleri de kendisi gibi sanatçı olan 

bir aileden gelmektedir. Ünlü besteci ve orkestra 

şefi Nedim Vasıf OTYAM ile Nusret Kemal OTYAM’ın 

kardeşidir.

1926 Aksaray doğumlu olan sanatçı ilk ve orta 

öğretimini Aksaray’da okumuştur. Ortaokulda iken 

Fransızca öğretmeni olan Emekli Albay Lüleci Ha-

şim Bey “Lenduha ayaklı, cama çeken fotoğraf 

makinesini” sanatçıya armağan etmiş sanatçı-

nın resim ve fotoğraf tutkusu bu şekilde başlamıştı.  

Fikret OTYAM lise öğretimini kesintili olarak sürdür-

müş, Ankara ve Kayseri de öğrenim görmüştür. An-

kara da öğrenci iken gezdikleri müzede öğrencilerden biri Hitit aslanının ağzına tükürmüş tarih öğretmeni bunu yapan kişinin Fik-

ret OTYAM olduğunu zannedince ona “ Pis Anadolulu bunu sen yapmışsındır “ deyince Ankara’dan ve okulundan ayrılmıştır.

“Hocaların hocası, Çallı’nın atölyesine adım attığımda çırılçıplak bir kadın karşımda duruyordu. Ağabeyler, ablalar 

gülerek ‘gel, gel’ dediler. Çallı’yla dede torun gibiydik. Liseden sonra ise İstanbul’a gelerek Devlet Güzel Sanatlar Akademisi 

Yüksek Orta Resim Bölümü’nde eğitime başlar. Devlet Güzel Sanatlar Akademisinde resim öğretimini ünlü ressam Bedri Rahmi 

Eyüboğlu’nun atölyesinde almıştır.

Bu yıllarda gazeteciliğe de başlar.  Gazeteciliğe 1950 yı-

lında “Son Saat” gazetesinde başlamış ve ömrü boyunca 

gazetecilik yapmıştır. 1953 yılında Devlet Güzel Sanatlar 

Akademisi Yüksek Orta Resim Bölümü’nde mezun olmuştur.  

1953’te Akademi’nin resim bölümünü bitirdiğinde Falih Rıfkı 

-

ĞÜŞ’ün yardımcısı ve yazarıdır.

1953 yılı onun için oldukça mühim bir yıldır. Aynı yıl evlen-

miş ve bir yıl sonra da kızı Elvan dünyaya gelmiştir. Aynı yıl 

İlk kez Güneydoğu ve Doğu Anadolu’yu gezmiş Cumhuriyet 

gazetesinden Yaşar KEMAL ile röportaja çıkmıştır.

itibariyle). “Son Saat” gazetesinde başladığı gazeteciliğini 

Dünya ve Ulus Gazetelerinde devam ettirmiş daha sonra 

Cumhuriyet Gazetesi’nde sürdürmüş uzun yıllar Cumhuriyet 

gazetesinde köşe yazarlığı yapmıştır.  Abdi İPEKÇİ cinayetin-

den kendi hayatının da tehlikede olduğunun fark edilmesi 

sonrasında emekli olmaya karar verir. Emekli olduktan son-

ra resme ağırlık vermiş kitaplarının basımı ile uğraşmıştır.

Fikret OTYAM, çocukluk yıllarında ailesinin Niğde-Aksa-

ray’daki eczanesinde Anadolu insanlarının hikâyelerini din-

lemeye başlamıştı. Gazete sayfalarına taşıdığı röportajlarını 

fotoğrafları ile de destekliyor, kitap kapakları yapıyordu ve 

tüm bu zaman zarfında resim yapma fırsatı bulamadığın-

dan yakınıyordu.1979 tarihinde gazeteden emekli olduğun-

da Antalya’ya yerleşerek özgürce resimler yapmaya başladı. 

İlk tutkusu olan resim yapmayı hiç bırakmamıştır. Resim 

onun vazgeçilmeziydi. Tuvallerinde de tıpkı fotoğraf ve rö-

portajlarında olduğu gibi Anadolu insanını resmetti. Akade-

miden, fotoğrafçılıktan, gazetecilikten biriktirdikleri, Anado-

lu’ya duyduğu aşkla birleşmiş, Fikret OTYAM’ın resimlerinde 

yeni görsel imgelere bürünmüştür. Fotoğrafla yakaladığı 

ayrıntılar ve ifadeler resimlerinde yine ifadeci bir anlayışla 

ortaya çıktı. Bedri Rahmi EYÜBOĞLU’nun resim öğretileri, 

Anadolu-Batı sentezi aktarımları onun fotoğraflarında leke-

ci üslupta, resimlerinde benzer bir anlayışla insan duyarlılığı 

ve Fikret OTYAM’ın kişiliği ile birleşmiştir.

Fikret OTYAM,  Anadolu ve Güneydoğu Anadolu ile ilgili 

yazdığı röportajlarla tanınmış, bu röportajlarını çok sayıda 

kitapta toplamıştır. Gazipaşa yakınlarına taşındıktan son-

ra da yazılarını sürdürmüş ve Aydınlık gazetesinde haftalık 

yazılar yazmaya başlamıştır.  OTYAM halen, Aydınlık Gaze-

tesi’nde her hafta yazmaya devam etmektedir.  Antalya’da 

yaşamını sürdürmekte olan sanatçı Akdeniz Gazetecilik 

Vakfı ve Altın Portakal Kültür Sanat Vakfı’nın kurucu üyele-

rindendir. Fikret OTYAM, Dokuma ve fotoğraf sanatlarıyla 

ilgili sanatçı Filiz OTYAM ile evlidir.

“Eserleri ile çevre bilinci ve doğa sevgisinin gelişmesine 

yaptığı katkılardan dolayı” Akdeniz Üniversitesi çevre sorun-

ları araştırma ve uygulama merkezi”  tarafından kendisine 

gerekçeler ile çevre ve Orman Bakanı Veysel EROĞLU’na da 

verilmesi nedeniyle reddetmiştir.

FİKRET OTYAM
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Doğu Anadolu halkı ve Kürtler konusunda da özgürlük-

çü düşüncelere sahip olan Fikret OTYAM Doğu Anadolu’ya 

sık sık gitmiş, orada pek çok türkü derlemiş ve röportajlar 

yapmıştır. Derlediği türküler özel arşivlerindedir. Söylediğine 

göre de pek çoğu gün yüzü görmemiştir..

Resimlerinde keçi ve başı örtülü Anadolu kadınlarını figür 

olarak sık sık kullanmaktadır.  Anadolu’yu,  insanlarını, hay-

vanlarını, bitkilerini ve mahalli unsurları işlemeyi seven bir 

ressam olarak dikkat çeker.

Resimlerinde göz figürleri üzerinde özellikle durmuş gözleri 

iri ve dikkat çekici olarak betimlemiştir. Fikret OTYAM’a göre  “ 

dünyada üç tane güzel göz vardır. Birincisi; doğu Anadolu ka-

dını gözü, ikincisi; eşek sıpası gözü ve üçüncüsü; ceylan gözü.”  

Ressam iri gözlü Anadolu kadınlarının resimlerini yapmış,  

gözleri iri olarak betimlerken burunları ve ağızlarını küçük ola-

rak betimlemeye gayret etmiştir.

Fikret OTYAM’ın resim serüvenine dikkatle bakınca sü-

reklilik içinde bir gelişme çizgisi açıkça görülür. Kopmalarla 

değil ayıklamalarla, bir öncekiyle hesaplaşmalarla, oluşan 

bir gelişim çizgisidir bu. Akademi eğitimine karşın, sürekli 

akademizmden uzak duran sanatçı, hünere değil içtenliğe, 

inanca, sevdaya dayalı bir resmin peşindedir. Kendine özgü 

geliştirdiği resim dilinde sağlam ve içtendir. Resimlerinde 

uzun, çileli yolculuklardan, yiğit ve mağrur insanlardan 

destansı bir anlatımla söz eder Onun resimlerinde Türk ge-

leneksel sanatı ürünlerinden cam altı resimlerinin “masal/

sahiciliği” vardır. Şahmeran’ın gözleri gibidir genç kadınların 

gözleri, giysileri rengârenk çiçekler gibidir, yani figürler doğa-

nın bir parçasıdır. Onlar Grubu üyelerinden biri olan Fikret 

OTYAM’ın atölyesinden yetiştiği Bedri Rahmi Eyüboğlu hiç-

bir zaman kendi üslubunun öğrencilerini etkilemesine izin 

vermezdi. Çünkü her öğrencinin kendi üslubunu bulması 

gerektiğine inanırdı. ”Sadece ressam olunmaz, okumak la-

zım” diyerek öğrencilerinin, okuyan birer aydın,olması için 

tavsiyelerde bulunurdu. Anadolu sevdasının bu denli naif 

anlatımı Fikret OTYAM’ın, Bedri Rahmi EYÜBOĞLU’ndan 

aldığı resim işleyişinden kaynaklanır. Sanatçının akademik 

resim öğrenimi, renklerinde, konularında ve naif anlatımın-

da bağlandığı geleneğin bir göstergesidir. Anadolu’nun 

çeşitli yerleri, dağlar, kar altındaki köyler, genç kadınlar, on-

ların rengârenk kıyafet ve başlıkları, soru sorar gibi izleyene 

kocaman bakan gözleri, dağ keçileri, Harran Ovası, Fikret 

OTYAM’ın en çok işlediği konulardır. Olaylara insandan yana 

bakan, her canlıya saygı duyan, yoğun boya katmanları ile 

taklitsiz, kuvvetli bir görme ve algılama gücüyle, zaman za-

man durağan, zaman zaman hareket halindeki tuvalleriyle, 

bir uçtan bir uca beyaz, ya da simsiyah hareli atlarıyla, yalın 

ve sevecen tarzı Fikret OTYAM’ı “O” yapan en önemli özellik-

leridir. Zaman zaman doğaya Türk halk resmi geleneğine 

göndermelerde bulunduğu resimlerinde, destansı biçemi 

-

landığı doğa, sonraları doğrudan ve yoğun bir resimsel kim-

lik kazanır. Beyazların egemenliğinde, keçi ve insan grupları-

nın lekeci bir anlayışla yer aldığı son dönem resimlerinde bir 

doğu-batı sentezi belirginleşir. Büyük kent insanlarının özel-

likle aydınlarının, üniversite çevrelerinin gözleri önüne serdi-

ği Anadolu gerçeklerinin dramatik kesitlerini, trajik yönlerini 

ortaya koyduğu eserleri ile birçok sergi düzenleyen OTYAM, 

resimlerinde, popülizme düşmeden toplumcu ve gerçekçi bir 

dünya görüşünü temel alarak kurduğu estetik ile gerçekçi ve 

hümanist bir bakış açısı yaratır.

Böbrek yetmezliği nedeniyle bir süredir tedavi gören 

Fikret OTYAM Antalya’da 9 Ağustos 2015’te yaşamını 

yitirdi.
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ZEKA OYUNLARI

Şantiye Müdürü

Adamın biri çarşıda gezinirken bir evcil hayvanlar 

mağazasının önünden geçer ve merak edip ne var ne yok 

diye içeri girip gezinmeye başlar. Maymunların olduğu yere 

gelince bir müşterinin maymunu alıp mağaza sahibine 

fiyatı sorduğunu görür. Satıcı 5.000 $ der ve müşteri hiç itiraz 

etmeden ödeyip çıkar.gezinen adam merak edip satıcıya 

sorar. Bu maymun neden bu kadar pahalı. Satıcı: 

- O maymun otocad, catıa, excell, word’ü iyi bilir. Her türlü 

çizimi yapabilir, der. 

Adam şaşırır.Ardından başka bir müşteri bir maymun alır. 

O da 5.000 $’dır ve müşteri itiraz etmeden ödeyip çıkar. 

Gezinen adam tekrar şaşırıp satıcıya sorar. Satıcı 

- O maymun her türlü projenin takibini onayını yapacak 

kabiliyettedir, der. 

Adam iyice şaşırmıştır. Ardından başka bir adam bir 

maymun alır ve satıcıya 25.000 $ öder ve çıkar. Zaten 

şaşırmış olan gezinen adam bu kez kafayı yer ve satıcıya: 

- Bu maymun neden ötekilerden pahalı, diye sorar. Satıcı: 

- Valla o maymun hepsini çok iyi bildiğini iddia ediyor 

ama ne kadar denediysem yapmıyor. Kendisinin proje 

müdürü olduğunu söylüyor, der.

Hitler ve Yahudi

Hitler üç esir yakalamış, İngiliz, Fransız ve bir Yahudi. 

“Size soru soracağım, bilirseniz sizi bırakacağım” demiş. 

İngiliz’e sormuş “Titanik kaç yılında battı?” İngiliz hemen 

cevap 

vermiş “1912” diye. 

Hitler göndermiş İngiliz’i. 

Fransız’a sormuş bu kez: “Titanik’te kaç kişi 

öldü?” Fransız cevap vermiş : 

“1050”. 

Hitler, “Tamam, sen de gidebilirsin” diye özgür 

bırakmış Fransız’ı. 

Ve Yahudi’ye dönmüş; “SAY LAN İSİMLERİNİ..!”

YANIK HALI

SÖZCÜK OYUNU

ANDOLKAUZHAMLIRF

“ DOKUZ HARF ”ı çıkarırsanız geriye

“ ANLAMLI “ı kalır

GÜLELİM...EĞLENELİM...DÜŞENELİM...

YANIK HALI
9x12 birim karelik halının tam ortasında

1x8 birim karelik bir alan yanmıştır.

Bu halıyı öyle 2 parçaya ayırın ki parçaları

birleştirdiğinizde 10x10 birimlik bir halı oluşsun

SÖZCÜK OYUNU
Aşağıdaki anlamsız sözcükten

dokuz harf’i öyle çıkarın ki

geriye kalan sözcük anlamlı olsun.

ANDOLKAUZHAMLIRF
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HOŞGELDİN BEBEK

TEBRİKLER

Ayhan ANLAR’ın oğlu,

Sefa ÖZDEMİR’in oğlu oldu.

Üyelerimizi ve eşlerini tebrik ediyor,

gözünüz aydın diyoruz.

Neziha BİÇER – Metin ERTAN,

İbrahim Korhan YAZAR,

Mahmut KORKMAZ,

Kübra KURU,

Haşmet BİÇER’ in yeğeni,

Zeki KARAASLAN’ ın oğlu evlendi.

Üyelerimizi ve eşlerini tebrik ediyor,

mutluluklarının daim olmasını diliyoruz.

BAŞSAĞLIĞI

GEÇMİŞ OLSUN

Mehmet Atay ÇAKIR,

Yusuf SEVİL’in annesi rahatsızlık geçirdi.

Üyelerimize ve yakınlarına geçmiş olsun

dileklerimizi sunuyoruz.

  Abdullah TAÇYILDIZ ve

Semih KÜÇÜKGÜL vefat etmiştir.

Kaybımız büyük, üzüntümüz derindir.

Üyelerimizin eş, dost ve yakınlarına

ayrıca camiamıza başsağlığı diliyoruz.

Ali ÖZDEMİR’ in annesi,

İbrahim UMAY’ ın annesi,

Sungur ECEMİŞ’ in kayınpederi,

Naci TANRISEVER’ in kayınpederi,

Mehmet Çınar YILGÖR’ ün annesi,

Hakan KİPER ve Ali KİPER’in babası,

Fırat ÖZDEMİR’in annesi,

Ahmet BİÇER’ in babası  vefat etti.

Üyelerimize ve yakınlarına
başsağlığı dileklerimizi sunuyoruz.






