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İÇ İNDEKİLER
 tmmob 

    makina mühendisleri odası           
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     25 Dönem 
  Yönetim Kurulu

 Üyeler

   Yönetim Kurulu Başkanı
   Ö. Varlık ÖZERCİYES

  Yönetim Kurulu 
  Başkan Vekili

  Selim ULUKAN

  Yönetim Kurulu           
Sekreter Üyesi

Erhan İĞNELİ

Yönetim Kurulu 
Sayman Üyesi
Emre AYDIN

Üye
  Hülya Yıldız GÜLER

Üye
  Seyit Ali KORKMAZ

  
Üye 

  Burcu MUZOĞLU

Yedek Üyeler

Altan YÜZENDAĞ
   Halil BoraTÜRKMEN
  Caner Güney YILMAZ

Aslı GÖRDEBAK
Yusuf GÜVEN

  Nuray YAZICIOĞLU
Defne KIRAN

Değerli Üyelerimiz,

Ülkemiz açısından köklü bir rejim değişikliği içeren halk oylaması, olağanüstü koşullarda 
16 Nisan günü gerçekleşti. Birliğimiz ve Odamız, yapılmak istenen anayasal değişikliği-
ni bütün ayrıntılarıyla üyelerimiz başta olmak üzere halkımıza ve tüm kamuoyuna ak-
tarmak için bulunduğu her yerde büyük bir özveriyle çalışma yürütmüştür. 

Yürüttüğümüz kampanyamızda; yasama, yürütme ve yargı kuvvetlerinin ayrılığını; 
Meclisin yasama ve denetleme yetkisini; parlamenter demokrasiyi; yargı
bağımsızlığını; Cumhuriyet’in laik ve ilerici kazanımlarını; Halk egemenliğini; insan hak ve   
özgürlüklerini; toplum yararı ve kamu güvenliği için hizmet üreten meslek kuruluşlarının 
özerkliğini savunduk ve tüm vatandaşlarımızın “hayır” demesi gerektiğini anlattık.

Referandum öncesi yürütülen kampanyalarda, devletin bütün olanakları anayasa 
değişikliği lehine yapılan tüm çalışmalar için seferber edilmesine karşın, “hayır” faali-
yeti yürütülenlerin baskı ve korkuyla sindirilmeye çalışıldığına tanık olduk. 

Değerli Meslektaşlarımız,

Olağanüstü koşullarda, en başından itibaren eşitsiz ve adaletsiz yürüyen Referandum-
da çok az farkla “evet” önde çıkmıştır. Oylamanın son anlarında iktidar partisinin talebi 
doğrultusunda mühürsüz oyların YSK tarafından geçerli sayılması gibi birçok uygula-
manın uzunca yıllar toplum hafızasında kalacağı açıktır.

Bir toplumsal mutabakat belgesi olan anayasanın değiştirilmesi, salt çoğunluk aranarak 
yapılamaz. “İster kabul et, ister etme; 50+1 de olsa halkımız ‘evet’ demiştir” mantığıyla 
yapılan bu değişikliğin, toplum vicdanında meşruiyetini sağlayamayacağı çok açıktır. 
Toplumun yarısını yok sayan bu anlayışın, ülkemize demokrasi, istikrar, barış, huzur ve 
güven getirmeyeceğine dair kaygımız yüksektir.

Değerli Üyelerimiz,

Bütün olumsuzluklara rağmen, 3 büyük şehir başta olmak üzere toplumun en az yarısı, 
Cumhuriyet’e, demokrasiye, laikliğe, insanca yaşama, yasama, yürütme ve yargı kuv-
vetlerinin ayrılığına ve geleceğine sahip çıkma kararlılığını göstermiş; olağanüstü koşul-
larda dahi yüksek katılımla tercihini sandığa yansıtmıştır.

Referandum sonuçları, bu süreçte “Hayır” diyen milyonların umut ve inancının aynı 
bilinç ve kararlılıkla artarak geleceğe taşınması gerekliliğini, demokrasi güçlerinin 
önüne çok daha etkin bir çalışma anlayışı ile hedef olarak koymaktadır.

Tüm bu süreçte, büyük bir özveriyle çalışan, halkın Hayır’ını büyütmek için seferber 
olan ülkemizin aydınlık yüzü örgütümüze, üyelerimize, çalışanlarımıza teşekkürü bir 
borç biliyoruz.

Memleketimize, geleceğimize, mesleğimize, halkımıza, aydınlık yarınlarımıza sahip çık-
maya, umudu yarınlara taşımaya devam edeceğiz.

Sevgiyle kalın…
TMMOB Makina Mühendisleri Odası Ankara Şube 

25. Dönem Yönetim Kurulu 
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Ankara Atatürk Lisesi’nde “Çalışma Hayatında 
Cinsiyet Ayrımcılığının Etkileri” Konulu Etkinlik 

Gerçekleştirildi
Birleşmiş Milletler UN Women tarafından or-
ganize edilen “HeforShe” kampanyası çer-
çevesinde 1 Mart 2017 tarihinde Ankara Ata-
türk Lisesi’nde  “Çalışma Hayatında Cinsiyet 
Ayrımcılığının Etkileri” başlıklı bir etkinlik                                     
gerçekleştirildi. 

Etkinliğe Şube Kadın Komisyonu üyesi Şivezat 
Şeniz Dedeağaç ve Şube Teknik Görevlisi Evrim 
Özgür katıldı. Dedeağaç konuşmasında, kadın ol-
manın makina mühendisliği için bir dezavantaj ol-
madığını, bu konuda ailelerin yaşadığı çekincelerin 
gereksiz olduğunu belirterek kadın mühendislerin 
iş yaşamında karşılaştıkları sorunlardan bahset-
ti. Özgür ise; nüfus oranı bağlamında kadın-er-

kek okuma oranı ve buna paralel olarak istihdam 
oranlarındaki dengesizlikler hakkında bilgi verdi.                                                                                               
Etkinlik sonunda katılımcılara belge verildi.

Alternatif Mühendislik Dersleri Başladı

Alternatif Mühendislik Derslerinin ilki olan “Mü-
hendislik Nedir ve Mühendislik Etiği” konulu 
eğitim, 02 Mart 2017 tarihinde EMO Konferans 
Salonu’nda gerçekleştirildi.

Şubemiz Öğrenci Komisyonundan Deniz Alp 
Yılmaz’ın yaptığı açılış konuşmasının ardından, 
TMMOB Yönetim Kurulu eski Başkanlarından Ma-
kina Yüksek Mühendisi Kaya Güvenç tarafından 

verilen eğitimde, mühendisliğin tanımı ve tarih 
boyunca değişmesi, işlevleri, sorumlulukları, gele-
cekte mühendislik gibi konularda öğrenciler bilgi-
lendirildi.

EMO-MMO-İMO öğrenci üyelerinin ortaklaşa ger-
çekleştirdiği 40 öğrenci üyenin katıldığı eğitim so-
nunda Kaya Güvenç tarafından öğrencilerin soru-
ları cevaplandırıldı.

TMMOB Makina Mühendisleri Odası Ankara Şubesi4
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Üye Tanışma ve Bilgilendirme Toplantısı Yapıldı
Daha etkin üye ve daha güçlü Oda için 4 Mart 2017 
Cumartesi günü, Şubemiz Toplantı Salonunda 
Üye Tanışma ve Bilgilendirme Toplantısı yapıldı.

Şube Teknik Görevlisi Ali Göktaş tarafından “Oda 
yapısı ve çalışmaları” sunumu gerçekleştirildi. 
İmalat Komisyonu Başkanı Yılmaz Yıldırım tara-
fından imalat sektörüne dair tecrübe paylaşımın-
dan sonra üyelerin sorularına verilen cevaplar ile 
devam edilen toplantı, Oda ile ilgili görüşler alına-
rak, anket çalışması ile sona erdi.

“Birikimli Travma Rahatsızlıklarında Sağlık ve Ortam 
Gözetimi” Semineri Yapıldı

MMO Ankara Şube İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği 
Komisyonu tarafından düzenlenen “Birikimli 
Travma Rahatsızlıklarında Sağlık ve Ortam Gö-
zetimi Semineri”  07.03.2017 tarihinde 31 üye-
mizin katılımıyla gerçekleştirildi. 

Seminerin açış konuşması MMO Ankara Şube 
Başkan Vekili Selim Ulukan tarafından yapıldı. Dr. 
Arif Müezzinoğlu tarafından sunulan seminerde 
katılımcılara Kas-İskelet Sistemi (KİS) sorunlarına 

yol açan faktörler, bu sorunların ortadan kaldırıl-
ması için yapılması gerekenler ve KİS sorunlarının 
iş yaşamına olumsuz etkileri hakkında ayrıntılı bil-
gi verildi. Müezzinoğlu sunumunun ikinci kısmın-
da ise ofis ergonomisini anlatarak katılımcıların 
sorularını yanıtladı.

Seminer sonunda Selim Ulukan tarafından katkı-
larından dolayı Müezzinoğlu’na teşekkür plaketi 
verildi.

Mart - Nisan 2017
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“Tedarik Zinciri Yönetimi ve Satın Alma” Eğitimi 
Gerçekleştirildi

25-26 Şubat/ 4 Mart 2017 (3 gün) tarihleri ara-
sında eğitmen Tayfun Erdem tarafından verilen 
”Tedarik Zinciri Yönetimi Ve Satın Alma” eğiti-
mi, 16 kişinin katılımıyla MMO Suat Sezai Gürü 
Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi.

Eğitimde; öncelikle Analizler, satın alma yönetimi, 
satın alma faaliyetlerinde analizler ve uygulama-
ları, satın alma, stok-kontrol yönetimi, tedarikçi 
performans yönetimi konularında eğitim verildi.
Üç gün süren eğitim sonunda, katılımcılara eğitim 
katılım sertifikaları verildi.

TTMD Ankara Temsilciliği Tarafından Düzenlenen      
9. Bowling Turnuvası’na Katıldık

Türk Tesisat Mühendisleri Derneği (TTMD) Ankara 
Temsilciliği tarafından düzenlenen 9. Bowling Tur-
nuvası’na katıldık. Turnuva 10 Mart 2017 tarihinde 
Rolling Ball Bowling Salonu’nda gerçekleştirildi.

22 takımın yarıştığı turnuvaya MMO Ankara Şube-
si, Teknik Görevlilerden oluşan bir grupla katılım 
sağladı. MMO Ankara Şube bowling takımı başarı-
lı bir yarışma çıkartarak, turnuvaya renk kattı.

TMMOB Makina Mühendisleri Odası Ankara Şubesi6
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“Uygulamalı Temel ve İleri Seviye Pnömatik” Eğitimi 
Gerçekleştirildi

04-12 Mart 2017 tarihleri arasında eğitmen Bü-
lent Uçar tarafından verilen “Uygulamalı Temel 
ve İleri Seviye Pnömatik “ eğitimi, 6 kişinin katı-
lımıyla MİEM Eğitim Salonu’nda gerçekleştirildi.

Eğitimde; öncelikle pnömatiğin temel prensiple-
ri, basınçlı havanın üretilmesi ve şartlandırılması, 
yön kontrol valfleri, temel elektrik bilgileri, röle 

tekniği, temel endüstriyel devre uygulamaları gibi 
teorik konular işlendi. Teorik kısmın ardından katı-
lımcılar simülatör  programı ve pnömatik seti üze-
rinde uygulamalar da yaptı.

Dört gün süren eğitim sonunda, katılımcılara eği-
tim katılım sertifikaları verildi.

25. Dönem Şube Danışma Kurulu III. Toplantısı 
Gerçekleştirildi

MMO Ankara Şube 25. Dönem Şube Danış-
ma Kurulu III. Toplantısı, 9 Mart 2017 tarihin-
de MMO Suat Sezai Gürü Toplantı Salonu‘nda              
gerçekleştirildi.

Toplantının açılış konuşması, Şube Yönetim Kuru-
lu Başkanı Ö. Varlık Özerciyes tarafından yapıldı. 
25. Dönem de Şubemizde gerçekleştirilen etkin-
likler, çalışma dönemindeki hedefler ve ülke gün-
demi hakkında, Danışma Kurulu üyelerine yönelik 
kısa bir sunum yapıldı.Daha sonra Şube Sekreteri 
Erhan İğneli tarafından yapılan konuşmanın ar-
dından, MMO Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ekber 
Çakar ve TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin 
Koramaz, 16 Nisan Referandumuna yönelik yü-
rütülen ‘’Hayır’’ çalışmalarıyla ilgili görüşlerini 
Danışma Kurulu Üyeleriyle paylaşarak, yeni dö-
nemin de mücadele günü olduğunu vurguladılar. 
Şube Yönetim Kurulu Üyesi Seyit Ali Korkmaz ta-
rafından İKK çalışmaları hakkında Danışma Kuru-
lu Üyelerine bilgilendirme yapıldı.

Katılımın yüksek olduğu toplantıda söz alan Da-
nışma Kurulu Üyeleri ise Şube çalışmaları ve ülke 
gündemine ilişkin görüşlerini dile getirdiler.

Şube Danışma Kurulu III. Toplantısı temenni ve di-
lek önerileriyle sona erdi.

Mart - Nisan 2017
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Dünya Kadınlar Günü 
Şiir Söyleşisi 

Gerçekleştirildi
Şubemiz Kadın Komisyonu tarafından, 8 Mart 
Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla düzen-
lenen  “Uğruna Şiir Yazılan Kadınlar” konulu şiir 
söyleşisi etkinliğimiz, 10 Mart 2017 Cuma günü 
Suat Sezai Gürü Salonu’nda gerçekleştirildi.

Açılış konuşması; Şube Kadın Komisyonu Başkan 
Vekili Tülin Yurttaş tarafından yapılan etkinliğimiz; 
Göktan Güçlü, Abdullah Can ve Tevfik Gürman’nın 
katılımıyla, “Uğruna Şiir Yazılan Kadınlar” konulu 
şiir söyleşisi ile devam etti.

40 üye ve misafirimizin katıldığı etkinlik sonunda, 
Esma Sarıaslan Divrikli, Elif Canlı ve Selfinaz Çıldır 
tarafından, Göktan Güçlü, Abdullah Can ve Tevfik 
Gürman’a teşekkür plaketi verildi.

TMMOB Makina Mühendisleri Odası Ankara Şubesi8

Şubeden Haberler

Pİ Makina Firması’na Teknik Gezi Düzenlendi

18 Mart 2017 tarihinde gerçekleştirilen teknik ge-
ziye, 31 üye ve öğrenci üyemizin yanı sıra Şube 
teknik görevlileri Ali Göktaş ve Engin Balık katıldı.
Gezi kapsamında üyemiz makina mühendisi Nur 

Birce Yılmaz tarafından karşılanan üyelerimize, 
sektör ve fabrikadaki üretim koşulları ve üretim 
safhaları hakkında bilgilendirme yapılarak, üretim 
alanları gezisi gerçekleştirildi. 
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Dünya Kadınlar Günü 
Şiir Söyleşisi 

Gerçekleştirildi

Şubemiz Türk Halk Müziği Korosu’nun Bünyamin 
Aydın Anısına Düzenlediği Konser Gerçekleştirildi

Makina Mühendisleri Odası Ankara Şube Türk 
Halk Müziği Korosu’nun her yıl geleneksel ola-
rak gerçekleştirdiği konser dizisinin bu yıl içe-
risindeki ilk konseri, 15 Mart 2017 tarihinde, 
TMMOB Teoman Öztürk Öğrenci Evi Konferans 
Salonu’nda gerçekleştirildi.

MMO Ankara Şube Sosyal Etkinlikler Komisyonu 
bünyesinde uzun süredir çalışmalarını sürdüren 
Makina Mühendisleri Odası Ankara Şubesi Türk 
Halk Müziği Korosu, “Oturak Havaları” teması ile 
seslendirdikleri Elazığ, Diyarbakır ve Şanlıurfa yö-
relerine ait türküleri, yöresel sunumlar eşliğinde 
dinleyiciyle buluşturdu.

Makina Mühendisleri Odası (MMO) Ankara Şube 
Yönetim Kurulu Başkanı Varlık Özerciyes’in açılışı-
nı yaptığı etkinliğe, birçok davetlinin yanı sıra An-
kara Elazığ Kültür Derneği ve Halk Oyunları Eğitim 
Merkezi Gençlik ve Spor Derneği üyeleri de katıldı. 

Ö. Varlık Özerciyes yaptığı açılış konuşmasında, 
sanatın coşkun ruhuna sığınmaya her zamankin-

den daha fazla ihtiyaç duyulduğunu belirterek “bu 
ülkenin mühendisleri; bağımsızlık, cumhuriyet, 
demokrasi, laiklik bütünlüğüne darbe vuracağı 
için, yasama, yargı, yürütme erkleri arasındaki 
denge, fren, denetleme mekanizmalarını,  par-
lamenter demokrasiyi, Meclisin yasamaya dair 
tek ve en üst yetkili organ olma özelliğini, ba-
ğımsız yargının varlık koşullarını ortadan kaldı-
racağı için, topluma dayatılan bu piyasacı, emek 
ve doğa düşmanı Anayasa değişikliği teklifine                                                 
“HAYIR” diyecektir.” dedi.

Konserin sonunda, Şube Yönetim Kurulu Başkanı 
Ö. Varlık Özerciyes tarafından, Yenimahalle Bele-
diye Başkanlığı’na, Ankara Elazığ Kültür Derneği 
ve Halk Oyunları Eğitim Merkezi Gençlik ve Spor 
Derneği (HOYEM) temsilcilerine, koro Şefleri Şa-
fak Ercan Doğan ve Gamze Kahyaoğlu Doğan’a 
katkılarından dolayı teşekkür plaketi verildi.

Mart - Nisan 2017
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“Güneş Enerjisinden Elektrik Üretiminde Mevcut 
Durum, İmkânlar, Sorunlar ve Çözüm Önerileri” 

Konulu Seminer Gerçekleştirildi

“Güneş Enerjisinden Elektrik Üretiminde Mev-
cut Durum, İmkânlar, Sorunlar ve Çözüm Öne-
rileri” konulu seminer, 18 Mart 2017 tarihinde 
ODTÜ Mezunlar Derneği Vişnelik Tesisleri’inde 
gerçekleştirildi.

Açılış konuşmaları MMO Ankara Şube Yönetim 
Kurulu Başkanı Ö. Varlık Özerciyes ve ODTÜ Gü-
neş Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. 
Dr. Raşit Turan tarafından yapılan seminerde sıra-
sıyla aşağıdaki sunumlar gerçekleştirildi.

I. Oturumda; GENSED Yönetim Kurulu Üyesi Arda 
Yalı, MMO Enerji Çalışma Grubu Üyesi Şenol Tunç 
ve MMO Ankara Şube Enerji Komisyon Başkanı 
İzzet Seferbeyoğlu tarafından “Türkiye’de Güneş 
Enerjisinin Durumu, Sorunlar ve Öneriler” konulu 
sunum yapıldı.

II. Oturumun ilk bölümünde; GTC Photovolta-
ic Solar Systems ARGE Başkanı Dr. Ertan Arıkan 
tarafından “Türkiye’de Fotovoltaik Güneş Paneli 
Üretimi” ikinci bölümünde ise Else Enerji İş Ge-
liştirme Yöneticisi Sercan Keskinel tarafından  
“Güneş Enerjisi Santrali Kurulumları” konulu su-
num yapıldı. II. Oturumun son konuşmacısı ODTÜ 
Güneş Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü 
Prof. Dr. Raşit Turan tarafından gerçekleştirilen 

“Güneş Enerjisinde Son Teknolojik Gelişmeler ve 
GÜNAM” konulu sunum yapıldı.

Seminer sonunda katkılarından dolayı, sunumları 
gerçekleştiren; Arda Yalı, Şenol Tunç ve İzzet Se-
ferbeyoğlu’na MMO Şube Yönetim Kurulu Başka-
nı Ö. Varlık Özerciyes tarafından teşekkür plaketi 
verildi. Dr. Ertan Arıkan’a plaketini ODTÜ Araştır-
ma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Raşit 
Turan verirken, Sercan Keskinel ile Prof. Dr. Raşit 
Turan’a ise plaketleri MMO Ankara Şube Enerji 
Komisyonu Başkanı İzzet Seferbeyoğlu tarafından 
takdim edildi.

Seminer ardından “ODTÜ Güneş Araştırma ve Uy-
gulama Merkezi”ne teknik bir gezi gerçekleştirildi. 
Oldukça ilgi gören etkinliğe çeşitli kurum ve firma 
temsilcilerinin yanı sıra 110 kişi katıldı.
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“Uygulamalı Temel Elektropnömatik” 
Eğitimi Gerçekleştirildi

18-19 Mart 2017 tarihleri arasında eğitmen Bü-
lent Uçar tarafından verilen “Uygulamalı Temel 
Elektropnömatik” eğitimi, 7 kişinin katılımıyla 
MİEM Eğitim Salonu’nda gerçekleştirildi.
Eğitimde; elektropnömatik sistemlerin yapısı, 
devre elemanları, temassız algılayıcılar, sistem 

kurma ve çalıştırma, mantık valfleri, zaman ve 
saymaya bağlı kontrol gibi teorik konular işlen-
di. Teorik kısmın ardından katılımcılar simülatör  
programı ve pnömatik seti üzerinde uygulamalar 
da yaptı. İki gün süren eğitim sonunda, katılımcı-
lara eğitim katılım sertifikaları verildi.

“Kaynak Teknolojisi X. Ulusal Kongre ve Sergisi” 
Yürütme Kurulu 5. Toplantısı Yapıldı

Makina Mühendisleri Odası adına yürütücülüğü 
MMO Ankara Şubesi tarafından gerçekleştiri-
lecek olan, “Kaynak Teknolojisi X. Ulusal Kong-
re ve Sergisi”, Yürütme Kurulu 5. Toplantısı 18 
Mart 2017 tarihinde Şube Toplantı Salonu’nda 
gerçekleştirildi. Toplantıda; ilk broşür taslağı 

oluşturularak, duyurulara çıkılmaya başlanma-
sına karar verilmiştir. Ayrıca, Danışmanlar Ku-
rulu için önerilen isimler ile destekleyen kuru-
luşlar için önerilen firmalara yazı gönderilmesi, 
kongre yerinin kesinleştirilerek, güncel tarih-
lerin broşürde yer almasına karar verilmiştir.
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Şube İş Yeri Temsilcileri ve Komisyon Üyeleri 
Toplantısı Gerçekleştirildi

22 Mart 2017 tarihinde gerçekleştirilen toplan-
tıda, Şube çalışmaları hakkında bilgilendirme 
yapılarak, 16 Nisan 2016 tarihinde gerçekleşti-
rilecek olan referandum hakkında görüş alışve-
rişinde bulunuldu.

Toplantının açılış konuşmasını yapan MMO Anka-
ra Şube Yönetim Kurulu Başkanı Varlık Özerciyes 

Şube çalışmaları hakkında kısa bir bilgilendirme 
yaptı. Daha sonra söz alan MMO Yönetim Kurulu 
Sekreteri Yunus Yener referanduma yönelik yürü-
tülen “hayır” çalışmalarıyla ilgili görüşlerini, iş yeri 
temsilcileri ve komisyon üyeleri ile paylaştı.

Toplantıda söz alan işyeri temsilcileri ve komisyon 
üyeleri ise, gündem ile ilgili görüşlerini dile getirdiler.

“Yangın Tesisatında Gazlı Söndürme Sistemleri” 
Konulu Seminer Gerçekleştirildi

Sunumunu Makina Mühendisi Barış Topal’ın 
yaptığı “Yangın Tesisatında Gazlı Söndürme 
Sistemleri” konulu seminer, 23 Mart 2017 tari-
hinde MMO Suat Sezai Gürü Toplantı Salonu’n-
da gerçekleştirildi. Açılış konuşması MMO An-
kara Şube Yönetim Kurulu Yedek Üyesi Halil Bora 

Türkmen tarafından yapılan seminere 55 kişi ka-
tıldı. Barış Topal sunumunda; gazlı söndürme sis-
temleri hakkında verdiği bilgiden sonra, sistemin 
çalışma prensibi ve sistem ekipmanları, sistem 
tipleri ile tasarım kriterleri hakkında katılımcılara 
geniş bilgi verdi.
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WENTA Makina’ya Teknik Gezi Düzenlendi

MMO Ankara Şube Tesisat Komisyonu tarafın-
dan 25 Mart 2017 tarihinde Wenta Isı Teknoloji-
leri A.Ş.’ye teknik gezi düzenlendi.

Teknik geziye 30 üye ve öğrenci üyemiz katıldı. 
Wenta Isı Teknolojileri A.Ş. Yönetim Kurulu Baş-
kanı ve üyemiz Makina Mühendisi Fatih Aydın 
tarafından yapılan 2 saatlik teknik sunumunun ar-

dından; ısı ve buhar sistemlerinin ve buhar jenera-
törlerin bulunduğu bölümler gezdirilerek, hidrofor 
ve genleşme tankları, buhar kazanları hakkında 
yetkililer tarafından katılımcılara bilgi verildi. 

Geziye; üyelerimiz ile birlikte, Şube Tesisat Komi-
yonu Başkanı Atilla Kantarman, ve Teknik Görevli 
Ali Göktaş katıldı.

MMO Ankara Şube Genel Üye Toplantısı 
Gerçekleştirildi

24 Mart 2017 tarihinde gerçekleştirilen toplantı-
da, Referandum süreci ve Şube çalışmaları hak-
kında üyelerimize yönelik bilgilendirme yapıla-
rak, görüş alışverişinde bulunuldu.

Toplantının açılış konuşmasını yapan MMO Ankara 
Şube Yönetim Kurulu Başkanı Varlık Özerciyes Şube 
çalışmaları hakkında kısa bir bilgilendirme yaptı. 
Toplantıya katılan MMO Yönetim Kurulu Sekrete-
ri Yunus Yener de, referanduma yönelik TMMOB 
ve Oda çalışmaları hakkında bilgilendirme yaptı.

Toplantıda söz alan üyelerimiz ise gündem ile ilgili 
görüşlerini dile getirdiler.



TMMOB Makina Mühendisleri Odası Ankara Şubesi14

Şubeden Haberler

Alternatif Toplumcu Mühendislik Dersleri’nin 
Üçüncüsü Gerçekleştirildi

EMO, MMO ve İMO öğrenci üyeleri tarafından 
düzenlenen Alternatif Mühendislik Dersleri’nin 
üçüncüsü,  “Dünya’da ve Türkiye’de Mühendis-
lik ve Mühendislik Eğitimi” alt başlığıyla, 30 
Mart 2017 tarihinde, MMO Ankara Suat Sezai 
Gürü Toplantı Salonu’nda  gerçekleştirildi. 

Şubemiz Öğrenci Komisyonundan Umut Diren 
Avcı’nın yaptığı açılış konuşmasının ardından, İn-
şaat Mühendisi Mustafa Çobanoğlu tarafından 
verilen eğitime, 20 öğrenci üye katıldı. Sunu-
mun sonunda Çobanoğlu tarafından öğrencilerin                                          
soruları cevaplandırıldı.

“LPG Otogaz İstasyonu Sorumlu Müdür Kontrol Kayıt 
Defteri Doldururken Dikkat Edilecek Hususlar” 

Konulu Seminer Gerçekleştirildi

Sunumu Makina Mühendisi Mehmet Karın tara-
fından yapılan “LPG Otogaz İstasyonu Sorumlu 
Müdür Kontrol Kayıt Defteri Doldururken Dikkat 
Edilecek Hususlar” konulu seminer, 04 Nisan 2017 
Salı günü MMO Suat Sezai Gürü Toplantı Salo-
nu’nda gerçekleştirildi.

Açılış konuşmasını MMO Ankara Şube Yönetim 
Kurulu Başkan Vekili Selim Ulukan, Sunumunu 
Makina Mühendisi Mehmet Karın’ın yaptığı 23 ki-
şinin katıldığı etkinlik sonunda, semineri gerçek-
leştiren Mehmet Karın tarafından katılımcıların 
soruları yanıtlandı.
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Çankaya Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü 
Danışma Kurulu Toplantısına Katıldık

24 Mart 2017 tarihinde Çankaya Üniversitesi 
Makina Mühendisliği Bölümü Danışma Kurulu 
toplantısına katıldık.

Çankaya Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölü-
mü Lisans programının oluşturulmasında eğitim 
programının geliştirilmesi ve yeni mezunlarda 
sahip olması gereken mesleki yeterliliklerin tarif-
lenmesi amacıyla katılımcıların görüş ve önerile-

rinin alındığı Danışma Kurulu toplantısına MMO 
Ankara Şube Başkanı Ö. Varlık Özerciyes ve Şube 
Müdürü Cenk Lişesivdin katıldı.

Toplantıda; Özerciyes tarafından Şube çalışmaları 
ve kurumsal ilişkilerin geliştirilmesi konusuna vur-
gu yapılarak, makina mühendisliği eğitimi ve yeni 
mezun makina mühendisinden beklentiler gibi 
konularda Şube görüşleri aktarıldı.

“Yapı Denetimi Kanunu ve Yönetmeliği İle Cezai 
Durumlar Hakkında Bilgilendirme” 

Konulu Seminer Gerçekleştirildi

Sunumu MMO Ankara Şube Yapı Denetimi Ko-
misyon Başkan Vekili Rasim Atkıncı tarafından 
yapılan “Yapı Denetimi Kanunu ve Yönetmeli-
ği ile Cezai Durumlar Hakkında Bilgilendirme” 
konulu seminer 06 Nisan 2017 Perşembe günü 
Suat Sezai Gürü salonu’nda gerçekleştirildi.

Açılış konuşmasını MMO Ankara Şube Yönetim 
Kurulu Başkan Vekili Selim Ulukan’ın yaptığı se-
minere 96 üyemiz katıldı.

Seminerde Atkıncı tarafından Yapı Denetimi Ka-
nunu, karşılaşılan sorunlar ve cezai durumlarla 
ilgili ayrıntılı bilgi verilerek katılımcıların soruları 

Yapı Denetimi Komisyonu Üyeleri Rasim Atkın-
cı, Atilla Demirel ve İsmail Sivrikaya tarafından                   
yanıtlandı.
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Çankaya Üniversitesi’nde Oda Tanıtım Standı Açtık

19 Nisan 2017 tarihinde Kariyer platformu et-
kinliğinde teknik görevli İlknur Aksu ve Öğrenci 
Komisyon Üyesi Özgür Çığtay tarafından Çan-
kaya Üniversitesi’nde Oda tanıtım standı açıldı.

Stantta, Oda tanıtımının yanı sıra öğrenci üye kay-
dı da yapılarak, öğrenci üyelerin sorunları, Oda ve 
Şubemiz hakkındaki görüş ve önerileri dinlendi 
ve ortak yapılabilecek çalışmalar hakkında görüş 
alışverişinde bulunuldu.

“ERP ve Endüstri 4.0” Konulu Seminer 
Gerçekleştirildi

Sunumu IAS Türkiye Genel Müdür Yrd. Ali Aytekin 
tarafından yapılan “ERP ve Endüstri 4.0” konulu 
seminer, 22 Nisan 2017 tarihinde Şube Yönetim Ku-
rulu Başkanı Ö. Varlık Özerciyes’in açılış konuşma-
sının ardından, 70 üyemizin katılımıyla MMO Suat 
Sezai Gürü Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi. 

Aytekin sunumunda; ERP nedir, ERP’nin dünü-bu-
günü-yarını ve ERP ve Endüstri 4.0 ilişkisi hakkın-
da katılımcılara ayrıntılı bilgi verdi. 

Seminer sürecinde sunumu gerçekleştiren Ali Ay-
tekin tarafından, katılımcıların soruları yanıtlandı.

Seminer sonunda Şube Yönetim Kurulu Başkanı 
Ö. Varlık Özerciyes tarafından, sunumu gerçek-
leştiren Ali Aytekin’e katkılarından dolayı teşekkür 
plaketi verildi.
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TARİH EĞİTMEN KURS ADI KATILIMCI 
SAYISI

07.03.2017
08.03.2017

SADRETTİN 
UZUNGET

ASANSÖR AVAN PROJE HAZIRLAMA MÜHENDİS 
YETKİLENDİRME KURSU

30

10.03.2017
12.03.2017

SADRETTİN 
UZUNGET

ASANSÖR MÜHENDİS YETKİLENDİRME KURSU 19

13.03.2017
19.03.2017

ÖNDER YILMAZ MEKANİK TESİSAT 29

23.03.2017
26.03.2017

HAKAN YAVUZ DOĞALGAZ İÇ TESİSAT MÜHENDİS YETKİLENDİRME KURSU 20

27.03.2017 
30.03.2017

HAKAN YAVUZ ENDÜSTRİYEL VE BÜYÜK TÜKETİMLİ TESİSLERİN 
DOĞALGAZA DÖNÜŞÜMÜ

24

04.04.2017 
06.04.2017

MEHMET KARIN LPG OTOGAZ İSTASYONLARI 
SORUMLU MÜDÜR KURSU (3 GÜN)

16

07.04.2017
09.04.2017

HARUN ERPOLAT YANGIN TESİSATI MÜHENDİS YETKİLENDİRME KURSU 18

12.04.2017
14.04.2017

AHMET TURAN 
DÖRTDEMİR

ŞANTİYE ŞEFLİĞİ 19

17.04.2017
21.04.2017

HAKAN YAVUZ LPG OTOGAZ İSTASYONLARI 
SORUMLU MÜDÜR KURSU (5 GÜN)

8

17.04.2017
18.04.2017

HAKAN YAVUZ HAVALANDIRMA TESİSATI 
MÜHENDİS YETKİLENDİRME KURSU

8

20.04.2017
21.04.2017

HAKAN YAVUZ SOĞUTMA TESİSATI
MÜHENDİS YETKİLENDİRME KURSU

4

27.04.2017
30.04.2017

CEMAL GEDİKOĞLU ASANSÖR PERİYODİK KONTROL
MUAYENE ELEMANI KURSU

28

MİEM EĞİTİMLERİ

Ülke ve toplum yararları doğrultusunda meslek alanlarıyla ilgili denetimin yapılabilmesi 
için üyelerin mesleki çalışmalarına dayanan uzmanlıklarının belirlenmesi ve 
belgelendirilmesi amacıyla yürütülen Meslek İçi Eğitim Merkezi (MİEM) eğitimleri 
sürüyor. Mart, Nisan 2017 MİEM eğitimleri kapsamında, aşağıda belirtilen kurslar 
düzenlenmiştir.

TARİH EĞİTMEN KURS ADI KATILIMCI 
SAYISI

11.03.2017
06.05.2017

UMUR BARIŞ 
DUMANAY

CATIA  V5R23 17

11.03.2017
13.05.2017

SİNAN SOĞANCI CFD: FLUENT & FLOWVISION 18

BİLGİSAYAR KURSLARI
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TARİH EĞİTMEN KURS ADI KATILIMCI 
SAYISI

01.03.2017
02.03.2017

ALPER TOPÇU LPG TAŞIMA PERSONELİ (TANKER ŞOFÖRÜ) KURSU 15

02.03.2017
03.03.2017

TOLGAHAN 
YILDIRIM

LPG OTOGAZ İSTASYONLARI TAŞIT DOLUM PERSONELİ
(POMPACI) KURSU

13

02.03.2017
03.03.2017

TOLGAHAN 
YILDIRIM

LPG TAŞIMA PERSONELİ (TANKER ŞOFÖRÜ) KURSU 16

02.03.2017
03.03.2017

ALPER TOPÇU LPG DOLUM TESİSİ BOŞALTIM PERSONELİ KURSU 14

07.03.2017
08.03.2017

MEHMET KARIN LPG DOLUM TESİSİ BOŞALTIM PERSONELİ KURSU 9

09.03.2017
10.03.2017

TANER IRMAK LPG OTOGAZ İSTASYONLARI TAŞIT DOLUM PERSONELİ
(POMPACI) KURSU

10

10.03.2017
11.03.2017

ALPER TOPÇU LPG OTOGAZ İSTASYONLARI TAŞIT DOLUM PERSONELİ
(POMPACI) KURSU

4

10.03.2017
11.03.2017

ALPER TOPÇU LPG TAŞIMA PERSONELİ (TANKER ŞOFÖRÜ) KURSU 2

24.03.2017
25.03.2017

ALPER TOPÇU LPG DOLUM TESİSİ BOŞALTIM PERSONELİ KURSU 8

14.04.2017
15.04.2017

ALPER TOPÇU LPG DOLUM TESİSİ BOŞALTIM PERSONELİ KURSU 5

18.04.2017
19.04.2017

MEHMET KARIN LPG DOLUM TESİSİ BOŞALTIM PERSONELİ KURSU 12

LPG TEKNİK PERSONEL EĞİTİMLERİ

TARİH EĞİTMEN KURS ADI KATILIMCI 
SAYISI

24.03.2017
02.04.2017

HÜSEYİN KAYA FORKLİFT (GAMA ENERJİ) 10

İŞ MAKİNALARI

Ülke ve toplum yararları doğrultusunda meslek alanlarıyla ilgili denetimin yapılabilmesi 
için üyelerin mesleki çalışmalarına dayanan uzmanlıklarının belirlenmesi ve 
belgelendirilmesi amacıyla yürütülen Meslek İçi Eğitim Merkezi (MİEM) eğitimleri 
sürüyor. Mart, Nisan 2017 MİEM eğitimleri kapsamında, aşağıda belirtilen kurslar 
düzenlenmiştir.
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Öğrenci Üye Kurultayı 2017 Ankara’da Toplandı

TMMOB Makina Mühendisleri Odası’nın (MMO) 
bu yıl onuncusunu düzenlediği Öğrenci Üye Ku-
rultayı 2017, 11 Mart Cumartesi günü Ankara’da 
TMMOB Teoman Öztürk Öğrenci Evi ve Sosyal 
Tesisi’nde gerçekleştirildi.

“Eğitim ve Örgütlenme” ana teması ile toplanan 
kurultayın alt başlıkları “Bilimsel Demokratik Laik 
Eğitim” ve “Daha İyi Bir Gelecek İçin Örgütlenme” 
olarak belirlendi. Kurultaya, makina, endüstri, iş-
letme, sanayi, uçak, havacılık, uzay, sistem, tek-
nik metod, üretim mühendisliği bölümlerinde 
öğrenim yapan 45 üniversiteden, MMO Öğrenci 
Üye Yönetmeliğine göre Odaya üye olan yaklaşık 
25 bin öğrenci üyeyi temsilen 400 delege katıldı.

MMO, mühendislik öğrencilerinin, mühendislik 
eğitiminin, üniversitelerin ve ülkemizin yaşadığı 
sorunları tartışmak ve çözüm önerileri sunmak 
amacıyla 1999 yılından beri her iki yılda bir Öğren-
ci Üye Kurultayları düzenliyor.
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Kurultay öncesinde, MMO’ya bağlı Şubelerde ya-
pılan ve binlerce öğrencinin katıldığı yerel kurul-
taylar düzenlendi. Yerel kurultaylardan süzülen 
görüşler ışığında merkezi Kurultayda, “öğrenci 
üye örgütlülüğü, ülkemizdeki mühendislik eğiti-
mi, üniversitelerde yaşanan sorunlara yönelik çö-
züm önerileri ve meslek alanlarına ilişkin gelişme-
leri” tartışılıyor

Kurultayın açılış konuşmaları, öğrenci üyeleri tem-
silen Deniz Alp Yılmaz, TMMOB Başkanı Emin Ko-
ramaz ve MMO Yönetim Kurulu Sekreteri Yunus 
Yener tarafından yapıldı.  Açılış konuşmalarının 
ardından MMO Kocaeli Şube’den öğrenci üye Ekin 
Tazegül “eğitim” ve MMO Ankara Şube’den öğ-
renci üye Sami Gökoğlu ise “örgütlenme” konula-
rında birer sunum yaptılar.
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ODA Denetlemesi Gerçekleştirildi

2016 yılı IV. Dönem Ekim-Kasım-Aralık ayları 
Oda denetlemesi, 18 Mart 2017 tarihinde Oda 
Merkezi’nde yapıldı.

Denetleme esnasında Oda Yönetim Kurulu Sek-
reter Üyesi Yunus Yener, Oda Yönetim Kurulu Say-
man Üyesi Tahsin Akbaba, Odamız Merkez Muha-

sebe Birimi çalışanları Burçin Çorbacı, Ayşe Argun 
Acar, Pınar Gürkan Şahiner, Asım Tokgöz ve Ülkü 
Bahtiyar hazır bulundu.

Denetlemeye Katılan Oda Denetleme Kurulu 
Üyeleri: Fikret Çaral, Osman Çakıl, Osman Serter,    
Selda Ünver, Remzi Çakmaklı

Sınav Değerlendiricileri Eğitimi Gerçekleştirildi

Sınav değerlendiricileri eğitimi, 22 Mart 2017 
tarihinde Oda Merkezi’nde gerçekleştirildi. 

Havalandırma Tesisatı, Klima Tesisatı ve Soğutma 

Tesisatı Mühendis Yetkilendirme kurslarında de-
ğerlendirme yapan teknik görevlilerimize yönelik 
gerçekleştirilen eğitimde, Mustafa Kemal Sevindir 
eğitmenlik yaptı.
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8 Mart Uluslararası Emekçi Kadınlar Günü Kutlu Olsun! 
MMO, Kadınların Haklı “Hayır”larının Yanındadır

8 Mart Uluslararası Emekçi Kadınlar Günü’nün 
kökeninde, 19. yüzyılda, kadın işçilerin düşük üc-
retlere, insanlık dışı çalışma koşullarına karşı hak-
lı isyanları bulunmaktadır. Ancak 19. yüzyıldan 
bugüne yani 21. yüzyıla dek, kadınlar üzerindeki 
sömürü ve baskı artarak sürmektedir. Dolayısıyla 
bugün kadınların her alanda gerçek eşitlik ve öz-
gürlük mücadeleleri, 8 Mart 1857 tarihinde 40 bin 
dokuma işçisi kadının daha iyi yaşam ve çalışma 
koşulları için başlattığı mücadele ateşini büyüte-
rek devam etmektedir.

Türkiye’de aile, eğitim, çalışma yaşamı, istihdam 
başta olmak üzere toplumsal yaşamın her alanın-
da kadınlara yönelmiş eşitsiz uygulama ve politi-
kalar, özellikle içinden geçmekte olduğumuz bu 
dönemde hızla artmış, yaşamı tehdit eder boyut-
lara ulaşmıştır. Siyasal iktidarın kurmaya çalıştığı 
gerici rejimin inşasında kadın eşitsizliği ve sömü-
rüsüne önemli bir rol verilmiş,  kadına yönelik şid-
det giderek tırmanmıştır. Bu dönemde kadın cina-
yetlerinin sayısındaki korkutucu artış, bilinmelidir 
ki iktidarın açıklamalarında ve uygulamalarındaki 
kadını ifade etme biçiminden bağımsız değildir.

Siyasal iktidar, yukarıdan aşağıya yaşam alanları-
na müdahalelerle tüm toplumu dinsel gericilikle 
kuşatırken, bedenlerinden emeklerine kadar ka-
dınları denetlemeye, kaç çocuk doğuracağından 
kiminle evleneceğine, hangi okullarda okuyup, 
ne tür meslekler edineceğine, giyimine, kuşamına 
yönelik kararları siyasal gücüyle kendisi vermeye 
kalkmış, kadınların kendi yaşamlarını belirleme 

özgürlüğünü ellerinden almıştır. Aynı anda dev-
let, kamu hizmet üretiminden vazgeçtikçe, sosyal 
harcamaların yükü, ev işleri, hasta ve çocuk bakı-
mı vb. işler kadınların üzerine yıkılmıştır.

Kadınların her alanda eşitçe var olabilme mücade-
lesi, aynı zamanda ülkenin de özgürleşme müca-
delesidir. Kadınların toplumsal yaşamda, ekono-
mik ve siyasi alanda daha şiddetli bir sömürü ve 
eşitsizliğe tabi kalması, sadece kadınların değil, 
ülkenin geleceğini düşünen herkesin sorunudur. 
Unutulmamalıdır ki, eşit, özgür, demokratik bir 
Türkiye mücadelesi, kadınların örgütlü mücadele-
si ile birlikte başarıya ulaşabilecektir.

Odamız, bu onurlu mücadelelerinde kadınlarla 
birlikte, dayanışma içinde olmayı sürdürecektir. 
Bu vesileyle 8 Mart dolayısıyla birçok kentte ka-
dınların özgürlük yürüyüşlerini engellenmeye yö-
nelik antidemokratik yasakları protesto ediyoruz.

Birlik ve dayanışmanın en güzel günlerinden biri 
olan 8 Mart’ta, ülkenin farklı birçok yerinden ge-
riciliğe, sömürüye, baskıya, şiddete, taciz ve teca-
vüzlere HAYIR seslerini yükseltecek olan kadınla-
rın 8 Mart’ı kutlu olsun.

Baskı ve şiddet sonucu yaşamlarını kaybeden ka-
dınları ve bütün Özgecan’larımızı sevgiyle, saygıy-
la anıyoruz.

Ali Ekber Çakar
TMMOB Makina Mühendisleri Odası 

Oda Başkanı

Oda Yönetim Kuru-
lu Başkanı Ali Ek-
ber Çakar, 8 Mart          

Dünya Emekçi 
Kadınlar Günü ned-

eniyle bir basın 
açıklaması yaptı.
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Sanayi Analizleri Raporu-27: Totaliter Rejim Riski, 
2016’da Sanayiyi Geriletti

Dövizde tırmanma, enflasyonu da tırmandırıyor

TÜİK, Merkez Bankası, Hazine Müsteşarlığı ve IMF 
verileri kullanılarak yapılan analizde; hem tüketici, 
hem sanayici(üretici) fiyatlarında çift haneli enf-
lasyona geçildiği ve döviz fiyatlarındaki artışla, 
enflasyonun daha da yükseleceği öngörüsünde 
bulunuldu.

MMO analizde şu noktalara vurgu yaptı: 

• Türkiye sanayisi, neredeyse 30 aydır yaşama-
dığı çift haneli bir enflasyonu yaşamaya baş-
ladı. Yurtiçi Üretici Fiyat Endeksi (Y-ÜFE) diye 
adlandırılan sanayinin Şubat ayı fiyat artışları, 
yıllık olarak yüzde 15,4’ü buldu. Bu yeni bir 
eğilim ve sürme ihtimali de yüksek olan bir 
olumsuzluk.

• Ortalaması yüzde 15,4’ü bulan sanayici fiyat-
larının “ara malı” kategorisindeki ürünlerde 
yıllık fiyat artışı yüzde 20’yi buldu. Sanayinin 
omurgasını oluşturan imalat sanayisinde üre-
tilen ürünler için ise sanayici, 12 ayda fiyatla-
rını yüzde 17,2 artırdı. İmalat sanayisinde de 
ana metal sanayisindeki fiyatlar yüzde 44 ar-
tarak patlama yaptı.

• Üretici(sanayici) fiyatlarının 2008 ortaların-
dan bu yana ilk kez yüzde 15’in üstüne çıkma-
sına kaynaklık eden en önemli etken ise dö-
viz, özellikle dolar fiyatındaki hızlı artış oldu. 
Buna, dünyada enerji ve öteki emtia fiyatları-
nın yeniden artış trendine girmesi de eklendi.

• Özellikle Eylül 2016-Şubat 2017 dönemini 
kapsayan 6 ayda doların yüzde 24 artması, 
enflasyonu da tırmandırdı. Söz konusu bu 6 
ayda yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 11,5, tü-
ketici fiyatlarında ise yüzde 7 artış oldu. 

• Döviz kurunun maliyet enflasyonuna yol açı-
şı, özellikle ana metal, beyaz eşya, elektronik, 
kimya gibi sektörlerde hızla hissedildi.

• Sanayici kesimin fiyatlarında yaptığı artışlar 
yıllık yüzde 15,4’ü bulurken, tüketicinin öde-
diği fiyatlardaki (TÜFE) artış, yüzde 10,1’i aştı. 
Tüketicinin kullandığı hizmet dışı mallardaki 
yılık artış ise yüzde 11’e yaklaştı.

• Döviz fiyatları TL karşısında arttıkça, bunun 
sanayici-üretici fiyatlarına maliyet enflasyo-
nu, devamında da tüketicinin önüne tüketici 
fiyat artışı olarak gelmesi kaçınılmaz.

• Sanayici fiyatları yüzde 15’i aşmakla beraber, 
son yılların konut fiyat artışlarının gerisinde 
kaldı. 2011–2016 dönemi Türkiye ortalaması 
olarak konutta yıllık artış yüzde 11,7’yi bulur-
ken sanayicinin fiyatlarındaki yıllık ortalama 
artış ise yüzde 7’de kaldı.

• Çift haneli enflasyon, gelir artışı tek hanede 
kalanlarda reel gelir kaybına yol açıyor. Asgari 
ücretin 2017’deki yüzde 8 artışının, çift haneli 
tüketici enflasyonun altında kaldığı göz önün-
de bulundurulursa, asgari ücretlinin 2017’de 
reel gelir kaybına uğrayacağı söylenebilir.  

TMMOB Makina 
Mühendisleri Odası (MMO), 

her ay iktisatçı-yazar 
Mustafa Sönmez’in kat-

kısıyla hazırladığı sanay-
inin sorunları bülteninin 
26’ncısını “Sanayicinin 
enflasyonu”  konusuna 

ayırdı.
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Yurttaşların Demokratik 
Protesto Hakları 

Engellenmemelidir

Bilindiği üzere 16 Nisan halkoylaması sırasında 
gerçekleşen birçok usulsüzlük toplumda haklı tep-
kilere yol açmıştır. Yurttaşlarımızın, Yüksek Seçim 
Kurulu’nun, Seçim Kanunu ve kendi genelgesine 
aykırı uygulamalarını protesto etmesi ve usulsüz-
lüklerin üzerine gidilerek seçim adaletinin sağlan-
masına yönelik istem ve tepkileri, ne yazık ki baskı 
politikalarıyla bastırılmaya çalışılmaktadır. 

Odamızın İstanbul Şubesi Bilgi Teknolojileri Da-
nışmanı Abdurrahman Atalay ile Odamızın üyesi 
ve Teknik Görevlimiz Mesut Geçgel bu nedenle 
bu sabah evlerine polis baskını yapılarak gözaltı-
na alınmışlardır. Basında, gözaltına alınanların 38 
kişi olduğu belirtilmektedir. Ayrıca yurdun çeşitli 
yerlerinde benzer gözaltılar yapıldığı haberleri de 
medyada yer almaktadır. 

Oda üyemiz, danışmanımız ve yurttaşlarımızın 
demokratik istem ve tepkilerini engelleyen, Ana-
yasal hak ve özgürlüklerini ortadan kaldıran bu vb. 
antidemokratik uygulamalara derhal bir son veril-
melidir. 

Gerek referandumun şaibeli sonuçları gerekse bu 
baskı politikaları, daha ilk günden Anayasa deği-
şikliğinin ülkemize istikrar getirmeyeceğini gös-
termektedir. Bu yanlış politikalardan bir an önce 
vazgeçilmelidir. Anayasal demokratik haklarını 
kullanan üyemiz, danışmanımız ve yurttaşlarımız 
derhal serbest bırakılmalıdır.

Ali Ekber Çakar
TMMOB Makina Mühendisleri Odası 

Oda Başkanı

TMMOB Makina 
Mühendisleri Odası 

(MMO) Yönetim 
Kurulu Başkanı 
Ali Ekber Çakar, 

referandum protes-
toları ve gözaltılar 
üzerine 19.04.2017 
tarihinde yazılı bir 

açıklama yaptı.
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1 MAYIS Birlik, Mücadele Ve Dayanışma Günü’nde 
HAYIR’larımızla Alanlarda Olacağız

Bu yıl, hileli 16 Nisan halk oylamasının ardından 
yapılacak olan 1 Mayıs kutlamaları, emekçilerin 
haklarına yönelik saldırılara karşı kitlesel HA-
YIR’ların eşliğinde yapılacak. Zira emek düşmanı 
neoliberal politikalar bu iktidar döneminde doru-
ğa varmış, mühendisler dâhil bütün emekçilerin 
aleyhine düzenlemeler yapılmıştır.

Çalışma yaşamı, esnek üretim ve güvencesiz istih-
dam biçimlerince belirlenmektedir. İşçi sağlığı ve 
iş güvenliği, işveren kesimi lehine düzenlemelerle 
amacından saptırılmış; iş güvenliği mühendisliği, 
işyeri hekimliği uygulamaları yerleşmeden gerile-
tilmiştir. Kadınların ev emeği ve yeni eğitim siste-
mi, sermayeye hizmet eder tarzda düzenlenmiş-
tir. Mesleki eğitim konusu da sermayenin emek 
sömürüsü politikasının bir aracı olmuştur.

Emekçilerin istemleri bellidir. İşsiz olmamak, 
emeğinin karşılığını hakkıyla almak, yaşam/iş gü-
vencesinin sağlanması, kıdem tazminatına doku-
nulmaması, iş cinayetlerinin olmaması, kiralık işçi 
olmamak, 8 saatlik işgününe uyulması, fazla me-
sai ücretlerinin ödenmesi, grev ve toplu sözleşme 
dâhil sendikal haklarının tanınmasıdır. Emekçiler 
insanca bir çalışma düzeni ve insanca yaşam iste-
mekte ancak sayısız iktisadi, siyasi baskıya maruz 
kalmaktadırlar.

Ülkemizde laikliğin ortadan kaldırılması ile emek-
çilere reva görülen çalışma ve yaşam koşulları da 
örtüşmektedir. Gericilik laikliğe her gün saldır-
makta, emekçilerin ve toplumun aydınlanma ka-
nallarını kapatmak istemektedir.

Özetle, emekçilerin sömürü ve baskı düzenine 
HAYIR demeleri, DUR demeleri ve insanca bir ya-
şam istemeleri için birçok neden bulunmaktadır. 
Bilinçli emekçiler haklarının ve güvencelerinin de-
mokrasi koşullarında korunacağını ve geliştirilece-
ğini bildikleri için şaibeli referandumdan sonra da 
HAYIR’ların anlamını görmekte ve sahiplenmek-
tedir.

TMMOB Makina Mühendisleri Odası örgütlülüğü, 
emeğin hakları ve bayramı için, laiklik için, de-
mokrasi için, ülkemizi karanlıktan gün ışığına çı-
karmak için bütün illerde TMMOB çatısı altında 1 
Mayıs kortejlerinde yerini alacak; emekçilerin eşit, 
özgür, adil, başka bir Türkiye ve dünya özlemini 
paylaşacaktır.

Ali Ekber Çakar
TMMOB Makina Mühendisleri Odası 

Oda Başkanı

TMMOB Makina 
Mühendisleri Odası 

(MMO) Yönetim 
Kurulu Başkanı 
Ali Ekber Çakar, 

bir basın açıklaması 
yaparak tüm 

üyelerimizi 1 Mayıs 
Birlik Mücadele ve 

Dayanışma Gününde 
alanlara davet etti.
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10 Ekim Katliamının On Yedinci Ayı...

Ankara’da 10 Ekim Katliamının 17’inci ayında 
hayatını kaybedenler için Tren Garı önünde “Tek 
talebimiz Adalet” denilerek anma yapıldı.

Ankara Katliamı’nın 17’inci ayında Ankara Tren 
Garı önünde yapılan anma, patlamanın yaşandı-
ğı saat olan 10.04’te başladı. Anmaya katliamda 
yaşamını yitirenlerin ailelerinin yanı sıra emek ve 
demokrasi güçleri de katıldı.

Katliamda yaşamını yitirenlerin isimlerinin ve 
fotoğraflarının bulunduğu “Katilleri Tanıyoruz! 

Unutturmayacağız” yazan pankartı taşıyan kitle, 
katliamın gerçekleştiği 10.04’te saygı duruşu yap-
tı. Alandan sürekli “Katil Devlet Hesap Verecek” 
sloganları yükseldi.

Ankara Katliamı’nın faillerinden hesap sormak, 
yaşamlarını yitirenleri unutturmamak, hak arayışı 
mücadelesini büyütmek için kurulan 10 Ekim Ba-
rış ve Dayanışma Derneği (10 Ekim-Der) Başkanı 
ve katliamda yaşamını yitiren avukat Uygar Coş-
gun’un eşi Mehtap Sakinci Coşgun, adalet talep-
lerini yineledi.

“Neyi Oylayacağız?” Bildiri Dağıtımı Gerçekleştirildi

TMMOB’nin HAYIR çalışmaları kapsamında hazır-
ladığı “Neyi Oylayacağız?” başlıklı bildiriler, baş-
ta Ankara, İstanbul ve İzmir olmak üzere birçok              
ilde dağıtıldı.

Referandumla yapılması istenen değişiklikleri 
içeren bildiri; bağlı Odalar, İl ve İlçe Koordinas-
yon Kurulları tarafından hem üyelerimiz hem de                        
kamuoyu ile paylaşıldı.
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TMMOB Kadın Çalışma Grubu tarafından ilki 
2015 yılında düzenlenen TMMOB Kadın Sem-
pozyumu’nun ikincisi “Mesele Kadın Olmak” 
başlığıyla İnşaat Mühendisleri Odası Teo-
man Öztürk toplantı salonunda 18 Mart 2017                           
tarihinde gerçekleştirildi. 

Sempozyumun açılışında Kadın Çalışma Grubu 
Başkanı M. Hanze Gürkaş ve TMMOB Yönetim Ku-
rulu Başkanı Emin Koramaz birer konuşma yaptılar.

TMMOB 2. Kadın Sempozyumu “Mesele 
Kadın Olmak!’’ Başlığında Gerçekleştirildi

Hanze Gürkaş, gün geçtikçe kadınların temel hak 
ve özgürlüklerine yapılan müdahaleler ile uygu-
lanmaya çalışılan baskı ve şiddet artsa da, bu ül-
kenin cesur ve yürekli kadınları olarak dün olduğu 
gibi, bugün de barbarlığa karşı duracaklarını vur-
gulayarak, “şiddet, taciz ve tecavüze;kadın cina-
yetlerine; her türlü ayrımcılığa; kadın emeğinin 
sömürülmesine; kadının yok sayılmasına, özgür-
lüklerimizin elimizden alınmasına; hayatımıza ve 
kararlarımıza müdahale edilmesine ve tüm baskı-
lara HAYIR diyoruz” dedi. 
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TMMOB Üyeleri Provokasyona Geçit Vermedi

22 Mart 2017 Çarşamba günü saat 12.30’da Bir-
lik binamız önünde provokatif bir organizasyon 
gerçekleştirildi.

TMMOB’nin Anayasa değişikliği referandumu 
konusunda almış olduğu Hayır kararını protesto 
bahanesi ile düzenlenen organizasyona meslek-
taşlarımızın demokratik tepkisi ile yanıt verildi. 
TMMOB tarafından herhangi bir çağrı yapılma-
mış olmasına rağmen provokasyon yapılacağı 
duyumu üzerine örgütüne sahip çıkmaya gelen 
mühendis, mimar ve şehir plancıları Birlik binamız 
önünde toplandı. TMMOB üyesi yüzlerce mühen-
dis, mimar ve şehir plancısı, yukarıdan aldıkları 
talimatla hareket eden grubun gerçekleştirmek 
istediği provokasyona izin vermedi.

TEDAŞ, TEİAŞ gibi kurumlar ve bazı Bakanlıklar-
da bir kısım idareci tarafından TMMOB önünde 
yoklama yapılacağı ve herkesin organizasyona ka-
tılması zorlaması ile duyurular yapıldı. Bizzat TE-
İAŞ’ın resmi plakalı araçları tarafından kurum ça-
lışanları Birlik binamız önüne getirildi. Aralarında 

mühendis, mimar ve şehir plancısı olmayan kişi-
lere bazı AKP milletvekilleri de eşlik etti. TMMOB 
önünde toplanma olacağının duyulması üzerine 
Birlik binamızın olduğu sokak öğle saatlerinde po-
lisler tarafından kuşatıldı.

Devletin olanakları ve kamu kurumlarımızın araç-
ları ile organize edilen ve 30-40 kişinin katılımı ile 
gerçekleşen organizasyon meslektaşlarımız tara-
fından kınandı. Provokatif organizasyona pirim 
vermeyen meslektaşlarımız “mühendisler, mi-
marlar halkın yanında, TMMOB susmadı susma-
yacak” sloganları attı.

Daire başkanları ve genel müdürlerin talimatı ile 
gelenler mesai saatinin başlamasıyla birlikte res-
mi plakalı araçlarla sokaktan ayrıldılar.

Grubun ayrılmasının ardından TMMOB Yönetim 
Kurulu Başkanı Emin Koramaz bir basın   açıkla-
ması yaptı.
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TMMOB 2. Bilirkişilik Çalıştayı Düzenlendi

İlki 19 Aralık 2015 tarihinde gerçekleştirilen TM-
MOB Bilirkişilik Çalıştayı’nın ikincisi, 25 Mart 
2017 Cumartesi günü “6754 Sayılı Yasanın Göl-
gesinde” başlığıyla İnşaat Mühendisleri Odası 
Teoman Öztürk Salonu’nda düzenlendi.

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, 
çalıştayın açılışında yaptığı konuşmada; “Ziraat-
tan sanayiye, inşaat sektöründen gıda sektörüne, 
enerjiden madenciliğe çok geniş bir yelpazede bu-
lunan çalışma alanları ve 515.000’i aşkın üyesiyle 
TMMOB ve bağlı Odaları Bilirkişilik alanında da 
önemli bir hizmet vermektedir.” dedi.

Çalıştay, TMMOB Bilirkişilik Çalışma Grubu adına 
Leman Ardoğan  (Mimarlar Odası), Timur Bilinç 
Batur (HKMO) ve Şenay Güneş (JFMO) tarafından 
yapılan “6754 Sayılı Bilirkişilik Yasası Üzerine Bi-
lirkişilik Çalışma Grubu Sunumu” başlıklı tematik 
sunumla devam etti.

Birinci oturum Ali Fahri Özten yönetiminde, Atölye 
1’in sunumu “6754 Sayılı Bilirkişilik Yasası Kapsamın-
da Bilirkişilik Eğitimleri’ başlığıyla gerçekleştirildi.

İkinci oturumda Erkin Etike yönetiminde Atölye 2 
çalışmaları sunumu “6754 Sayılı Bilirkişilik Yasası 
Kapsamında Bilirkişilik Uzmanlık Alanları ve Bilir-
kişilik Ücretleri” ana başlığında yapıldı. 

Üçüncü oturum Petek Ataman (GIDAMO) başkan-
lığında Atölye 3 çalışmaları sunumu çerçevesinde 
6754 Sayılı Bilirkişilik Yasası Kapsamında Bilirki-
şilik Etiği ve Bilirkişilerin Denetimi ana başlığıyla 
gerçekleştirildi. 

Son oturumun başkanlığını Nurten Çağlar Yakış 
üstlendi. 6754 sayılı Bilirkişilik Yasasının Mevcut 
Yasa ve Yönetmeliklere Uyumu başlıklı Atölye 4 
çalışmaları sunumlarında, 6754 Sayılı Bilirkişilik 
Yasası ve Meslek Örgütlerinin Mevzuatı, 6754 Sa-
yılı Yasanın Bilirkişilik Yönetmeliği Nasıl Olmalı ko-
nuları işlendi. 

Çalıştay, Mimarlar Odası Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcısı Ali Ekinci’nin kolaylaştırıcılığında dü-
zenlenen Forumun ardından sona erdi.
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Saldırıları Protesto Etmek Suç Değildir

Bugün, Ankara’da Güvenpark önünde patlatılan 
bomba ile yaratılan katliamını protesto eylemleri-
ne katıldıkları gerekçesiyle 63 arkadaşımız yargıla-
nıyor. Aralarında Birliğimize bağlı odaların Adana 
şube başkanlarının da bulunduğu 63 emek-meslek 
örgütü üyesi arkadaşımıza destek için bugün Ada-
na’dayız. Ülkemizi yöneten baskı politikalarına, 
karanlık zihniyetin uygulamalarına karşı arkadaş-
larımızla dayanışma için buradayız!

Siyasal iktidar, ülkemizde yaşanan katliamların 
sorumlularını ortaya çıkarmak yerine, katliamları 
protesto edenleri yargılıyor. Katliamların yaşan-
masına göz yuman, katliamların sorumlularının 
gün ışığına çıkarılmasını engelleyenlerin yargı-
lanması gerekirken, burada katliamları protesto 
edenler, insan yaşamını savunanlar yargılanıyor.

Ülkemizi bir Ortadoğu ülkesine çevirdiler. İlan 
edilen OHAL ve OHAL KHK’ları ile toplumsal mu-
halefet baskı ve şiddetle sindirilmeye çalışılmış, 
basın-yayın organları, dernekler kapatılmış, ga-
zeteciler, belediye başkanları, milletvekilleri ceza-
evlerine atılmıştır. Aralarında yöneticilerimizin ve 
üyelerimizin de bulunduğu ilerici, demokrat kamu 
çalışanları ile bilim insanları ve akademisyenler 
bütün özlük hakları ellerinden alınarak kamudan 
ihraç edilmiştir. Muhalefet karalamalara maruz 

kalmış, terör saldırılarına, insanların öldürülme-
sine, tek adam rejimine, hukuksuzluklara HAYIR 
diyenler ise bugün burada yargılanmaktadır.

Siyasi iktidar, önüne gelene dava açarak, muha-
lifleri işlerinden uzaklaştırarak veya atarak Tür-
kiye’nin yönetilemeyeceğini artık öğrenmelidir. 
Baskı, sürgün, işten çıkarma, açığa alma ve dava-
ların bu ülke için mücadele edenleri yıldıramaya-
cağını artık anlamalıdır.

Dost düşman herkes bilsin ki; ne bu yargılamalar, 
ne bu baskılar bizleri yıldıramaz! Ortak aydınlık 
geleceğimiz için, bizler direneceğiz ve karanlığa 
teslim olmayacağız. Bu ülke için, halkımız için, 
emek, demokrasi, cumhuriyet, laiklik ve eşitlik 
için mücadelemiz sürecek ve elbet gün gelecek 
devran dönecek bunların hesabını soracağız.

Ülkemizde bizlere yaşatılan tüm katliamların he-
sabını soracağız! Kadın cinayetlerinin, tecavüzle-
rinin, çocuklara yönelik cinsel istismarın hesabını 
soracağız.

Kentlerimizi rant uğruna talan etmelerinin, doğa-
yı katletmelerinin hesabını soracağız. Ekmeği uğ-
runa inşaatlarda ölen işçi kardeşlerimizin, taşeron 
firmaları daha çok kazansın diye ölüme gönder-
dikleri maden emekçilerinin hesabını soracağız.

Bu düzen böyle gitmeyecek. Tek adam diktasına, 
bu karanlık düzene, halkımıza ve ülkemize reva 
görülen bu kötü günlere hayır diyeceğiz. Buradaki 
davada hepimiz yargılanıyoruz, buradaki davada 
ülkemizin sahipsiz olmadığını söyleyen, demok-
rasiyi kazanmaya, Cumhuriyet, demokrasi, laiklik 
mücadelesini sahiplenen bizler yargılanıyoruz.

Biliyoruz ki: “Kurtuluş yok tek başına, ya hep bera-
ber ya hiçbirimiz.

Ankara’da Güvenpark önünde patlatılan bomba ile yaratılan 
katliamını protesto eylemlerine katıldıkları gerekçesiyle 

aralarında TMMOB’ye bağlı Odaların Şube Yönetim Kurulu 
Başkanları’nın da bulunduğu 63 kişinin yargılandığı davanın 
ilk duruşmasının ardından 03 Mart 2017 tarihinde Adana’da 

bir basın açıklaması gerçekleştirildi.
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TMMOB Kadın: Bizim Olanın Bizden Alınmasına Hayır

Öncelikle başta 8 Mart’ın ruhunu oluşturan 1857 
yılında yakılan işçi/emekçi kadınlar olmak üze-
re bugüne dek erkek-devlet şiddetiyle mücadele 
eden tüm kadınları saygıyla anıyor, mücadeleleri 
ve direnişleriyle bugün hala yolumuzu aydınlatan, 
bize güç veren tüm kadınları selamlıyoruz.

Bugün size 8 Mart’ın tarihini anlatmayacağız, 
çünkü zaten biliyorsunuz. Bugün daha önceden 
yaptığımız gibi tarihsel kazanımlarımızdan da 
bahsetmeyeceğiz. Birçoğunu beraber kazandık. 
Hepsinde birçok kadının emeği, payı var, bunları 
da biliyorsunuz.

Bugün size bilmediğiniz bir şeyi değil, ancak farklı 
bir şeyi, “kaybettiklerimizi” anlatacak, dişimizle 
tırnağımızla mücadele ederek elde ettiğimiz kaza-
nımlarımızın nasıl tek tek elimizden alındığından 
bahsedeceğiz.

Çünkü biliyoruz ki unutmamamız için konuşma-
mız gerek. Bunları anlatmazsak, bunları konuş-
mazsak birbirimizi daha sıkı saramaz, daha iyi an-
layamaz, daha çok dayanışamayız.

KAYBEDİYORUZ; işimizi elimizden, aşımızı boğa-
zımızdan hukuksuzca söküp alıyorlar.

KAYBEDİYORUZ; eğitim hakkımızı, çocuklarımı-
zın eğitim hakkını, geleceğimizi ellerimizden alı-

yorlar. Bilimsel olmayan müfredatlarla boş bakış-
lı, düşünmeyen, sorgulamayan, kendilerine biat 
eden çocuklar yaratmaya çalışıyorlar. Öğretmen-
lerimizi, bizlerin bugünlere gelmesinde büyük 
payı olan eğitim emekçilerimizi bir imza ile, bir ge-
cede, onca yıl uğruna didindikleri mesleklerinden, 
canları gibi sevdikleri öğrencilerinden ayırıyorlar.

KAYBEDİYORUZ; tecavüzcüler, tacizciler, parkta 
yürüyen hamileye, otobüste şortuyla oturan genç 
kadınlara tahammül edemeyenler, hiçbirini asla 
kabul etmediğimiz türlü bahanelerle kadınları 
katledenler, şiddetin her türlüsünü uygulayanlar 
yargılanmak şöyle dursun aramızda serbestçe do-
laşarak bizi tehdit etmeye, bizlere yaşamı zindan 
etmeye devam ediyorlar.

KAYBEDİYORUZ; yaşam hakkımızı, nefes aldığı-
mız alanları ellerimizden alıyorlar.

Hukukun, adaletin olmadığı, haksızlığa hukuksuz-
luğa direnenlerin anında gözaltına alındığı, hapse 
atıldığı, özgürlüklerimizin gerekçesiz ve zorbaca 
elimizden alındığı bir ülkede yaşar olduk.

Her sabah uyandığımızda, acaba bugün bomba-
lardan kurtularak hayatta kalabilecek miyim der-
ken üstüne üstlük bir de sorgusuz sualsiz işten atıl-
dığımızı öğrenir olduk.  

TMMOB Kadın Çalışma Grubu, 
8 Mart Dünya Kadınlar gününe ilişkin 
7 Mart 2017 tarihinde yazılı bir basın 

açıklaması yaptı.
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OHAL’lerle yönetilir olduk, geceleri bırakın bari 
gündüzleri güvenle sokaklarında dolaşabilelim 
dediğimiz mahalleler arar olduk.

İş yerlerimizde korkuyla çalışır olduk, bugün sıra 
kimde, hangimizde diye listelerde isimlerimizi, 
dostlarımızın isimlerini arar olduk.

Korkunun, her yerde olduğu gibi mecliste de kol 
gezdiği bir dönemde geceden sabaha insanların 
yaşam, barınma, eğitim, özlük hakları, özgürlük-
leri ellerinden alınıyor. Hepimizin hayata karşı 
umutları söndürülmeye, geleceğe dair beklenti-
leri kırılmaya çalışılıyor. Düşünen, tepki gösteren, 
karşı duran, susmayan haykıranları tehdit ediyor, 
baskıyla, zulümle sindirmeye çalışıyorlar, öteki-
leştiriyorlar. Akılları sıra kendilerinden olmayanı 
böyle cezalandırıyorlar.

Kaybettiklerimizin bunca fazla, bunca can yakıcı 
ve tahammül edilemez olduğu bugün 8 Mart Dün-
ya Kadınlar Günü’nde var gücümüzle, tüm bu ya-
pılanlara, bu zulme direniyor ve baskıya, şiddete, 
zulme dur demek için avazımız çıktığı kadar HA-
YIR diyoruz.

Acılarımız çoğaldı ancak bizim hala umudumuz 
var.

Bizler; üniversitelerde, kamuda, özel sektörde, 
fabrikalarda, şantiyelerde, ofislerde, plazalarda 
hayatın her alanında var olan TMMOB’li mühen-
dis, mimar ve şehir plancılarıyız. Ekmeğimizi eme-
ğimizle, alın terimizle kazananlarız ve ekmeğimi-
ze, aşımıza, geleceğimize sahip çıkıyoruz.

Kendimizle birlikte tüm canlıların yaşam hakkını 
savunuyoruz.  Doğanın rant uğruna yağmalanma-
sına, talanına karşı çıkıyor HAYIR diyoruz.

Ve bizler, kadınlar.. .Ekmeğini kazanmak, nefes al-
mak için hep daha fazla mücadele etmek zorunda 
kalan kadınlar…

Hep ilk önce gözden çıkarılan, sömürüden şiddet-
ten ayrımcılıktan payını alan, ezilen kadınlar…

Kadın dayanışmasının hepimizi güçlendirdiğini bi-
lerek susmuyoruz, korkmuyoruz, itaat etmiyoruz, 
HAYIR diyoruz.

Hayatı bize zindan eden, yaşam alanlarımızı yok 
eden tüm hükümleri, kanunları, yasaları reddedi-
yor, tek adam ve yönetimine HAYIR diyoruz

Adalet istiyoruz, özgürlük istiyoruz, okumak, ça-
lışmak, yaşamak ve yaşatmak istiyoruz, HAYIR 
diyoruz.

Kaybettiklerimiz onca yıldır mücadelelerle kazan-
dıklarımızdır. Bizim olanın bizden alınmasına izin 
vermiyoruz, sahip çıkıyoruz ve HAYIR diyoruz.

HAYIR’larımızı çoğaltmak için 8 Mart’ta her ren-
giyle tüm kadınlarla birlikte alanlara çıkıyor, en 
güçlü sesimizle haykırıyoruz.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü, mücadele günümüz 
kutlu olsun.

TMMOB Kadın Çalışma Grubu
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TMMOB, Üyelerine Anayasa Değişikliği Referandumu 
Hakkında Mektup Gönderdi

Sevgili Meslektaşımız,

Bu mektubu sizlere, 16 Nisan tarihinde halkoyu-
na sunulacak olan Anayasa değişikliği referandu-
mu dolayısıyla yurttaşlık sorumluluğumuz gereği               
yazıyoruz.

Bilindiği üzere, Anayasa, sadece devletin örgüt-
lenme biçimini değil aynı zamanda bütün yurttaş-
ların temel hak ve özgürlüklerini güvence altına 
alan temel belgedir.

Bu nedenle, Anayasaların hazırlanışı ve değiştiril-
mesinde izlenen yöntem açık, şeffaf olmayı, top-
lumun tüm katmanlarında sağlıklı bir şekilde tartı-
şılmasının sağlanmasını ve nihayetinde toplumsal 
mutabakatı gerektirir.

Ancak, söz konusu Anayasa değişiklik teklifi Ola-
ğanüstü Hal ve Kanun Hükmünde Kararnamelerin 
gölgesinde, demokrasinin temel ilkelerinin dahi 
ihlal edildiği bir süreçte önümüze getirildi. Hazırlık 
aşamasında emek ve meslek örgütleri, sendikalar, 
sivil toplum örgütleri, üniversiteler, siyasi partiler 
gibi kurum ve kuruluşlardan görüş alınmadı ve 
toplumun büyük bir kesimi dışlandı.

Yol ve yöntemin sorunlu olmasının yanında, pake-
tin kendisi halkın güncel taleplerini içermemenin 
ötesinde ülkemizde yönetim sistemini tek kişiye 
bağlayan bir rejim değişikliğini hedeflemektedir.

Bu değişiklikle Cumhurbaşkanının parti üyesi/parti 
başkanı olması sağlanıyor, partili Cumhurbaşkanı 
milletvekillerini belirliyor, meclisi feshedebiliyor. 
Cumhurbaşkanının kararnameler, tüzük, yönet-
melik ve genelgeler aracılığı ile yasa alanını daralt-
tığı bir sistem öngörülüyor. Ayrıca bu sistem, par-
lamenter demokrasiyi, yasama, yargı, yürütme 
kuvvetleri arasındaki denge, fren ve denetleme 
mekanizmalarını yok ediyor. Meclisin yasamaya 
dair tek ve en üst yetkili organ olma özelliğini, yanı 
sıra yargı bağımsızlığını ortadan kaldırıyor.

Ayrıca olağanüstü yetkiler verilen Cumhurbaşka-
nının yargılanması ise neredeyse imkânsız hale 
getiriliyor.

Türkiye Varlık Fonu örneğinden de anlaşılaca-
ğı üzere bu değişiklik teklifi, kamu kaynakları ve 
varlıklarını, kamusal denetimi, kamusal hizmetler 
ile Birliğimiz TMMOB gibi kamu kurumu niteliğin-
deki meslek kuruluşlarını olumsuz etkileyecek bir 
nitelik taşıyor.

Üzerinde asgari mutabakat dahi bulunmayan bu 
anayasa değişikliği dayatmasının, demokrasi-
yi ve istikrarı sağlamayacağı son derece açıktır. 
Referandumda oylayacağımız bu değişiklik işsiz-
lik, açlık, yoksulluk, sosyal güvence, demokrasi 
sorunları ile mutlu ve huzurlu bir yaşam ihtiyacı-
na cevap veremediği gibi; mesleğimiz ve meslek 
alanlarımızda yaşanan temel problemlere yönelik 
de hiçbir çözüm önerisi içermiyor.

Son dönemde yaşananları, uygulanan politikaları 
ve referandum sürecini izlediğimizde toplumsal 
kutuplaşmanın arttığına, gerilimin giderek tırman-
dığına tanık olmaktayız. İçinden geçtiğimiz bu 
süreçte ihtiyacımız, bu sorunların daha da derin-
leşmesine yol açacak adımların atılması değildir.

Geleceğimizi köklü ve olumsuz bir şekilde değişti-
recek olan 16 Nisan Referandumunda HAYIR de-
menin tarihsel bir sorumluluk olduğuna inanıyoruz.

Yaşadığımız ülkeye, parçası olduğumuz topluma 
ve mesleklerimize karşı duyduğumuz sorumluluk 
gereği cumhuriyet, demokrasi ve laiklik için; mes-
lek alanlarımız ve mesleğimiz için sizleri HAYIR 
oyu vermeye davet ediyoruz.

Sevgi ve saygılarımızla

Emin Koramaz
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, 16 Nisan 2017 
tarihinde yapılacak Anayasa Değişikliği Referandumu hakkın-
da üyelerine bir mektup göndererek; referandum sürecine ve 

referandumda oylanacak paket içeriğine dair bilgi verdi.
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10 Ekim Katliamında Sorumluluğu Olanlara Yargı 
Yolunu Açmak Kamu Erkini Kullanan Kurumların                        

Asli Görevidir

DİSK, KESK, TMMOB ve TTB’nin çağrısı ile 10 
Ekim 2015 tarihinde Emek, Barış ve Demokrasi 
Mitingi organize edilmiş ve toplanma alanı olan 
Ankara Tren Garı önünde Cumhuriyet tarihinin en 
büyük katliamı gerçekleşmişti.

Ankara Garı katliamını organize edenler ve canlı 
bombacılar teknik takipte olmalarına karşın, 12 
saatlik yolda hiçbir engele takılmaksızın Ankara’ya 
gelmişler, katliamın yapılacağı gün yol kontrolleri 
bir el tarafından kaldırılmış, Valiliğe bildirilen mi-
ting saati değiştirilmiş, miting toplanma yerinde 
güvenlik önlemleri alınmamış, canlı bombacılar-
dan Alagöz’ün annesinin kamu kurumları nezdin-
deki ihbar içerikli tüm başvurularına karşın işlem 
yapılmamış ve akabinde Ankara’nın tarihi meyda-
nında 101 kişi can vermiş, 500’ü aşkın insan yara-
lanıp engelli kalmıştır. 15 Temmuz öncesi patlayan 
her canlı bombacının teknik takipte olduğu bilgi-
leri, katliamlar gerçekleştikten sonra ortaya saçıl-
mıştır. Göz göre göre gelen bu ve benzeri katliam-
larda bir tek kamu görevlisi dahi yargılanmamıştır.   

Ankara katliamını soruşturan Mülkiye Müfettişle-
rinin hazırladıkları Rapor’da kamu görevlilerinin 
en azından ihmalleri olduğu açıkça beyan edilmiş 
olmasına karşın, Ankara Valiliği bugüne kadar em-
rindeki hiçbir kamu görevlisi hakkında soruşturma 
açmamıştır. Mülkiye Müfettişlerinin somut olarak 
tespit ettikleri bilgilerin neden ve kim tarafından 
gizlendiği; Ankara Emniyet Müdürlüğünün defa-
larca bombalı saldırı ihbarı almasına rağmen bunu 
niçin Miting Tertip Komitesi ile paylaşılmadığı so-
rularının yanıtı ortada yok iken, Ankara Cumhu-
riyet Savcılığı ve Ankara Valiliği kamu görevlileri 
hakkında yapılan suç duyuruları ve şikayetleri gör-
mezden gelmiştir. Hem Ankara Cumhuriyet Savcı-
lığı hem de Ankara Valiliği, genel, soyut ve somut 
bir delile dayanmadığı gerekçesi ile suç duyurula-
rının “işleme konulmaması” kararını vermiştir.

TMMOB, Ankara Emniyet Müdürü başta olmak 
üzere, şube müdürleri ve sorumluluğu olan diğer 

kamu görevlileri hakkında adli-idari soruşturma 
açılması için Ankara Valiliği nezdinde şikayette 
bulunmuştur. Ankara Valiliği, TMMOB’ye yanıt 
vermemiştir. Valiliğin 60 gün içinde yanıt verme-
mesi üzerine TMMOB Bölge İdare Mahkemesine 
‘zımni ret’ işlemi hakkında itirazda bulunmuştur. 
Ankara Valiliği “işleme konulmaması kararı”nı an-
cak mahkemenin dava dilekçesini Valiliğe gönder-
mesi üzerine TMMOB’ye tebliğ etmiştir.

Sonrasında ise Mahkeme, Valiliğin şikayette bu-
lunulan kişi ve merciler hakkında hiç bir inceleme 
yapmaksızın “işleme konulmama” kararı vermesi-
ni hukuka aykırı bularak TMMOB’nin itirazını ka-
bul etmiştir.

Bu aşamadan sonra Valiliğin, hakkında şikayette 
bulunulan ve sorumluluğu olan diğer kamu gö-
revlileri hakkında objektif bir soruşturma açarak; 
kusur ve ihmalleri bulunanları tespit edip, hem 
adli hem de idari kovuşturmaların önünü açması 
gerekmektedir.

Bu katliamın üzerindeki örtünün kaldırılması, 
anaların acısını dindirmeyecek olsa da- olası kat-
liamların önünü keserek yeni acıların yaşanmasını 
önleyeceği gibi ülkemizi kaotik bir sürece teslim 
edenleri ve bu katliamdan kimlerin beslendiğini 
teşhir edecektir. Hukuk devleti ilkesinin yaşamda 
karşılığını bulması ve toplumun adalet duygusunu 
kaybetmemesi için ucu nereye varırsa varsın etki-
li bir soruşturma ve kovuşturma yapılması Devlet 
kurumlarının asli görevidir.

TMMOB, 10 Ekim Ankara Katliamının sorumlu-
larının ve bu katliamda ihmali bulunanların açığa 
çıkartılması ve adalet önünde hesap vermesi için 
mücadelesini sürdürecektir.

Emin Koramaz
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, 23 Mart 2017 
tarihinde 10 Ekim Katliamı ile ilgili TMMOB lehine verilen mah-

keme kararı üzerine bir basın açıklaması yaptı.
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Anayasa Değişikliğinin Ülkemize İstikrar 
Getirmeyeceği Daha İlk Günden Görülmüştür.                    

HAYIR, Türkiye Halkının Vicdanında Kazanmıştır!

Bilindiği üzere 16 Nisan’da, ülkemizin siyasi sistem 
ve rejimini köklü bir şekilde değiştirmeyi, kamu 
yönetimi ve ekonomi üzerinde sınırsız hâkimiyet 
kurmayı amaçlayan bir anayasal düzen değişikliği 
referandumu yapılmıştır.

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, referan-
dum sürecini ve yapılmak istenen değişiklikleri ba-
şından itibaren bütün yönleriyle değerlendirmiş; 
yaptığı açıklamalar ve yayımladığı dokümanlarla 
meslektaşlarını ve halkı bilgilendirmeye çalışmıştır.

En özlü bir şekilde ifade edersek TMMOB; Cum-
huriyeti, demokrasiyi, laikliği, 150 yıllık geçmişi 
bulunan Anayasal kazanım ve birikimlerimizi sa-
vunmuştur.

TMMOB Anayasa ve hukukun üstünlüğünü, yasa-
ma-yürütme-yargı kuvvetlerinin ayrılığını, yargı 
bağımsızlığını, yasama ve yargının yürütme üze-
rindeki denge, fren ve denetleme mekanizmala-
rını, temel insan hak ve özgürlüklerini, kamusal, 
toplumsal yarar doğrultusunda hizmet ve dene-

tim sunan meslek kuruluşlarının özerkliğini, ha-
yatın her alanına dokunan meslek alanlarımızın 
kamu ve halk yararı doğrultusundaki işlevlerini 
savunmuştur.

TMMOB Anayasa değişikliği sürecinin başından 
beri, toplumun bu değişikliklerin kapsamı üzerine 
sağlıklı bilgi edinemediğini; barolar, anayasa hu-
kukçuları, üniversiteler, özerk meslek kuruluşları, 
demokratik kitle örgütleri ve halktan hiç görüş 
alınmadığına ve Meclis’te oylanmasının Meclis İç 
Tüzüğü ve Anayasa’da belirtilen gizli oy kuralının 
ihlal edildiğine dikkat çekmiştir.

TMMOB değişikliğin, Anayasaların en temel özel-
liği olan, iktidar yetkilerinin sınırlandırılması nor-
mundan ve rejim değişimini içeren anayasaların 
yapım organı olan Kurucu bir Meclis’ten yoksun 
olduğunu vurgulamıştır.

TMMOB, partili Cumhurbaşkanının belirlediği ki-
şilerin milletvekili olacağı, partili Cumhurbaşkanı-
nın meclisi feshetme, bütçe hazırlama, kararname 

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, anayasa 
değişikliği referandumu sonrası 17 Nisan 2017 tarihinde bir 

basın açıklaması yaptı.
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çıkarma, HSK ve AYM üyelerini, büyükelçileri, tüm 
üst düzey kamu yöneticilerini atama, milli gü-
venlik politikalarını belirleme yetkisi tanıyan de-
ğişikliklerin “tek adam” diktası olacağına dikkat 
çekmiş ve bu yönelimin her yönüyle demokrasiye 
aykırı olduğunu, toplumda gerilim ve kutuplaşma-
lara yol açacağını vurgulamıştır.

TMMOB değişikliğin, 15 Temmuz darbe girişimi 
üzerine ilan edilen ancak demokratik toplumsal 
muhalefet üzerinde baskı ve sindirme politikala-
rının uygulama aracına dönüşen OHAL ve OHAL 
KHK’leri ve medyanın tamamen iktidarın hizme-
tinde olduğu koşullarda referanduma sunulması-
nın yanlışlığına işaret etmiştir.

TMMOB iktidar olanaklarının sonuna kadar kul-
lanılacağı bir halk oylamasının, hiçbir şekilde de-
mokratik koşullarda yapılmış bir oylama hüviyeti 
kazanmayacağını belirtmiştir.  

TMMOB bu koşullarda yapılacak ve eleştirilen içe-
rikteki bir Anayasa değişikliğinin, yüzde 92 evet 
oyu ile yürürlüğe giren 1982 Anayasası gibi meşru-
iyetten yoksun olacağına da işaret etmiştir.

Nihayetinde bu referanduma birçok usulsüzlük ve 
adaletsizlik de damgasını vurmuştur. Yüksek Se-
çim Kurulu’nun, mühürsüz oy zarflarının iptaline 
yönelik Seçim Kanunu’na 2010 yılında getirilen 
bir hükmü ve aynı yöndeki genelgesini iktidar par-
tisinin istemi üzerine uygulamaması 2,5 milyon 
oy üzerinde şaibe yaratmıştır. Basında yer alan, 
yurttaşların ve siyasi partilerin dile getirdiği birçok 
usulsüzlük ve itiraz ile evet cephesinin oylarındaki 
belirgin düşüş, oylamanın başa baş şeklindeki so-
nucu üzerinde haklı kuşkular oluşturmuştur.

Tartışmalı sonucun daha şimdiden istikrarsızlık, 
adaletsizlik ve hukuk dışı keyfi uygulamalara yol 
açtığı açıklıkla görülebilmektedir.

Halkın hayır’larının resmi sonucu aşan boyutları 
olduğu tarihsel bir gerçekliktir.

İlan edilen geçici sonuçlara göre bile, halkın en az 
yarısının hayır oyu verdiği, 30 büyükşehirin 17’sin-
de hayır oylarının farkla önde olduğu, ülkemizin 
en büyük bütün şehirlerinin hayır dediği gözetil-
diğinde, bu sonuçlar kesinleşse bile bu Anayasa 
değişikliğinin meşruiyeti sağlanmış olmayacaktır.

Evet cephesinin düşüşe geçen oylarıyla ve tartış-
malı başa baş bir sonuç ile rejim/sistem değişimi 
asla doğru değildir. Zira Anayasalar, bir şekilde 
toplumsal ve siyasal mutabakatı, tartışmasız bir 
halk çoğunluğunu, tartışmasız bir tarihsel meşrui-
yeti gerektirir. Ancak bu değişikliğin kesinleşmesi 
halinde, yarılma ile sonuçlanan referandum, ülke-
mize sanıldığından daha fazla güç kaybettirecek-
tir.

Siyaset ve Anayasal düzenin, “atı alan Üsküdar’ı 
geçmiştir” gibi söz ve yaklaşımlarla düzenleneme-
yeceği, kalıcı olanın Anayasal mücadeleler tarihi, 
demokrasi mücadeleleri tarihi olduğu bilinmelidir.

Bütün olumsuzluklara karşın bu referandum süre-
ci, ülkemizde demokratik duyarlılıkların geliştiği-
ni, toplumun en az yarısının mevcut gidişe hayır 
dediğini, özgür, yasaksız, baskısız, adil ve demok-
ratik koşullarda bir seçim yapılabilse hayır’ın kaza-
nacağını göstermiştir.

Şimdi görevimiz, ülkemizin felakete sürüklenme-
sinin önünü alacak bu demokratik duyarlılıkların 
daha da gelişmesi ve giderek ülkemizin geleceğini 
belirleyecek düzeye gelmesi için çalışmaktır. 

Anayasa değişikliği halk oylaması sürecinde se-
ferber olan örgütümüzün bütün birimlerine ve 
demokrasiyi kazanmak için emek ve düşüncesini 
ortaya koyan halkımıza çok teşekkür ediyoruz.

Mühendis, mimar ve şehir plancıları; çocuklarımız, 
torunlarımız, aydınlık olmasını istediğimiz gelece-
ğimiz için üzerine düşen sorumluluğu bundan son-
ra da yerine getirecek; mesleki demokratik mevzi-
lerini koruma ve güçlendirmek için; Cumhuriyetin, 
demokrasinin, laikliğin, barışın, eşitlik ve özgürlü-
ğün ülkemizde özgürce serpilip gelişebilmesi için 
ellerinden gelen her şeyi yapacaktır.

Yaşasın TMMOB örgütlülüğü!

Yaşasın halkımızın demokrasi mücadelesi!

Emin Koramaz
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
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Yaşasın 1 Mayıs, 
Yaşasın Birlik Mücadele Dayanışma Günü

Bu yılın 1 Mayıs’ının, 16 Nisan referandumunun he-
men ardından geldiği için özel bir anlamı bulunuyor.

Emekçilerin uluslararası birlik, mücadele, dayanış-
ma günü olan 1 Mayıs’ı, referandumdaki HAYIR’la-
rımızın ardından kutluyoruz.

Bu 1 Mayıs, emekçilerin emek düşmanlarına, sö-
mürü ve baskı düzenine, dikta özlemlerine karşı 
16 Nisan’da güçlü bir şekilde gösterdikleri HAYIR 
tutumunun bir devamı niteliğindedir.

Çünkü hepimiz biliyoruz, bu Anayasa değişikliği-
nin sonuçlarında kıdem tazminatlarımızın, bütün 
hak ve kazanımlarımızın yok edilmesi var.

Bu Anayasa değişikliğinin sonuçlarında sendikala-
rın ve bizim gibi, TTB gibi kamu kurumu niteliğin-
deki meslek kuruluşlarının yok edilmesi var.

Bu Anayasa değişikliğinin sonuçlarında, ülkemi-
zin, doğamızın, üretken kuruluşlarımızın, kamu 
kaynak ve varlıklarımızın yabancı sermayeye ipo-
tek edilmesi, halka küfreden yandaş/paydaş ke-
simlere peşkeş çekilmesi var.

Bu nedenle referandumdaki HAYIR’larımızın ve bu 
tutumun devamının anlamı büyüktür.

Mühendis, mimar, şehir plancılarının örgütü olan 
TMMOB, 1 Mayıs’ta bütün Türkiye’de, kardeş 
emek ve meslek örgütlerimizle alanlarda olacaktır.

Bu 1 Mayısta da:

Her yer Taksim her yer direniş diyeceğiz.

Kanlı 1 Mayıs 1977’nin 40. yıldönümünde, katledi-
len kardeşlerimizi alanlarda yaşatacağız.

Emek ve demokrasi düşmanlarına HAYIR diyeceğiz.

Cumhuriyet ve laiklik düşmanlarına HAYIR                                    
diyeceğiz.

Referandumda çalınan oylarımızın, hayatımız bo-
yunca çalınan ve sömürülen emeğimizin hesabını 
soracağız.

Ülkemizin, doğamızın, üretken kuruluşlarımızın, 
kamu kaynak ve varlıklarımızın Varlık Fonu aracılı-
ğıyla yabancı sermayeye ipotek edilmesine HAYIR 
diyeceğiz.

İşten çıkarmalara, özlük haklarının ömür boyu 
gasp edilmesine HAYIR diyeceğiz.

Emek sömürüsüne, rant imparatorluğuna ve dik-
taya HAYIR diyeceğiz.

Bütün emekçileri, bütün mühendis, mimar, şehir 
plancılarını, yüreği insanlıktan  yana atanları,  HA-
YIR’ına ve ülkesinin geleceğine sahip çıkan herke-
si, 1 Mayısta alanlarda buluşmaya, HAYIR’larımızı 
birlikte haykırmaya davet ediyoruz.

Haydi, 1 Mayıs’a!

Haydi, 1 Mayıs alanlarına!

Emin Koramaz
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, işçi 
sınıfının birlik, mücadele ve dayanışma günü olan 1 
Mayıs’ın, 16 Nisan anayasa referandumu sonrası bu 
yıl her zamankinden daha önemli olduğunu vurgu-
layarak 28 Nisan 2017 tarihinde üye ve halkımıza 
1 Mayıs’ta güçlü katılımımızla alanlarda olalım 

çağrısı yaptı.
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Her 3 Mart’ta; İş Cinayetlerine ve İşçi Katliamlarına 
“HAYIR” Diyoruz

İş cinayetlerine dikkat çekmek için ilki 2013 yılında 
düzenlenen “TMMOB 3 Mart İş Cinayetlerine Karşı 
Mücadele Günü”nde İKK’ların bulunduğu kentler-
de kitlesel basın açıklamaları gerçekleştirerek “İş 

Cinayetlerine ve İşçi Katliamlarına HAYIR” denildi.
Ankara`da Olgunlar Sokak Madenci Anıtı’nda dü-
zenlenen basın açıklamasını TMMOB Ankara İl Ko-
ordinasyon Kurulu sekreteri Özgür Topçu okudu.

“Referandum ve Türkiye’nin Geleceği” Paneli 
Gerçekleştirildi

DİSK Ankara Bölge Temsilciliği, KESK Ankara Şu-
beler Platformu, TMMOB Ankara İl Koordinasyon 
Kurulu, Ankara Tabip Odası ve Ankara Serbest Mu-
hasebeciler Mali Müşavirler Odası’nın düzenlediği 
“Referandum ve Türkiye’nin Geleceği Paneli” 6 
Mart 2017 tarihinde 19.00’da  İMO Teoman Öztürk 
Toplantı salonunda geniş katılımla gerçekleştirildi.

TMMOB Ankara İl Koordinasyon Kurulu Sek-
reteri Özgür Topçu’nun yaptığı açış konuşma-

sıyla başlayan panelin moderatörlüğünü Anka-
ra Üniversitesinden ihraç edilen akademisyen                                                          
Aysun Gezen üstlendi. 

Panelde sırasıyla Prof. Dr. Korkut Boratav ve Prof. 
Dr. İbrahim Ö. Kaboğlu birer sunum yaptılar. Katı-
lımın yoğun olduğu panelde sunumların ardından 
Soru-Cevap bölümüne geçildi. Katılımcıların gö-
rüşlerinin dinlenmesi sonrası panel sona erdi.
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“Referandum Sürecinde Medya” Söyleşisi 
Gerçekleştirdi

Ankara İl Koordinasyon Kurulu’nun, TMMOB Te-
oman Öztürk Öğrenci Evi’nde İrfan Değirmen-
ci’nin katılımıyla “Referandum Sürecinde Med-
ya” başlıklı bir söyleşi gerçekleştirdi.
Söyleşide, Anayasa Değişikliği Referandumu sü-
recinde medyanın uğradığı baskı ve dönüşümün 

Türkiye gündemine olan etkileri tartışıldı. Panelin 
açılışında TMMOB’nin mücadelesinin ve ülkemi-
zin geleceği için HAYIR’ı büyütmenin bir yurttaş-
lık sorumluluğu olduğunu söyleyen Değirmenci; 
söyleşinin ardından yeni çıkan kitabını katılımcılar                  
için imzaladı.

%50 + 1 İle Toplumsal Sözleşme Olmaz… 
Hayır Henüz Bitmedi, Karanlığa Teslim Olmayacağız…

TMMOB İl Koordinasyon Kurulu, DİSK Ankara 
Temsilciliği, KESK Ankara Şubeler Platformu, 
Ankara Tabip Odası ve ASMMO 18 Nisan 2017 
tarihinde Sakarya Meydanında bir araya gelerek 
Anayasa referandumunda yapılan hukuksuzlu-
ğa ilişkin ortak bir basın açıklaması yaptılar.

Yapılan açıklamada; “Seçim günü yaşanan gizli 
oy açık sayım ihlali, mühürsüz pusula ve zarfların 
geçerli sayılması, seçim bölgelerinde müşahitlere 
ve tarafsız gözlemcilere yönelik baskılar, muhalif 
partilerin sandık kurulu görevlilerinin YSK tarafın-

dan kabul edilmemesi, Anadolu Ajansı’nın mani-
pülatif yayınları Yüksek Seçim Kurulu’nun kanuna 
aykırı açıklama ve kararlarını da eklersek kimse 
bizden bu seçimi meşru görmemizi beklememe-
lidir. 16 Nisan Referandumu Türkiye Demokrasi 
tarihinde “meşruiyet” sorunu yaşayan bir seçim 
olarak yerini alacaktır.

Her şeye rağmen bu eşitsiz yarışta seçmenin ya-
rısı bu Anayasa Paketini reddetmiştir. Anayasalar 
toplumsal sözleşmeler olduğuna göre hazırlanı-
şından, oya sunumuna kadar bütün süreçlerin de-
mokratik olması gerekir. Siyasal iktidar 16 Nisan 
Referandumunun sonuçlarına dayanarak bu ülke-
yi yönetemez. Zira Referandum sonuçları oylanan 
Anayasa metni ile ilgili toplumun bir konsensüs 
sağlamadığını göstermektedir. Bu nedenle 16 Ni-
san Referandumu iptal edilmelidir. OHAL kaldırıl-
malı, demokratik-katılımcı, toplumun genelinin 
katıldığı sivil-demokratik bir Anayasa hazırlanma-
lıdır.” denildi.
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Provokasyonlar TMMOB’yi Yıldıramaz 
Hayır Demeye ve Halka Gerçekleri Anlatmaya                       

Devam Edeceğiz

22 Mart 2017 Çarşamba günü, TMMOB’ye yönelik 
provokatif bir eylem gerçekleştirilmiştir.

TMMOB’nin, Anayasa değişikliği referandumu 
konusunda aldığı Hayır kararını protesto etmek 
bahanesiyle bazı Bakanlıklar ve TEDAŞ gibi mü-
dürlüklerde idareciler tarafından organize edilen 
provokasyona bazı meslektaşlarımız zorla getiril-
miştir. Çalışanlara, “TMMOB önünde yoklama alı-
nacağı” söylenerek “herkesin katılması gerektiği” 
zorlaması yapılmıştır. Devletin olanakları ve araç-
ları bazı müdürlerin siyasal amaçları için kullanıl-
mıştır. Birlik binamız önüne gelenleri taşıyan TE-
DAŞ, TEİAŞ gibi kurumların resmi plakalı araçları 
basın tarafından fotoğraflanmıştır.

Mühendis ve mimarların TMMOB’nin aldığı Hayır 
kararını protesto ettiği görüntüsü ile organize edi-
len eyleme bazı AKP milletvekilleri de eşlik etmiş, 
fotoğraf çekip sosyal medyada paylaşmıştır.

Organizasyon ilk olarak, 21 Mart Salı günü AKP Ke-
çiören sosyal medya hesaplarından birisi tarafından 
duyurulmuş ve TMMOB önünde yapılacak eyleme 

çağrı yapılmıştır. Aynı gün akşamı bu hesaptan ya-
pılan paylaşımlar silinmiştir. TMMOB önünde ya-
pılmak istenen provokasyonun sahipleri ortadadır. 

Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan meslektaş-
larımız bazı müdürlerin tehditler ile yaptığı çağrı-
lara prim vermemiştir. Ayrıca, TMMOB tarafından 
bir çağrı yapılmamasına rağmen provokasyon ha-
berini alan meslektaşlarımız Birlik binamız önüne 
gelerek gerçekleştirilmek istenen provokasyona 
izin vermemiştir.

Birliğimize karşı girişilen bu provokatif eylemin 
yukarıdan talimatla yapıldığı, daire başkanları 
ve idarecilerin meslektaşlarımıza katılmaları yö-
nünde baskı yaptığı açıktır. “TMMOB’nin önünde 
yoklama alınacağının”, “katılmayanın defterinin 
dürüleceğinin” söylenmesinin nedeni de budur. 
Ancak tüm bunlara rağmen, bu ülkenin teknik ele-
manları yani mühendis, mimar ve şehir plancıları 
bu baskılara boyun eğmemiştir.

Birlik binamız önünde önünde gerçekleştirilmek 
istenen provokasyonu şiddetle kınıyoruz.

TMMOB Ankara İl Koordisnasyon Kurulu, 23 Mart 2017 tarihin-
de Makina Mühendisleri Odası Ankara Şubesi’nde, önceki gün 
TMMOB’ye yönelik gerçekleştirilen provokatif eylem hakkında 

bir basın açıklaması gerçekleştirdi. Basın açıklamasını okuyan 
Ankara İKK Sekreteri Özgür Topçu “Provokasyonlar TMMOB’yi 

Yıldıramaz, HAYIR Demeye ve Halka Gerçekleri Anlatmaya            
Devam Edeceğiz!” dedi.
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TMMOB önünde gerçekleşen olay ülke genelinde 
Hayır diyeceğini açıklayan ve Hayır çalışması ya-
pan tüm kurum, kuruluş ve kişilere yönelik baskı-
dan bağımsız düşünülemez. Yapılmak istenen şey 
çok açıktır; Hayır diyenlerin sesi kısılmak, sustu-
rulmak istenmektedir.

Ancak bilinmelidir ki aklın ve bilimin yolunda iler-
leyen TMMOB diz çökmeyecek, teslim olmaya-
cak, gerçekleri halka anlatmaya devam edecek ve 
asli vazifesinden asla vazgeçmeyecektir.

TMMOB’nin aldığı Hayır kararına gelirsek;

Cumhurbaşkanına tek başına yürütme ve yönet-
me gücünün verilmesine; meclisin yasama/kanun 
yapma yetkisinin Cumhurbaşkanının yeni yetki-
leri ve kararnamelerinin gölgesinde kalmasına                         
Evet mi diyeceğiz?
Meclisin yürütmeyi dengeleme, frenleme ve de-
netleme yetkisinin yok olmasına Evet mi diyeceğiz?
Parlamenter sistem ve bakanlar kurulunun orta-
dan kalkmasına, hükümetin tek kişiden oluşması-
na Evet mi diyeceğiz?
Cumhurbaşkanı’nın partili olması/parti baş-
kanı olmasına ve tarafsızlığının kalmamasına                                       
Evet mi diyeceğiz?
Cumhurbaşkanı, yardımcıları ve bakanlarının yar-
gılanabilmesinin neredeyse imkânsız hale gelme-
sine, görevleriyle ilgili olmayan suçlar için de do-
kunulmazlık kazanmalarına Evet mi diyeceğiz?
Yargının tamamen Cumhurbaşkanı’na bağımlı              
olmasına Evet mi diyeceğiz?
Cumhurbaşkanının dilediği kadar Cumhurbaşkanı 
Yardımcısı atayabilmesine Evet mi diyeceğiz?
Cumhurbaşkanı, yardımcıları ve bakanlarının 
Meclise karşı siyasi sorumluluklarının olmamasına 
Evet mi diyeceğiz?
Cumhurbaşkanı’na seçilmiş Meclis Başkanının de-
ğil atanmış Cumhurbaşkanı Yardımcısının vekâlet 
etmesine ve tüm yetkileri kullanabilmesine Evet 
mi diyeceğiz?
Seçimleri yenileme/Meclisi feshetme yoluyla, “bir 
kimse en fazla iki defa Cumhurbaşkanı seçilebilir” 
hükmünün ihlal edilmesine Evet mi diyeceğiz?
Cumhurbaşkanının ülkenin merkezi yönetim büt-
çesini tek başına belirlemesine ve yönetmesine 
Evet mi diyeceğiz?

Olağanüstü hal kararının yalnızca Cumhurbaşka-
nının almasına Evet mi diyeceğiz?

Bizler, bu ülkenin aydınlık geleceği için ülkemize, 
halkımıza, laikliğe, cumhuriyete, yaşam alanları-
mıza, yeraltı ve yerüstü kaynaklarımıza, mesleği-
mize, meslektaşlarımıza, meslek alanlarımıza ve 
meslek örgütlerimize sahip çıkacak, tüm bu baskı 
rejimine HAYIR diyeceğiz.

Yargının bir kişiye bağımlı hale getirilmesine, ye-
raltı ve yerüstü zenginliklerimizin talan edilme-
sine, yaşam alanlarımızın peşkeş çekilmesine, li-
manlarımızın, fabrikalarımızın, tesislerimizin yok 
edilmesine karışı çıkacağız, HAYIR’ı dalga dalga 
büyüteceğiz!

Türkiye’nin dört bir tarafında, yüreği halkı ve ülke 
sevgisi ile dolu olan meslektaşlarımız ile başlattı-
ğımız HAYIR kampanyasına devam edeceğiz; HA-
YIR’ı dalga dalga büyüteceğiz!

TMMOB tüm bunlara ve Referandum sandığında 
önümüze getirilecek olan Anayasa değişikliğine 
Hayır diyecektir.

TMMOB, 16 Nisan Anayasa Referandumunda HA-
YIR diyecek ve ülkemizin karanlığa doğru gidişa-
tına HAYIR demeyi dalga dalga büyütecektir. Bu 
ülkenin teknik elemanları, bilimi ve tekniği halk 
yararına kullanmaktan, gerçekleri halkımızla pay-
laşmaktan asla geri durmayacaktır.

Sofradaki yemekten yaşadığımız konutlara, bin-
dimiz otomobilden kullandığımız iş makinalarına 
kadar yaşamın her alanında izi olan biz mühendis, 
mimar ve şehir plancılarının, özlemini duyduğu-
muz aydınlık günlerin gelişinde de izi ve katkısı 
olacaktır.

TMMOB olarak, üyelerimizi ve bütün yurttaşları-
mızı bu değişikliğe, karanlık gidişe HAYIR deme-
ye, reddetmeye, ülkemizin sahipsiz olmadığını 
göstermeye, Cumhuriyet, demokrasi, laiklik mü-
cadelesini sahiplenmeye ve HAYIR’ı büyütmeye 
çağırıyoruz.

TMMOB Ankara İl Koordinasyon Kurulu
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Emeğin Yok Sayılmasına, Demokrasinin Gasp 
edilmesine Karşı Hayır’ı Büyütmek İçin 1 Mayısa!

Bizler bu ülkenin işçileri, kamu emekçileri, mühen-
dis-mimarları, hekimleri, mali müşavirleri; gençle-
ri, kadınları, işsizleri, ezilenleri ve ötekileştirilenle-
ri olarak bu yıl 1 Mayıs alanlarına daha büyük bir 
umut ve coşkuyla giriyoruz!
Çünkü 16 Nisan referandumunda   “Olağan Üstü 
Hal” sopası ile bütün devlet olanakları kullanılarak 
yürütülen kampanyaya rağmen; onca baskı, kaos 
ve korku ortamına, milletvekillerinin, belediye 
başkanlarının ve gazetecilerinde içerisinde olduğu 
binlerce insanımızın tutuklanmış olmasına rağ-
men bu ülkenin çoğunluğu baskıya, tehdide ve ya-
lana teslim olmamıştır. Emekten, demokrasiden, 
barıştan ve eşitlikten yana olanlar, ülkenin dört bir 
yanında HAYIR’ı dalga dalga büyütenler sokakta, 
halkın aklında ve kalbinde kazanmıştır.
Bu 1 Mayıs‘a kıdem tazminatımıza, iş güvence-
mize, ifade özgürlüğüne ve insanca yaşam hakkı 
başta olmak üzere bir çok hakkımıza yönelik ger-
çekleşen saldırıların gölgesinde giriyoruz.
Siyasal iktidar yalnızca biz emekçilerin kazanıl-
mış haklarının değil; aynı zamanda ülkemizin tüm 
değerlerini haraç mezat satmanın, doğayı talan 
etmenin peşindedir. Ülke genelinde 100 binin üze-
rinde kamu çalışanı ve bini aşkın işçi kamudan ih-
raç edilerek açlığa ve yoksulluğa mahkûm edilmiş-
tir. Çalışanların temel hakları ellerinden alınmıştır. 
Ülkede bilimin teminatı olan üniversitelerde, 
emekten ve barıştan yana tavır alan akademis-
yenler mesleklerinden ihraç edilerek  geleceğimiz 
çölleştirilmektedir.
Hemen her gün sağanak gibi yağan zamlar ve ar-
tan işsizlikle birlikte toplumun tüm emekçi kesimi 
hızla yoksullaşmaya, çaresizliğe doğru itilmekte-
dir. Sömürünün en ağır biçimi olan çocuk işçiliği ve 
iş cinayetleri de her geçen gün artmaktadır.
Sahipsiz bırakılan küçük esnaf ve köylü ise iflas dı-
şında başka bir yol bulamamaktadır. Ülke tarihinin 
en büyük seçim harcamasının ağır maliyeti vergi-
lerle, katkı paylarıyla, kamu varlıklarının satılma-

sıyla, işsizlik sigorta fonunun yağmalanmasıyla, 
taşeron işçilikle, göz dikilen kıdem tazminatıyla 
halka fatura edilmektedir.

Kuvvetler ayrılığı, denetim mekanizmaları, yargı 
bağımsızlığı ve laik yaşam hızla ortadan kaldırıl-
maya çalışılmakta, halkımıza ikinci sınıf bir de-
mokrasi reva görülmektedir. Bunun yanında onca 
can kaybına, onca acıya rağmen Kürt sorunundaki 
çözümsüzlük derinleşmeye devam etmektedir.
Fütursuzca yapılan tutuklamalar ve cezaevlerin-
deki insanlık dışı uygulamalarla muhalif kesimler 
susturulmaya çalışilmaktadır.
Meydanlarda milli irade konuşmaları yapanlar, 
seçilmiş belediye başkanlarını görevden alıp, yer-
lerine kayyumlar atayarak seçimleri ve halkın ira-
desini yok saymaktadır.
Ortadoğuda yürütülen vekalet savaşının, en ağır 
sonucunu kadınlar ve çocuklar çekmektedir. Mil-
yonlarca mültecinin dramı, istismarı ve ülkemize 
maliyeti artmaktadır.
1 Mayıs’da dünyada, bütün demokratik ülkelerde; 
işçi sınıfına, emekçilere açılan  meydanlar ülke-
mizde 1 Mayıs’ı kutlamak isteyenlere kapatılmak 
istenilmektedir. Üstelik İstanbul’da Taksim, Anka-
ra’da Kızılay gibi meydanlar haftalarca hükümete 
yakın gösterilere açıldığı, vatandaşlar bu alanlara 
davet edildiği halde 1 Mayıs’lara kapatılmak iste-
nilmektedir. Bu ayrımcı ve yasakçı tutumu kınıyo-
ruz. Kabul etmiyoruz.
Emek en yüce değerdir demek için,

Alınterinin haklarını korumak için,

Tüm olumsuzluklara HAYIR demek için,

HAYIR bitmedi, daha yeni başlıyor demek için,

Aydınlık bir Türkiye için 

HAYDİ 1 MAYIS’A

1 MAYIS’DA ANKARA KOLEJ MEYDANINA

DİSK - KESK - TMMOB – ATO – ASMMMO

Sendikalar ve meslek odaları, 26 Nisan 2017 tarihinde Mül-
kiyeliler Birliği’nde bir basın toplantısı düzenleyerek 1 Mayıs 

2017 Ankara programını açıkladılar.
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Aramıza Yeni Katılanlar

SİCİL NO ADI SOYADI
110726 NUR ÖZEL
110728 İLHAN TEMİZ
110409 MEHMET DEMİRCİ
110410 BİLGEHAN KÜRŞAT ASLAN
110411 HASAN CAN
110452 YASİN YILMAZ
110453 KAZIM ÇİLİNGİR
110451 MEHMET YÜZBAŞIOĞLU
110450 EBRU DEMİR
110291 FURKAN ULUÇ
110279 BAHATTİN SERCAN SANCAK
110285 CELİL ENES UYGUN
110449 DENİZ DİLAN ELİBOL
110388 HALİL İBRAHİM YAMAN
110608 EGEGÜN ÜNVEREN
110448 ALTUĞ DANKAL
110447 ÖMER FURKAN KORKMAZ
110283 AYŞE DİLEK ÖZKAN
110446 BURÇAK ULU OCAKLI
110445 SAİM AYAZ
110437 CELAL SÖNMEZ
110677 HÜSEYİN AYDOĞAN
110415 MUSTAFA ÇELİKTAŞ
110441 BUŞRA CEMRE ÖZTÜRK
110440 EMRE ÖZER
110439 GİZEM AKGÜL
110438 SEDAT OKTAN
110412 DAVUT ÇALIŞKAN
110413 ERDİ ÖZATA
110414 ARİF KEMAL ALTUNER
110572 BURAK ALBAYRAK
110729 AHMET YÜCEL
110652 ÖZLEM ERGÜL
110398 BURAK GÜNAL
110653 ZAFER TAYLAN GÜVEN
110654 AHMET ÖZTÜRK
110655 FEHMİ DEMİR
110656 AVNİCAN ZORER
110657 FİKRET KOZANOĞLU
110658 SEFA AYDIN
110659 ENDER BÜKEN
110660 SAMET YAVUZ
110661 FATİH SARITARLA
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SİCİL NO ADI SOYADI
110662 FERHAN ÇİÇEK
110730 ŞEFİK CÜREBAL
110731 OSMAN SADİ DERELİ
110732 SERCAN YILMAZ
110733 YALIM GÜLTEKİN
110831 MAHMUT DOĞU
110819 TUĞÇE OKKAY
110832 MERTCAN DEVECİ
110833 CANSUHAN ACAR
110806 DOĞU ÇAMUR
110834 MURAT COŞKUN ÇIĞIL KILIÇKAYA
110835 ERDİNÇ ÖZTÜRKCAN
110836 BEYMAN SANDAL
110837 HÜSEYİN KAYNAK
110838 AHMET MERT YAMAN
110817 MERVE ÖZDİL
110839 KADİR CAN KESTEK
110821 BURCU GÜRGEN
110840 HÜSEYİN KILIÇ
110841 CİHAN DURMAZ
110842 SİNAN ÖZTÜRK
110843 ORHAN SAM
111009 GÜRKAN ÇETİN
110882 FATİH ANDİÇ
110884 MÜCAHİT AKTÜRK
111010 İSMAİL YILMAZ
111011 İBRAHİM ŞAHİN
111012 ÇAĞRI ERDOĞAN
111013 DAMLA DEMİR
111014 OSMAN BAYRAKTAR
111015 EZGİ SELEN CAN
111016 SAMİ BURAK TATAR
111017 SUAT SAYIN
111018 CÜNEYT TAYYAR
111019 BURAK AKYAR
111020 MUHTEBER PARLAR
111021 İLKER ÖZDEMİR
111008 NİMET GÜMÜŞ
111022 MURAT KAZIM ERDEN
111023 CENGİZ KAYA
110958 RAMAZAN ONUR ÖCALAN
111113 MEHMET YÜKSELECEK
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Duyurular

33999 Sicil No’lu üyemiz Vedat KARAOĞLU’nun babası vefat etmiştir. 
Ailesine ve dostlarına başsağlığı dileriz.

1064 Sicil No’lu üyemiz Bekir Bilgehan Arslan SANIR vefat etmiştir. 
Ailesine ve dostlarına başsağlığı dileriz.

99710 Sicil No’lu üyemiz Harun ÖZTÜRK’ün babası vefat etmiştir. 
Ailesine ve dostlarına başsağlığı dileriz.

8858 Sicil No’lu üyemiz Hakkı KAYAN’ın annesi vefat etmiştir. 
Ailesine ve dostlarına başsağlığı dileriz.    

15649 Sicil No’lu üyemiz Ahmet TEKİN 06 Mart tarihinde başarılı 
bir kalp ameliyatı geçirmiştir. Acil şifalar diliyoruz.

Denetleme Kurulu üyemiz Haydar ŞAHİN’in babası vefat etmiştir. 
Ailesine ve dostlarına başsağlığı dileriz.

14244 Sicil No’lu üyemiz Rifat YASA vefat etmiştir. 
Ailesine ve dostlarına başsağlığı dileriz.

12594 Sicil No’lu üyemiz Yılmaz KULLUKÇU’un oğlu Kağan Kullukçu ve Gözde 
Dalgün 01 Nisan tarihinde evlenmişlerdir. Mutluluklar dileriz.    

11877 Sicil No’lu üyemiz Mustafa EROĞLU 17 Nisan tarihinde başarılı bir kalp 
operasyonu geçirmiştir. Acil şifalar diliyoruz.

8756 Sicil No’lu üyemiz Ahmet DEMİRKAYA vefat etmiştir. 
Ailesine ve dostlarına başsağlığı dileriz.    

Oda Denetleme Kurulu üyemiz Erdal TAŞ’ın annesi vefat etmiştir. 
Ailesine ve dostlarına başsağlığı dileriz.    



Mart - Nisan 2017

Protokoller

45

(312) 293 02 93

(312) 417 22 66

(312) 432 00 23 – 425 00 68 (312) 467 01 42–467 01 44

(312) 444 4 548 

(312) 236 45 15 - 236 35 49

(312) 417 17 33

Ayrıntılı bilgi için lütfen şubemizi veya ilgili kurumu arayınız.

(312) 418 61 86

(312) 444 66 62

(312) 418 66 80

(312) 417 85 85 - 418 03 03

(312) 235 81 81

(312) 236 36 72

Sağlık

Otomotiv

(312) 446 87 36

Eğitim

0541 958 82 43 - 0553 130 02 99

Kültür-Sanat

Lokanta - Gıda

(312) 419 12 02
(312) 417 81 11

(312) 425 74 78

(312) 419 52 52

(312) 385 95 95
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Protokoller

Otel ve Turizm

(312) 425 61 62

(312) 419 90 01

(312) 441 56 00

(242) 815 11 18

(312) 303 00 00

(312) 231 88 55

(312) 427 80 80

(312) 435 50 50

(312) 467 08 80

(312) 231 80 70

(312) 418 05 33

(312) 417 15 25

(242) 514 44 00

(0312) 231 81 70 (4 hat)

(312) 417 54 18

Yeni Bahar Otel
(312) 310 48 95

Enerji Otel
(312) 4435 49 50

(312) 435 83 33
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İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Oda Raporu çıktı. Web sayfamızdan ulaşabilirsiniz.
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WEB SİTEMİZ 
YENİLENDİ!

.mmo.org.tr


