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 1 Eylül 1939 tarihinde seçimle işbaşına gelen 
Hitlerin Nazi Alman orduları Polonya’ya saldırarak 
20. yüzyılın en kanlı savaşını 75 yıl önce bugün 
başlatmıştı. Milyonlarca insanın ölümüne ve sakat 
kalmasına neden olan bu savaşın başlangıç günü 
olarak kabul edilen 1 Eylül ülkemizde “Dünya Barış 
Günü” olarak kutlanmaktadır .

Savaşların tarihi insanlık tarihi kadar eskidir. 
İnsanlar arasındaki ilk savaşlar, kendini korumanın 
ve yaşamı sürdürebilmenin bir şartı iken; liberal 
politikaların ve sömürünün uygulandığı vahşi 
kapitalist dünyada savaş hakimiyet kurmanın 
ötesinde yeni pazarlar ve pazar ilişkileri oluşturmanın 
yolu haline gelmiştir. “İnsancıl” gerekçeler tanımlansa 
ve kutsal isimler verilse, saldırıya uğrayan ülkeye 
demokrasi ve özgürlük geleceği söylense bile gerçekte 
savaş bu çıkar ilişkilerinin bir gereği olarak yeniden 
sömürüye dayanan bir süreci anlatmaktadır.

Ulusal ya da uluslararası sorunlarını başka ülkelere 
veya toplumlara dayatma, şiddet ve güç kullanma 
yoluyla çözmeye çalışan bir devlet giderek bir şiddet 
toplumuna dönüşecektir. Bir devletin problem 
çözme biçimi giderek vatandaşları tarafından 
da benimsenebilir. Şiddet şiddeti doğuracak, 
şiddet sarmalı giderek büyüyecektir. Savaş amaca 
ulaşmak için şiddet kullanımını meşrulaştıracak 
ve insan öldürmenin önemsiz bir şey olduğu fikrini 
yaygınlaştıracaktır.Yanıbaşımızda İŞİD militanlarının 
insanları bir hayvan gibi kafalarını kesmesi ve 
insanların yüreklerinin çıkarılıp kanlarının emilmesi 
gibi. En önemli tehlike budur. Bu tehlikeye karşı başta 
barış yanlısı yöneticiler olmak üzere tüm toplumun 
duyarlı olması, savaşa karşı durması ve barış 
için çalışması gerekmektedir. Barıştan yana olan 
toplumların tüm örgütlü kesimleri dünyada savaş 
karşıtı diğer güçlerle birleşip barışı egemen kılmaları, 
savaş yanlısı egemen güçlere baskı unsuru oluşturup 
yönetimlere barıştan yana olanların gelmesini 
sağlamalıdır.

Savaşın ve şiddetin toplum ve bireyler üzerindeki 
olumsuz sonuçlarını ortadan kaldırmak, acı çeken, 
göç etmek zorunda bırakılan (ülke içinde ya da 
dışında) ve travma geçiren tüm insanların rehabilite 
edilmesi ve topluma uyumlarının sağlıklı bir şekilde 
sağlanması kadar, savaşa ve sömürüye her yönüyle 
karşı olmak, savaşı ve şiddeti ortaya çıkaran, üreten 
kapitalizm, emperyalizm ve bunların dinamiklerini 
değiştirmek, savaşsız ve sömürüsüz bir dünya 
yaratmak için topyekün mücadele etmek gerekir. İşte 
bunun için meydanlarda <tek başına kurtuluş yok, ya 
hep beraber ya hiçbirimiz> diye haykırıyoruz. Savaşa 
karşı olmaksızın sadece onun yaralarını sarmayı 
hedefleyen bir yaklaşım yabancılaşmış ve kendi 
geleceğinde söz sahibi olma becerisini kaybetmiş 
yığınlar yaratmaktan başka bir işe yaramayacaktır. 
Başka bir dünyanın mümkün olabileceği umudunu 
halka aşılamakta biz <özgürlükten, halktan emekten, 
halkların kardeşliğinden bilim ve teknolojiden yana> 
olanların görevidir.

TMMOB ve bağlı odalar; savaş karşıtı platformlarda, 
özgürlük ve demokrasi mücadelesinde ön saflardaki 
yerini korumaya, Bilim ve teknolojiyi egemenlerin 
değil halkların hizmetine sunabilmek için 
mücadelesine devam edecektir. Ve <yaşasın halkların 
kardeşliği> söylemini daha gür haykıracaktır. Savaşa 
değil, eğitime sağlığa bütçe sloganını geniş halk 
kesimleriyle birlikte haykıracaktır. Yaşasın TMMOB ve 
MMO örgütlülüğü.

TMMOB MMO Adana Şube 
Yönetim Kurulu

SUNUŞ
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Türkiye 1 Eylül Dünya Barış Günü‘ne, barış karşıtı iç ve dış 
politikalar ve adil bir barış gerekliliği eşliğinde giriyor. 

Haziran direnişinde ve sonrasında halka gaz bombaları 
ve mermileri yağdıran AKP iktidarı, katledilen insanlarımızın 
faillerinin bulunmaması için engellemelerde bulunmuş, 
gözaltına almalarda, cezaevlerinde ve hazırlanan 
iddianamelerde 12 Eylül döneminin benzeri yöntemlere 
başvurmuştur. Toplumsal muhalefetin köylerden 
mahallelere, alanlara, okullara ve stadyumlara dek 
antidemokratik önlemlerle bastırılması için ülkemiz polis 
cumhuriyetine çevrilmiştir. 

 İktidar içte ve dışta barış karşıtı politikalar izlemektedir. 
İktidar Kürt sorununu otoriter yönelimleri için 
kullanmaktadır. İktidar Mısır‘da, Suriye‘de, Irak‘ta şeriatçı 
güçlerin yanında yer almıştır. AKP iktidarı altındaki Türkiye, 
Suriye ve Irak‘taki iç savaşlara siyasal İslamcı politikalarla 
müdahil olmuştur. Türkiye, emperyalist güçlerin Suriye‘ye 
yönelik müdahalelerinin yanında, kullanılan bir ön 
cephe ülkesi gibi yer almıştır. AKP emperyalist ülkelerin 
karmaşık politikalarına 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. Erdoğan ve halefi 
Davutoğlu‘nun “stratejik derinlik” politikası, Türkiye için 
stratejik sorunlar oluşturmuştur. 

Bütün dünyanın bildiği üzere iktidar, kör terör 
yöntemlerini benimseyen, insanları başlarından kesip 
kalplerini yiyen, 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. 
Şeriatçı güçlerin Suriye ve Irak Alevileri, Şiileri, Ermenileri, 
Kürtleri, Hristiyanlarına, kısaca bölge halklarına yönelik 
katliamlarına yönelik kınayıcı tek bir ses çıkarılmamıştır. 
AKP iktidarı, Ortadoğu‘da ve ülke içinde, halklar arasında 
açık bir şekilde etnik düşmanlık, din-mezhep düşmanlığı 
ve savaş yanlısı politikalar izlemektedir. 

TMMOB Makina Mühendisleri Odası, geçmişten 
bugüne taşıdığı toplumsal sorumlulukları doğrultusunda 
sanayileşmiş, kalkınmış, demokratikleşmiş, laik bir Türkiye 
için, karanlığa, ayrımcılığa, savaşlara, emperyalist çıkarlara 
karşı ülkemizde, bölgede ve dünyada barışı savunmaya 
devam edecektir. Barış içinde bir dünya ve Türkiye 
mümkündür diyor, meslektaşlarımızı, tüm halkımızı ve 
kamuoyunu içte ve dışta barıştan yana aktif tutum almaya 
çağırıyoruz.

TMMOB Makina Mühendisleri Odası 

Adana Şube Yönetim Kurulu
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1 Eylül Dünya Barış Günü`nde, DİSK, KESK, TMMOB ve TTB olarak alanlardaydık. İnönü Parkından Atatürk 
Parkına kadar yürüyerek “Barış için, kardeşlik için, özgürlük için, eşitlik için el ele verelim!” çağrısını yaptık.

 BARIŞ İÇİN ALANLARDAYDIK
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21 yıl önce 2 Temmuz 1993 tarihinde Sivas‘ta Madımak 
Otelinde yakılarak katledilen 35 toplumcu, yurtsever, 
aydınlanmacı yazar, aydın ve ozanımızı unutmadık, 
unutmayacağız. 

Sivas`ta katledilen aydınlarımız, aydınlık bir Türkiye`nin 
temsilcisi idiler. Sömürü ve baskının her biçimine 
karşıydılar. Onlar, barışın, kardeşliğin, insan sevgisinin, 
dayanışmanın temsilcisi idiler. 

Onları yakan ve yaktıranlar, aydınlanma ve bilim düşmanı 
dogmatizmin karanlığının sürmesini isteyenlerdir. 

Onlar, gericiliğin,  karanlığın karşısında oldukları için 
hedef seçildiler, bu nedenle diri diri yakıldılar. Onları 
yakan, yaktıran gerici güruh ise insanın insan üzerindeki 
sömürüsünü sürdürmek isteyen güçler ve onların 
maşalarıdır. Onları yakan ve yaktıranlar, aydınlanma ve 
bilim düşmanı karanlığın sürmesini isteyenlerdir. 

Sivas katliamı, 16 Şubat 1969 tarihindeki Kanlı Pazar‘dan, 
1 Mayıs 1977 katliamından, Aralık 1978‘deki Maraş 
katliamından, Mayıs 1980‘deki Çorum katliamından 
1993‘e ve günümüze dek uzanan anti-demokratik yapı 
ve katliamcı geleneğin en vahşi icraatlarının arasında 
yer almıştır. İlerici, aydın, yurtsever kesimlere karşı 
duyulan tahammülsüzlüğü, yok etme güdüsü üzerinden 
gerçekleştiren bu gelenek, Sivas katliamında görüldüğü 
gibi dinci gericiliği kucaklayan, mezhep ayrımcılığını 
düşmanlığa vardıracak yöntemlerle körükleyene ve 
siyasetin bir unsuru haline getiren bir anlayıştır ve bugün 
iktidara taşınmıştır..

AKP iktidarı gerici geleneğin yalan ve kışkırtmalarını en 
üst noktasında uygulamaktadır. AKP mezhep farklılıklarını 
düşmanlığa vardıracak yöntemlerle körüklemekte, 
mezhepçiliği iç ve dış siyasetin olağan bir unsuru haline 
getirmekte, ülkemizde ve bölgede tek bir mezhebin 
egemenliği için oldukça tehlikeli politikalar izlemektedir. 
Bilindiği gibi iktidar, Suriye ve Irak‘taki iç savaşlara 
emperyalizmin yanında ve mezhepçi bir tarzda kışkırtmış, 
müdahil olmuş, karanlık Reyhanlı katliamı da iktidarca 
mezhep ayrımlarını kışkırtan bir tarzda kullanılmış, hatta 
Türkiye tarihinde ilk kez “ölenlerin mezhepleri”ne dair 
açıklama yapılmıştır. Emperyalizm ve yerli işbirlikçileri, 

Türkiye‘yi her açıdan karanlık mecralara sürüklemektedir. 
Emperyalizm ve AKP iktidarı tarafından beslenen şeriatçı 
güçlerin ülkemiz ve bölgemizde güçlenmesi ve Irak‘ta 
rehin alınan yurttaşlarımız bu gerçeğin en yakın örneğidir. 

Mezhep farklılıklarından dolayı Alevi yurttaşlarımızın 
evlerinin işaretlendiği, dini ibadet mekânlarının sayısının 
okul sayısını geçtiği, 4+4+4 sistemi ve imam hatip 
okullarının yaygınlaştırıldığı, çocuklarımızın gerici eğitim 
sistemine teslim edilmek istendiği, dindar/kindar nesiller 
yetiştirmeye başlandığı, bugünkü Türkiye‘de laiklik, 
toplumcu bir aydınlanma savunusu, demokrasi, eşitlik 
ve özgürlük istemleri her zamankinden daha fazla önem 
taşımaktadır. 

TMMOB Makina Mühendisleri Odası Adana Şubesi 
Sivas katliamının 21. yıldönümünde gericiliği ve faşizmi 
lanetlemek ve bağımsız, eşit, özgür, laik, demokratik bir 
Türkiye istemini bulunduğu her yerde, her alanda ve her 
zaman haykırmaya devam edecektir.

TMMOB Makina Mühendisleri Odası 

Adana Şube Yönetim Kurulu

 SİVAS KATLİAMININ 21. YILINDA
LAİKLİK DAHA ÖNEMLİ, DAHA YAŞAMSAL!

02.07.2014
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Bilindiği üzere 22 Temmuz 2004 tarihinde Haydarpaşa-
Ankara seferini yapan “hızlandırılmış tren”in Sakarya‘nın 
Pamukova ilçesinde raydan çıkarak devrilmesi sonucu 
41 yurttaşımız ölmüş, 81 yurttaşımız yaralanmıştı. Bu 
olay üzerine “hızlandırılmış tren” ve demiryolu politikaları 
kamuoyu nezdinde daha tartışılır olmuştur. 

Odamızın ulaşım ve demiryolu raporlarında tespit 
ettiği üzere demiryolları 1950‘lerden itibaren karayolu 
ağırlıklı ulaşım politikaları lehine ikinci plana itilmiştir. 
Demiryollarının konvansiyonel hatlarının yüzde 41‘i; 
toplam demiryollarının yüzde 38‘i Cumhuriyet‘ten önce 

yapılmış; 1923-1950 arasında yılda ortalama 172 km; 
1950 sonrasında yılda ortalama 45,2 km demiryolu inşa 
edilmiştir. 1950 yılında 9 bin 24 km olan toplam demiryolu 
hattı uzunluğu bugün ancak 12 bin 97 km‘dir. Yani son 
63 yılda yalnızca 2 bin 493 km demiryolu yapılmıştır. 
Anahat yapımı ise 1951 sonrasında toplam bin 742 km, 
yıllık ortalaması ise 27 km olarak gerçekleşmiştir. Ayrıca 
2009 yılında 397 km olan yüksek hızlı tren hat toplamı 
2010‘da 888 km‘ye yükselmiş, fakat yüksek hızlı trene 
yönelik bütün imaj politikalarına rağmen son üç yılda 
durum değişmemiştir. Sonuçta demiryolu yolcu ve yük 
taşımacılığında olağandışı bir gerilemeye yol açılmış; 
yüksek hızlı tren uygulaması çok ağır ve sorunlu bir şekilde 
uygulanmıştır. 

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 4,1‘e gerilemiştir. 
AKP iktidarı 1950‘den bu yana ki politikaların sürdürücüsü 
olmuş ve demiryollarındaki gerileme sürmüştür. TCDD 
istatistiklerine de yansıdığı üzere 2000 yılında demiryolu 
taşımacılığı yolcuda yüzde 2,2 oranında iken 2012 yılında 
yüzde 1,1‘e gerilemiştir. Yükte de 2000‘de yüzde 4,3 olan 
oran 2012‘de 4,1‘e gerilemiştir. Karayolu taşımacılığı ise 
aynı dönemde yükte yüzde 71‘den yüzde 76,8‘e, yolcuda 
ise yüzde 95,9‘dan yüzde 98,3‘e yükselmiştir. 

Yine AKP iktidarı döneminde AB‘ye uyum gerekçesiyle, 
demiryolu hizmetleri rekabete dayalı esaslar çerçevesinde 
yeniden yapılandırılmış, serbestleştirilerek piyasaya 
açılmıştır. T. C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel 
Müdürlüğü‘nün demiryolu altyapı işletmecisi olarak 
yapılandırılması ve T.C. Devlet Demiryolları Taşımacılık 
Anonim Şirketi adıyla demiryolu tren işletmecisi 
olacak bir şirket kurulmasına yönelik 6461 sayılı Türkiye 
Demiryolu Ulaştırmasının Serbestleştirilmesi Hakkında 
Kanun 01.05.2013 tarihli ve 28634 sayılı Resmi Gazete‘de 
yayımlanarak yürürlüğe girmiş, tren işletmeciliği özel 
sektöre açılmıştır. TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğünün 
Yeniden Yapılandırılması ve Türkiye Demiryolu 
Taşımacılığı AŞ Kurulması Hakkında Kanun ile bir bütün 

PAMUKOVA “KAZASI” İMAJ POLİTİKASININ SONUCU İDİ, 
DEMİRYOLU TAŞIMACILIĞINDAKİ GERİLEME VE ÖZELLEŞTİRME SÜRECİ

İMAJ POLİTİKALARI İLE GİZLENEMEZ 
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olarak artıları ve eksileri bulunan 158 yıllık demiryolu 
kazanımları ve TCDD‘nin nihai tasfiyesi gerçekleştirilmiştir. 
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı Anonim Şirketi Genel 
Müdürlüğü‘nün kurulmasına ilişkin kanun, taşınmazların 
satışı, özelleştirmelerle ve demiryolu çalışanlarının 
geleceği ile ilgili ayrıntılı düzenlemeler getirmektedir. 
Böylece TCDD parçalanarak şirketleştirilmiş, kamu hizmeti 
anlayışı yerine serbest piyasa gereklerini gözeten bir model 
esas alınmış, TCDD‘nin taşınmazları satılmaya başlanmıştır, 
çalışanlar güvencesiz çalışma biçimlerine tabi kılınmıştır. 
Bu durum halkın ulaşım hakkının elinden alınma sürecinin 
son halkasıdır. Karayolları ve havayolundan sonra 
demiryolunun ticarileştirilmesi ve piyasaya açılması ile bu 
süreç tamamlanmaktadır. 

Karayolu ulaşımı dışında, güvenli, konforlu, hızlı, 
çevre dostu olan, dışa bağımlılık yaratmayan, enerji 
savurganlığına neden olmayan, çağdaş ve hızlı, altyapı 
problemleri ve sorunları çözümlenmiş demiryolu, havayolu 
ve denizyolu ulaşımlarının hak ettiği düzeye ulaşması 
ve ulaşımda toplu taşımanın yaygınlaşması temel hedef 
olmalıdır. Doğru bir demiryolu politikası, hat kapasitesi, 
arazi, maliyet, kullanım ömrü, güvenlik, enerji verimliliği, 
petrole bağlı olunmaması, çevre gibi temel unsurlara ve 
kamusal hizmet perspektifine dayandırılmalıdır. Aşağıdaki 
önerilerimiz bu açıdan değerlendirilmelidir.

• Ciddi bir “Ulaştırma Ana Planı” yapılmalı; bu plan 
kapsamında, demiryolu, denizyolu, havayolu ve karayolu 
için ayrı ayrı ana planlar hazırlanmalıdır. 

• Ulaşım politikaları karayolu, denizyolu, demiryolu, 
havayolu taşımacılığının, seri, ekonomik, çevreci, 
güvenli ve hızlı, tek bir taşıma zinciri oluşturacak şekilde 
entegre edilmesini içeren Kombine Taşımacılığa yönelim 
ekseninde belirlenmelidir. 

•  Tüm ulaşım modları arasında uyum sağlanarak yük ve 
yolcu taşımada ağırlık demiryolu taşımacılığına verilmeli, 
demiryolu taşımacılığı planlı olarak artırılmalıdır. 

• Ulaştırmanın bütünü ve demiryollarında, altyapı, 
araç, arazi, tesis, işletme ve taşınmazlara yönelik bütün 
özelleştirmeler ve belediyeler ile üçüncü şahıslara devirler 
durdurulmalıdır. 

• Yeni raylı sistemlerin mevcut ulaşım ağları ile 
entegrasyonu 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 kullanılmalı; ulaşımda petrol bağımlılığının 
azaltılması hedeflenmeli; mevzuat bu doğrultuda gözden 
geçirilmelidir. 

• TCDD‘nin parçalanarak işlevsizleştirilmesi, siyasi kadro 
atamaları ve her düzeydeki uzman kadro kıyımına son 
verilmelidir. 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 
tesisler yeniden işlevli kılınmalıdır. 

•  TCDD‘nin borçlandırılması ve zarar ettirilmesi politikası 
terk edilmelidir. 

• TÜDEMSAŞ, TÜVASAŞ, TÜLOMSAŞ gibi TCDD 
fabrikaları lokomotif ve vagon üretecek teknik düzeye 
getirilmeli, montaj değil üretim esaslı bir yapıya sahip 
olmalı; demiryolu yan sanayisine (ray, tekerlek vb.) yatırım 
yapılmalıdır. 

• TCDD, nitelikli personel yetiştirilmesi için üniversiteler 
ve meslek odalarıyla işbirliği yapmalı, meslek içi eğitim 
geliştirilmeli, kapatılan meslek liseleri yeniden açılmalıdır. 

• Demiryolu modlarındaki atıl kapasitelerin 
değerlendirilmesi için işletme iyileştirmeleri yapılmalı; 
demiryolu hatları ciddi ve bütünlüklü bir tarzda onarılarak 
yeniden yapılandırılmalı; ulaşım güvenliğini etkileyen 
hatlar en kısa sürede onarılmalı, elektrifikasyon ve 
sinyalizasyon gereksinimleri karşılanmalıdır.
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MMO, SİYONİST İSRAİL’İN
FİLİSTİN HALKINA YÖNELİK TERÖRÜNÜ KINAMAKTADIR
TÜRKİYE İSRAİL İLE ASKERİ, TİCARİ, SİYASİ İLİŞKİLERİNİ KESMELİDİR

Yakın tarihin en terörist devletlerinin başında gelen 
İsrail‘in Filistin‘e yönelik terörü kara harekâtı ile yeni bir 
evreye girmiş durumdadır. Çoğu çocuk 400‘e yakın insanın 
öldüğü, binlercesinin yaralandığı İsrail saldırısı, Siyonizmin 
emelleri ve İsrail‘in emperyalizmle birlikte bölgede 
üstlendiği misyondan kaynaklanmaktadır. Batı bu nedenle 
ikiyüzlü ve İsrail‘i gözeten açıklamalarla yetinmektedir. 

İsrail‘in Gazze‘de çocuk, genç, yaşlı, kadın, erkek, sivil, 
üniformalı demeden yaptığı katliam, yeni bir durum 
değildir. Filistin halkının yaşadığı trajedi 67 yıldan 
beri sürmektedir. Bir Filistin devletinin mevcudiyeti, 
Filistin‘in bağımsızlığını tam olarak elde ettiği anlamına 
gelmemektedir.. Her sabaha yeni ölümlerle uyanan, 
hastaneleri bombalanan, okulları yakılan ve katledilen 
Filistin halk, bütün “demokratik” devletlerin çoğunluğunun 
bu trajediye sırtını döndüğü bir zamanda dirençle var 
olma savaşı veriyor. 

Oysa yapılması gerekenler çok açıktır: Birleşmiş 
Milletler‘in 1948/194, 1967/242, 1973/338, 2002/1397 
sayılı kararlarına uyulması; 1967 yılından bu yana kurulmuş 
olan tüm kolonilerin kaldırılması; Filistin‘de her türlü İsrail 
askeri varlığına son verilmesi; bütün mültecilere geri 
dönüş hakkının tanınması; İsrail tarafından inşa edilen 
“tecrit duvarı”nın yıkılması; bölgeye uluslararası bir gücün 
gönderilmesi; Filistin toprakları içinde, Filistin yolları 
üzerinde ve sınırlardaki “denetim noktaları”nın kaldırılması, 
Filistin‘e komşu ülke sınırlarının Filistin halkına açılması, 
halkın temel hizmet yardımlarından yararlanması, 

yaralarını sarması ve Filistin‘in tam bağımsızlığı için gerekli 
girişimler yapılmalıdır. 

Ancak AKP iktidarı, Filistin sorununu da tamamen yanlış 
olan bölge politikalarına bağlamış ve Mısır‘ın girişimiyle 
gerçekleşen ateşkesin bozulmasında Katar gericiliği ile 
birlikte rol oynamıştır. Dolayısıyla Erdoğan-AKP iktidarının 
“Filistin savunusu” ikiyüzlü bir politikadır, İslam‘ın istismarına 
ve güncel planda Cumhurbaşkanlığı seçimi çıkarlarına 
yöneliktir. Ocak 2009‘da Davos‘ta “one minute” diyen 
Erdoğan‘ın 1,5 yıl sonra 7 Eylül 2010‘da İsrail‘in OECD‘ye 
(Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü‘ne) üyeliğine 
onay vermesi, 12 yıllık AKP iktidarı döneminde İsrail ile 
Türkiye arasındaki ticaretin yüzde 350 artmış olması, 
Malatya‘daki NATO kalkanının topladığı bilgilerin İsrail‘e 
aktarılması, İsrail savaş uçaklarının Türkiye‘den yakıt alması 
gibi gerçekler Erdoğan-AKP iktidarının Filistin sorununda 
izlediği politikaların gerçek yüzünü ortaya sermektedir. 
Türkiye hukuk tanımaz barbar İsrail hükümetine “dur” 
demek ve göstermelik “kınama” mesajlarının ötesinde 
İsrail ile ilişkilerini gözden geçirmeli, askeri, ticari, siyasi 
ilişkilerini kesmelidir. 

TMMOB Makina Mühendisleri Odası, Türkiye ve Filistin 
halklarının kardeşliğini savunmakta ve işgalci siyonist 
güçlerin terörünü kınamakta, hakları ve ülkelerinin 
bağımsızlığı için mücadele eden Filistin halkının yanında 
olduğunu bir kez daha dile getirmektedir. 
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EMPERYALİZMİ, IŞİD TERÖRÜNÜ ve AKP GERİCİLİĞİNİ KINIYORUZ.
TÜRKİYE’NİN ve ORTADOĞU HALKLARININ ÖNCELİKLİ GEREKSİNİMİ 

GERÇEK DEMOKRASİ ve GERÇEK LAİKLİKTİR

Ortadoğu‘nun demografik açıdan İslami yoğunluğu 
yanı sıra bölgenin ve şeriatçı güçlerin emperyalizmin 
manipülasyon alanında bulunması, Müslüman Kardeşler, 
Özgür Suriye Ordusu, El Kaide, Nusra Cephesi, Irak Şam 
İslam Devleti (IŞİD) gibi şeriatçı örgütlere bölgede etkili 
bir hareket serbestisi sağlamıştır. Bugün özellikle Irak 
ve Suriye‘de halklar şeriatçı terör sonucu katliamlarla 
kırıma maruz kalmaktadır. Tunus ve Mısır‘da gerçekleşen 
rejim değişikliklerini zorlayan kitle hareketlerinin, hatta 
Suriye‘deki ilk hareketlenmelerin ortaya çıkışında bile 
görülebilen iktisadi-sosyal faktörler, manevra olanaklarını 
ellerinde tutan egemen güçlerce geri plana itilebilmiş; 
kitlelerin sonuç alıcı örgütlülükler ve programlardan, karşı 
çıktıkları iktidarları ve onlardan sonra gelecek iktidarları 
da aşacak siyasi hedeflerden yoksun olmaları sonucu 
bugünkü kaos ortamları oluşmuştur. Her biri farklı süreçler 
yaşamakla ve farklı düzeylerde olmakla birlikte, Afganistan, 
Irak, Suriye, Lübnan ve daha birçok ülke iktisadi, etnik-
ulusal, dinsel-mezhepsel etkenleri de içeren çatışmalarla, 
yeni süreçlere de yol açılabilecek şekilde toplumsal 
tahribat, yıkım veya iç savaş süreçleri yaşamaktadır. 

Ancak görülmelidir ki, geçmişte Sovyetler Birliği‘ne 
ve sol güçlere karşı geliştirdiği “yeşil kuşak” politikası ile 
Ortadoğu‘da İslami güçleri destekleyen emperyalizm, 
Afganistan‘da beslediği, Suriye‘de desteklediği şeriatçı 
çeteleri son yıllarda Suriye iç savaşı ve Irak‘taki kargaşadan 
yararlanarak, AKP iktidarı ile işbirliği içinde, Suriye‘ye ve 
bölgeye kaydıran başlıca sorumlu güçtür. Diğer yandan 
AKP iktidarı, emperyalizmle ilişkisinde kraldan çok kralcı 
davranarak Suriye iç savaşında şeriatçıların yanında tam 
bir taraf olmuş; Sünni mezhepçiliğini desteklemiş, IŞİD 
dahil bütün şeriatçı örgütlere her tür desteği sunmuştur. 
Suriye‘den Irak‘a sıçrayan IŞİD‘in terörü, katliamlar yanı 
sıra tecavüz, cariyelik gibi her tür vahşete başvurarak 
milyonlarca insanı canından, yerinden, yurdundan etmiştir. 

Kürtlere karşı IŞİD‘i destekleyen Erdoğan ve AKP‘nin 
“yeni Türkiye”si en sonunda IŞİD‘in esiri olmuş, Türkiye‘nin 
Musul Konsolosluğu çalışanları IŞİD‘in elinde rehin olarak 
bulunmakta, IŞİD İstanbul‘da gösteri düzenleyebilmekte, 
ABD‘nin müdahalesine kadar AKP iktidarı bu örgüte 
“terör örgütü” bile diyememektedir. ABD‘nin IŞİD‘e yaptığı 
müdahale bu örgütün Irak ve bölge dengelerini sarsma 
durumuna ulaşan konumunu sınırlamak içindir; Erdoğan-
AKP iktidarının göstermelik temas ve kınamaları da gerici 
kara politikalarını aklamak içindir. Her politikanın aşırı 
uçları sınırlanır, törpülenir, ABD‘nin yaptığı budur; Türkiye 
ise dinciliğin, mezhepçiliğin, şeriat destekçiliğinin etkinliği 
altındadır ve AKP‘yi sınırlayacak güç halkımızın birleşik 
mücadelesi olacaktır. 

TMMOB Makina Mühendisleri Odası, emperyalizmi, 
şeriatçı IŞİD terörünü ve AKP gericiliğini kınamakta; bu 
belalardan kurtulmanın en etkin yolunun Türkiye ve 
Ortadoğu‘da bağımsızlık ile gerçek bir demokrasi ve 
gerçek bir laikliğin tesisi için mücadele etmek olduğuna 
işaret etmektedir. 
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TRAFİK CİNAYETLERİNİN SORUMLUSU KAMUSAL DENETİMİ 
VE MÜHENDİSLİK HİZMETLERİNİ DEVRE DIŞI BIRAKMAYA ÇALIŞAN 

SİYASAL İKTİDARDIR

Kullanımı Yasak ve Tehlikeli Olan 10 Numara Yağ Kullanımına Göz Yumulmamalı,
Araçlarda Yangın Algılama ve Alarm Sistemlerinin Olup Olmadığı Denetlenmelidir.

Son zamanlarda şehir içi ve şehirlerarası yollarda 
seyreden otobüs, minibüs, midibüs gibi toplu taşıma 
araçlarında meydana gelen ve kamuoyuna 10 numara yağ 
kullanımından kaynaklı olduğu yansıyan yangınlarda ayrıca 
fren patlaması, fren boşalması, tanker devrilmesi olarak 
da anılan birçok trafik kazasında çok sayıda vatandaşımız 
hayatını kaybetmiş onlarcası da yaralanmıştır. 

Kamu hizmeti sayılması gereken toplu taşımacılık 
hizmetini, özelleştirme, taşeronlaştırma, esnek ve yoğun 
çalıştırma, eğitimsizlik, ucuz ve yasak yakıt kullanımı gibi 
çevre sağlığını, toplumun kamusal can ve mal güvenliğini 
tehlikeye atan pek çok uygulamanın yolunu açan siyasal 
iktidar; yaşananları sadece seyretmekte, “kader” ve “işin 
fıtratı” gibi alışılageldik tabirlerle sorumluluğunu örtmeye 
çalışmaktadır. 

Söz konusu toplu taşıma araçlarındaki yangınların “10 
numara yağ” dan kaynaklandığı ifade edilmekte; bunun 
da özellikle akaryakıt fiyatlarındaki yüksek artışlar, yedek 
parça, tamir ve bakım gibi maliyetleri düşürmek gibi 
nedenlerden kaynaklandığı bilinmektedir. 

M2 ve M3 sınıfı araçlarda 10 numara yağ kullanımı; 
motordaki sıcaklığı yükselttiği ve motor soğutma 
sisteminin sıcaklığı düşüremediği, yakıtı inceltmek için 
kullanılan solvent veya tiner benzeri parlayıcı maddeler 
patlamaya neden olduğu için son derece tehlikelidir. 
Bu durum, karayolu taşıtlarında kullanılacak olan 
akaryakıtların imalatı, depolanması, taşınması, dağıtımı ve 
satışının belirlendiği 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu ve 
ikincil mevzuatına aykırılık oluşturmaktadır. 

Öte yandan 26.06.2012 tarih ve 28335 sayılı Resmi 
Gazete‘de yayımlanan Araçların İmal, Tadil ve Montajı 
Hakkında Yönetmelikte yapılan değişiklik ile ilk 
defa tip onayı alınarak imal edilecek yeni tip M2 ve M3 
kategorisi araçların 01.11.2012 tarihinden itibaren, aynı 
kategorideki tip onayı mevcut araçların ise 01.11.2013 
tarihinden itibaren, önceden tescil edilmiş araçların 
(2005 model ve sonrası M2 ve M3 kategorisi araçlar) ise 
01.01.2014 tarihinden itibaren, yayımlanmış olan “yangın 
algılama ve alarm sistemleri” hükümlerine uygun hale 
getirilmeleri zorunlu kılınmıştır. 

Yangın algılama ve alarm 
sistemlerinin önceden tescil işlemi 
görmüş 2005 model ve sonrası M2 ve 
M3 kategorisi araçlarda uygulanması 
amacıyla Yangın Algılama ve 
Alarm Sistemleri İle İlgili Usul ve 
Esaslar TSE tarafından oluşturulmuş 
ve tadilatlar kapsamına alınmıştır. 

Yayımlanmış olan söz konusu 
yönetmelik hükümleri hayati bir 
önem taşımaktadır. Ancak son 
günlerde yazılı ve görsel basında 
da yer aldığı üzere, otobüslerde 
çıkan yangınlar nedeniyle büyük 
tehlikeler yaşanmaktadır. Yönetmelik 
hükümlerinin özellikle önceden 
tescil işlemi görmüş “2005 model 
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ve sonrası M2 ve M3” kategorisi araçlarda uygulanıp 
uygulanmadığının takibi ve denetimi, koordinasyonsuzluk 
nedeniyle hiçbir kurum ve kuruluş tarafından 
yapılmamaktadır. 

Yaşanan kazalar göstermiştir ki işletme veya 
araç sahipleri yönetmeliğin hükümlerini yerine 
getirmemekte, yönetmeliğin söz konusu araçlarda 
uygulanıp uygulanmadığı, 10 numara yağ kullanılıp 
kullanılmadığı gibi trafik güvenliğini tehlikeye atan 
hususların takibi ve denetimi hiçbir kurum ve kuruluş 
tarafından yapılmamaktadır. Kısaca, özel ve kamuya 
ait toplu taşıma araçlarında ciddi bir güvenlik sorunu 
oluşmuştur. 

Yaşanan kazalar yasal denetim ve mevzuat 
eksikliklerinin yanı sıra siyasal iktidarın her alanda olduğu 
gibi bu alanda da mühendislik hizmetlerini devre dışı 
bırakma çabalarını bir kez daha göz önüne sermektedir. 

Bu gerçeklerden hareketle:

• Çevre kirliliği yaratan ve insan sağlığına büyük zararları 
olan 10 numara yağ kullanımına engel olmak için, bu yağın 
satışını yapan işyerlerinin yerel yönetimlerce işyeri ruhsat 
denetimleri yapılmalıdır. 

• Ticari ve ağır vasıtaların araç muayene istasyonlarında 
yapılan egzoz gazı emisyon ölçümleri sırasında donanımın 
iyileştirilmesini sağlayarak duman ölçümüne ilave olarak 
tehlikeli gazların da ölçümüne başlanması için yasal 
düzenlemeler yapılmalıdır.   

• Araç muayenesi tüm araçlar için şarttır ancak yeterli 
değildir. 2009/40/EC AB direktifine ve “basit, çabuk ve 
ucuz” temel kuralına göre, M2 ve M3 kategorisi araçlara 

yılda bir yapılan araç muayenesi bu araçların yola 
elverişli ve güvenli olduğu anlamına gelmez. Ruhsat 
şartlarının devam edip etmediği, yola elverişlilik 
muayenesi ve çevre kirliliği ile ilgili şartların sağlanıp 
sağlanmadığını ortaya koyan araç muayenesi gerek 
şarttır ancak yeter şart değildir. M2 ve M3 kategorisi 
araçlara, yıllık araç muayenesine ek olarak ve iki araç 
muayenesi arasında, yüksek aşınma riski taşıyan veya 
trafik güvenliği açısından özel önemi olan donanım 
veya düzenlemelerin detaylı denetimi dahil ara 
teknik denetimler, Makina Mühendisleri Odası (MMO) 
tarafından eğitilerek belgelendirilen mühendislerin 
denetiminde yapılmalıdır.

• Söz konusu araçlar aşırı 
hızlı kullanıldığında, frenler 
bakımsız olduğunda veya 
aşırı ısındıklarında fren tutu-
şu azalır veya araç hiç fren 
tutmaz. Kamuoyunda fren 
patlaması veya fren bo-
şalması olarak adlandırılan 
ve çok tehlikeli kazalarla so-
nuçlanabilecek bu sorunlar, 
tamamen araç kullanıcıları-
nın ihmal ve hataları sonucu 
oluşmaktadır. Bu nedenle sü-
rücülerin periyodik aralıklarla 

kullandıkları araçlarla ilgili eğitime alınmaları sağlanmalıdır.

• Ticari araçların periyodik bakımı, enerjinin tasarruflu 
kullanımı, sürücü eğitimi, araçlarda güvenli bakım 
ve yedek parça kullanımı gibi konularda, ivedilikle 
mevzuat düzenlemesi yapılmalı ve MMO tarafından 
eğitilip belgelendirilmiş “Araç Teknik Denetim 
Mühendisleri”ne denetim yetkisi verilmelidir. 

• Kamu hizmeti sayılması gereken toplu taşımacılıktaki 
özelleştirme-taşeronlaştırma durdurulmalı, mühendislik 
hizmetleri devreye sokulmalı, kamusal denetim 
olanakları geliştirilmeli, trafikle ilgili mevcut mevzuat 
eksiklikleri ve boşluklar ivedilikle giderilmelidir. 
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Ülkemiz topraklarının, sanayinin ve barajların büyük kısmı 
aktif deprem kuşağı üstünde yer almaktadır. Ancak deprem 
çok bilimli bir mühendislik, mimarlık, şehir plancılığı alanı 
olmasına karşın bu disiplinlerin katkısı dışlanmaktadır. 
17 Ağustos 1999 Marmara Depremi sonrasındaki 
“yapı denetimi” düzenlemelerinde kamusal denetim 
alanı ticarileştirilmiş, katılımcılığı ve meslek odalarının 
önerilerini dışlayan bir yaklaşım egemen olmuştur. Yapı 
Denetim Yasası‘nda kamu yapıları denetim dışı tutulmuş 
ve TMMOB‘ye bağlı ilgili Odaların yasa ve yönetmeliklerce 
tanınmış görevleri içinde bulunan mühendislik, mimarlık 
hizmetlerinin mesleki yeterlilik, eğitim, belgelendirme, 
denetleme gereklilikleri dışlanmıştır. Bu arada bu dışlama 
çabası ile Taksim Gezi Parkı Direnişinin ardından TMMOB‘ye 
bağlı Odaların mesleki denetim yetkilerinin kısıtlanmaya 
çalışılmasının birbiriyle ilişkili neoliberal bir politika hedefi 
olduğunu belirtmek isteriz. 

Planlama, mühendislik, mimarlık, yapılaşma ve 
denetime ilişkin ülkemizdeki 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 ve rant eksenli 
kentsel dönüşüm programları 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 verilmiş, “kentsel dönüşüm” iktidar aracılığıyla 
merkezileştirilmiş, TMMOB‘nin merkezi vesayete tabi 
kılınması istenmiştir. Aynı KHK‘ler ile bütün ülke imara 
açılmış, Yapı Denetimi Yasası‘nda denetim dışı yapıların sayı 
tür ve dağılımında önemli değişiklikler yapılmış, yasanın 
denetim kapsamı daraltılmış, 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 
serbestleştirme politikalarında önemli bir yer tutan “kamu-
özel 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 ilgili 
sorumluluk yüklenmiştir. “Serbestleştirme, özelleştirme, 
sivil toplumu güçlendirme ve yerelleşme” bağlamlı, 
kamu kaynaklarını ve kamu erkini ayrıcalıklı biçimde 
kullanan, yasama-yargı denetimini dışlayan, özel sektör ve 
uluslararası sermaye kuruluşlarıyla iç içe olan bu ajansların, 
yerel kaynaklar ile kentleşme-yapılaşma alanını sermayeye 
sunmaya nasıl hizmet edeceği, önümüzdeki yıllarda daha 
net olarak görülecektir. TMMOB‘nin tüm uyarılarına karşın 

17 AĞUSTOS 1999 MARMARA DEPREMİNİN 15. YILINDA
DİKKATLER, İKTİDARIN RANT ABLUKASI SONUCU OLUŞACAK

SOSYAL AFET VE YIKIMLARA ÇEVRİLMELİDİR

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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mühendislik, mimarlık uygulama, hizmet ve örgütleri bu 
“strateji” belgesinde de dışlanmıştır. 

2013 yılında benimsenen Onuncu Kalkınma Planı‘nda da 
sermaye lehine bir yaklaşımla “işgücü ve üretim maliyetleri 
artışı”nın önüne geçilmesi yanı sıra “Kentsel dönüşümün 
doğurduğu değer artışlarından kamuya kaynak 
sağlanması” ve “Özel sektör tarafından geliştirilen kentsel 
dönüşüm proje sayısının artırılması” amaçlanmıştır. Planda 
ayrıca “teknik müşavirlik firmalarının inşaat sektörünün 
tüm üretim süreçlerinde ve kamu-özel işbirliği projeleri 
ile kentsel dönüşüm gibi alanlarda daha etkin faaliyet 
göstermeleri temin edilecektir” denilerek mühendislik, 
mimarlık hizmetlerinin kamusal niteliğinin özel sektör 
lehine tasfiyesi de açık bir şekilde yer almıştır. 

Onuncu Plan, “yaşam mekânlarının ekonomik gelişme 
ve rekabetçiliği destekleme”ye tabiyetini hedeflemiştir. 
“Batıdan doğuya ve gelişmekte olan ülkelere kayan 
üretim 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 dönüşüm 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 güçlendirilmesi” belirlemesiyle bu kuruluşların 
yeni sermaye birikimi-rant politikalarına tabiyetini de 
hedef olarak öne koymuştur. Plan, doğal afetler konusunu 
iktidar ve sermaye çevrelerinin dizginsiz kâr ve rant 
amacına tabi kılmıştır. 

İktidar, birçok kez değiştirdiği İmar Yasası ve Yapı Denetimi 
Yasası‘nda yaptığı değişikliklerle, Afet Riski Altındaki 
Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Yasa‘nın devamı 
niteliğindeki düzenlemelerle, Yapı Denetimi Uygulama 
Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 
ve Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Yönetmelik ile yapı üretim ve denetim 
sürecindeki mühendislik-mimarlık projeleri arasındaki 
bağları bilimsel-teknik gerekliliklerden koparmakta, bu 
hizmetlerin kamusal niteliğini teknik müşavirlik kuruluşları 
aracılığıyla büyük ve büyümesi istenen sermaye güçleri 
lehine tasfiyede yeni adımlar atmaktadır. 

Türkiye‘de 20 milyon civarında olan yapı stokunun 
yüzde 67‘si ruhsatsız ve kaçak, yüzde 60‘ı 20 yaş üzeri 
konutlardan oluşmakta, yüzde 40‘ı oturulamaz ve 
depreme karşı güçlendirilmesi gerekir durumdadır. Bu 
noktada yapı denetimi konusu birinci derecede önem 
taşımaktadır. Ancak bu konu afet, risk, kentsel dönüşüm, 
imar kavramlarını da içeren mevzuat değişiklikleri 
ile kentlerden başlayarak tüm ülke topraklarını yeni 
sermaye birikimi politikaları kapsamında kâr-rant unsuru 
haline getirilerek istismar edilmektedir. Yargı kararlarına 
karşın tüm plan ve dönüşümlerle kentlerimiz, kırlarımız, 
kıyılarımız, ormanlarımız ve tüm doğal çevrem yoğun 
rant projeleri ablukası altındadır. Hemen her ölçekte ve 
kullanılmaya başlanan dönüşüm kavramı bugün finansal 
olarak “arazi geliştirme” anlamında kullanılmaya başlanmış, 
özellikle peyzaj alanları olan bölgelere rant amaçlı yönelim 
artmıştır. 

Depremlere karşı bütünlüklü önlemler ve sağlıklı, 
insanca bir yaşam ve çevre için, mevcut Yapı Denetim 
Yasası‘nın öngördüğü, ticari yanı ağır basan yapı denetim 
şirketi modeli yerine uzmanlık ve etik niteliklere sahip yapı 
denetçilerinin etkinliğine dayalı, meslek odalarının sürece 
etkin katılımını sağlayacak yeni bir planlama, tasarım, 
üretim ve denetim süreci modeli benimsenmelidir. 
Bu noktada uyarıyoruz: Yapı denetimi uygulamasını 
yönlendiren kararlar ve ilgili tüm mevzuatın TMMOB ve 
bağlı Odalar, üniversiteler ve ilgili kesimlerin katılımıyla 
düzenlenmemesi durumunda ülkemizi yeni büyük 
sosyal afetlerin, sosyal yıkımların beklediği bilinmelidir. 
Depremlere karşı önlemler bütünlüğü, güvenli yapılaşma 
ve halkın kent ve çevre hakkı için neoliberal piyasacı 
yaklaşımlar reddedilmelidir. 

TMMOB Makina Mühendisleri Odası 

Yönetim Kurulu
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LPG TAŞIMA PERSONELİ KURSU YAPILDI ADANA ECZACI ODASINI ZİYARET ETTİK

MMO NİĞDE İL TEMSİLCİLİĞNDE LPG DOLUM 
BOŞALTIM PERSONELİ KURSU YAPILDI

ADANA TABİP ODASINI ZİYARET ETTİK

01-02 Temmuz 2014 tarihleri arasında, MMO Adana Şube 
Eğitim Salonu`nda “LPG Taşıma Personeli Kursu” MMO 
Adana Şube Müdürü Elif DOĞRUYOL`un açılış konuşması, 
MMO Adana Şube Teknik Görevlisi Emin Can ALKAN`ın 
eğitmenliği ve 11 kursiyerin katılımıyla yapıldı.

07 Temmuz 2014 tarihinde, Adana Tabip Odası`nı ziyaret 
ederek yeni yönetime görevlerinde başarılar diledik. Ev 
sahipliğini ATO Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. H.Neslihan 
ÖNENLİ MUNGAN, Yönetim Kurulu üyeleri Dr. Resmiye KAYA 
NİRON, Dr. Ömer EŞKİ ve TTB Denetleme Kurulu Üyesi Dr. 
Can Mustafa EREN`nin yaptığı ziyarete, MMO Adana Şube 
Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin ATICI, Şube Yönetim Kurulu 
Başkan Vekili Hüseyin KALANTOR, Şube Yönetim Kurulu 
Sekreteri Erdal TAŞ, Şube Yönetim Kurulu Yedek Üyesi Arzu 
PEKDUR katıldı.

08 Temmuz 2014 tarihinde, Adana Eczacı Odasını ziyaret 
ederek yeni Yönetimi kutladık. Ev sahipliğini Adana Eczacı 
Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ersun ÖZKAN, Genel Sekreter 
Ö. Mursel YALBUZDAĞ, Yönetim Kurulu Saymanı Sühendan 
TOKSÖZ, Yönetim Kurulu Üyeleri Erdem KIZILTEPE ve Betül 
TAŞTEPE’nin yaptığı ziyarete, MMO Adana Şube Yönetim 
Kurulu Başkanı Hüseyin ATICI, Şube Yönetim Kurulu Başkan 
Vekili Hüseyin KALANTOR, Şube Yönetim Kurulu Sekreteri 
Erdal TAŞ, Şube Yönetim Kurulu Yedek Üyesi Arzu PEKDUR 
katıldı.

08-09 Temmuz 2014 tarihleri arasında, MMO Niğde İl 
Temsilciliğinde “LPG Dolum Boşaltım Personeli Kursu” 
MMO Niğde İl Temsilciliği Yürütme Kurulu Başkanı Sungur 
ECEMİŞ`in açılış konuşması, MMO Niğde İl Temsilciliği 
Teknik Görevlisi Bekir TUNÇ`un eğitmenliği ve 15 kursiyerin 
katılımıyla yapıldı.

İŞ MAKİNALARI FORKLİFT OPERATÖRÜ 
YETİŞTİRME KURSU ADANA ORGANİZE 
SANAYİ BÖLGESİ’NDE YAPILDI

07-12 Temmuz 2014 tarihleri arasında, Adana Organize 
Sanayi Bölgesi’nde “İş Makinaları  Forklift Operatörü 
Yetiştirme Kursu” MMO Adana Şube Teknik Görevlisi Halil 
BULUCU`nun eğitmenliği ve 30 çalışanın katılımı ile yapıldı.
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YÜREĞİR BELEDİYE BAŞKANI MAHMUT ÇELİKCAN’I 
MAKAMINDA ZİYARET ETTİK

ADANA VETERİNER HEKİMLER ODASINI
ZİYARET ETTİK

ADANA DİŞ HEKİMLERİ ODASINI ZİYARET ETTİK

10 Temmuz 2014 tarihinde, Yüreğir Belediye Başkanı Mahmut 
ÇELİKCAN‘ı makamında ziyaret ettik. Yüreğir Belediye 
Başkanı Mahmut ÇELİKCAN‘a yaptığımız ziyarete MMO 
Adana Şube Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin ATICI,  Şube 
Yönetim Kurulu Başkan Vekili Hüseyin KALANTOR ve Şube 
Yönetim Kurulu Yedek Üyesi Arzu PEKDUR katıldı. Ziyarette, 
MMO Adana Şube Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin ATICI, 
asansör denetimi konusundaki duyarlılığı nedeniyle  Yüreğir 
Belediye Başkanı Mahmut ÇELİKCAN`ı kutladı. Hüseyin ATICI, 
Mahmut ÇELİKCAN `a oda olarak işbirliğine açık olduğunu 
ifade etti. Yüreğir Belediye Başkanı Mahmut ÇELİKCAN da 
yeni dönemde yapmayı planladığı projeleri anlattı.

10 Temmuz 2014 tarihinde, Adana Veteriner Hekimler 
Odasını ziyaret ettik. Ev sahipliğini Adana Veteriner Hekimler 
Odası Başkanı Gaffar AKTOZ, Şube Sekreteri Pınar MUTLU 
ve Yönetim Kurulu Üyesi Çağdaş Burak GÜRBÜZ’ün yaptığı 
ziyarete, MMO Adana Şube Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin 
ATICI, Şube Yönetim Kurulu Başkan Vekili Hüseyin KALANTOR 
ve Şube Yönetim Kurulu Yedek Üyesi Arzu PEKDUR katıldı.

10 Temmuz 2014 tarihinde, Adana Diş Hekimleri Odasını 
ziyaret ettik. Ev sahipliğini Adana Diş Hekimleri Odası 
Başkanı Hasan YAMAN, Şube Yönetim ve Denetim Kurulu 
Üyelerinin yaptığı ziyarete, MMO Adana Şube Yönetim Kurulu 
Başkanı Hüseyin ATICI, Şube Yönetim Kurulu Başkan Vekili 
Hüseyin KALANTOR ve Şube  Yönetim Kurulu Yedek Üyesi 
Arzu PEKDUR katıldı. Ziyarette, Adana Diş Hekimleri Odası 
Başkanı Hasan YAMAN sağlıkta yaşanan sorunların her 
geçen gün arttığına dikkat çekti.MMO Adana Şube Yönetim 
Kurulu Başkanı Hüseyin ATICI da iktidarın TMMOB üzerindeki 
baskılarının tüm hızıyla devam ettiğini, TMMOB`nin doğru 
bildiği yolda mücadelesini sürdürdüğünü belirtti.

ŞUBEMİZDEN HABERLER

KAZAN OPERATÖRÜ YETİŞTİRME KURSU 
ADANA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ’NDE 
YAPILDI

14-17 Temmuz 2014 tarihleri arasında, Adana Organize 
Sanayi Bölgesi’nde “Kazan Operatörü Yetiştirme Kursu” MMO 
Adana Şube Teknik Görevlisi Halil BULUCU`nun eğitmenliği 
ve 7 çalışanın katılımı ile yapıldı.

ÇALIŞMA PLATFORMLU
VİNÇ OPERATÖRÜ YETİŞTİRME KURSU 
TOROS TARIM’DA YAPILDI

21-25 Temmuz 2014 tarihleri arasında, Toros Tarım’da 
“Çalışma Platformlu Vinç Operatörü Yetiştirme Kursu” MMO 
Adana Şube Teknik Görevlisi Halil BULUCU`nun eğitmenliği 
ve 20 çalışanın katılımı ile yapıldı.

TAVAN VİNCİ OPERATÖRÜ YETİŞTİRME 
KURSU ADANA ORGANİZE SANAYİ 
BÖLGESİ’NDE YAPILDI

23-25 Temmuz 2014 tarihleri arasında, Adana Organize 
Sanayi Bölgesi’nde “Tavan Vinci Operatörü Yetiştirme 
Kursu” MMO Adana Şube Teknik Görevlisi Okan ERDENİZ`in 
eğitmenliği ve 16 çalışanın katılımı ile yapıldı.
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25-27 Temmuz 2014 tarihleri arasında, MMO İskenderun 
İlçe Temsilciliğinde “İşaretçi Sapancı Kursu” MMO Adana 
Şube Teknik Görevlisi Halil BULUCU`nun eğitmenliği ve 18 
kursiyerin katılımıyla yapıldı.

20-21 Ağustos 2014 tarihleri arasında, MMO Adana Şube 
Eğitim Salonu`nda “LPG Taşıma Personeli Kursu” MMO 
Adana Şube Müdürü Elif DOĞRUYOL`un açılış konuşması, 
MMO Adana Şube Teknik Görevlisi Halil BULUCU`nun 
eğitmenliği ve 14 kursiyerin katılımıyla yapıldı.

21-22 Ağustos 2014 tarihleri arasında, MMO Adana 
Şube Eğitim Salonu`nda “LPG Dolum Boşaltım Personeli 
Kursu” MMO Adana Şube Müdürü Elif DOĞRUYOL`un 
açılış konuşması, MMO Adana Şube Teknik Görevlisi Halil 
BULUCU`nun eğitmenliği ve 8 kursiyerin katılımıyla yapıldı.

19 Ağustos 2014 tarihinde, KESK Adana Şubeler Platformu 
Dönem Sözcüsü Sabahat MUTLUAY ve il yöneticilerinden 
oluşan bir heyet Şubemizi ziyaret etti. Ev sahipliğini MMO 
Adana Şube Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin ATICI ve 
TMMOB Adana İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Hasan Emir 
KAVİ`nin yaptığı ziyarette, TMMOB`nin Irak`tan göç edenler 
için başlattığı yardım kampanyası için yapılabilecekler 
konuşuldu.

İŞARETÇİ SAPANCI KURSU MMO İSKENDERUN İLÇE 
TEMSİLCİLİĞİNDE YAPILDI

LPG TAŞIMA PERSONELİ KURSU YAPILDI

LPG DOLUM BOŞALTIM PERSONELİ KURSU YAPILDI
KESK ADANA ŞUBELER PLATFORMU ŞUBEMİZİ 
ZİYARET ETTİ

İŞ MAKİNALARI FORKLİFT OPERATÖRÜ 
YETİŞTİRME KURSU ADANA ORGANİZE 
SANAYİ BÖLGESİ`NDE YAPILDI

25-29 Ağustos 2014 tarihleri arasında, Adana Organize 
Sanayi Bölgesi`nde  “İş Makinaları Forklift Operatörü 
Yetiştirme Kursu” MMO Adana Şube Teknik Görevlisi Halil 
BULUCU`nun eğitmenliği ve 31 çalışanın katılımıyla yapıldı.
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45. Dönem`in ilk Oda Danışma Kurulu toplantısı 21 
Haziran 2014 tarihinde 99 üyenin katılımıyla TMMOB 
Öğrenci Evi`nde yapıldı. 45. Dönem Birinci Oda Danışma 
Kurulu toplantısı, Oda Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ekber 
Çakar‘ın konuşmasıyla başladı. Ali Ekber Çakar‘ın ardından 
kürsüye gelen Oda Yönetim Kurulu Sekreter Üyesi 
Ercüment Ş. Çervatoğlu, 45. Dönem Çalışma Programı 
taslak çalışması hakkında bilgi verdi.

Toplantının açılışında konuşan TMMOB Yönetim Kurulu 
Başkanı Mehmet Soğancı, TMMOB/Oda çalışmaları ve son 
dönemde yaşanan gelişmeler üzerine değerlendirmelerde 
bulunarak AKP iktidarı eliyle TMMOB`ye yöneltilen 
saldırıların tırmandığı bu dönemde, TMMOB kadrolarının 
toplum yararına bir meslek örgütü olmanın sorumluluğu 
ve bilimsel, teknik doğrular ışığında Odamıza ve TMMOB`ye 
sahip çıkmaya devam edeceğini ifade etti.

Toplantının devamında kürsüye gelen Danışma Kurulu 
üyeleri gündeme ilişkin görüşlerini aktardılar.

Oda çalışmalarına ve 45. Dönem Çalışma Programı 
taslağına dair görüşlerin dile getirildiği toplantıda, TMMOB 
ve Odamızın meslek ve meslektaş çıkarları ile ülkenin eşitlik 
ve özgürlük mücadelesini birlikte sürdürmesi gerektiği 
ifade edildi.

Toplantı, Oda Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ekber Çakar`ın 
değerlendirme konuşmasıyla son buldu.

Oda Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ekber Çakar`ın 
Danışma Kurulu Toplantısı Açılış Konuşması:

Sayın Birlik Başkanım,
Sayın Oda-Şube Yöneticilerimiz,
Sayın Onur ve Denetleme Kurulları Üyelerimiz,
Sayın Danışma Kurulu Üyesi Arkadaşlarım, 

45. Çalışma Döneminin ilk Danışma Kurulu toplantısına 
hoş geldiniz. Oda Yönetim Kurulu adına hepinizi dostlukla 
selamlıyorum. 

Şube-Oda, TMMOB genel kurullarımızı yurtsever 
toplumcu çizgimize güç katan bir şekilde tamamlamış 
bulunuyoruz. Genel kurullarımız, kamu ve toplum 

45. DÖNEM İLK DANIŞMA KURULU TOPLANTISI YAPILDI
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yararını ana ilke olarak kabul eden, mesleki ve demokratik 
mücadeleyi birlikte yürüten çalışma anlayışımızın, örgütlü 
üyelerimiz ve TMMOB genelinde sahiplenildiğini bir kez 
daha göstermiştir. Yönetimlerdeki görev değişimlerimiz 
de mesleki toplumsal sorumluluk ve süreklilik bilinci içinde 
gerçekleşmiştir. Bugünkü toplantımızda önümüzdeki 
dönemin çalışmalarını planlayacak ve Çalışma Programına 
son şeklini vereceğiz. 

Oda Yönetim Kurulu (OYK) olarak göreve seçildiğimizden 
bu yana yeni dönemin çalışmalarını planlamak, 
projeksiyon geliştirmek üzere bu toplantımıza yönelik 
hazırlıklar yaptık. Çalışma Programına dair sunuşu birazdan 
izleyeceğiz. Danışma Kurulumuzdan ve yarın yapılacak 
olan Sekreterler-Saymanlar toplantısından çıkacak öneri, 
tavsiye ve kararlara OYK‘da son şekli verilecek ve yeni 
dönemde hepimize önemli görevler düşecektir. 

Önümüzdeki zor dönemde başlıca dayanağımızın 
örgütsel bütünlüğümüzün geliştirilmesi ve Oda içinde 
uygulama birliğinin/ tekliğinin sağlanması olacağını 
önemle belirtmek istiyorum. Aynı şekilde TMMOB ve 
Odalarımıza karşı düzenlenecek saldırıları göğüsleyecek, 
toplumsal olayları emek ve meslek örgütleriyle birlikte bir 
toplumsal muhalefet örgütü olarak sahiplenen, meslek 
alanlarımızdan hareketle üyelerimizin duyarlılıklarını 
artıran ve üyelerimizin sorunlarına çözümler üreten bir 
çalışma tarzı ve programına sahip olmalıyız. 

Değerli Meslektaşlarım,

Yeni dönem çalışmalarına geçmeden önce kısaca dünya 
ve Türkiye‘deki duruma değinmek istiyorum. 

2008 yılında başlayan ekonomik krizin dünyada 
yansımalarının ve uluslararası çelişkilerin arttığı, ekonomik 
durgunluğun kendini gösterdiği, ABD-Rusya-Çin arası 
ilişki ve çelişkilerin belirleyici olduğu, sınıf mücadelelerinin 
yanı sıra son Avrupa Birliği parlamentosu seçimlerinde 
görüldüğü üzere faşist partilerin de yükselişe geçtiği bir 
dönemin içindeyiz. 

Ülkemizdeki durum ise iktisadi, sınıfsal-toplumsal, 
siyasal düzeylerde kızışmaktadır. Sanayi üretiminin fason 
ve taşeron niteliği, kendini Soma katliamında çok acı bir 
biçimde göstermiştir. Soma katliamı taşeron çalışma, 
aşırı üretim, işçi sağlığı ve iş güvenliği önlemlerinin 
bulunmaması ve kamu denetiminin gerçekte ortadan 
kaldırılmasının sonucu olarak gerçekleşmiştir. 

İşçi sağlığı ve iş güvenliğini, halk yararına kalkınmacı 
planlı üretimi ve sanayiyi, güvenceli istihdamı ve sosyal 
refahı dışlayan yeni liberal politikalar AKP iktidarında 
yoğunlaşmış; aynı zamanda, sömürü düzeni ve sınıfsal 
gerçeklikler daha görünür olmuştur. 

Siyasal planda ise Erdoğan‘ın diktatörlük özlemi ve 
iktidarın İran, Irak, Suriye, Libya ve Mısır‘a yönelik ilk 
politikalarından farklı olarak bu ülkelerin halklarıyla 
düşmanlık oluşturan mezhepçi politikaların ülkeyi hem 
içerde hem de bölgede kaosa götürecek tarzda bir boyut 
kazanarak çevremizdeki her ülke ile düşmanca bir zemine 
oturmuştur. 

Her ülkenin bağımsızlığının ön koşulsuz bir şekilde 
tanınması, iç işlerine hiçbir şekilde müdahale edilmemesi, 
Kürt sorunun eşitlikçi, demokratik koşullarda bir arada 
yaşam çerçevesine yerleşmesi, Türkiye özgülünde sınıf 
mücadelesinin, emek ve demokrasi güçlerinin hem 
genelde ve hem de bu konu özgülünde ağırlığının artması 
gerekmektedir. 

Erdoğan iktidarı, Kürt sorununu oyalama taktikleri, 
kalekollar yapımı, Türk-Kürt İslam sentezi, Barzanileştirme, 
Lice‘de iki yurttaşın öldürülmesi ve daha önce bir 
partinin kongresi ve Mersin‘de yapıldığı, son olarak 
Lice‘de tekrarlandığı üzere, bayrak provokasyonlarının 
tekrarlanması üzerinden yine çıkmaza sokmaktadır. Bu 
iktidarın içerdeki mezhepçi politikalarıyla IŞİD‘in mezhepçi 
terörü çakışmaktadır. 

Diğer yandan iki partinin açıkladığı yeni Cumhurbaşkanı 
adayı, laiklik sorununun önemini bir kez daha ortaya 
koymuştur. Türkiye AKP‘li veya AKP‘siz ama AKP 
ile oluşturulan “yeni Türkiye‘ye” mahkum kılınmak 
istenmektedir. Türkiye, kapitalizmin yeni liberal 
politikalarını, onun dinci-mezhepçi ürünü olan AKP‘nin 
politikalarını sürdürmek zorunda bırakılmaktadır. 

Ancak sınıf mücadelesi ve Türkiye‘nin demokratikleşmesi 
özlemlerinin geliştiği de gözlenmektedir. Tekel direnişi, 
Haziran halk hareketi ve Soma, ülkemize yeni bir yön 
çizmiştir. Bu yeni yön içinde kamulaştırma ve kamuculuk, 
kamusal alan ve mekânların korunması ile kamusal 
denetimin gerekliliği belirgin bir yere sahiptir. Bu bağlam 
TMMOB‘nin ve diğer dost çevrelerin yıllardır yürüttüğü 
mücadeleyi doğrulamakta, toplumsallaştırmaktadır. 
Bu gerçekliği görmemiz ve buna göre davranmamız 
gerekmektedir. 
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Sevgili Meslektaşlarım,

Bugünümüzü ve geleceği gerektiği gibi anlamlandırmak 
için geçmişimize ve kat ettiğimiz mesafeye de kısaca 
değinmek istiyorum. 

Bilimi teknolojiye, teknolojiyi uygulamaya dönüştüren 
mühendislerin daha donanımlı ve birikimli olarak yetişeceği 
ve mezuniyet sonrası bilgilerini yenileyebilecekleri, 
kendilerini geliştirebilecekleri, eğitim, üretim ve çalışma 
ortamlarının sağlanması noktasında söyleyeceklerim 
bazı arkadaşlarımız için tekrar olacaktır. Ancak birçok yeni 
arkadaşımızın yakın tarihimizi bilmesi, geldiğimiz aşamayı 
içselleştirmeleri ve yapacağımız çalışmalarda mutlaka 
gerekli olan uyum ve kolektif yaklaşım açısından büyük 
yarar görüyorum. 

Geldiğimiz aşama için şöyle bir özetleme yapmak 
mümkündür: 

• Odamızın 91 bin 115 üyesi, 19 bin 131 öğrenci üyesi 
bulunmaktadır. 

• Sayısı 33‘e ulaşan yönetmeliklerimiz, iç işleyişimizi ve 
hizmetlerimizi ciddi bir şekilde düzenlemektedir. 

• 18 Şube, 99 il-ilçe temsilciliği, 8 mesleki denetim 
bürosu, 1.500‘ü aşan işyeri temsilciliği ve yarısı teknik 
görevli olmak üzere toplam 641 çalışandan oluşan büyük 
bir yapı söz konusudur. 

Odamız, 

• Hemen hepsi kendi mülkiyetimizdeki hizmet binaları, 

• 1998‘den bugüne, 116 noktada aynı anda 3 bin 
üyemize hizmet veren Meslek İçi Eğitim Merkezleri, 

• Yüzlerce eğitim, konferans, panel, söyleşi etkinliği,

• Basınçlı Kaplar ve Kaldırma İletme Makinalarının 
Periyodik Kontrolleri ile Teknik Ölçüm ve Analiz Hizmetleri 
kapsamlarında ‘A‘ Tipi Muayene Kuruluşu olmamız,

• Bacagazı Emisyon ve Toz Ölçümleri Laboratuvarı 
Akreditasyonu, 

• Kalibrasyon Laboratuvarı Akreditasyonu, 

• Personel Belgelendirme Kuruluşu Akreditasyonu,

• Asansör Kontrol Merkezimizin Akreditasyonu ve 
Onaylanmış Kuruluş olması, 

• SMM Hizmetleri ve Mesleki Denetim, Bilirkişilik-
Ekspertizlik ve Teknik Ölçüm hizmet çalışmalarında 
oluşturulan düzey; on binlerce asansör ve milyonlarca 
LPG‘li araç denetimi, 

• Alanlarında referans oluşturan yüzlerce teknik kitap, 
etkinlik bildiri kitapları, Oda raporları, 

• Üyelerimizi ve ilgili tarafları bir araya getiren işçi sağlığı 
ve iş güvenliğinden sanayi sektörleri, uçak, uzay, havacılık, 
endüstri, tesisat mühendisliği ve enerji uygulamalarına 
dek geniş bir mesleki sosyal yelpazede gerçekleştirdiğimiz 
toplam 58 etkinlik, 

• Oda yapısı, hizmetleri ve etkinlikleri ile çalışanlarına, 
ve TMMOB‘ye, özünde halka geri dönen mali koşulları ile 
fonksiyonel büyük bir yapı konumuna ulaşmıştır. 

Önceki dönemlerde meslek alanlarımızla ilgili 
mevzuatlara yaptığımız müdahale ve girdiler önemli 
sonuçlar vermiştir. Doğalgaz tesisatı, motorlu araç 
imal ve tadilatı, asansör üretim, bakım ve montajı, LPG 
uygulamaları, bilirkişilik ve enerji verimliliği bunların 
başında gelmektedir. 

Böylece Odadan yetki belgeli meslektaşlarımızın 
hizmetlerinin esas alınması sağlanmış ve 20 binden daha 
fazla üyemize yeni iş alanları açılmıştır. 

Bu çalışmaları yürütürken Odamızın dar meslekçi bir 
yaklaşıma sahip olmadığını özellikle belirtmeliyim. Meslek 
ve uzmanlık alanlarımızdaki mücadelemiz rant, kişi veya 
grup çıkarı için değil, bilimin gerekleri, toplumun can 
güvenliği, çalışma yaşamının insanca düzenlenmesi, işçi 
sağlığı ve iş güvenliği ve güvenceli çalışma eşliğinde 
ülkemizin planlı sanayileşmesi, demokratikleşmesi 
gerekleri üzerine kurulmuştur. 

Diğer yandan Odamız dar siyasi bir yaklaşıma da 
sahip olmamış; siyaseti de benzer bir yöntemle, geniş 
anlamıyla ve meslek alanlarımız üzerinden yapmıştır. 
Odamız ekonomik sosyal politikalar, serbestleştirmeler, 
özelleştirmeler, küreselleşme ve Avrupa Birliği‘ne uyum 
süreçleri ile meslek-uzmanlık alanlarımız ve ülke çıkarları 
arasındaki bağları ve uyuşmazlıkları ustalıkla kurmuştur. 

Kısaca, sanayileşme, planlama, kalkınma, toplumsal 
refah ve demokratikleşme gerekleri ile meslek ve uzmanlık 
alanlarımız arasındaki ilişki ve bütünlük, bizim için 
vazgeçilmez öneme sahiptir. 
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Değerli Arkadaşlarım, 

Kurumsallaşması ve etkin mesleki-toplumsal hizmet 
sunumu ile bu yapı, TMMOB‘nin en büyük, en etkin Odası 
konumuna ulaşmıştır. 

Öğrenci üyelikten yönetmeliklere, belgelendirmeden 
akreditasyon gerekliliklerine, mesleki sosyal 
sorumluluklarımızın kaynaştırılmasından Birlik içi 
dayanışmaya ve bağımsızlık, demokrasi, eşitlik, bir arada 
yaşam mücadelesine dek TMMOB‘de özel bir yerimiz 
vardır. 

Odamız 1994 yılından bu yana, esasen örgütlü üye 
katılımına dayanmış, örgütsel bağımsızlığını ve yurtsever 
toplumcu çizgisini korumuş ve geliştirmiştir. Bağımsız çizgi 
çok önemlidir. Çünkü eğer bu konum yok ise egemen 
ekonomi-siyaset alanında birilerinin payandası olmak 
işten bile değildir. 

Bugün bu toplantıda güncellenmiş olarak ele alacağımız; 
emekten, halktan, mesleğimizden, sanayileşmemizden, 
ülkemizin bağımsızlığı ve gelişmesinden yana Oda 
Çalışma Programı, İlkeleri ve açımlanması böylesi temellere 
dayanmaktadır. 

Bu program ve ilkelerin aynı zamanda TMMOB‘nin 
program ve ilkeleri olarak yerleşmesi arkadaşlarımız 
tarafından sağlanmıştır. 

1998 TMMOB Demokrasi Kurultayı, 2002 TMMOB 
Mühendislik Mimarlık Kurultayı çok önemlidir, bu 
kurultayların eksenini Odamız belirlemiştir. DİSK‘li, TÜRK-
İŞ‘li, KESK‘li, HAK-İŞ‘li Emek Platformu‘nun programının 
hazırlık sekretaryasında yine arkadaşlarımız vardı. 

1996‘dan günümüze bir dizi merkezi miting ve TMMOB 
olarak kendi özgücümüz ile alanlara çıktığımız etkinlikler, 
korku duvarlarını geriletici; meydanların boş, ülkemizin ve 
mesleklerimizin sahipsiz olmadığının, olmayacağının en 
güzel ifadesi olmuştur. 

TMMOB etkinliklerinde olsun, emek-meslek örgütleriyle 
birlikte düzenlenen etkinliklerde olsun TMMOB‘den en 
aktif ve kitlesel katılımını Odamız sağlamıştır. 

Bu yapının başarıları, öncü arkadaşlarımızın, bütün 
yönetim kurullarının, komisyonlarımızın, örgütlü 
üyelerimizin ve değerlerimizi paylaşan çalışanlarımızın 
kolektif emeği ile gerçekleştirilmiştir. Bütün bunları, 
içinde yer aldığımız, bugün temsil ettiğimiz çizginin 
yakın tarihinin bazı temel özellikleri olarak, yeni dönem 
çalışmalarımızı şekillendirirken yol göstermesi amacıyla 
dile getirdim. 

Sevgili Arkadaşlar,

Önümüzdeki dönemin çalışmalarını planlama, Çalışma 
Programı ve açılımları üzerine toplu görüşmeye birazdan 
geçeceğiz. 

Biraz önce Odamızın güçlü yapısı ve başarılarına 
değindim. Ancak unutmamamız gereken çok önemli bir 
kaç konuya dikkatinizi çekmek istiyorum. 

Bir dönemimizin kapatılması gerektiğini birkaç yıldır dile 
getiriyorum zira gerçekten yeni bir dönemin içindeyiz. 
Bina yapım veya alımlarından bu binaların mefruşatına, 
yeni personel alınmasına kadar rahatlıklarımızın olduğu 
dönemin artık bittiğini görmek ve buna göre davranmak 
gerekiyor. 

Mühendisliğe yönelik operasyonlar eğitimden 
başlamaktadır. Eğitim ve çalışma yaşamı süreçleri, kamu 
ve toplum yararına değil sermaye güçlerinin çıkarlarına 
hizmet eden, tüm emekçileri olduğu gibi mühendisleri de 
esnek üretim ilişkilerinin parçası haline getirmeye çalışan 
liberal bir anlayışa göre şekillenmektedir. 

Kamusal hizmetlerin serbestleştirilmesi operasyonu; iş 
makinaları operatör eğitimlerine, iş güvenliği eğitimlerine, 
LPG sızdırmazlık raporu düzenlenmesinin piyasaya 
açılmasına, proje denetimleri ve sicil durum belgelerinin 
kaldırılmasına dek uzanmıştır. Egemen ekonomik sosyal 
politikaların hizmet alanlarımızı sardığını görerek dikkatli 
davranmak, planlama yapmak gerekmektedir. 
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Bizim dışımızda bir takım kurum ve kuruluşların hizmet 
sunmaları ve denetim görevi yapmaları ve serbestleştirme 
mantığının gerektirdiği düzenlemelerle birlikte Odamızın 
ve dolayısıyla TMMOB‘nin mali yapısının zayıflayacağı 
açıktır. 

Bu gelişmeler ile Odalar ve TMMOB‘nin mevzuatında 
yapılacak değişikliklerle yapısal dönüşüme uğratılması 
yine söz konusu olabilecektir. 

Yeni dönem, her şeyi titizlikle planlamamızı 
gerektirmektedir. Ciddi bir iç tahkimat yapmamız 
gerekmektedir. Örgütlü üye ilişkilerimizi yeni yöntemler de 
ekleyerek geliştirmemiz, daha fazla üye ile temas kurmamız 
ve onları örgütlü üye ağına dâhil etmemiz gerekmektedir. 

Yeni üyeler kazanmayı, işyeri temsilciliklerini işletmeyi, 
yenilerini kurmayı, komisyonlarımızı aktif kılmayı, 
mücadeleci yaklaşımımızı geliştirmeyi, meslek ve uzmanlık 
alanlarımızı koruma, çeşitlendirme ve yaygınlaştırmayı 
başarmalıyız. 

Meslek alanlarımızdaki daralmaya karşı yeni hizmet 
alanları bulmamız; Odanın mevcut gücünün korunması, 
daralma yaşanmaması, meslektaşlarımızın istihdam 
sorunu ve Oda personel yapısının korunması açısından 
çök yönlü bir önem taşımaktadır. 

Son derece hassas olmamız gereken yeni durumlar da 
söz konusudur. Örneğin akredite kuruluşların sayısının 
her geçen gün artması ve meslek odalarının kamu 
adına yapmakla yükümlü oldukları mesleki denetimlerin 
kaldırılması; üye ile üyenin, üyeler ile şubelerin ve şubelerin 

birbirleri ile çıkar temelinde ayrışmasını, rekabetini teşvik 
edici olabilecektir. Açıkça görelim, meslek odalarının 
üyeleriyle bugüne kadar kurduğu ilişki zayıflatılmak 
istenmektedir. Bu durum ve bu süreç, TMMOB Yasası‘nda 
yapılmak istenen değişikliklerle çakışmakta, uyuşmaktadır. 
Burada özel çıkar-genel çıkar ilişkisi, dengesi veya 
dengesizliklerine, çelişkilerine karşı; genel, kamusal, 
toplumsal, mesleki yarar ilkeleri ile üye-meslektaş-Şube-
Oda ilişkisini bir bütün olarak ön planda tutmalıyız. 

Görüleceği üzere hemen her alanda konu gelip, 
TMMOB ve Odamızın kuruluş yasalarındaki temel 
manzumeye, çalışma program ve ilkelerimizin her koşulda 
sürekliliğini sağlamaya dayanmaktadır. Hiçbir siyasi 
gücün arka bahçesi olmayan, Haziran halk hareketiyle 
çakışan, her uğrakta doğrulanan bağımsız tutumumuzu 
güçlendirmemiz, gücümüzün farkında olmamız ve onu 
geliştirmemiz oldukça önem taşımaktadır. Bu nedenle 
direnç ve mücadelemizin tarihsel ve güncel dayanaklarına 
karşı özgüvenle yaklaşmalıyız. Yeter ki mücadele edelim, 
bu mevziyi koruyacağımız ve geleceğe taşıyacağımız 
kesindir. 

Muayene Kuruluşumuzun, basınçlı kaplar ve basınçlı 
ekipmanlar, tahribatsız muayene, kaldırma ve iletme 
makinaları, asansörler, iş makinaları, teleferik, teleksi ve 
teleksiyej, baca gazı-gürültü ve titreşim kirliliği ölçümleri, 
gaz yakma tesisleri, yürüyen merdiven/ bant, depolama 
tankları, kaynaklı imalat ve çelik konstrüksiyonlar, metalden 
işlenmiş parçalar ve alanında Türkiye‘deki ilk akreditasyon 
olan araçların LPG/CNG yakıt sisteminin kontrolünü kapsar 
hale gelmesi, bize önemli bir teknik destek sunmaktadır. 

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Telekom ve askeri birliklerde 
yapmaya başladığımız-başlayacağımız; Denizcilik 
Müsteşarlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı ile sürdürdüğümüz 
yeni çalışmalar, bizlere yeni alanları düşündürtmelidir. 

Geçen yıl Mayıs ayında yayımlanan İş Sağlığı ve 
Güvenliği Yönetmeliği uyarınca, çok sayıda ara teknik 
elemanın eğitimi ve belgelendirilmesinde yoğunlaşmak; 
hastanelerdeki basınçlı hava ve hijyenik havalandırma 
tesisatı çalışmaları; ağır ve tehlikeli işlerde çalışanların eğitim 
ve belgelendirilmesi bu kapsamda değerlendirilmelidir. 

Yeni meslek uygulama alanları oluşturma yöneliminin 
sürekli kılınması, eski rahatlıklarımızdan yeni dönem ve 
işleyişe geçişte bizlere önemli hareket olanakları sunacaktır. 
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Diğer yandan, artık üye aidatlarını toplamaya 
yönelmemiz, üyelerimizin Odaya sahip çıkmalarının özel 
çabalarla sağlanması, yeni dönemin gereklilikleri arasında 
yer almalı ve üzerinde hassasiyetle durulmalıdır.

Üye Birimi ve Teknik Hizmetler Birimi şeklinde ikiye 
ayırdığımız yeni yapının, bundan sonra maliye dışında, 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı‘nın idari ve mali denetimine 
tabi olacağını gözettiğimizde, işleyişimizin mevcut 
yönetmeliklerimiz doğrultusunda düzenlenmesi hayati 
önem taşımaktadır. Bu husus hemen her konu için mutlaka 
geçerli olmalıdır. Örgütümüz, başta yöneticilerimiz ve 
teknik görevlilerimiz olmak üzere, yönetmeliklerimiz 
üzerinde çalışmalı, kendilerini ve birbirlerini eğitmeli, 
yönlendirmeli, bilgilendirmelidir.

Örgütlülük ve çalışma düzeyimiz ile meslek alanlarımızı 
koruma ve genişletme çalışmalarımızın, yalnızca örgütlü 
üyelerimize dayanarak gerçekleştirildiğini belirterek, bu 
özelliğimizin birlik içinde geliştirilmesinin, önümüzdeki 
dönem açısından taşıdığı öneme vurgu yapmak istiyorum. 

Kentsel dönüşüm projelerinin hayata geçirilmesi, doğal, 
kültürel ve tarihi mirasın rant talanına açılacağı, üst ölçekli 
planları ve parselasyon planı yapma, yerel yönetimler 
üzerindeki vesayetin artırılması, merkezi idarenin keyfiyet 
alanlarının genişletilmesi ve oluşacak kamusal-mesleki 
denetim eksikliğinin toplumsal yaşamdaki yansımalarını 
meslektaşlarımıza ve kamuoyuna iyi anlatmalıyız. 

Meslek ve hizmet alanlarımız ile ülkemiz sanayisine 
yönelik saldırılara karşı mücadele etmek, üyelerimizle 
ortak çalışma ve dayanışma içinde olmak temel felsefemiz 
olmalıdır. 

Danışma Kurullarının yanı sıra Oda-Şube kararlarının 
üyelerimizce ve bütün örgütte içselleştirilmesine yönelik 
ortamlar yaratmak ve sürekli kılmak çok önemlidir. 

İşsiz ya da iş değiştiren, iş arayan üyelerimize yönelik çok 
yönlü hizmetlerimizi, geliştirmek temel bir uğraş alanımız 
olmalıdır. 

Mühendis işsizliğinin ardında yatan gerçekleri sanayi ve 
hizmet sektörlerindeki durum ve genel işsizlik olgusu ile 
bağ kurarak teşhir etmek görevimiz olmalıdır.

TMMOB‘ye bağlı diğer Odalarla ilişkiler geliştirmeyi, 
ortak refleksler üretmeyi, İKK‘ları canlı kılmayı, aktif katkıda 
bulunmayı ihmal etmemeliyiz. Bulunduğumuz illerde 
ve Türkiye genelinde diğer emek ve meslek örgütleriyle 
yakınlaşmayı, ortak paydalarda birlikte davranmayı 
önümüze koymalıyız. 

Oda raporlarımız, basın açıklamalarımız, birçok konuda 
ürettiğimiz Oda görüşleri, panel, söyleşi, eğitim, kurs 
etkinliklerimizden hareketle kamuoyuna hitabımızı 
geliştirmemiz gerekiyor. 

Bu açıdan çok önemli olan kongre, kurultay, sempozyum 
etkinliklerimizin her boyutuyla gözden geçirilmesi, 
kamuoyuna duyurulması, halka yönelik ilgi çekici 
yönlerinin bulunması; bu etkinliklerimizin niteliklerinin 
yükseltilip, katılımının artırılması; panel ve diğer 
oturumlarda Odamız temsilcilerinin mutlaka yer alması 
sağlanmalıdır. Sonuç bildirileri ile yetinmeyip, her kongre, 
kurultay, sempozyum konusunun mühendislik, istihdam, 
Ar-Ge, inovasyon, teknoloji ve sektörel durum boyutlarıyla 
artık Oda raporlarımızın arasına katılma zamanı gelmiştir. 
Şubelerimiz, danışma, düzenleme, yürütme kurullarımız 
düzenlenecek etkinlikleri bu gözle de ele alırlarsa, bildiri 
kitaplarının yanı sıra önemli bir adım daha atılmış olacaktır. 

“Üye İlişkilerine Yönelik İlkeler”imiz arasında bulunan 
“Oda‘nın ‘üye olunması gerekli‘ bir kurum olarak 
görülmesinin sağlanması” gereklidir. Bu açıdan, aşırı 
subjektif eleştirileri dışarıda tutarak söylüyorum, 
eksiklerimiz ne ise gidermeye yönelik ciddi adımlar 
atmalıyız. 

Toplantımızın katılım düzeyi yüksek, karar ve 
yönelimlerimizin gereksinim duyduğumuz netlikte 
olmasını diliyorum. Geldiğiniz için hepinize teşekkür 
ediyor, yeni dönemde hepimize başarılar diliyor, saygılar 
sunuyorum.
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2 Temmuz 1993 tarihinde Sivas’ta Pir Sultan Abdal 
Kültür Derneği tarafından organize edilmiş olan Pir 
Sultan Abdal Şenlikleri sırasında Madımak Oteli’nin 
yakılması ve çoğunluğu Alevi 33 yazar, ozan, düşünür 
ile 2 otel çalışanının diri diri yanarak ya da dumandan 
boğularak katledilmesi ile sonuçlanan olaylardır. Polis 
ve askerin gözleri önünde vatandaşlarının can ve mal 
güvenliğini korumakla yükümlü olan devlet, gözü 
dönmüş bir kalabalığın 35 canı yakmasına sessiz 
kaldı. 

Destekleri yıllardır bu toprakların tanık olmuş 
olduğu hesabı sorulmamış, unutturulmaya çalışılan 
katliamlardı; ayrımcılığı her daim körüklemiş olan 
iktidar diliydi; iktidarların katliamları görmezlikten 
gelen ve faillerini yargılamayan artık gelenekselleşmiş 
olan tutumuydu. Basının o günlerdeki yorumlarını da 

unutmadık. Bugün nasıl Gezi olaylarında iktidardan 
yana tutum alarak gerçekleri gizledilerse, o günlerde 
de faturayı Sivas’a giden aydınlara çıkartmaya 
çalıştılar. 

Amaç gerçeklerin ortaya çıkarılması olsaydı şayet, 
2 Temmuz 1993 günü katliam olarak anılırdı, MİT 
ve polisin elindeki katliam kayıtları mahkemeye 
sunulurdu, yurtdışına kaçan katliam sanıklarının 
dosyaları işleme sokulup, yargılanmalarının zaman 
aşımına uğraması engellenirdi. 

Ama yapılanların göstermelik bir yargılama ve asıl 
suçluların korumasından öte bir anlamı olmadı. 

Sivas Madımak katliamı unutulmasın diye emek 
vermenin çok büyük önemi vardır. Çünkü bu 
memlekette hayatın her alanında linçe giden bir 

TMMOB Adana İl Koordinasyon Kurulu, Sivas katliamının yıldönümü dolayısıyla
2 Temmuz 2014 tarihinde Çukurova Gazeteciler Cemiyeti’nde bir basın açıklaması yaptı.

Bugün 2 Temmuz,  Madımak vahşetinin üzerinden 21 yıl geçti.  

SİVAS MADIMAK KATLİAMININ 21. YILINDA
KATLİAMLARI YARATAN ZİHNİYETLE MÜCADELE ETMEZSEK

MADIMAK YANMAYA DEVAM EDECEKTİR
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ayrımcılık damarı her daim taze tutulmaktadır. 
Geçmişte, Maraş’ta, Malatya’da, Çorum’da aynı tezgâh 
işletildi. Örtbas edilmiş katliamlarla yüklü bir geçmişi 
var bu toprakların.

Unutmamızı istiyorlar. Unutturmak istiyorlar.  
Katliamların kayda değer bulunmadığı tarih böyle 
yazılmak isteniyor. 

AYRIMCILIĞI KÖRÜKLEYEN ZİHNİYET DEVAM 
ETTİĞİ SÜRECE “ETNİK AÇILIMLAR” SÖZLERİ 
İNANDIRICI OLAMAYACAKTIR

Ama bizler unutmadık. Belleğinde, yüreğinde 
katliamların izlerinitaşıyanlar hala yaşıyor, anlatacağız, 
aktaracağız; çünkü bu ülke topraklarında yaşayan 
insanların dini, dili, cinsel yönelimi farklı diye, etnik 
kimliği, düşünceleri, inançları farklı diye, kendi 
sözlerini söyledi diye, haksızlığa karşı durdu diye 
ayrımcılığa, şiddete, katliama uğramaları son bulsun 
istiyoruz.

Bu katliamları yaratan zihniyetle mücadele 
etmezsek, bu zihniyetten türeyen pratikleri teşhir 
etmezsek, bunları karşımıza almazsak Madımak 
yanmaya devam edecektir. 

CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ SÜRECİNDE 
TÜRKİYE

Anayasa değişikliği sonucunda Cumhurbaşkanının 
ilk kez halk tarafından seçilecek olan önümüzdeki 
günlerde, halk tarafından seçilmesinin 
Cumhurbaşkanına tabansallık ve meşruiyet 
anlamında güç kazandıracaksa da sorumluluklarını 
daha da arttıracaktır. Ayrıca cumhurbaşkanının 
kendisini anayasa üzerinde görme gibi bir durum da 
oluşabilir. Anayasa üzerine yemin eden, anayasaya 
göre devletin birliğinin temsilcisi ve kurumlar 
arasında koordinasyonu, dengeyi sağlaması yönüyle 
cumhurbaşkanının milleti kucaklama, birliği-
beraberliği sağlama, sadece kendisine oy verenlerin 
değil, tüm ulusun cumhurbaşkanı olabilme özelliğini 
göstermesi gerekecektir. Toplumu ayrıştıran, 
kamplaştıran, aşağılayan, bölen isimlerin değil, 
derleyen, toparlayan, birliği, beraberliği gözeten, 
anayasaya sadakatten ayrılmayan ve anayasaya 
bağlı, hukukun üstünlüğünün egemen olduğunu 
içselleştirebilen isimlerin cumhurbaşkanı adayı 
olması gerektiğini düşünüyoruz. Cumhurbaşkanlığı 
seçimini halk yapacakken, halkın aday çıkarmasına 
engel olmak da ayrıca bir çelişki yaratmaktadır.

ADAMOB olarak bugün 15:30’da Seyhan Otelinde 
yapılacak olan konferansımıza halkımızın kafanızdaki 
soru işaretlerini gidermek, ilk kez halk tarafından 
seçilecek cumhurbaşkanlığı seçimlerini her yönüyle 
tartışmak için tüm halkımızı bekliyoruz.

Hasan Emir KAVİ

TMMOB  Adana İKK Sekreteri
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Teoman Öztürk için ilk anma töreni Karşıyaka`daki anıt 
mezarı başında gerçekleştirildi. Teoman Öztürk`ün ailesi, 
arkadaşları, TMMOB ve Oda yöneticilerin katıldığı anmada, 
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı ve 
Teoman Öztürk`ün arkadaşlarından Makina Mühendisi 
Oğuz Türkyılmaz birer konuşma yaptı.

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet 
Soğancı, Teoman Öztürk`ün genel kurularda yaptığı 
konuşmalarından alıntılar yaparak, “1970`lerden beri 
sürdürülen bu onurlu yürüyüş ve dik bir duruşla TMMOB; 
sinmeden, korkmadan, geri adım atmadan temel hak 
ve özgürlüklere sahip çıkacaktır. Biz bu bayrağı bizden 
öncekilerden devraldık, bizden sonrakilere de onurla 
devredeceğiz” dedi.

Daha sonra TMMOB 42. Dönem Yönetim Kurulu`nun 17 
Ocak 2014 tarihinde aldığı kararla TMMOB Öğrenci Evi ve 
Sosyal Tesisi`ne Teoman Öztürk ismi verilmesine ilişkin bir 
tören düzenledi. “TMMOB Teoman Öztürk Öğrenci Evi ve 
Sosyal Tesisi”nde düzenlenen törende konuşan Mehmet 
Soğancı, “Biliyorum elbirliği ve inançla yarattığımız bu 

değerin başkanın ismiyle anılması, başkanın TMMOB 
çalışmalarında yaşatılıyor olması hepimiz için bir onurdur. 
Bu değerin yaratılmasında emeği geçen herkese, TMMOB 
örgütlülüğüne de çok teşekkür ediyorum. İsim verme 
törenimize tanıklık eden buradaki herkese, hepinize 
Yönetim Kurulumuz adına teşekkür ediyorum” diye 
konuştu.

Etkinlik, Teoman Öztürk belgeseli gösterimi ve kokteyle 
devam etti.

TEOMAN ÖZTÜRK ÖLÜMÜNÜN 20. YILINDA ANILDI
TMMOB’nin bugünkü toplumcu çizgisinin yaratıcılarından, 1973-1980 dönemi 

TMMOB Başkanı Teoman Öztürk ölümünün 20. yılında anıldı.
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“Yaşanabilir Bir Adana Nasıl Mümkündür!...” ana 
temalı “ADANA Kent Sorunları  Sempozyumu-III”

•  TMMOB bağlı Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları,

•  ADAMOB (Adana Akademik Meslek Odaları Birliği) üyeleri,

•  Adana Büyükşehir Belediyesi ve İlçe Belediyeleri, 

•  Çukurova Gazeteciler Cemiyeti

• Üniversiteler ve ilgili kurumların desteğiyle 22-23 Mayıs 
2015 tarihlerinde düzenlenecektir.

Düzenlenecek olan ADANA Kent Sorunları 
Sempozyumunda;

• Etkin, Özerk ve Demokratik Kent Yönetimi 

• Kolektif İhtiyaçlara Yönelik Erişilebilir,

 Nitelikli Kamusal   Hizmet Sunumu ve Altyapı 

• Entegre, Verimli ve Kamusal Bir Ulaşım Politikası 

• Güvenceli Bir Yaşam İçin Afet ve Risk Yönetimleri 

• Doğal Çevrenin ve Yaşamın Korunması/Geliştirilmesi 

• Çalışma Yaşamının Dönüşümü, Emek ve Sosyal Politikalar 

• Sağlıklı ve Dengeli Bir Çevrede Yaşama/Barınma Hakkı 

• Güvenilir Gıdaya Erişim Hakkı

• Çağdaş, Bütüncül, Bilimsel ve Kamu Yararı Odaklı Bir   
 Kent/Bölge Planlaması 

•  Örgütlenme, Katılım ve Kent Hukuku 

• Tarihi ve Kültürel Mirasın Korunması/Geliştirilmesi ve   
 Kamusal Bir Kent Kimliğinin İnşası 

•  Kentsel / Toplumsal Yaşamda Cinsiyet Eşitliği ve           
 Kadınların Kent Hakkı 

• Dezavantajlı Grupların, Yoksunların Kentsel / Toplumsal 
Yaşama Eşit ve Tam Olarak Katılımı başlıkları tartışmaya 
açılarak, geleceğin Adana’sında bu politikaların ne şekilde 
gerçekçi bir zeminde buluşturulabileceğine dair yöntem ve 
araçlar ortaya konulacaktır.

Adana Kent Sorunları Sempozyumu-III, yukarıda 
belirtilen ilke, politika ve talepler ekseninde kentimizi 
ve yaşam alanlarımızı savunma ve birlikte geleceği 
kurma çağrısıdır.

Sempozyuma hazırlık bağlamında, Adana için 
söyleyecek sözü ve bu konuda bir çaba içinde olabilecek 
üniversite, kamu kurumu, meslek örgütleri, partiler, 
belediyeler, muhtarlıklar, dernekler vb. temsilcilerinin 
görüşlerini dile getirmelerine zemin hazırlayacak ve ayrıca 
ilgilenen tüm Adanalılara, izleyici olarak katılım çağrısı 
yapacak;

ADANA’DA KENT SORUNLARI MASAYA YATIRILIYOR
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Adana İl Koordinasyon Kurulu (İKK), “Adana Kent Sorunları Sempozyumu”nun 

üçüncüsünü 22-23 Mayıs 2015’te düzenleyecek. Sempozyumun geniş kesimlere duyurulması için (TMMOB) Adana İl Koordinasyon 
Kurulu 13 Ağustos 2014 tarihinde Çukurova Gazeteciler Cemiyeti’nde bir basın toplantısı düzenledi.

TMMOB Adana İKK Sekreteri Hasan Emir KAVİ’nin okuduğu basın metni;

ADANA KENT SORUNLARI SEMPOZYUMU-III
Bilimden, demokrasiden, toplumdan ve doğadan yana; 
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24 Ocak 2015 tarihinde “ADANA Kent Forumu” 
yapılacaktır. 

Bir anlamda serbest kürsü olacak forum, Sempozyum 
hazırlık süreçlerinin ilkini oluşturacak ve çıkan sonuçlar 
Sempozyuma yön verecek unsurlardan birisi olacaktır.

Sempozyum  sürecini Adana  kamuoyu  ile paylaşmak  
ve zenginleştirmek  üzere “Başkalaşan Adana” konulu  
ödüllü  fotoğraf  yarışması düzenlenecektir.

Adana başta olmak üzere kentlerimizde giderek 
eşitsizliğin belirginleştiği, evlerimizin, meydanlarımızın, 
derelerimizin, ormanlarımızın birer yaşam alanı olmaktan 
çıkarılarak piyasadaki değerine göre anlamlandırıldığı 
bir süreci yaşamaktayız. Hepimizin ortak değeri olan 
kamusal alanların planlama süreçleri ile birer rant yaratma 
ve paylaşma aracına dönüştüğü, kamusal hizmetlere 
erişimde müşteri odaklı bir anlayışın benimsendiği ve 
özellikle kentsel dönüşüm adı altında toplumun büyük 
bir kesiminin, başta barınma olmak üzere eğitim, sağlık, 
beslenme, kültür vb. temel haklarından yoksun bırakıldığı 
bir kentleşme süreci ile karşı karşıya iken özellikle Adana’da; 

• Yeşil alanların giderek azaldığı bir dönemde; 5 Ocak   
 Stadının yerine AVM yapılmak istenilmesi, Çukurova   
 Aşkım Tüfekçi Devlet Hastanesinin bahçesindeki   
 ağaçların katledilmek istenmesi ve nehir kenarındaki  
 alanların tahribinin planlanması,

•  Kentsel Dönüşüm Master Planı, Çukurova Sanayi Master  
 Planı ve Ulaşım Master Planının henüz yapılamamış   
 olması,

• Adana İmar planlarında yaşanan sorunlara bağlı olarak  
 sağlıksız ve ruhsatsız yapılaşmanın artması,

• Adana’daki mevcut alt yapının yetersiz kaldığı ve Kentsel  
 Dönüşüm süreci ile artacak olması,

• Kentimizde ne yazık ki devam edemeyen bulvarların   
 bulunması,

• Kamu binaları hizmet vermede yetersiz ve pek çoğunun  
 kent merkezinde toplanmış olması,

• Suriye’de başlayan ve halen devam etmekte olan   
 iç savaş sebebi ile Adana’ya sığınmak zorunda kalan   
 Suriyelilerin temel yaşam ihtiyaçları bile giderilememesi  
 ve halkla ilişkilerinde ciddi sorunlar yaşanması,

• ….

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği olarak tüm yaşam 
alanlarımıza ve kamuya yönelik yağma politikalarına 
karşı bilimden, demokrasinden ve doğadan yana 
yıllardır yürüttüğümüz mücadele ekseninde üçüncüsü 
düzenlenecek olan ADANA Kent Sorunları Sempozyumu 
“Yaşanabilir Bir Adana Nasıl Mümkündür!...” konusunu 
ortaya koymayı amaçlamaktadır. Bu amaç çerçevesinde 
düzenlenecek sempozyum, toplumcu, eşitlikçi, doğadan 
ve bilimden yana; söz, yetki ve karar alma süreçlerini 
demokratikleştiren bir kent yaşamının örgütlenebilmesi 
yolunda önemli bir adım olabilecektir. Adana’nın 
başıboş ve bütünsellikten uzak bir şekilde küresel ve 
yerel sermayenin saldırgan talepleri ile şekillendirildiği 
bu süreçte Yaşanabilir Bir Adana’nın mücadelesinin 
fikri temelleri TMMOB’nin bileşenlerinin yanı sıra, tüm 
bu kentleşme süreçlerinden etkilenen ilgili kesimler; 
üniversiteler, sendikalar, demokratik toplum örgütleri, 
forumlar, yerel inisiyatif ve mahalle örgütlenmeleri dahil 
edilerek sağlamlaştırılmaya çalışılacaktır.

Sempozyum Düzenleme Kurulu Adına,

TMMOB  Adana İKK Sekreteri

Hasan Emir KAVİ

Çukurova Gazeteciler Cemiyeti’ndeki “Adana 3. Kent Sorunları 
Sempozyumu” basın toplantısına TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası 
Adana Şube Başkanı Semih KARADEMİR, Gıda Mühendisleri Odası Adana 
Şube Başkanı Şehmus ALPARSLAN, Maden Mühendisleri Odası Adana Şube 
Başkanı Sabahattin SAKATOĞLU, Adana İKK eski Sekreteri Mustafa ALTIOKKA, 
Yüksek Şehir Plancısı ve Adana Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Ulaş 
ÇETİNKAYA, MMO Adana Şube Başkan Vekili Hüseyin KALANTOR, Çukurova 
Gazeteciler Cemiyeti Genel Sekreteri M. Ömer ÜNEY, İMO Adana Şube 
Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Berdan DİNÇYÜREK, Maden Mühendisleri Odası 
Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet YILMAZ ve EMO’dan Önder MERT  katıldı.



3130 MMO VE TMMOB ‘DEN HABERLER

Her yıl 17 Ağustos Marmara depreminin yıldönümünde 
depremin yarattığı toplumsal sonuçlar konusunda kamuoyu 
duyarlılığını arttırmak, iktidarın rant ablukası sonucu oluşacak 
sosyal afet ve yıkımlara dikkat çekmek amacıyla düzenlenen 
TMMOB Depreme Duyarlılık Yürüyüşü bu yıl İzmit’te 
gerçekleştirildi. 

Marmara depreminin 15. yıldönümünde TMMOB adına 
İnşaat Mühendisleri Odası’nın yürütücülüğünü yaptığı 
yürüyüşe yüzlerce TMMOB üyesi ve deprem mağduru katıldı.

Yetkililere, vatandaşlara, teknik elemanlara sorumluklarını 
hatırlatmak ve depremlerde hayatını kaybeden vatandaşları 
anmak amacıyla düzenlenen yürüyüş için TMMOB üyeleri 
saat 02:00’de Merkez Bankası önünde toplandı.

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, 
TMMOB’ye bağlı odaların yönetim kurulu üyeleri ile çok 
sayıda TMMOB üyesinin katıldığı yürüyüş Merkez Bankası 
önünden başladı ve Deprem Anıtı’nda sona erdi.

“TMMOB Depreme Duyarlılık Yürüyüşü” pankartı arkasında 
yürüyen, döviz, meşale ve TMMOB flamaları taşıyan kitle 
yürüyüş boyunca  “Deprem öldürmez, cehalet öldürür” 
“Depremi Unutma Unutturma”, “AKP Uyuma Önlemini Al”, 
“Depreme İnat Yaşasın Hayat” sloganları attı.

Deprem Anıtı’nda İMO Yönetim Kurulu Başkanı Nevzat 
Ersan ve TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı 
birer konuşma yaptı.

Nevzat Ersan, 15 yıl önce herkesi derinden yaralayan, 
binlerce insanın canına mal olan ve yine binlerce kişiyi 
evsiz bırakan 17 Ağustos depreminin yıldönümü nedeniyle 
İzmit’te olduklarını belirterek, böylesi bir acı nedeniyle bir 
araya geliyor olmaktan dolayı duyduğu üzüntüyü dile getirdi. 
Ersan, “Her ne kadar yaşanan kayıplara çare olamasak da 
bundan sonra benzer acıların ve yıkımların yaşanmaması 
için yapacağımız çok şeyin olduğunu hatırlatmak için bugün 
sizlerle bir aradayız ve elbette siyasi erke, yerel yönetimlere 
sorumluluklarını hatırlatmak istiyoruz” dedi.

Ersan, doğal olaylar nedeniyle acı ve kayıp yaşıyor 
olmanın kabul edilemeyeceğini söyleyerek, aynı acıların 
tekrarlanmaması için yedi yıldır Depreme Duyarlılık Yürüyüşü 
düzenlediklerini ifade etti.  

Güvenli, sağlıklı ve nitelikli yapıların üretilmesi, işlevsel ve 
sağlıklı bir yapı denetim sisteminin kurulmasıyla depremlerde 
yaşanan kayıpların önüne geçilebileceğini kaydeden Nevzat 
Ersan, “Şu açık ki, yapılar gerekli mühendislik hizmetini 
aldığında yıkılmamakta, zarar görmemektedir. İnşaat 
mühendisliği her zeminde ve her şart altında güvenli yapı 
üretiminin mümkün olduğunu örnekleriyle kanıtlayan bir 
bilim dalıdır” diye konuştu.

Meslek odalarını işlevsizleştirme politikalarının yapı üretim 
ve denetim sürecini olumsuz etkilediğini belirten Ersan, “Ne 
yazık ki siyasi iktidar meslek odalarını işlevsizleştirmeyi asli 
amaç edinmiş görünmektedir. Dikkat edilirse, siyasi iktidar 
tarafından son dönemde mesleki alanımızda gerçekleştirilen 
kayda değer değişiklikler meslek odalarıyla ilgili olanlardır. 
Meslek odalarını, üyelerini ve üye uygulamalarını 
denetlemeyecek durumda bırakmak, yapı üretim sürecini 
denetimsizliğe ve kaosa terk etmek anlamına gelmiştir. 
Siyasi iktidar adeta Türkiye’nin bir deprem ülkesi olduğu 
gerçeğini görmezden gelmekte, mühendislik mesleğini 
önemsizleştirmeye çalışmaktadır” dedi.

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı ise, 17 
Ağustos 1999 tarihinde meydana gelen bir doğa olayının 
felakete dönüştüğünü söyleyerek konuşmasına şöyle devam 
etti: “Depremin 15. yılında düzenlediğimiz depreme duyarlılık 
yürüyüşünü tamamlıyoruz. Duymayan kulaklar duysun, 
görmeyen gözler görsün diye buradayız. Ülkemizin yüzde 
98’i deprem kuşağında yer alıyor. Depremlerin afet olarak 
yaşanması halkımızın yazgısı değildir. Depremin felakete 
dönüşmesi önlenebilir. Yeter ki yapılaşmada bilimin gereği 
yerine getirilsin.”

Konuşmaların ardından depremde hayatını kaybedenler 
için saygı duruşunda bulunuldu.

TMMOB
DEPREM GERÇEĞİNİ UNUTTURMAMAK İÇİN İZMİT’  TEYDİ...

18.08.2014
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Şengal katliamı sonrası Silopi çadır kentinde kalan ezidi 
kürt sığınmacılara DİSK, KESK, TMMOB ve TTB Heyeti 
Tarafından 14.08 2014 tarihinde yapılan ziyarete ilişkin 
hazırlanan rapor 20 Ağustos 2014 tarihinde KESK Genel 
Merkezinde yapılan basın toplantısı ile açıklandı.Basın 
toplantısına DİSK Genel Başkanı Kani Beko, KESK Eş Genel 
Başkanı Lami Özgen, TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı 
Mehmet Soğancı ve TTB Genel Sekreteri Dr. Özden Şener 
katıldı.

ŞENGAL KATLİAMI SONRASI SİLOPİ ÇADIR 
KENTİNDE KALAN EZİDİ KÜRT SIĞINMACILARA DİSK, 
KESK, TMMOB, TTB HEYETİ TARAFINDAN 14.08 2014 
TARİHİNDE YAPILAN ZİYARETE İLİŞKİN RAPOR

GİRİŞ:

Ortadoğu`da emperyalist ve hegemonik güçler, yerel 
gerici güçlerle kurdukları ittifaklarla halklara, inançlara ve 
kültürlere karşı büyük bir saldırı halindeler. Başta petrol 
olmak üzere bölgenin tüm kaynakları üzerinde gelişen bu 
paylaşım savaşında özellikle kadınlar ve çocuklar savaşın en 
büyük mağdurudurlar. BOP ya da farklı adlarla siyasal kılıfa 
büründürdükleri bu acımasız yönelim insanlığın temel 
değerlerini hedeflemektedir. Kapitalist sistem sinmediği, 

nüfuz etmediği, etkisi altına almadığı en ufak bir coğrafya 
parçası ve tek bir insan bırakmak istememecesine bir 
pervasızlık içindedir.

Bu savaşın bütün acımasızlıkları Suriye‘de, Rojava‘da, 
Irak`ta tüm halklara yönelik tüm dünyanın gözleri önünde 
gerçekleştirilmektedir. Dünyanın dört bir tarafından 
getirilen uluslararası çeteci güçler, Ortadoğu‘daki savaşı 
özellikle dinsel ve inançsal mezhepler üzerinden yaymak 
sureti ile kitlesel katliamlara dönüştürmüş durumdadır.

Bu kitlesel katliamın son örneği Şengal‘dir. Şengal‘de 
Ezidi halkına yönelik yapılan bu katliam Ortadoğu‘da 
yürütülen savaşın bir parçasıdır. Dolaysıyla bu katliamın 
ortağı, destekçisi ya da göz yumanları en az IŞİD çeteleri 
kadar suçludurlar.  Her gün ortaya çıkan yeni belgeler 
IŞİD çetelerini hegemonik güçlerin bir araya getirip öne 
sürdüğünü, başta Suudi Arabistan, Katar yönetimleri ve 
AKP olmak üzere birçok gücün desteklediğini ve bazı 
yerel gerici güçlerin de bu planın bir parçası olduğunu 
kanıtlamaktadır.

2 Ağustos 2014 gece yarısı Irak`ın Sincar (ya da 
Şengal) Dağı eteklerinde yaşayan on binlerce Ezidi Kürt, 
tıpkı Şii Arap ve Şii Türkmenler, Hıristiyanlar, Ermeniler 

DİSK, KESK, TMMOB ve TTB`NİN SİLOPİ`DEKİ EZİDİ KAMPI 
ZİYARETİ SONRASI HAZIRLANAN RAPOR AÇIKLANDI
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gibi emperyalist ve gerici güçlerin maşası IŞİD çeteleri 
tarafından katledilmiştir. Katliamdan sağ kurtulanlar, 
evinden yalınayak, sırtlayabildiği küçük çocuğu, yaşlısıyla 
Şengal Dağı`na kaçabilmiş, günler sonra Türkiye sınırlarına 
dayanmışlardır.

21‘inci yüzyılda Ortadoğu‘nun göbeğinde, insanlık 
uygarlığına beşiklik yapan Mezopotamya topraklarında, 
Ezidi halkı şahsında bütün dünya halklarına reva görülen 
bu katliam politikalarını lanetliyoruz. Bunu kabul 
etmediğimizi, bu savaşa karşı duracağımızı, bu savaşı 
durduracağımızı ve katliama uğrayıp yüz binlercesi göç 
etmek zorunda kalan, kısmen Türkiye`ye gelen ve kısmen 
de şu anda Kürdistan Federal Bölgesi ve Rojava sınırına 
geçmekte olan Ezidi halkının yanında olup destek ve 
dayanışmamızı sürdüreceğimizi ifade etmek istiyoruz.

Ortadoğu‘da yürütülen savaşta Gazze ne ise Rojava ve 
Şengal de odur. Ortadoğu halklarının eşit ve özgür bir 
şekilde bir arada yaşamaları için onlarla beraber kararlı bir 
mücadele yürüteceğiz.

ZİYARETİN AMAÇ VE HEDEFLERİ:

DİSK, KESK, TMMOB, TTB tarafından oluşturulan heyet, 
IŞİD katliamlarından kurtulabilen, zorlu yol koşullarına 
dayanarak hayatta kalmayı başarıp Türkiye`ye sığınan 
Ezidi Kürtlerin büyük kısmının bulunduğu Silopi çadır 
kentine 14 Ağustos 2014 tarihinde; sığınmacıların 
yaşam koşullarını ve ihtiyaçlarını yerinde görmek, olayın 
tanıklarıyla görüşmek, edinilecek izlenimleri kamuoyu 
ile paylaşmak, katliamı kınamak ve sığınmacılara her 
türlü temel yaşam desteğinin sunulması konusunda 
genel duyarlılık çağrısında bulunmak amaçları ile ziyaret 
gerçekleştirmiştir.

HEYET ÜYELERİ:

KESK Eş Genel Başkanı Lami Özgen, TMMOB Yönetim 
Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, DİSK Genel Başkanı 
Kani Beko, KESK Kadın Sekreteri Gülistan Atasoy, Eğitim-
Sen Merkez Basın Yayın Sekreteri Mesut Fırat, SES Genel 
Sekreteri Birsen Seyhan, SES Basın Yayın Sekreteri Fikret 
Çalağan, İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi 
Dr.İncilay Erdoğan, İstanbul Tabip Odası İnsan Hakları 
Komisyonu Üyesi Dr.Fethi Bozçalı, Mardin Tabip Odası 
Başkanı Dr.Kamuran Yıldırım, Şırnak Tabip Odası Başkanı 
Dr.Azad Karagöz.

 YAPILAN KURUMSAL ZİYARETLER:

Silopi Belediyesi eş başkanları Emine Esmer ve Seyfettin 
Aydemir ziyaret edilmiş, sığınmacıların genel durumları, 
yaşam koşulları hakkında bilgi alınmıştır. Çadırkent ziyareti 
esnasında HDP Şırnak milletvekilleri Selma Irmak ve Faysal 
Sarıyıldız Şengal katliamı sonrası yaşananları, bu amaçla 
yaptıkları görüşmeleri, Hükümetin IŞİD`in yaptığı katliamlar 
karşısında sessiz kalışından duydukları rahatsızlıkları 
heyetimize aktardılar. Silopi Kaymakamı Suat Demirci ile 
makamında görüşülmüş, sığınmacıların durumu hakkında 
bilgi istenmiştir. Demirci, kaçak yollarla Türkiye`ye giren 
300 sığınmacının Silopi`de okullara yerleştirildiğini, devlet 
imkânlarıyla ihtiyaçlarının giderildiğini, Silopi`de bulunan 
çadır kenti kapatacaklarını, sığınmacıların Midyat`ta 
bulunan 5000 kişilik kampa ya da isterlerse Zaho`da 
AFAD`ın kuracağı kampa yerleştirileceğini heyetimize 
anlattı. Ayrıca Kızılay`ın bölgede hiçbir hizmet vermediğini 
bildirdi. Daha sonra görüştüğümüz HDP Şırnak Milletvekili 
Selma Irmak, Midyat`ın Sünni Arap nüfus nedeniyle 
güvenli olmadığını, Nusaybin, Batman, Viranşehir ya da 
Silopi`de insani koşullara sahip kampların kurulmasının 
daha uygun olacağını bildirdi. 90 bine yakın Ezidi Kürdün 
de Rojava`ya yerleştirildiğini, buradaki ihtiyacın oldukça 
fazla olduğunu, sınırın diğer tarafında yaklaşık 250 bin 
insanın bulunduğunu, her an binlerce sığınmacının 
Türkiye`ye göç edebileceğini, bunun için ön hazırlıkların 
yapılmasının önemini anlattı.

ÇADIR KENTİN GENEL ÖZELLİKLERİ VE 
GÖZLEMLERİMİZ:

Silopi Belediyesi, Şırnak Tabip Odası ve KESK`e bağlı 
sendikaların Şırnak şubeleri gibi birçok kurumun ve Silopi 
halkının desteğiyle kurulan, tüm ihtiyaçları karşılanan çadır 
kent, Silopi merkezine yaklaşık 5 km. uzaklıktadır.

Bölgeye Kızılay`ın hiçbir yardımının olmamasının 
yanında Şengallilerin sağlık hizmeti ihtiyacı da Sağlık 
Bakanlığı tarafından karşılanmamaktadır.

Sadece pasaportu olanların Sağlık Bakanlığı sağlık 
hizmetlerinden yararlanabildiği Silopi`de, sağlık 
hizmetlerinin tamamı belediyeye bağlı Bişeng Halk 
Sağlığı`na bağlı sağlık ekipleri tarafından karşılanmaktadır.

IŞİD katliamlarından kaçarak Türkiye`ye sığınan yaklaşık 
5000`e yakın Ezidi Kürt ve Şii Türkmen`in 2500`ünün 
Şırnak ve ilçelerine sığındığı, 500 kişinin Cizre`de Cizre 
Belediyesi`nin ihtiyaçlarını karşıladığı bir alanda, 700 
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kişinin Diyarbakır`da Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi`nin 
her türlü ihtiyacını giderdiği 3 ayrı yerde (Sümerpark, 
Koşuyolu ve Bağlar spor salonları), geri kalan nüfusun ise 
Şırnak, Diyarbakır, Mardin bölgesinde gönüllü kişilerin 
evlerinde kaldığı aktarıldı.

Çadır kentin nüfusunun hızla değiştiği, ilk günlerde 
yaklaşık 3000 kişi barınırken, birçok ailenin çevre köy ve 
ilçelerde yaşayan gönüllü ailelerin yanına geçtiği öğrenildi.

Silopi çadır kentinde 220`si çocuk toplam 800 kişinin 
yaşadığı bildirildi.

Sığınmacıların büyük çoğunluğunun pasaportuyla 
Türkiye`ye geçiş yaptığı, Irak Kürdistan Bölgesinden 
Türkiye`ye geçiş yapanların eş ve çocuklarının da 
bulunduğu on binlerce sığınmacının sınır kapılarında 
beklediği, bu durumun ayrıca bir sorun oluşturduğu 
anlatıldı.

Heyetin yaptığı incelemeler sonucunda, özellikle 
sınırdan geçmek için günlerce yürümek zorunda kalan 
kronik hastaların ve çocukların sağlık durumunun endişe 
verici boyutta olduğu, salgın hastalık riskinin yüksek 
olduğu ve en çok ilaç ihtiyacının bulunduğu, özellikle 
kadın ve çocuklarda ciddi travma belirtileri gözlenmiştir.

Şengalli aileler, Şengal`in Arap Sünni köyleri ile çevrili 
olduğunu ve daha önce de zaman zaman bu kesimler 
tarafından inançları nedeniyle tacize maruz kaldıklarını, 
Iraklı askerlerin saldırıdan bir iki ay önce silahlarını bırakıp 
gittiklerini, silahları alıp kendilerini savunmak istediklerini; 
ancak peşmergelerin Şengallileri savunacağını söyleyerek 
silahları ellerinden aldıklarını dile getirmişlerdir. YPG`nin 
açtığı güvenli koridor ile 150 bine yakın Şengalli`nin de 
Rojava`ya yerleştirildiği ifade edilmiştir. Ancak sınırın diğer 
tarafında binlerce insan daha bulunmaktadır. Burada 
ani bir göç potansiyeli mevcut olup buna dair devlet 
yetkililerinin ciddi bir ön hazırlık yapmadığı görülmüştür.

    Aileler yaşadıklarını şu ifadelerle anlatmışlardır:

“IŞİD saldırılarının olduğu gün peşmergeler bizi 
savunmak yerine kaçtılar. IŞİD  ve Arap Sünni aşiretleri 
birlikte bir gece 03.00 sularında bize saldırdılar. Biz de 
köylerimizi bırakıp kaçmak zorunda kaldık. İki köyü 
zorla Müslüman yapmak istediler. Kadınlarımıza ve 
8-10 yaşlarında olan kız çocuklarımıza el koydular. Kız 
çocuklarımızı Araplara köle olarak sattılar. 500`den fazla 
sayıda kaçırılan kadınların nerede ve nasıl olduklarını 

bilmiyoruz. Bizim boşalttığımız köylere Arap Sünnilerini 
yerleştirerek kutsal mekân ve sembollerimizi yıktılar.”

“Komşu Sünni Arap köylülerinin desteğiyle evlerimiz 
yakıldı, tüm eşyalarımız talan edildi, kız çocuklarımız 
savaş ganimeti sayılarak kaçırıldı. Yaşlılarımız, gençlerimiz, 
kadınlarımız, hatta gebelerimiz oracıkta vahşi yöntemlerle 
öldürüldü. Katliamdan kaçabilenler sıcaklığın 50 derece 
olduğu Şengal Dağı`nın yamaçlarına sığındı. Sıcağa, 
susuzluğa dayanamayan çocuklarımız, yaşlılarımız, 
hastalarımız bu kez sığındıkları dağın yamaçlarında 
yaşamını yitirdi.

“Suriye`nin Rojava bölgesini kontrolü altında tutan 
PYD birlikleri Şengal`e ulaşıp IŞİD çetelerine karşı dağın 
eteklerine sığınmış halkı koruma altına aldılar. Su gibi 
temel ihtiyaçlar karşılanınca bir nebze rahatladık. Ancak 
daha güvenli yaşam alanlarına gitmek için tekrar yollara 
düştük.”

“Biz farklı inanca sahip olabiliriz, ama Allah`a her 
yaptığımız duada önce Müslümanlara, Hıristiyanlara en 
son kendimize iyilik diliyoruz. Tüm bu katliamların sebebini 
anlayamıyoruz.”

ÇADIR KENTTE SAĞLIK HİZMETLERİ:

Sığınmacıların yeterli temiz içme ve kullanma su 
ihtiyaçları; 2 tonluk 15 adet metal su depolarının belediye 
araçları ile şehir şebeke suyu ile doldurup klorlanmasıyla 
sağlanmaktadır. Her gün üç öğün, iki çeşit yeterli miktarda 
yemeğin görevliler tarafından verildiği, yemeklerin yatılıp 
kalkılan yerlerde yenildiği görüldü.

Yeterli olmazsa da tuvalet ve banyo ihtiyaçları için kadın 
ve erkeklere ayrı olmak üzere 20 adet seyyar kabinin 
yapıldığı, sularının aktığı, çamaşır yıkama amaçlı da 
kullanıldığı bildirildi.

Atıkların toplandığı, çevrenin nispeten temiz olduğu, 
haşereler için ilaçlama yapıldığı bilgisi verildi.

Çocukların oyun oynayabileceği, oyuncakların da 
olduğu klimayla soğutulan büyük bir çadırın kurulmuş 
olduğu, çocukların burada oynadığı görüldü.

Silopi çadır kentinde 220`si çocuk toplam 800 kişinin 
yaşadığı bildirildi.

Yaş grupları, cinsiyet ve risk gruplarına ilişkin verilere 
ulaşılamamış, kayıt sisteminin yetersiz olduğu görülmüştür.
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Sağlık ihtiyaçlarının Şırnak Tabip Odası ve SES 
öncülüğünde gönüllü sağlık ekipleri tarafından 
sunulmakta olduğu, bu amaçla Cizre Belediyesi`ne ait 
arkası poliklinik ve küçük tıbbi girişimlere uygun, temel 
tıbbi sarf malzemeleri ve temel ilaçların olduğu araçta 
birinci basamak sağlık hizmetlerinin verildiği görüldü. Bu 
hizmetin her gün gündüz saatlerinde sunulduğu aktarıldı. 
Ayrıca bu gruba mensup gönüllü sağlıkçıların sığınmacıları 
ziyaret ederek yaş grubu, gebe, loğusa, risk grupları gibi 
bilgilere erişmek için çalışma yaptıkları görüldü.

Sağlık Bakanlığı`na ait bir şoför ve bir ATT`den oluşan 
112 ekibinin olduğu görüldü. Bu hizmetin her gün gece 
24.00`e dek sunulduğu bildirildi.

Poliklinik hizmetleri için tutulan kayıtlarda sığınmacılarda 
en çok ÜSYE, sırt ağrısı gibi özellik arz etmeyen tanıların 
yer aldığı tespit edildi. Bebek, çocuk, gebelerin ve diğer 
sığınmacıların bağışıklama durumlarının bilinmediği ifade 
edildi.

TSM ekiplerince Bakanlığın rutin aşılama programı 
çerçevesinde çocuklara kızamık ve polio aşısı yapıldığı 
gönüllü hekimler tarafından aktarıldı.

Temel ilaçların devlet hastanesinde yazılması halinde 
eczanelerden ödendiği, acil ve ikinci basamak sağlık 
hizmetlerinin Silopi Devlet Hastanesi`nden ücretsiz 
karşılandığı öğrenildi. Özellikle Amoksisilin, Metronidazol, 
Siprofloksasin, Parasetamol, Ko-Trimaksazol, ORS, 
Doksisiklin gibi ilaçlara ihtiyaç olduğu ifade edildi.

TESPİT VE ÖNERİLER:

1. Yaşananlar insanlık suçudur.

2. İnançları, kökenleri, mezhepleri farklı olduğu için 
Ezidilerin, Şii Türkmen ve Arapların, Hıristiyanların, 
Süryanilerin, Ermenilerin, Keldanilerin katledilmeleri 
karşısında tüm kurumların ve insanların en sert tepkiyi 
göstermesi gerekir.

3. En azından hayatta kalanlara kucak açılarak acılarını 
bir nebze olsun azaltmak mümkündür.

4. İnsanlık düşmanı IŞİD çetelerinin yapacakları 
katliamların önüne geçilmesi, yaptıklarının hesabının 
sorulması, katliam sonrası hayatta kalanlara her türlü insani 
yardım yapılması gerekir. İnsani duyarlılığı olan herkesin 
yardım kampanyalarına katılması gerektiğine inanıyoruz.

5. Bu amaçla Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği, 
hükümetler, emek örgütleri, insani ve yardım kuruluşları 
bir an evvel harekete geçerek yeni katliamlar yaşanmasının 
önüne geçmelidirler.

6. Pasaportu olmayan sığınmacıların Türkiye`ye girişine 
izin verilmemektedir. Pasaportuyla giriş yapan aile bireyleri 
kabul edilirken olmayanların kabul edilmemesi sınırın iki 
tarafında parçalanmış aileler bırakmaktadır. Türkiye`nin, 
uluslararası sözleşmeler gereği pasaportlu olsun olmasın 
ölüm tehdidi altında bulunan tüm sığınmacıları ayrım 
yapmadan topraklarına kabul etmesi insanlık adına 
zorunlu bir tercih olmalıdır.

7. Sınırın diğer tarafında hala yaklaşık 250 bin 
insanın bulunduğu ifade edilmektedir. Her an binlerce 
sığınmacının Türkiye`ye göç edebileceği gerçeği 
gözetildiğinde ön hazırlıkların yapılması önemlidir.

Halklar, inancı, mezhebi, kökeni farklı diye yok ediliyor! 
İnsanlık Suçu işleniyor! İnsanlığın test edildiği zamanlarda 
yaşıyoruz…

Öncelikle sağlık, gıda benzeri yardım kampanyalarını 
hayata geçireceğimizi belirtiyor, iletişim içinde olduğumuz 
birçok uluslararası kuruluşun, Birleşmiş Milletlerin bu 
katliama karşı duyarlı olmasını ve müdahalede bulunup 
bu insanlık dramının, insanlık trajedisinin önüne geçilmesi 
konusunda sorumluluk almaları çağrısında bulunuyoruz.

Demokratik ve insan haklarına duyarlı kamuoyunun bu 
süreçte üzerine düşen sorumluluğu yerine getireceğine 
olan inancımızla saygılarımızı sunuyoruz.
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54 milyon insanın öldüğü II. Dünya Savaşı`nın ardından 
Hitler ordularının Polonya`yı işgal ederek savaşı başlattığı 
gün olan 1 Eylül, Dünya Barış Günü olarak ilan edilmişti.

Bugün, o savaşın üzerinden neredeyse 70 yıl geçti. Biz 
dünya halkları, emekçiler olarak barış gününü kutlarken 
dünyayı yöneten güçler savaştan, kan dökmekten, 
barbarlıktan vazgeçmedi.

Başta bölgemiz olmak üzere tüm dünyada silahlar 
konuştukça kadınlar, gençler, çocuklar ve yoksullar başta 
olmak üzere bütün insanlık ağır bedeller ödüyor.

Emperyalizmin bölgemizdeki hegemonya projeleri 
insanlığın üzerine çöküyor. Etnik ve dini farklılıkların, 
bir zenginlik değil bir çatışma nedeni haline getirilmesi 
üzerine kurulu emperyalist hegemonya projelerinin 
sonucu olarak, halkların bugünleri, gelecekleri ve bir arada 
yaşama umutları yok ediliyor.

Filistin`de, Suriye`de, Irak`ta, Rojava`da, Şengal`de, tüm 
Ortadoğu`da insanlık kitlesel biçimlerde katledilirken, 
bizlerin kanın kırmızısını gördüğü yerde, birileri petrolün 
siyahını, doların yeşilini görüyor. Bölge halklarının insan 
onuruna yakışır biçimde yaşatabilecek kaynaklar insanların 
kanını oluk oluk akıtmak için harcanıyor.

Emperyalist güç odaklarının emellerini hayata geçirmek 
için kullandıkları işbirlikçileri, kukla çeteleri, önce Suriye`de, 
sonra Irak ve Rojava`da ve en son Şengal`de eşit, özgür 
ve kardeşçe bir geleceğin önüne savaştan kalın bir duvar 
örmeyi hedefliyor. Ezidilerin kutsal topraklarında, Şengal`de 
kanlı katliamlar, özellikle de kadın kırımı yapılıyor. IŞİD 
çetesi tarafından “savaş ganimeti” olarak görülen kadınlar, 
Ortaçağ gericiliği ve zulmü ile karşı karşıya kalıyor. Şiddetin 
en ağır biçimlerine maruz kalıyor, pazarlarda satılan 
kölelere dönüştürülüyor. Yerinde yurdundan edilerek göçe 
zorlanan yüz binler adeta soykırımla yok edilmek isteniyor.

Bugün ülkemizi yöneten AKP iktidarı ise tercihini savaştan, 
çatışmadan yana koymaya devam ediyor. Akan gözyaşı ve 
kana rağmen, Türkiye`de ve Ortadoğu`da ırkçı/ayrımcı/
tekçi/mezhepçi bir siyasette ısrar ediyor. Halkları birbirine 
düşman eden, en azından birbirinden uzaklaştıran bu 
siyaset ile seçim kazanmak, iktidar için akan kandan, ölen 
insanlıktan önemli görülüyor. AKP iktidarı, Kürt Sorununda 
özellikle son dönmede çözüm, barış ve müzakere 
sürecine ilişkin yoğun mesaj ve temennilere rağmen 
çatışmacı dilini, barış karşıtı tutumunu sürdürüyor. Sorunu 
diyalog ve sağduyu ile çözmek yerine “terör ve güvenlik” 
eksenindeki yaklaşımında inat ediyor olduğu gibi, sürecin 
dinamitlenmesine yol açabilecek provokasyonların altına 
imza atmaktan geri durmuyor.

EMPERYALİZMİN ve İKTİDARIN SAVAŞINA KARŞI
HALKLAR BARIŞIN BARİKATINI KURUYOR

DİSK, KESK, TMMOB ve TTB, “1 Eylül Dünya Barış Günü” dolayısıyla 25 Ağustos 2014 tarihinde Genel-iş Sendikası’nda
bir basın toplantısı düzenlediler. Toplantıya; DİSK Genel Başkanı Kani Beko, KESK Eş Başkanı Şaziye Köse, TMMOB Yönetim Kurulu 

Başkanı Mehmet Soğancı ve TTB Merkez Konsey Başkanı Bayazıt İlhan katıldı.
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Ülkedeki siyasi gelişmeler de barış için daha fazla 
mücadele etmemiz gerektiğine işaret ediyor: IŞİD adı 
verilen kanlı çeteyi “hoşnutsuzluktan kaynaklanan 
reaksiyon” olarak adlandıran Dışişleri Bakanı bu ülkenin 
Başbakan`ı oluyor. Ne var ki “Tecavüz, çocuk istismarı, 
kadınların köleleştirilmesi, kesilen kelleler”, Türkiye`yi 
yönetenlerce uzun süre desteklendiği ortada olan bu 
çetenin hoşnutsuzluğunu bir türlü gidermiyor. 15 yaşındaki 
Berkin Elvan`ı öldürüp “terörist” ilan edenler, konsolosluk 
çalışanlarını rehin almasına rağmen bu barbarlara bir kere 
bile hak ettiği sıfatla hitap edemiyor.

Filistin`de, Gazze`de her gün insanlık ölürken Türkiye`nin 
İsrail ile askeri/siyasi/ticari ilişkilerine bile son verilmiyor. 
Aksine son yıllarda Türkiye, askeri malzeme de dahil 
olmak üzere İsrail`in en önemli ticari partnerlerinden biri 
haline gelmiştir. Gazzeli çocukların üzerine atılan her İsrail 
bombasında bu topraklardan bir kuruş katkının olmasını 
önlemek, anlaşılan o dur ki bu hükümetin harcı değildir. 
İsrail`den hesap sormak, yüreği Ortadoğu halkları ile atan 
biz işçilerin, emekçilerin, zalim ile akçeli işleri olmayanların 
görevidir. 

Bizler hiçbir zaman, hiçbir yerde katledilenin kimliğine, 
inancına, diline, milliyetine, derisinin rengine bakmayanlar 
olarak bu barbarlığa meydan okuyoruz.

Bizim için Filistin Rojava`dır. Rojava Gazze`dir. Gazze 
Şengal`dir. Hepsinin acısı topraklarından sürülüp gelen 
Ezidilerin, Türkmenlerin, Arapların, Alevilerin, Şiilerin, 
Hıristiyanların gözlerindeki acıdır. O acıya pasaport 
soranlar bizden değildir! 

Çünkü biz öldürülenleriz, sürgün edilenleriz, işkenceden 
geçirilenleriz, tecavüz edilenleriz. Çünkü biz savaşlarda 
bedel ödeyenleriz. Biz Ortadoğu`nun yoksul, emekçi 
halkları olarak ırkçı/mezhepçi savaşlarda ölüme yazgılı 
olmadığımızı, savaşlarda bedel ödeyenler olarak halkların 
kardeşçe yaşayacağı, geleceğini özgürce belirleyeceği 
bir ülke, bir coğrafya, hatta bir dünya yaratabileceğimizi 
biliyoruz.

Biz işçiler, biz emekçiler, biz bu coğrafyada yakıp yıkılan 
tüm değerleri yaratırken savaşta ve barışta ölenler/
öldürülenler olarak, iktidardan ve sermayeden barış, 
özgürlük, eşitlik beklenmeyeceğinin farkındayız.

Tüm halkların eşit, özgür, insanca ve kardeşçe yaşayacağı 
bir dünyayı kendi ellerimizle kuracağız!

DİSK-KESK-TMMOB ve TTB olarak 1 Eylül Dünya Barış 
gününde barışı da, özgürlükleri de, haklarımızı da söke 
söke almak için ülkenin dört bir yanında düzenlenecek 
mitinglerde, yürüyüşlerde buluşacağız. Silopi`den 
Yayladağı`na kadar sınır kentlerinde (Şırnak, Mardin, 
Urfa, Antep, Kilis, Hatay) barış zincirleri kurarak savaş 
çetelerine, savaş tüccarlarına, savaş kışkırtıcılarına meydan 
okuyacağız! Yurdun her yerinde savaşa karşı barışın 
barikatını kuracağız!

Gelin insanlık büyük bir sınavdan geçerken barış için, 
kardeşlik için, özgürlük için, eşitlik için ele ele verelim!

DİSK- KESK- TMMOB- TTB

TMMOB Adana İl Koordinasyon Kurulu toplantısı 27 Ağustos 2014 tarihinde TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı 
ve Yönetim Kurulu Sayman Üye Bahattin Şahin’in katılımıyla Adana’da yapıldı. 

Toplantıya; Hasan Emir Kavi (Adana İKK Sekreteri), Kenan Doğan (ÇMO), Şehmus Alparslan (Gıda MO), İlyas Küçüktopana (HKMO), 
Nazım Biçer (İMO), Berdan Dinçyürek (İMO), Dilay Aydoğan (İMO), Mehmet Tatar (JMO), Mehmet Yılmaz (Maden MO), Hüseyin Atıcı 
(MMO), Eren Tümer (Mimarlar O.), Bekir Kamışlı (Mimarlar O.), Özlem Aytok (Peyzaj MO), Abdullah Doğan (ZMO) katıldı.

ADANA İKK TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ
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ENERJİ KAYNAĞI GÜNEŞ
Güneş enerjisi, gerek çevreci olması gerekse ucuz işletme maliyeti sebebi ile tercih edilen elektrik üretme yöntemlerinden 

biri haline gelmiştir. Hemen hemen her alanda kullanılabilen bu sistem yenilikçi bina uygulamaları ile oldukça 
popülerleşmiştir. Güneş enerjisi kullanarak elektrik üretimi, bugünlerde sıkça konuşulan yenilenebilir enerji kaynağı 
uygulamalarının oldukça popüler olan bir çeşididir. Bol olması, bedava olması, işletme maliyetinin düşük olması ve çevre 
kirliliğine yol açmaması gibi birçok iyi nedenden dolayı yatırımcıların dikkatini çekmektedir 

Güneş enerjisinden elektrik üretmek için kurulacak bir sistemde akü grubu, akü şarj regülatörü, evirici ve yardımcı 
elektronik devreler bulunabilir. Tabi ki uygulamaya göre bu bileşenler değişiklik gösterebilir. İstenen enerji miktarına göre 
güneş paneli ve sayısı belirlenir. Güneş olmadığı zamanlarda enerjisiz kalmamak için akü grubu sisteme dahil edilir. Akünün 
aşırı şarj ve deşarj olarak zarar görmesini engellemek için akü şarj regülatörü kullanılır. Şarj regülatörü akünün durumuna 
göre, güneş pillerinden gelen akımı keser ya da yükün çektiği akımı keser. Evirici, alternatif akım istenen uygulamalarda 
panelde elde edilen doğru akım elektriğini alternatif akım elektriğine dönüştürmek için kullanılır. İstenirse sisteme bir de 
maksimum güç noktası izleyicisi (MPPT) eklenebilir

Fotovoltatik (Solar) Paneller

Güneş ışınlarını elektrik enerjisine çeviren 
cihazdır. Verimleri panel tipine göre değişmekle 

birlikte % 15-20 arasındadır. Laboratuar 
çalışmaları devam etmekte olup verim 

değerlerinin yükseltilmesi hedeflenmektedir. 
Türkiye şartlarında güneşlenme süresi; kışın 5 

saat, sonbaharda 7 saat ve yazın 11 saattir.

Akü Sistemi

Aküler elektrik enerjisinin depolanmasında 
kullanılır. Güneş olmadığı zamanlarda 

enerjisiz kalmamak için elektrik enerjisinin 
depolanması mantıklıdır. Ayrıca güneşsiz 

günler de olabilmektedir. Bu yüzden enerjinin 
depolanması oldukça önemlidir. Akü 

kapasitesinin belirlenmesinde en önemli 
faktör sistemin güneş göremeyeceği gün 

sayısını ya da saatini hesaplamaktır. Biz bunu 
2 gün olarak kabul edersek; günlük tüketimi 5 
kW-saat olan bir ev için 10 kW-saatlik enerjiyi 

depolayabilecek bir akü grubu gereklidir. 
Sistem gerilimini 12 V seçersek, 12 V 1200 Ah’ 
lik akü grubu bir sistem için yeterli olacaktır.

Akü Şarj Regülatörü

Güneş panelinden gelen akımı ayarlayarak 
akünün tam dolmasını veya tamamen 

boşalmasını engeller.

Evirici

Doğru akım enerjisini alternatif akım 
enerjisine çevrilmesine yarayan cihazlardır.
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21 Ağustos 1926 İstanbul’da doğdu. Kullandığı kaba ama 
samimi dil ve bariton sesi ile okuduğu Türk şiirinde farklı bir 
tarz yaratmıştır. Tek parti döneminin 7 yıl süre ile Millî Eğitim 
Bakanlığını yapan Hasan Âli Yücel’in oğludur. 

1943 yılında, yakın dostu ve Ankara Atatürk Lisesi’nden 
sınıf arkadaşı Gazi Yaşargil ile birlikte yurt dışı eğitim bursu 
kazandığı halde, babası, dönemin Milli Eğitim Bakanı Hasan 
Âli Yücel “ Bakan, kendi oğluna torpil yaptı derler” diyerek karşı 
çıktı, söylendi. Gazi Yaşargil, bu bilginin doğru olmadığını, 
ikisinin de ailelerinin imkânlarıyla yurt dışına gittiklerini 
açıkladı.  Ankara ve Cambridge üniversitelerinde Latince ve 
Yunanca okudu. Çeşitli elçiliklerde çevirmenlik, Londra’da 
BBC’nin Türkçe bölümünde spikerlik yaptı. Askerliğini Kore’de 
yaptı. 1958’de Türkiye’ye döndükten sonra bir süre Bodrum ve 
Marmaris’te turist rehberi olarak çalıştı. Ardından bağımsız 
çevirmen ve şair olarak yaşamını İstanbul’da sürdürdü. 1956 
yılında Güler Yücel ile evlendi. Bu evlilikten iki kızı (Güzel ve 
Su) ve bir oğlu (Hasan) oldu.

Son yıllarında Eski Datça’ya yerleşti ve her hafta Leman, 
her ay Öküz dergilerinde yazıları ve şiirleri yayımlandı. 
Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel`e hakaretten yargılanan 
Yücel, 18 Nisan seçimlerinde Özgürlük ve Dayanışma 
Partisi`nin İzmir 1. sıra milletvekili adayı oldu. 12 Ağustos 
1999 gecesi ölen şair, çok sevdiği günebakan çiçekleriyle 
uğurlanarak Datça’ya defnedildi.Ca
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Epigram 

Marx’ın da pek sevdiği bir Latin sözünü anımsıyorum 
Nihil humanum mihi alienum est 
Bu sözün altına ben de imzamı basıyorum 
İnsana ilişkin ne varsa kabulüm 
Şu hümanistler hariç
Metamosmoris 

İlkin ELİFBA’ydı 
Sonra ALFABE oldu 
Derken ABeCe 
Şimdi de A.B.D.
Martılar Ki 

Günlerdir körköstebek nefsimle öyle hırlı
Ve öylesine harlı ki
esrik nefesim
Bir kibrit tutsam parlayacak.
Bir sarnıç gemisi diyecekler alev almış
Boğazın iki yakasından

Oysa bir gaz tenekesiyle bir şişe mavi
Gelişi güzel mi güzel bir ocak
Suların ortasında sevgili öfkemle benim
Yanacak bahar erişinceye değin
Soğuktan morarmış kanatlarını
ısıtsın diye martılar

Martılar ki sokak çocuklarıdır denizin

Değişim 

İnce uzun bir hayvan 
Çarpıyor 
Çarpıyor 
Çarpıyordu kendini taşlara. 
Canı mı sıkılıyor 
Can mı çekişiyordu yoksa? 
Yok efendim dedi yanımdaki adam 
Gömlek değiştiriyor yılan 
Bu hallerden anlarız dedi az çok
Yaşasın Cumhuriyet 

Gölköy adında bir yer varmış Gelibolu’da 
Televizyonda gösterdiler geçen gün. 
Gelenek edinmiş köy halkı, 
“Ben kendimi bildim bileli bu böyledir” 
Diyor muhtar: 
29 Ekim’de toptan sünnet ederlermiş çocuklarını... 
Derken ekranda entarili bir çocuk belirdi 
Kirvesi tutmuş kolundan 
Yatırdılar bir kamp yatağına, 
Ardından sünnetçi olacak zat boy gösterdi 
Elinde bıçağıyla, 
Çocuk kaldırdı başını, bağırdı: 
“Yaşasın Cumhuriyet” diye 
Bunun üzerine de ekran karardı 
Korkarım bu, sade gölköylülerin değil, umumumuzun 
Sade küçüklerin değil, büyüklerimizin de 
Düştüğü bir tarihsel yanılgı 
Çünkü sünnet değil, farzdır Cumhuriyet
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LAFORİZMA
Acı Kaybımız: 3 ay önce ailemize katılan, “Necmi” ismini 

verdiğimiz kaplumbağamız dün vefat etmiş. Aile arasında 
sade bir törenle evin arka bahçesine gömdük. Hayvancağız 

durduk yerde can verdiği için gidip, Necmi’yi aldığımız dükkanın 
sahibine sebebinin ne olabileceğini sorduğumuzda ”Abi onlar kış 
uykusuna yatar” cevabını almış bulunmaktayız. Hepimizin başı 

sağolsun. Bu vicdan azabıyla ben de çok yaşamam herhalde. 

Alfabe:  Ben de bu yıl okula başlayan torunum için kuvvetli 
bir moral alkışı istiyorum. Daha ikinci gün: ‘örrrtmenim, taa 

evden buraya tel çizmeye mi geldik, hep yumarlak mı yapcaz, 
harf felan öretmicen mi?’ deme cesaretini gösterdiği için, 

Modem: Yemek masamın üstünde duran modeme uzun 
uzun bakan anneannem “Bu ne?” diye sordu. Ben de kolay 

anlasın diye “Hani benim bilgisayarım var ya, onunla internete 
giriyorum. İşte internete girmek için o kutu zorunlu” diye uzun 
uzun açıkladım. Anneannem dinledi beni ve “Yani modem bu” 

dedi ve konu kapandı… 

Yaz Okulu: Bir alkış da annesine yaz okulunu kazandığı 
müjdesini veren üniversite öğrencisine gelsin. Bu yaratıcılığa 

şapka çıkarılır.

Beyin Göçü: Tikky olduğu her halinden belli olan kızımız 
Beşiktaş-Taksim midibüsünde yanındaki arkadaşına dert 
yanmaktadır. ”Şekerim dördüncü kez girdim ÖSS’ye, ama 

yine kazanamadım, gidicem sonunda Amerika’ya o olucak. 
Böyle böyle beyin göçü oluyor işteeaa!” Sen git, masrafları                     

ben karşılıyorum. 

Düz Mantık:  Eğer bir sokakta yürüyorsanız ve camında 
”Bu ev kiralıktır” yazılı bir evin yanından geçip birkaç adım 

sonra önüne geldiğiniz bir başka evin camında ”Bu da” yazısını 
görürseniz, bilin ki Trabzon’dasınız. 

Hügo’lar  Beşledi: Bir alkış da lisede edebiyat kitabından bir 
metni tüm sınıfa sesli olarak okurken V. Hugo’ya “Beşinci Hugo” 

diyen arkadaşımıza gelsin. 

Ne Zaman? : Kardeşim karne almıştı; fakat birçok zayıf 
notu vardı. Annem, babamla beni kenara çekip uyarıları 

sıralıyordu: “Sakın çocuğun moralini bozmayın, sakın kötü bir 
şey söylemeyin” uyarılar özellikle babama yönelikti: “Hele de sen, 
sakın çocuğun gururunu kırma”. Babam daha fazla dayanamadı 

ve sordu: “Karne için ne zaman özür dileyeceğiz?” 

Havale:  Bankada gişenin önünde işlemimin yapılmasını 
bekliyorum. Yanımdaki gişede işlem yaptıran yaşlı teyzeye, 

işlemini yapan kadın soruyor: “Parayı kim alacak teyze? Alıcısına 
ne yazalım?” Teyzem cevap veriyor: “Bu paranın hayrını görme 

inşallah yazalım” evladım. 

Lamba: Dün gece evime giderken yolun tenhalığından olsa 
gerek kırmızı ışıkta geçtim. Ardından yurdum polisine alkışı 
hak ettirecek anons: “Bacım o geçtiğin gece lambası değildi;              

çek sağa”.

Hacim nedir? : Öğretmen bir arkadaşımdan naklen: 5. 
Sınıfların Fen Bilgisi sınavının 2. sorusu: “Hacim nedir? Bir örnek 

vererek açıklayınız”. Öğrencimizden gelen cevap: “Hacdan 
gelenlere hacim denir. Örnek: Nasılsın hacim?”.

RENKLİ KÜP
Renkli bir kübün açılmış üç hali yanda görülüyor.

Şekillerden bir tanesi hatalı.
Hangisinin hatalı olduğunu bulunuz.

GÜLELİM...EĞLENELİM...DÜŞENELİM...
RENKLİ KÜPLER

 Ortadaki şekil hatalı. Doğrusu Şöyle Olacaktı:

100 KART
 99. kart doğru söylüyor. Birden fazla kartın doğru söylemesi 

olanaksızdır, aksi takdirde bu kartlar birbirleriyle çelişir. Tek kart
doğru söylediğine göre, 99 adet kartın yanlış olması gerekir.

Bunu söyleyen kart ise 99. karttır

100 KART
Elinizde 100 adet kart bulunuyor.

Birinci kartta,
“Bu kartların yalnız birinde yazılan, yanlıştır” yazıyor.

İkinci kartta
“Bu kartların yalnız ikisinde yazılan, yanlıştır”

ve benzer biçimde yüzüncü kartta
“Bu kartların yüzünde de yazılan yanlıştır” yazıyor.

Bu kartlardan hangisi / hangileri doğru söylüyor?
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HOŞGELDİN BEBEK

• Onur Kurulu Üyemiz M.Selçuk GÖNDERMEZ’ in torunu,

• Mehmet Murat DEMİRDÜZEN’ in kızı,

• Mehmet Atay ÇAKIR’ ın torunları,

• Hayriye Gökçe GÖK’ in kızı,

• Mehmet İlker ALTIOK’ un torunu,

• Göksel SARAÇOĞLU’’ in kızı,

• Halis Halil YILMAZ’ ın torunu oldu.

Üyelerimizi ve eşlerini tebrik ediyor,
gözünüz aydın diyoruz.

BAŞSAĞLIĞI

GEÇMİŞ OLSUN
• Yüksel KARYALDIZ,
• Zeki KARAARSLAN,

• M. Samim ALDIK rahatsızlık geçirdi.

Üyelerimize yakınlarına geçmiş olsun
dileklerimizi sunuyoruz

• 1967-1968 yılları arasında Bölge Temsilcimiz

1509 sicil nolu üyemiz İrfan EKMEKÇİ,
• 11132 – Asaf BAL,

• 44680 – Ahmet Fedai GÜNAY,
• 16121 – Mir Ahmet YILDIZ,
• 14. Dönem Yöneticilerimizden

Selahattin ALSANCAK’ın  kardeşi,

•  Hasan ALSANCAK’ın amcası,

• Niğde Temsilcilik Yürütme Kurulu Başkanımız                         
Sungur ECEMİŞ’in annesi,

• İş Yeri Temsilcimiz Ahmet KARABUDAK’ ın annesi,

• Hasan ÖĞÜNÇ’ ün ağabeyi,

• Ali PAĞREN’ in kayınpederi,

• Tergan EKİZ’ in kız kardeşi,

• Ahmet KARABUDAK’ ın annesi.

• Cengiz HAS’ in ağabeyi,
• İhsan DEMİRKIRAN’ ın ağabeyi,

• Ayhan TUĞCU’ nun annesi,

• Volkan TOPALOĞLU’ nun anneannesi,

• Volkan TOPALOĞLU ve
Murat TOPALOĞLU’ nun kuzenleri,

• Şubemiz Teknik Görevlisi İsmet KOŞMAZ’ ın kuzeni,

 • Şubemiz Teknik Görevlisi Enis BUYUR’un babaannesi,

 • İskenderun Temsilciliğimiz Teknik Görevlisi

İlyas SARAÇ’ ın dayısı, vefat etti.

Üyelerimize ve yakınlarına başsağlığı
dileklerimizi sunuyoruz

TEBRİKLER

Üyelerimiz

• Ebru YILBAŞI ve Adem GÜNDÜZ,
• Mesut KÜÇÜK,
• Recep KALAY,

• Serdar YILMAZ,
• N. Selin ALTUNTECİM,

• Zeynep GÜLTEKİN evlendi.

Üyelerimizi ve eşlerini tebrik ediyor, mutuluklarının
daim olmasını diliyoruz.

• Abdulhamit TEMİZ’in oğlu,

• Bedri YILDIZAK’ın kızı,.

• Cengiz HAS’ın kızı,
• Armağan GÜLTEKİN’ in ablası evlendi.

Üyelerimizi ve eşlerini tebrik ediyor, mutuluklarının
daim olmasını diliyoruz.

• Gökhan MENZİ, 
• Şube Personelimiz Ali Rıza AYDEMİR nişanlandı. 

 Üyelerimizi ve nişanlılarını tebrik ediyor, 
mutuluklarının daim olmasını diliyoruz.
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Güneşin Verimini
Hayata Yansıtır

Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi’ndeki entegre üretim tesislerinde, güneş enerjisini elektrik 
enerjisine dönüştüren güneş paneli ve alüminyum güneş panel konstrüksiyonları üretimi gerçekleştiren 
Zahit Alüminyum, Solarfield markalı güneş panellerini, 10 yıl ürün, 25 yıl verim garantisi ile piyasaya sunuyor. 
Uluslararası TÜV Rheinland akreditasyonu güvencesiyle üretilen Solarfield güneş panelleri, yurt içinde ve 
yurt dışında, enerji yatırımlarının güvenilir çözüm ortağı oluyor.


