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SUNUŞ

Değerli Meslektaşlarımız,

İçinden geçtiğimiz Mayıs ve Haziran ayları Dünya da ve 

Türkiye de yaşanılan çok önemli olayların yıldönümüydü. 

Bunlardan en önemlisi hiç şüphesiz İşçilerin Birlik, Mücadele 

ve Dayanışma Günü olan  1 Mayıs idi. 1 Mayıs yine gergin bir 

ortamda iktidarın baskısı altında kutlandı. Adana’ da ise terör 

saldırısı şüphesi  ile 1 Mayıs Mitingi iptal edildi. 

Savaş, şiddet, terör ve baskının egemen olduğu ortamda, 

MMO Genel Kurulumuzdan sonra, Birliğimiz TMMOB’nin Ge-

nel Kurulu’nu da meslek onuruna yakışır şekilde gerçekleştirdik. 

Odamızın temsiliyetini TMMOB’ de Genel Başkan düzeyinde 6 

dönemdir kararlı, özverili, boyun eğmeyen bir anlayışla başa-

rıyla yöneten Mehmet Soğancı’ ya teşekkür eder, bundan son-

raki yaşamında da sağlıklı ve mutlu bir yaşam temenni ederiz. 

Yeni dönemde bayrağı devralan yine odamız temsilcisi olan 

Birlik Başkanımız Emin Koramaz’ a başarılar dileriz.

Geride bıraktığımız günlerde ülke gündemi baş döndürücü 

bir yoğunlukta gelişti. İktidarlarını ve saltanatlarını sürdürmek, 

saraylarını korumak adına ülkemizi ateş çemberinin içerisine 

atmaktan çekinmeyenler, hayallerini kurdukları ‘Başkanlık Sis-

temini’ fiilen uygulamaya başladılar. Saray, yasama, yargı ve 

yürütmenin tüm yetkilerini tek elde toplayarak uygulayacağı 

bir başkanlık sisteminin yasallaşması için baskılarını artırdı.

Değerli Meslektaşlarımız,

Darbeler döneminde dahi dokunmaya cesaret edile-

meyen temel haklar ve özgürlükler AKP döneminde bir bir 

elimizden alınıyor. TMMOB, DİSK, TTB ve KESK gibi meslek 

örgütleri ve sendikalar baskı altında tutularak susturulmaya, 

etkisizleştirilmeye ve itibarsızlaştırılmaya çalışılıyor. Toplumu 

kutuplaştırıp ve çatıştırmaktan çekinmiyorlar. AKP’ nin 14 

yıllık iktidarları döneminde sürekli gündeme getirdiği çalışan-

ların kıdem tazminatı hakkının ortadan kaldırılması projesi 

nihayet gerçekleşti. Kamuoyunda ‘‘Kiralık İşçilik Yasası’’ adıyla 

bilinen aslında ‘‘Kölelik Yasası’’ TBMM de kabul edildi ve Cum-

hurbaşkanı tarafından onaylanarak yürürlüğe girdi.

Bu yasa yalnızca kıdem tazminatı hakkını değil, aynı za-

manda emekçilerin örgütlenme, sendikalaşma, grev dayanış-

ma gibi temel haklarını da ortadan kaldırıyor.

Siyasi iktidarın kadın cinayetlerine, katliamlara, çocuk is-

tismarı ve tecavüzlerine, çocuk emeği sömürülmesine karşı 

duyarsız kaldığı, daha da kötüsü koruduğu bir tutumla karşı 

karşıyayız. Tüm bu olumsuzluklara karşı sesini yükseltenleri ve 

tepki gösterenleri baskıyla, tehditle, uydurma soruşturma ve 

cezalarla susturmaya çalıştığını görmekteyiz.

Değerli Meslektaşlarımız,

Geçtiğimiz ayda 46 yıl önce o günkü siyasi iktidarın sendi-

kal hak ve özgürlüklere müdahalesi sonucu işçilerin emekçi-

lerin örgütlü bir şekilde karşı çıktığı, direndiği ve iktidara geri 

adım attırdığı 15-16 HAZİRAN DİRENİŞİNİN yıldönümünü an-

dık.  Ayrıca yaşam alanlarına müdahale edilen, özgürlükleri 

ellerinden alınmak istenen, gerici, baskıcı, rantçı güçlere karşı 

ülkesine sahip çıkan bu ülkenin cesur, kararlı, inançlı güzel 

insanlarının sokağa çıktığı, sesini tüm Dünya ya duyurduğu 

GEZİ DİRENİŞİ’ nin yıl dönümünü de andık. Her iki direnişte 

yitirdiğimiz tüm canlarımızı saygıyla anıyor, anıları önünde 

saygıyla eğiliyoruz. Ayrıca şair Hasan Hüseyin Korkmazgil’ in 

bir şiirinde ‘‘Haziranda ölmek zor’’ dediği gibi Haziranlarda 

aramızdan ayrılan Nazım Hikmet, Ahmet Arif, Orhan Kemal, 

İlhan Selçuk ve Kazım Koyuncu’ yu da saygıyla anıyoruz.

Değerli Meslektaşlarımız,

Tüm çalışmalarımızı halkımıza, meslektaşlarımıza, mes-

leğimize yakışan ve kamu çıkarını gözeten bir anlayışla sür-

dürüyoruz. Bu anlamda bölgemizin ihtiyacını karşılamak için 

geçtiğimiz günlerde temelini attığımız uygulamalı eğitim 

merkezi inşaatımız hızla devam etmekte. Şubemizde ve et-

kinlik alanımız olan il ve ilçe temsilciliklerimizde üyelerimize 

yönelik eğitim, kurs ve seminerlerimize aralıksız devam edi-

yoruz. Bu dönem düzenleyeceğimiz sempozyum ve kongre 

çalışmalarımızın hazırlıklarını da heyecanla sürdürüyoruz. 

Bir sonraki sayımızda buluşmak dileğiyle, sağlık, mutluluk ve 

barış dolu günler dileriz.

TMMOB MMO Adana Şube
Yönetim Kurulu
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TMMOB 44. OLAĞAN GENEL KURULU 

TMMOB
44. OLAĞAN GENEL KURULU VE SEÇİMLERİ YAPILDI

Genel Kurul çalışmalarına Divan’ın oluşturulmasıyla başladı. Divan Başkanlığı’na Şehir Plancıları Odası’ndan Ü. Nevzat 
Uğurel seçilirken, Divan Başkan Yardımcılığı’na Peyzaj Mimarlar Odası’ndan Necla Yörüklü ve Makina Mühendisleri Oda-
sı’ndan Nusret Doğan Albayrak; yazman üyeliklere ise Elektrik Mühendisleri Odası’ndan Murat Kocaman, İç Mimarlar Oda-
sı’ndan Hanze Gürkaş, Jeoloji Mühendisleri Odası’ndan Ümit Uzunhasanoğlu ve Mimarlar Odası’ndan Elif Güven getirildi.

Genel Kurulda, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından Anıtkabir Çelenk Komisyonu oluşturuldu. Gündemin oylana-
rak kabul edilmesi sonrası 10 Ekim Ankara Katliamı’nda yaşamını yitirenlerin fotoğraflarından oluşan sinevizyon gösterimi 
gerçekleştirildi. Genel Kurula katılan delegeler ve konuklar, gösteriminin sonunda Emek, Barış ve Demokrasi Mitingi’nde 
yaşamını yitirenleri ayakta alkışladılar.

TMMOB 44. Olağan Genel Kurulu, 26-29 Mayıs 2016 tarihlerinde gerçekleştirildi. Kocatepe Kültür Merkezi’nde üç gün sü-
ren Genel Kurul, 29 Mayıs Pazar günü TMMOB Teoman Öztürk Öğrenci Evi ve Sosyal Tesisi'nde yapılan seçimle sona erdi.

Genel Kurulda, 10 Ekim katliamının burukluğu yansıyan açılış konuşmalarında, ülkenin içinden geçtiği karanlık dönemde 
gerçekleştirilen TMMOB Genel Kurulu’nun daha da önemli hale geldiği ifade edilirken, gerici-faşist yönetim anlayışına 

karşı ortak mücadelenin önemine vurgu yapıldı.
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TMMOB 44. DÖNEM YÖNETİM KURULU GÖREV DAĞILIMI YAPTI
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’nin 26-29 Mayıs 2016 tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirilen

44. Olağan Genel Kurulu’nda seçilen Yönetim Kurulu, 4 Haziran Cumartesi günü gerçekleştirilen
ilk toplantısında görev dağılımı yaparak Yürütme Kurulunu belirledi. 

YÜRÜTME KURULU ŞÖYLE OLUŞTU :

TMMOB 44. OLAĞAN GENEL KURULU 

TMMOB'nin 26-29 Mayıs 2016 tarihlerinde gerçekleştirilen 44. Olağan Genel Kurulu'nda yapılan seçimlerle
44. Dönem Yönetim Kurulu, Yüksek Onur Kurulu ve Denetleme Kurulu Üyeleri belirlendi. Seçimler sonucunda; 

Bilgisayar Mühendisleri Odası Ali Rıza ATASOY

Çevre Mühendisleri Odası Cihan DÜNDAR

Elektrik Mühendisleri Odası Cengiz GÖLTAŞ

Fizik Mühendisleri Odası Ekrem POYRAZ

Gemi Mühendisleri Odası Can DURGU

Gemi Makineleri İşletme Mühendisleri Odası Alper DİNÇ

Gıda Mühendisleri Odası Kemal Zeki TAYDAŞ

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Ali Fahri ÖZTEN

İçmimarlar Odası Hasan Hüseyin ÇETİNKAYA

İnşaat Mühendisleri Odası Züber AKGÖL

Jeofizik Mühendisleri Odası Murat FIRAT

Jeoloji Mühendisleri Odası Ersin GIRBALAR

Kimya Mühendisleri Odası Mehmet BESLEME

Maden Mühendisleri Odası Niyazi KARADENİZ

Makina Mühendisleri Odası Emin KORAMAZ

Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası Cemalettin KÜÇÜK

Meteoroloji Mühendisleri Odası A. Deniz ÖZDEMİR

Mimarlar Odası Bahattin ŞAHİN

Orman Mühendisleri Odası İsmet ASLAN

Petrol Mühendisleri Odası Mehmet ÇELİK

Peyzaj Mimarları Odası Ozan YILMAZ

Şehir Plancıları Odası Ümit ÖZCAN

Tekstil Mühendisleri Odası M. Murat İLHAN

Ziraat Mühendisleri Odası Turhan TUNCER

TMMOB 44. DÖNEM YÖNETİM KURULU

Başkan Emin KORAMAZ (Makina Mühendisleri Odası)

II. Başkan Züber AKGÖL (İnşaat Mühendisleri Odası)

Sayman Bahattin ŞAHİN (Mimarlar Odası)

Üye Cengiz GÖLTAŞ (Elektrik Mühendisleri Odası)

Üye Ekrem POYRAZ (Fizik Mühendisleri Odası)

Üye Kemal Zeki TAYDAŞ (Gıda Mühendisleri Odası)

Üye Ali Fahri ÖZTEN (Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası)

Üye Mehmet BESLEME (Kimya Mühendisleri Odası)

Üye Turhan TUNCER (Ziraat Mühendisleri Odası)

Ü. Nevzat UĞUREL (Şehir Plancıları Odası)

Zeki ARSLAN (Makina Mühendisleri Odası)

Ahmet GÖKSOY (İnşaat Mühendisleri Odası)

Erkan KARAKAYA (Mimarlar Odası)

Yusuf BOZKURT (Elektrik Mühendisleri Odası)

TMMOB YÜKSEK ONUR KURULU TMMOB DENETLEME KURULU

Asiye Ülkü KARAALİOĞLU (Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası)

Taylan KALENDER (İnşaat Mühendisleri Odası)

Mustafa Asım RASAN (Elektrik Mühendisleri Odası)

Abdullah MELİK (Ziraat Mühendisleri Odası)

Ramazan TÜMEN  (Kimya Mühendisleri Odası)
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TMMOB 44. OLAĞAN GENEL KURULU 

24 bağlı Odası ve yarım milyona yakın mimar, mühendis, şehir plancısı üyesi bulunan Türk Mühendis ve Mimar Odaları 
Birliği-TMMOB 44. Olağan Genel Kurulu, 26–29 Mayıs 2016 tarihlerinde Ankara’da toplanmıştır.

"AKP Faşizmine Karşı Ülkemiz, Halkımız, Mesleğimiz ve
Örgütümüz için Mücadelemiz Kararlılıkla Sürecek"

TMMOB
44. OLAĞAN GENEL KURULU SONUÇ BİLDİRİSİ: 

Genel Kurulumuz, fiili başkanlık sisteminin ilan edil-

diği, milletvekili dokunulmazlıklarının kaldırıldığı, parla-

menter temsili demokrasinin fiilen feshedildiği, anayasa 

ihlallerinin doruğa vardığı, Kürt halkına yıkım ve katli-

amların reva görüldüğü, halka karşı katliamların yapıl-

dığı, ölümlerin kutsandığı, milliyetçiliğin körüklendiği 

olağanüstü koşullarda toplanmıştır. Genel Kurulumuz, 

AKP’nin hedeflediği İslami rejim egemenliği için laikli-

ğin tasfiye edildiği, kadın ve çocuk istismarının sistemli 

olarak propaganda edildiği, şeriatçı düzenlemelerin ya-

pıldığı, emekçilerin hak ve kazanımlarının yoğun saldırı 

altında olduğu, iş cinayetlerinin giderek arttığı, meslek 

hastalıklarının yok sayıldığı, siyasal İslamcı-mezhepçi 

faşizmin kurumsallaşmasına yönelik önemli adımların 

atıldığı koşullarda toplanmıştır.

Genel Kurulumuz, Suriye’ye emperyalist müda-

halenin taşeronu olarak desteklenen AKP iktidarının 

emperyalist güçlerle birlikte beslediği şeriatçı terör 

örgütlerinin, iktidarın bir yan gücü olarak ülkemizde 

gerçekleştirdiği katliamların ve sayısı milyonları bulan 

mültecilerin içinde bulunduğu insanlık dışı koşulların 

sorumluluğunun emperyalizmde ve AKP rejiminde ol-

duğunu saptamıştır.

Genel Kurulumuz, Kürt sorununda oyalamacı, aldat-

macı katliamcı, tasfiyeci ve faşizan savaş politikalarını 

reddetmekte ve halk olmaktan kaynaklı doğal hakları 

için direnen Kürt halkının yanında yer almaktadır.

Bugün ülkemizde egemen olan sermaye birikim po-

litikaları, yoğun emek sömürüsü yanı sıra kentsel-kırsal 

ve kültürel-doğal varlıkların el değiştirmesi üzerinden 

arazi, mülkiyet ve imar düzenlemelerine dayanmak-

tadır. Sanayisizleşmeye, tarımsal üretimin tahribine; 

tarihi-kültürel varlıkların, doğal kaynakların, orman ara-

zilerinin, kamu ve halka ait arazi ve mülklerin yağma-

lanmasına, rant eksenli kentsel dönüşüme, ekolojik 

dengenin bozulmasına, ülkenin kamusal birikiminin 

özelleştirilmesine karşı çıkan mücadeleci meslek örgüt-

lerinin etkisizleştirilmek istenmesi söz konusudur.

Bugün Türkiye, kalkınma, planlama, sanayi, tarım, 

enerji, maden, gıda, su, kent, imar, çevre politikalarının 

dinamik gücü olması gereken mühendislik, mimarlık, 

şehir planlama disiplinlerinin tasfiye edilmek istendiği; 

bilim ve tekniğin önermelerinin yerini gericiliğin ideolo-

jik ve mimari çirkinliğinin aldığı bir ülke haline gelmiştir.

44. Olağan Genel Kurulumuz, 2014 yılı sonu-2015 yılı 

başında Birlik ve Odalarımızın mevzuatının bir torba yasa 

ile değiştirilmek istenmesine karşı yaptığımız TMMOB 43. 

Dönem Olağanüstü Genel Kurulu’nun “AKP Gericiliği, Pi-

yasacılığı ve Diktasına Teslim Olmayacağız” başlıklı sonuç 

bildirisindeki mücadeleci kararlılığı teyit etmiş, Birliğimi-

zin mücadeleci geleneğinin sürdürülmesini karar altına 

almıştır.

Genel Kurulumuz, emek, ülke, halk, doğa düşma-

nı sömürü ve rant politikaları ile cumhuriyet, laiklik, 

demokrasi düşmanı dinci-mezhepçi, totaliter faşizme 

karşı TMMOB’nin anti-emperyalist, kamucu, toplumcu, 

devrimci, demokrat, eşitlikçi, özgürlükçü belirlenim ve 

geleneklerine kararlılıkla sahip çıkmaktadır.
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Mesleki ve toplumsal sorumluluklarını bir bütün ola-

rak gören TMMOB, önümüzdeki çalışma döneminde 

de, ülkemizi, halkımızı, Birliğimizi, neoliberal ve siya-

sal İslamcı bir tarzda, kökten bir şekilde dönüştürmeyi 

amaçlayan “yeni anayasa” ve “başkanlık sistemi”nin kar-

şısında olacak; cumhuriyeti, demokrasiyi, laikliği, barışı, 

emeği, eşitliği, özgürlüğü, adaleti bir bütün olarak ka-

zanmak için mücadele edecektir.

Genel Kulumuz; bu ülkede “Emek, Demokrasi ve Ba-

rış” talebiyle 10 Ekim'de Ankara Garı’nda katledilen can-

larımızın önünde saygı ile eğilerek bize miras bıraktıkları 

birlik, beraberlik ve eşit yurttaşlık temelinde barışa olan 

inanç ile beraber faşizme, iş cinayetleri ile dolu kölelik 

düzenine, emek sömürüsüne ve diktatörlüğe karşı mü-

cadeleyi büyüterek devam etmek azim ve kararlılığın-

dadır.

TMMOB’mizin etkisizleştirilmesine, birimlerimizin pi-

yasaya tabi olacak bir işleyişe doğru yönlendirilmesine; 

mühendislik, mimarlık, şehir planlama hizmetlerinin 

rant politikalarına hizmet edecek şekilde taşeronlaştırıl-

masına karşı sessiz kalmadığımız ve bundan sonra da 

kalmayacağımız, Genel Kurulumuzda tam bir görüş ve 

oy birliği ile karar altına alınmıştır.

Genel Kurulumuz, mühendislik, mimarlık ve şehir 

plancılık eğitiminin kaynağı olan ilköğretim ve orta öğ-

retimde; demokratik, laik, bilimsel ve anadilde bir eği-

tim sistemini savunur.

Kadına yönelik şiddet başta olmak üzere toplumsal 

hayatın her noktasında cinsiyet ayrımcılığının önlen-

mesini, politik, ekonomik ve kültürel alanda pozitif ay-

rımcılığın desteklenmesini, TMMOB örgütlülüğü içinde 

kadın örgütlenmesinin geliştirilmesini, kadın emeğine 

yönelik esnek ve güvencesiz çalışma biçimleri gibi eşit-

sizliğin önünü açmayı hedefleyen saldırılara karşı emek 

örgütleri ile birlikte mücadele edilmesini savunur ve 

AKP’nin dayattığı gerici kadın politikalarına karşı top-

lumsal muhalefeti güçlendirebilmek için üyelerini bu 

konuda bilgilendirerek eylem ve etkinlikler düzenler.

Genel Kurulumuz, Cumhurbaşkanının, neoliberal 

dönüşüm sürecinin kurumsallaşmasını tamamlamak ve 

rant talanının önündeki en önemli engeli kaldırmak için, 

anayasal dayanağı bulunan, kamu kurumu niteliğindeki 

özerk bir meslek kuruluşu/birliği olan TMMOB’nin mev-

zuatının değiştirilmesine yönelik talimatlarını değer-

lendirmiş ve AKP faşizminin rant imparatorluğuna karşı 

mücadele kararlılığını oybirliğiyle teyit etmiştir.

Genel Kurulumuz, AKP faşizmine karşı ülkemizi, halkı-

mızı, mesleğimiz ve örgütlerimizi koruma ve çağdaşlaş-

tırma mücadelemizin süreceğini kamuoyuna ilan eder. 

1970’lerden bugünlere dek oluşturduğumuz demok-

ratik mevzileri koruyup geliştirerek; faşizm ve gericiliğe 

karşı toplumsal muhalefet güçlerinin birliği için kendi 

özünden gelen bilimsel birikimiyle güçlendirerek çalı-

şacak; eşit, özgür, bağımsız, demokratik, halkların refah, 

kardeşlik, barış içinde yaşadığı, yargının tüm bu hakların 

güvencesi olduğu, meslekteki geleceğimizin rant aracı 

olmaktan çıkararak müdahil olma görevimizi tüm pay-

daşlarımızla birlikte, gericiliğin dogmatizminin alt edil-

diği, bilim ve tekniğin aydınlatıcılığındaki başka ve yeni 

bir Türkiye mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir.

Yaşasın Örgütlü Mücadelemiz!

Yaşasın TMMOB Örgütlülüğü!

TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ

44. OLAĞAN GENEL KURULU
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BASIN AÇIKLAMALARI

Bilindiği üzere bu siyasal iktidar döneminde doruğa va-
ran neoliberal dönüşüm, mühendislik dâhil bütün emekçi-
lerin aleyhine, işçi sağlığı ve iş güvenliği normlarının dışın-
da, sermaye güçlerinin lehine sonuçlar üretmiştir. Yapılan 
düzenlemeler ile iş, sağlık, sosyal güvence bütünlüğü par-
çalanmıştır.

İşçi sınıfı ve bütün çalışanlar esnek üretim; esnek, gü-
vencesiz, taşeron istihdam biçimleri altında yoğun bir 
sömürüye tabi tutulmaktadır. Bu durum, işçi sağlığı ve iş 
güvenliği politikalarına da yansımış, bu alan piyasa koşul-
larına terk edilmiştir. İş güvenliği mühendisliği ve işyeri 
hekimliği uygulamaları daha yerleşmeden geriletilmiş, pi-
yasa aktörlerinin çıkarlarına göre düzenlenmiştir. 

İktidar sermaye birikimi politikalarının gereksindiği 
daha fazla ucuz/yedek emek gücü ordularını oluşturma-
yı çocuklara kadar yaymış, 4+4+4 eğitim uygulamasıyla 
hem sermayenin gereksinimleri hem de gericiliğin ideo-
lojik-kültürel dünyası doğrultusunda adım atmıştır. Kadın 
emeği sömürüsü yoğunlaşmıştır. Mesleki eğitim konusu 
sermayenin ucuz emek sömürüsü politikasının bir aracı 
olmuştur. 

Emekçilerin istemleri yalındır, insanidir. Çalışmak, eme-
ğinin karşılığını almak, yaşam ve iş güvencesinin sağlan-
ması, iş cinayetlerinin olmaması, kölelik sözleşmesinin 
yasalaşmaması, kiralık işçi olmamak, 8 saatlik işgününe 
uyulması, fazla mesai ücretlerinin ödenmesi, kıdem taz-
minatı hakkına dokunulmaması, grev ve toplu sözleşme 
dahil sendikal haklarının tanınması, kısaca insanca bir ça-
lışma düzeni ve insanca yaşam istemlerini dile getirmekte 
ancak sayısız iktisadi, siyasi baskıya maruz kalmaktadırlar. 

Ülkemizde laikliğin ortadan kaldırılması ile emekçilere 
reva görülen çalışma ve yaşam koşulları örtüşmektedir. 
Zira laiklik, aydınlanmadır, dünya/ülke gerçeklerinin bilgi-
sinin edinilme yoludur, çağdaşlıktır, modern yaşam koşul-
larıdır, dinin kişiye özel bir konu olarak görülmesi ve hiçbir 

dinsel baskı ve dayatmaya izin verilmemesidir. Gericilik 
bu nedenle laikliğe her gün çeşitli vesilelerle saldırmakta, 
emekçilerin ve toplumun aydınlanma kanallarını kapat-
mak istemektedir.

TMMOB Makina Mühendisleri Odası örgütlülüğü, eme-
ğin hakları ve bayramı için, laiklik için, ülkemizi karanlıktan 
gün ışığına çıkarmak için, bütün illerde alanlara çıkarak 1 
Mayıs kortejlerinde yerini alacak; bütün emekçilerin eşit, öz-
gür, adil bir başka Türkiye ve dünya özlemini paylaşacaktır.

Ali Ekber ÇAKAR
TMMOB Makina Mühendisleri Odası Başkanı

Emekçilerin uluslararası birlik, mücadele, dayanışma günü olan 1 Mayıs, 1976 yılından ve
1977 katliamından bu yana Türkiye‘de 1 Mayıs‘ın simgesi olan Taksim yasağı, emekçilerin hakları ve

laikliğe yönelik saldırılar ile devlet şiddeti eşliğinde "kutlanacak". 

MMO ÖRGÜTLÜLÜĞÜ, 1 MAYIS BİRLİK MÜCADELE DAYANIŞMA 
GÜNÜNDE ALANLARDA OLACAK, EMEĞİN HAKLARI VE

LAİKLİĞİ SAVUNACAKTIR
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BASIN AÇIKLAMALARI

MİMARLAR ODASI’NA YAPILAN BASKINI KINIYORUZ.
ARKADAŞLARIMIZ DERHAL SERBEST BIRAKILMALIDIR

2051 yılına kadar kullanımı Mimarlar Odası‘na bir protokol ile tahsis edilmiş olan İstanbul‘daki Yıldız Sarayı Dış Karakol 
Binası, bugün polis ablukasına alınarak basılmış ve Odalarımızın yöneticileri ile avukatlar zorbaca gözaltına alınmıştır. 

Söz konusu protokol, Yıldız Sarayı Kompleksinin Cum-
hurbaşkanlığına tahsis edilmesinin ardından, 2015 yılı Ara-
lık ayında Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından tek taraflı 
olarak iptal edilmiş; Mimarlar Odası ise Bakanlık kararının 
yürütmesinin durdurulması ve iptali için dava açmıştı. İs-
tanbul 12. İdare Mahkemesi‘nde görülen davada, "huku-
ka aykırılığı açık olan dava konusu işlemin; uygulanması 
halinde telafisi güç zararlar doğabileceğinden... yürütül-
mesinin durdurulmasına,... 08/03/2016 tarihinde oybir-
liğiyle karar verilmiş"tir. Bu karara rağmen Beşiktaş Kay-
makamlığı dün saat 17.50‘de, söz konusu binanın bugün 
(31.05.2016) sabah saat 10.00‘a kadar boşaltılması için bir 
tebligat yapmıştır. 

Tanınan sürenin azlığı nedeniyle fiilen mümkün olma-
yan boşaltma işlemleri için yeterli süre verilmesine yönelik 
olarak Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesinin yap-
tığı başvuru ve İstanbul Valiliği ile kurulan temasa rağmen 
binaya girilmiş ve gözaltılar yapılmıştır. Bu uygulamanın 
Taksim Gezi Parkı Direnişinin başlangıcının yıldönümü 
olan günlerde yapılması manidardır. Ancak bilinmelidir ki, 
TMMOB ve Odalar olarak, hukuk dışı uygulamalara karşı 
çıkmaya, kamu ve halk yararlarını savunmaya kararlılıkla 
devam edeceğiz. 

Hukuk dışı bu uygulamaları kınıyor, yetkilileri hukuka 
ve yargı kararlarına uymaya davet ediyoruz. 

Ali Ekber ÇAKAR

TMMOB Makina Mühendisleri Odası Başkanı
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5 HAZİRAN DÜNYA ÇEVRE GÜNÜ’NDE DİKKATLER ÜLKEMİZDEKİ
KENTSEL, KIRSAL, DOĞAL ÇEVRE TAHRİBATINA YOĞUNLAŞMALIDIR

5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla, çevre ve onun-
la bağlantılı önemli sorunları, aralarındaki ilişkileri görerek 
irdelemek gerekiyor. Zira sermaye güçlerinin azami kâr 
hırsı ile egemen sermaye birikimi politikaları, üretimi/sa-
nayiyi, doğal çevreyi, enerji, ulaşım, yapılaşma/kentleşme 
vb. alanları, sömürü ve rant esaslı olarak belirlenmektedir. 
Bu durumun bir sonucu olarak ülke, halk yararı ve ekolojik 
gereklilikler sürekli olarak dışlanmakta; yaşam ve çevre bir 
bütün olarak tahrip edilmektedir.

Sanayi, teknoloji, tarım, çevre, yapı ve kent, enerji, ma-
denler, doğal kaynaklar, ormanlar, hazine arazileri, kıyılar, 
dereler, ulaşım ve diğer alanlara yönelik politikalar, planlı 
toplumsal kalkınmayı dışlayıcı bir içeriğe sahiptir. Bütün 
bu alanlar birer rant kaynağı haline dönüştürülmüş, yeral-
tı-yerüstü su kaynakları kirletilmiş, çevre sorunları yoğun-
laşmış durumdadır.

AKP iktidarı döneminde çıkarılan onlarca yeni yasa ve 
yüzlerce yasa değişikliği, sömürü ve rant alanlarının geniş-
letilmesine yöneliktir. Öyle ki bütün ülke, kentsel ve kırsal 
alanlar, toplu konut alanları, bütün koruma alanları, milli 

parklar, doğal sit alanları, meralar, yaylalar, kışlaklar vb. birer 
rant alanı haline getirilmiştir.

Ülkemiz ve halkımıza çok yönlü zararlar veren bu poli-
tikaların içinde yanlış hidroelektrik santralleri (HES`ler) ve 
yanlış termik santral projeleri de bulunmaktadır. Enerji üre-
tim ve dağıtımının serbestleştirilmesi ve özelleştirilmesinin 
birer ürünü olan bu proje ve girişimler, halkın üretim ve 
yaşam alanlarını tahrip eden, işçi-köylü cinayetlerine yol 
açan; yöresini, tarımsal üretimini, doğal çevresini korumak 
isteyen halktan binlerce insan aleyhine davalar açılmasına 
dek varmıştır. Yargı kararları ihlal edilmekte, halk zulme uğ-
ramaktadır.

TMMOB Makina Mühendisleri Odası, ülkenin, sanayi ve 
tarımın, kentsel-kırsal-doğal çevre talanının karşısında dur-
maya, bilim ve tekniği halkın yararına sunmaya, sanayileş-
me ve çevre uyumu sağlanmış planlı toplumsal kalkınma 
politikalarını savunmaya devam edecek, bu yöndeki halk 
direnişlerinin yanında olacaktır.

Ali Ekber ÇAKAR
TMMOB Makina Mühendisleri Odası Başkanı

Oda Başkanı Ali Ekber ÇAKAR 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla "5 Haziran Dünya Çevre Günü’nde Dikkatler 
Ülkemizdeki Kentsel, Kırsal, Doğal Çevre Tahribatına Yoğunlaşmalıdır" başlıklı yazılı basın açıklaması yaptı.

BASIN AÇIKLAMALARI12



7 Haziran 2016 Salı günü İstanbul Beyazıt`ta gerçekleştirilen bombalı saldırıyı kınıyor ve lanetliyoruz.

28 Haziran 2016 Salı günü İstanbul Atatürk Havalimanı’nda gerçekleştirilen
terör saldırısını kınıyor ve lanetliyoruz.

BASIN AÇIKLAMALARI

İSTANBUL BEYAZIT’TAKİ SALDIRIYI KINIYORUZ

ATATÜRK HAVALİMANI’NDAKİ TERÖR SALDIRISINI LANETLİYORUZ

Saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınları-
na başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz.

Artık yeter. Her gün yeni bir terör saldırısıyla uyanmak 
istemiyoruz.

Ülkemiz, dört bir yanında patlayan bombalarla, çatış-
malar ve katliamlarla savaş alanına çevrilmiş durumda.

Terör saldırılarını gerçekleştirenler, zemin hazırlayanlar, 
işbirliği yapanlar ve teröre göz yumarak iktidarını pekişti-
renler aynı amaca hizmet etmektedirler.

Biz bu karanlığa teslim olmayacağız. Katliamlara, ölüm-
lere alışmayacağız, normal karşılamayacağız.

Ya emeğin, barışın ve demokrasinin yolunda güzel 
günlere doğru ilerleyeceğiz ya da karanlığın açtığı yolda 
yok olacağız.

Bir kez daha hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakın-
larına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz.

Emin KORAMAZ

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

Saldırıda hayatını kaybeden yurttaşlarımızın ailelerine 
ve yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz.

Ülkemizin dört bir yanı patlayan bombalar, çatışmalar 
ve katliamlar ile savaş alanına çevrilmiş durumda.

Patlayan bombalar ve katliamlar bu ülkenin kaderi değildir.

İçerisine sürüklendiğimiz karanlık süreçte saldırıları ger-
çekleştiren, zemin hazırlayan, işbirliği yapan ve iktidarını 
pekiştirenler aynı amaca hizmet etmektedir.

Ardı ardına patlayan bombalar da göstermektedir ki ya 
emeğin, barışın ve demokrasinin yolunda güzel günlere 
doğru ilerleyeceğiz ya da karanlığın açtığı yolda yok olacağız.

Bir kez daha hayatını kaybeden yurttaşlarımızın aileleri-
ne ve yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz.

Emin KORAMAZ

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

13



15–16 HAZİRAN 1970 BÜYÜK İŞÇİ DİRENİŞİNİN 46. YILDÖNÜMÜNDE 
ÇALIŞANLARIN TEMEL HAKLARI VE KAZANIMLARININ YOK EDİLMESİNE KARŞI

BİRLEŞİK BİR MÜCADELE GEREKLİDİR

12 Mart döneminde sermaye çıkarları doğrultusunda 
yeterince düzenlenemeyen çalışma yaşamı, 24 Ocak 1980 
ekonomi kararları ve 12 Eylül faşizmi tarafından yeniden 
biçimlendirilmiştir. İşçi sınıfının aleyhine yapılan düzenle-
meler, neoliberal dönemin başlarından bugünlere dek ke-
sintisiz olarak uygulanmıştır. Mevcut siyasi iktidar, 2003 yı-
lından itibaren söz konusu emek düşmanı politikaları tepe 
noktaya vardırmıştır. İş Yasası değişikliği ile başlayan, torba 
yasalarla süren onlarca düzenleme emekçilerin ücretlerini, 
üretim-çalışma ve yaşam koşullarını olumsuz yönde etki-
lemiştir. Bu iktidar döneminde taşeronlaştırma, esnek-gü-
vencesiz istihdam biçimleri ve sendikasızlaşma yaygın-
laşmıştır. İşçi sağlığı ve iş güvenliği hizmetleri piyasaya 
açılmış, serbestleştirme, kuralsızlaştırma ve kamu deneti-
minin kaldırılmasına yönelik birçok düzenleme yapılmıştır. 
İktidar, işçi cinayetlerini meşrulaştıran dinci-sermayeci bir 
yaklaşıma sahiptir. Yoğun emek sömürüsü yoluyla serma-
ye güçlerinin azami kârını güvenceye alan sermaye biriki-
mi politikaları, emekçilerin aydınlanma kanallarını kapatan 
laiklik düşmanı uygulamalarla birlikte iktidar politikalarının 
eksenini oluşturmaktadır.

TMMOB Makina Mühendisleri Odası, bugünkü temel 
asgari istemler olan; esnek-güvencesiz, taşeron çalışma, ki-
ralık işçilik vb. sömürü yoğun bütün istihdam biçimlerinin 
kaldırılması, kıdem tazminatları ve zorunlu bireysel emek-
lilik sigortası girişimleri üzerinden emeklilik haklarına do-
kunulmaması istemlerini desteklemekte ve bu yönde bir-
leşik bir mücadelenin gerekliliğine inanmaktadır. Sendikal 
haklar, güvenceli çalışma, çalışma saatlerinin azaltılması, 
insanca yaşam ve insanca emeklilik koşulları her çalışanın 
temel tarihsel haklarının başında gelmektedir.

Odamız, 15-16 Haziran kalkışmasının 46. yılında, özellik-
le Tekel direnişi ile 2013 Haziran direnişinden beri yaşanan 
büyük toplumsal uyanışı ve emekçi direnişlerini selamla-
maktadır. Odamız ve Oda üyesi mühendisler, emek kar-
deşleri işçilerle dayanışma içindedir.

Ali Ekber ÇAKAR
TMMOB Makina Mühendisleri Odası Başkanı

1970 yılında, İş Yasası ve Sendikalar Yasası‘nı yeniden düzenleyerek DİSK‘i, sendikal hakları ve temel işçi haklarını geriletmeye yönelik 
TBMM gündemine gelen yasa tasarısına karşı 15-16 Haziran günlerinde Kocaeli ve İstanbul‘da büyük bir işçi direnişi gerçekleşmişti.
168 fabrikadan 150 bin işçinin gerçekleştirdiği direnişe şiddetle müdahale edilmesi sonucu üç işçi ve bir esnaf ölmüş, 200‘den fazla

işçi yaralanmış, sıkıyönetim ilan edilmişti. Olayların ardından yüzlerce işçi ve sendikacı 12 Mart sıkıyönetim mahkemelerinde 
yargılanmış 5 binden fazla işçi işten atılmıştı. İki yıl sonra ise Anayasa Mahkemesi söz konusu değişiklikleri iptal etmişti.

BASIN AÇIKLAMALARI14



ŞUBEMİZDEN HABERLER

MMO İSKENDERUN İLÇE TEMSİLCİLİĞİNDE 
LPG DOLUM BOŞALTIM PERSONELİ KURSU 
YAPILDI

03 Mayıs 2016 tarihinde, MMO İskenderun İlçe Temsilciliğinde 
"LPG Dolum Boşaltım Personeli Kursu" MMO İskenderun İlçe 
Temsilciliği Teknik Görevlisi Mahmut ÖZER`in eğitmenliği ve 8 
kursiyerin katılımıyla yapıldı.

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ MAKİNA VE MEKATRONİK 
MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİYLE TANIŞMA 
TOPLANTISI YAPILDI

KLİMA TESİSATI MÜHENDİS YETKİLENDİRME KURSU 
YAPILDI

09-13 Mayıs 2016 tarihleri arasında, MMO Adana Şube Eği-
tim Salonu`nda "Klima Tesisatı Mühendis Yetkilendirme 
Kursu" MMO Adana Şube Yönetim Kurulu Sekreteri Hüseyin 
KALANTOR`un açılış konuşması, Makina Mühendisi Ali İN-
CE`nin eğitmenliği ve 12 üyemizin katılımıyla yapıldı.

05 Mayıs 2016 tarihinde, Niğde Üniversitesi Mühendislik 
Fakültesi’nde, Makina ve Mekatronik Mühendisliği Bölümü 
Öğrencileri ile tanışma toplantısı yapıldı. Oda Kuruluş Ama-
cı, Faaliyetleri, Oda-Öğrenci ve Oda-Bölüm ilişkilerinden söz 
edildiği toplantıya, MMO Adana Şube Yönetim Kurulu Sekre-
teri Hüseyin KALANTOR, MMO Niğde İl Temsilciliği Yürütme 
Kurulu Başkanı Sungur ECEMİŞ, Temsilcilik Yürütme Kurulu 
Saymanı Emin Özgür KOÇ, Temsilcilik Teknik Görevlisi Bekir 
TUNÇ, Niğde Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölüm Baş-
kanı Doç.Dr. Mahmut ALKAN, Öğretim Görevlileri Doç.Dr. 
Yahya Erkan AKANSU, Doç.Dr. Murat GÖKÇEK, Doç.Dr. Ayte-
kin POLAT, Yrd.Doç.Dr. Fuat KAYA, Yrd.Doç.Dr. Serkan TOROS, 
Yrd.Doç.Dr. Bora TİMURKUTLUK ve 121 öğrenci katıldı.

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ
PROF. DR. MUSTAFA KİBAR`I ZİYARET ETTİK

11 Mayıs 2016 tarihinde, 2017 yılında yapılacak olan 9.Ulusal 
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kongresi hazırlıkları çerçevesinde, 
Çukurova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa KİBAR’ı maka-
mında ziyaret ederek görüş alışverişinde bulunduk. Ziyarete, 
MMO Adana Şube Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Emir KAVİ, 
Şube Yönetim Kurulu Sekreteri Hüseyin KALANTOR katıldı.

IX. İSG KONGRESİ DÜZENLEME KURULU
1. TOPLANTISI YAPILDI

14 Mayıs 2016 tarihinde, MMO Adana Şube Toplantı Salo-
nu‘nda, IX. Ulusal İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kongresi Düzenle-
me Kurulu 1. toplantısı yapıldı.MMO Yönetim Kurulu Saymanı 
Tahsin AKBABA ve MMO Yönetim Kurulu Üyesi Bedri TEKİN‘in 
açılış konuşmaları ile başlayan toplantıda; Kongre Sekreteri 
Elif DOĞRUYOL Kongre geçmiş çalışmaları hakkında bilgilen-
dirme yaptı. Kongre bildiri - panel-konferans- seminer konu/
konuşmacıları ve hazırlık çalışmaları tartışıldı. Toplantı dilek 
ve önerilerle sona erdi.

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ ÜYELERİMİZE
YÖNELİK İLERİ EXCEL EĞİTİMİ YAPILDI

14-15 Mayıs 2016 tarihleri arasında, Niğde Üniversitesi Mü-
hendislik Fakültesinde, Niğde Üniversitesi Öğrenci Üyelerimi-
ze yönelik "İleri Excel Eğitimi" yapıldı. Eğitim, MMO Niğde İl 
Temsilciliği Yürütme Kurulu Başkanı Sungur ECEMİŞ`in açılış 
konuşması, Uğur KARAKURAN`ın eğitmenliği ve 18 öğrenci 
üyemizin katılımıyla gerçekleşti.

15



ŞUBEMİZDEN HABERLER

TÜPLÜ LPG DAĞITIM PERSONELİ KURSU
MMO İSKENDERUN İLÇE TEMSİLCİLİĞİNDE YAPILDI

ARAÇLARIN CNG`YE DÖNÜŞÜMÜ MÜHENDİS
YETKİLENDİRME KURSU YAPILDI

15 Mayıs 2016 tarihinde, MMO İskenderun İlçe Temsilciliğin-
de "Tüplü LPG Dağıtım Personeli Kursu" MMO İskenderun İlçe 
Temsilciliği Teknik Görevlisi Deniz KÖKER`in eğitmenliği ve 8 
kursiyerin katılımıyla yapıldı.

20-22 Mayıs 2016 tarihleri arasında, MMO Adana Şube Eğitim 
Salonu`nda "Araçların CNG`ye Dönüşümü Mühendis Yetki-
lendirme Kursu" MMO Adana Şube Yönetim Kurulu Saymanı 
Mustafa DEMİRYÜRK`in açılış konuşması, MMO Adana Şube 
Teknik Görevlisi Ramazan ÜŞENMEZSOYLU`nun eğitmenliği 
ve 13 üyemizin katılımıyla yapıldı.

TÜPLÜ LPG DAĞITIM PERSONELİ KURSU YAPILDI

22 Mayıs 2016 tarihinde, MMO Adana Şube Eğitim Salonu`n-
da "Tüplü LPG Dağıtım Personeli Kursu" MMO Adana Şube 
Teknik Görevlisi Burçak KORUYUCU`nun eğitmenliği ve 13 
kursiyerin katılımıyla yapıldı.

İŞ MAKİNALARI DOZER OPERATÖRÜ YETİŞTİRME 
KURSU YAPILDI

23-26 Mayıs 2016 tarihleri arasında, MMO Adana Şube Eğitim 
Salonu`nda "İş Makinaları Dozer Operatörü Yetiştirme Kursu" 
MMO Adana Şube Teknik Görevlisi Halil BULUCU`nun eğit-
menliği ve 9 kursiyerin katılımıyla yapıldı.

YANGIN TESİSATI MÜHENDİS YETKİLENDİRME KURSU 
YAPILDI

27-29 Mayıs 2016 tarihleri arasında, MMO Adana Şube Eğitim 
Salonu`nda "Yangın Tesisatı Mühendis Yetkilendirme Kursu" 
MMO Adana Şube Yönetim Kurulu Saymanı Mustafa DEMİR-
YÜREK`in açılış konuşması, Makina Mühendisi Ahmet DÖRT-
DEMİR`in eğitmenliği ve 17 üyemizin katılımıyla yapıldı.

"ÇATI TİPİ KLİMALAR" SEMİNERİ YAPILDI

28 Mayıs 2016 tarihinde, MMO Adana Şube Eğitim Salonu`n-
da, Şubemiz ve TTMD “Türk Tesisat Mühendisleri Derneği” 
tarafından ortaklaşa düzenlenen "Çatı Tipi Klimalar" semineri 
yapıldı.Seminer, Makina Mühendisi Barış AKGÜL`ün sunumu 
ve 42 üyemizin katılımıyla gerçekleşti.
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LPG TAŞIMA PERSONELİ KURSU YAPILDI

30 Mayıs 2016 tarihinde, MMO Adana Şube Eğitim Salonu`n-
da "LPG Taşıma Personeli Kursu" MMO Adana Şube Teknik 
Görevlisi Burçak KORUYUCU`nun eğitmenliği ve 11 kursiyerin 
katılımıyla yapıldı.

KAZAN OPERATÖRÜ YETİŞTİRME KURSU YAPILDI

31 Mayıs-03 Haziran 2016 tarihleri arasında, MMO Adana 
Şube Eğitim Salonu`nda "Kazan Operatörü Yetiştirme Kursu" 
MMO Adana Şube Teknik Görevlisi Halil BULUCU`nun eğit-
menliği ve 22 kursiyerin katılımıyla yapıldı.

31 Mayıs 2016 tarihinde, Adana BTÜ Sürekli Eğitim Uygula-
ma ve Araştırma Merkezi’ni ziyaret ettik. Ev sahipliğini Sürekli 
Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Yrd. Doç. Dr. 
Konuralp SEZGİLİ’nin yaptığı, mesleki eğitimler ve seminerler 
üzerine görüş alışverişinde bulunulan ziyarete, MMO Adana 
Şube Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Emir KAVİ, Şube Yönetim 
Kurulu Sekreteri Hüseyin KALANTOR, Şube Müdürü ELİF DOĞ-
RUYOL ve Şube Teknik Görevlisi Arzu ÖZDAL İDEM katıldı.

ADANA BTÜ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE
ARAŞTIRMA MERKEZİ’Nİ ZİYARET ETTİK

MMO OSMANİYE İL TEMSİLCİLİĞİNDE GENEL ÜYE 
TOPLANTISI YAPILDI

31 Mayıs 2016 tarihinde, MMO Osmaniye İl Temsilciliğinde, 
MMO Adana Şube Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Emir KAVİ, 
Şube Yönetim Kurulu Sekreteri Hüseyin KALANTOR, Şube Yö-
netim Kurulu Üyesi Uğur ÖZEL, Şube Yönetim Kurulu Yedek 
Üyesi Mehmet Samim ALDIK, MMO Osmaniye İl Temsilciliği 
Yürütme Kurulu Üyeleri ve Üyelerimizin katılımı ile Osmaniye 
İl Temsilciliği Genel Üye Toplantısı yapıldı.

MMO NİĞDE İL TEMSİLCİLİĞİNDE GENEL ÜYE
TOPLANTISI YAPILDI

01 Haziran 2016 tarihinde, MMO Niğde İl Temsilciliğinde, MMO 
Adana Şube Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Emir KAVİ, Şube 
Yönetim Kurulu Yedek Üyesi Mehmet Samim ALDIK, MMO Niğ-
de İl Temsilciliği Yürütme Kurulu Üyeleri ve üyelerimizin katılı-
mı ile MMO Niğde İl Temsilciliği Genel Üye Toplantısı yapıldı.

SEYHAN BELEDİYESİ MESLEK EDİNDİRME MERKEZİ’Nİ 
ZİYARET ETTİK

02 Haziran 2016 tarihinde, Seyhan Belediyesi Meslek Edindir-
me Merkezleri Koordinatörü Elif TANBUROĞLU’nu ziyaret ettik. 
MMO Adana Şube Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Emir KAVİ, 
Şube Yönetim Kurulu Üyesi Arzu PEKDUR ve Şube Teknik Gö-
revlisi Arzu ÖZDAL İDEM`in katıldığı ziyarette, İnşaatı devam 
eden Uygulamalı Eğitim Merkezi’nde yapılacak eğitimlerin be-
lirlenmesi konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.
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2.ÇUKUROVA’DA SANAYİLEŞME VE ÇEVRE SEMPOZ-
YUMU DÜZENLEME KURULU 1. TOPLANTISI YAPILDI

04 Haziran 2016 tarihinde, MMO Adana Şube Toplantı Salo-
nu’nda, 2. Çukurova’da Sanayileşme ve Çevre Sempozyumu 
Düzenleme Kurulu 1. toplantısı yapıldı. MMO Adana Şube 
Başkanı Hasan Emir KAVİ’nin açılış konuşması ile başlayan 
toplantı da, Sempozyumun geçmiş çalışmaları hakkında bil-
gilendirme yaptı. Sempozyum için Yürütme Kurulu isimlerinin 
belirlenmesi ardından, hazırlık çalışmaları görüşüldü. Toplantı 
dilek ve önerilerle sona erdi.

MMO HATAY İL TEMSİLCİLİĞİ GENEL ÜYE
TOPLANTISI YAPILDI

06 Haziran 2016 tarihinde, Antakya Şehir Kulübü`nde, MMO 
Adana Şube Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Emir KAVİ, Şube 
Yönetim Kurulu Üyesi Arzu PEKDUR, Şube Yönetim Kurulu 
Üyesi Uğur ÖZEL, Şube Yönetim Kurulu Yedek Üyesi Mehmet 
Samim ALDIK, MMO Hatay İl Temsilciliği Yürütme Kurulu Üye-
leri ve 70 üyemizin katılımı ile Hatay İl Temsilciliği Genel Üye 
Toplantısı yapıldı.

MMO HATAY İL TEMSİLCİLİĞİNDE HAVALANDIRMA 
TESİSATI MÜHENDİS YETKİLENDİRME KURSU YAPILDI

06-07 Haziran 2016 tarihleri arasında, MMO Hatay İl Temsilci-
liğinde "Havalandırma Tesisatı Mühendis Yetkilendirme Kursu" 
Makina Mühendisi Ali İNCE`nin eğitmenliği ve 12 üyemizin ka-
tılımıyla yapıldı.

MMO İSKENDERUN İLÇE TEMSİLCİLİĞİ GENEL ÜYE 
TOPLANTISI YAPILDI

07 Haziran 2016 tarihinde, İskenderun Hatsu Binası Toplan-
tı Salonu`nda, MMO Adana Şube Yönetim Kurulu Başkanı 
Hasan Emir KAVİ, Şube Yönetim Kurulu Sekreteri Hüseyin 
KALANTOR, Şube Yönetim Kurulu Üyesi Arzu PEKDUR, MMO 
İskenderun İlçe Temsilciliği Yürütme Kurulu Üyeleri ve 47 üye-
mizin katılımı ile MMO İskenderun İlçe Temsilciliği Genel Üye 
Toplantısı yapıldı.

MMO HATAY İL TEMSİLCİLİĞİNDE SOĞUTMA TESİSATI 
MÜHENDİS YETKİLENDİRME KURSU YAPILDI

"TEKNİK HİZMET DEĞERLENDİRME" TOPLANTISI 
YAPILDI

08-09 Haziran 2016 tarihleri arasında, MMO Hatay İl Temsil-
ciliğinde "Soğutma Tesisatı Mühendis Yetkilendirme Kursu" 
Makina Mühendisi Ali İNCE`nin eğitmenliği ve 9 üyemizin ka-
tılımıyla yapıldı.

10 Haziran 2016 tarihinde, MMO Yönetim Kurulu Sekreteri Yu-
nus YENER, MMO Adana Şube Yönetim Kurulu Üyeleri ve Şube 
Teknik Görevlilerin katıldığı "Teknik Hizmet Değerlendirme" 
toplantısı yapıldı.
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MEKANİK TESİSAT SMM YETKİLİ FİRMA 
MÜHENDİSLERİYLE TOPLANTI YAPILDI

16 Haziran 2016 tarihinde, MMO Adana Şube Yönetim Kurulu 
Başkanı Hasan Emir KAVİ, Yönetim Kurulu Sekreteri Hüseyin 
KALANTAR, Yönetim Kurulu (Yedek) Üyesi M.Samim ALDIK, 
Şube Müdürü Elif DOĞRUYOL` un ev sahipliği yaptığı, Mekanik 
Tesisat Sektör Toplantısı yetkili mühendisler ile gerçekleştirildi.

22 Haziran 2016 tarihinde Asansör Sektörü toplantısı yapıldı. 
MMO Adana Şube Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Emir KAVİ, 
Yönetim Kurulu Sekreteri Hüseyin KALANTAR, Şube Müdürü 
Elif DOĞRUYOL, MMO Adana Şube Asansör Birim Sorumlusu 
Kerem ŞAHİN`in ev sahipliği yaptığı toplantıda, Firma yetki-
lisi ve mühendislerinin katılımı ile sektörde ki sorunlarla ilgili 
görüş alış verişi gerçekleştirildi.

ASANSÖR SEKTÖR TOPLANTISI YAPILDI

ŞUBEMİZDEN HABERLER

MMO HATAY İL TEMSİLCİLİĞİNDE
" HAVUZ TESİSATI MÜHENDİS
YETKİLENDİRME KURSU " YAPILDI

10-12 Haziran 2016 tarihleri arasında, MMO Hatay İl Temsil-
ciliği Eğitim Salonu`nda devam edecek olan "Havuz Tesisatı 
Mühendis Yetkilendirme Kursu" Makina Mühendisi Ali İNCE`-
nin eğitmenliği ve 10 üyemizin katılımıyla yapıldı.

11 Haziran 2016 tarihinde, MMO Adana Şube Toplantı Salonu`nda, 
23. Dönem Şube Danışma Kurulu 2.Toplantısı, MMO Yönetim Kurulu 
Başkanı Ali Ekber ÇAKAR, MMO Yönetim Kurulu Sekreteri Yunus YE-
NER, MMO Yönetim Kurulu Yedek Üyesi Elif ÖZTÜRK`ün ve 81 üyenin 
katılımlarıyla yapıldı.  Danışma kurulu, Şube Tanıtımının sinevizyon 
gösterimi ile başladı. MMO Adana Şube Yönetim Kurulu Başkanı 
Hasan Emir KAVİ`nin açılış konuşmasının ardından Şube Yönetim 
Kurulu Sekreteri Hüseyin KALANTOR Şube çalışmaları, Şube Yönetim 
Kurulu Saymanı Mustafa DEMİRYÜREK ise Şubemizin mali durumu 
hakkında bilgilendirdi. MMO İKK Temsilcisi Arzu PEKDUR, MMO İs-
kenderun İlçe Temsilciliği Yürütme Kurulu Başkanı Murat DURUKAN, 
MMO Niğde İl Temsilciliği Yürütme Kurulu Başkanı Sungur ECEMİŞ, 
MMO Hatay İl Temsilciliği Yürütme Kurulu Sekreteri Cemal İlhan 
ASIM, MMO Öğrenci Komisyonu Başkanı Kemal ARSLAN, Kent Gün-
demi İzleme Komisyonu Başkanı Ali ÖZDEMİR, MMO Onur Kurulu 
Üyesi Mehmet Selçuk GÖNDERMEZ, TMMOB Yönetim Kurulu Yedek 
Üyesi Hüseyin ATICI, Danışma Kurulu Üyesi Ayhan ANLAR‘ın görüş ve 
önerilerini sunmaları ile devam eden toplantı, MMO Yönetim Kurulu 
Başkanı Ali Ekber ÇAKAR‘ın konuşmasının ardından son buldu.

15 Haziran 2016 tarihinde LPG-AITM Sektör toplantısı yapıldı. 
Firma yetkilisi ve mühendislerinin katılımı ile gerçekleşen toplan-
tıda, sektörde ki eksikler, montaj esnasında ve sonrasında yaşa-
nan zorluklar ve çözümleri hakkında görüş bildirildi. Yönetmelik-
lerin detayları hakkında konuşulduktan sonra toplantı sona erdi.

16 Haziran 2016 tarihinde, MMO Adana Şube Eğitim Salo-
nu`nda "LPG Dolum Boşaltım Personeli Kursu" MMO Adana 
Şube Teknik Görevlisi Burçak KORUYUCU`nun eğitmenliği ve 
8 kursiyerin katılımıyla yapıldı.

23. DÖNEM 2. ŞUBE DANIŞMA KURULU TOPLANDI

LPG-AITM SEKTÖR TOPLANTISI YAPILDI

LPG DOLUM BOŞALTIM PERSONELİ KURSU YAPILDI

13-17 Haziran 2016 tarihleri arasında devam edecek olan 
CSWIP 3.0 ve 3.1 Kaynak İnspektörlüğü Kursu, MMO Adana 
Şube Eğitim Salonu`nda, Kaynak Mühendisi Nurullah Özgür 
ERDEM`in eğitmenliğiyle yapıldı.

CSWIP 3.0 VE 3.1 KAYNAK İNSPEKTÖRLÜĞÜ KURSU 
YAPILDI
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AKP KÖLELİK YASASINI MECLİS`TE ONAYLADI

Kölelik yasasına göre:

Kiralık işçi uygulaması özel istihdam büroları vasıtasıyla 
uygulamaya geçecek. İş ve işçi arayanlar özel istihdam bü-
rolarına başvurabilecek. Özel istihdam büroları da işveren 
ile işçi kiralama, geçici işçi ile de iş sözleşmesi imzalaya-
cak. İşçiyi çalıştıracak olan işveren işçi kiralama sözleşmesi 
karşılığında özel istihdam bürosuna bir bedel ödeyecek. 
Özel istihdam bürosu bu bedelden kendi komisyonunu 
aldıktan sonra işçinin ücretini ödeyecek. Geçici işçiyi çalış-
tıranlar, iş hukuku bakımından işveren olmayacak. Özel is-
tihdam bürolarının işveren olarak yükümlülüğü işçinin ki-
ralık olarak çalıştığı süreyle sınırlı olacak. İşyerindeki başka 
işçilerin hamilelik, askerlik, yıllık izin ve hastalık hallerinde, 
mevsimlik tarım işlerinde ve ev hizmetlerinde kiralık işçilik 
uygulaması yapılabilecek.

TMMOB söylüyor:

Kiralık İşçilik Yasası güvencesiz çalışmada varılan son 
noktadır.

Bu düzenleme ile; güvencesiz, kuralsız ve esnek çalışma 
yaygınlaşacak, iş güvencesi tamamen ortadan kalkacak, 
emekçiler açlık sınırının altında ücretlerle çalışmaya mah-
kum edilecek, örgütsüz çalışma yaygınlaşacaktır. İşçi sağ-
lığı ve iş güvenliği açısından en riskli işçiler yine kiralık işçi 
statüsünde çalışan emekçiler olacaktır. Ayrıca bu yasadan 
en olumsuz etkilenecek olanlar kadın işçiler olacak ve ka-
dın işçiler üzerindeki sömürü derinleşecektir.

TMMOB söylüyor:

Kıblesi sermaye olan emekçi düşmanlarına karşı birleşik 
bir mücadeleyi örmekten ve büyütmekten başka bir yolu-
muz yoktur.

Üretenlerin yönettiği eşit, özgür, laik ve demokratik 
bir Türkiye için mühendis, mimar ve şehir plancıları mü-
cadele saflarını sıklaştıracaktır.

Mehmet SOĞANCI

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

TMMOB
TEOMAN ÖZTÜRK ÖĞRENCİ EVİ BAHAR ŞENLİĞİ YAPILDI

TMMOB üyeleri, TMMOB Teoman Öztürk Öğrenci Evi ve Sosyal Tesisi’nde kalan öğrencilerle bahar şenliğinde buluştu.

TMMOB Teoman Öztürk Öğrenci Evi ve Sosyal Tesisi`n-
de 30 Nisan 2016 Cumartesi akşamı düzenlenen bahar 
şenliği TMMOB`ye bağlı odalardan yöneticilerle, öğrenci-
lerin tanışmasına aracılık etti.

Saat 19.30`da başlayan şenlikte; Grup Abdal ve Grup 
Yolcu konserinin yanı sıra Öğrenci Evi müzik grubu da 
sahne aldı. Şenlik çuvalla zıplama, halat çekme gibi yarış-
malarla renkli görüntülere sahne oldu.

Etkinliğe, Oda Yönetim Kurulu üyelerimiz Bedri Tekin, Elif 
Öztürk, Şayende Yılmaz ile Oda Müdürü Arife Kurtoğlu katıldı.
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10 EKİM’DE HAYATINI KAYBEDENLERİN ANISINA ADANA’DA BARIŞ ANITI AÇILDI

Ankara’da 10 Ekim katliamında hayatını kaybedenler 
için Adana’da Seyhan Belediyesi tarafından yaptırılan 
‘Barış Anıtı törenle açıldı.

 Seyhan Belediyesi Kültür Merkezi önünde 10 Mayıs 
2016 Salı günü düzenlenen açılış törenine, TMMOB Yöne-
tim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, DİSK Genel Başkanı 
Kani Beko, KESK Eş Başkanı Lami Özgen, Türk Tabipleri Birli-
ği Merkez Konseyi Başkanı Bayazıt İlhan da katıldı.

Ankara’da 10 Ekim’de Barış Mitingine düzenlenen canlı 
bombalı saldırısında hayatını kaybeden 101 kişiden Ada-
nalı olan 12 kişinin yakınları da törende yer aldı ve gökyü-
züne 12 beyaz güvercin bıraktı.

SOMA’YI UNUTMADIK, UNUTTURMAYACAĞIZ
DİSK, KESK, TMMOB ve TTB, Soma faciasının yıldönümünde yaşamını yitiren maden emekçilerini anmak ve iş cinayet-

lerine dikkat çekmek için 13 Mayıs 2016 Cuma günü Soma’da ve kent merkezlerinde kitlesel basın açıklamaları düzenledi.

Soma’da TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet So-
ğancı, DİSK Genel Başkanı Kani Beko, KESK Eş Başkanı Lami 
Özgen ve TTB Merkez Konseyi Başkanı Bayazıt İlhan’ın katı-
lımıyla saat 12.30’da Madenci Anıtı önünde bir basın açık-
laması gerçekleştirildi. Basın açıklaması TMMOB Yönetim 
Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı tarafından okundu.

Basın açıklamasının ardından örgüt temsilcileri Soma 
maden faciasında hayatını kaybeden işçilerin mezarlarını 
ziyaret etti.

Soma faciasının yıldönümü olan 13 Mayıs’ta Ankara, İstanbul, İzmir, Adana, Antalya, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bolu, Bursa, 
Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Eskişehir, Gaziantep, Hakkâri, Karadeniz Ereğli, Kırklareli, Kocaeli, Konya, Malatya, Ma-
nisa, Mersin, Muğla, Rize, Samsun, Tekirdağ, Zonguldak’ta da kitlesel basın açıklamaları yapıldı.
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ÜLKEMİZİN SÖMÜRGE, MESLEK MENSUPLARININ
MÜLTECİ HALİNE GETİRİLMESİNE RAZI OLMAYACAĞIZ

28 Haziran 2016 tarihinde TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu’nda
“ULUSLARARASI İŞGÜCÜ KANUN TASARISI” görüşülmüş ve hükümetçe teklif edilen tasarı aynen kabul edilmiştir.

Komisyonda kabul edilen yasa tasarısı, ülkemize büyük 
bir yük getirirken birçok akademik meslek disiplininin yanı 
sıra mühendis, mimar ve şehir plancılarını kendi ülkesinde 
yabancı saymaktadır.

Yasa tasarısı, akademik ve mesleki yeterliliğini kanıtla-
mayan yabancıyı nitelikli işgücü, kanıtlayan ülke vatanda-
şını ara eleman konumuna getirmektedir. Yabancıya ba-
ğımsız çalışma izni veren tasarı, ülke vatandaşının serbest 
çalışma hakkını ise elinden alarak yabancıların yanında 
düşük ücretli çalışan konumuna getirmektedir.

Siyasal iktidarın TMMOB Yasası’nda yapacağı değişiklik-
le ülkemiz kapıları akademik ve mesleki yeterliliği kanıt-
lanmamış yabancı mühendis, mimar ve şehir plancılarına 
sonuna kadar açılmaktadır! 

Oysa, ülkemizde mühendis, mimar ve şehir plancıları-
nın büyük bir kısmı işsizdir ya da meslek dışı işte çalışmak-
tadır.

Egemen devlet olgusu, uluslararası hukukta karşılılık il-
kesi üzerinden ilişki kurar. Hiç bir ülke tek taraflı olarak ken-
di vatandaşı aleyhine taviz vermez. Ancak, siyasal iktidar, 
tek bir ülke lehine değil, dünyadaki 191 ülkenin sermayesi 
lehine kendi vatandaşının aleyhine yasa hazırlamıştır.

Gelişmiş ülkeler, ülkemiz insanına turist olarak vize dahi 
vermezken, tüm dünya ülke vatandaşları hiçbir denetim 
ve kontrole tabi olmaksızın ülkemize gelecekler ve beyana 
dayalı meslek icra edebileceklerdir.

Kimsenin gitmek istemediği Suudi Arabistan bile, ülke-
miz mühendis, mimar ve şehir plancılarına ülkelerine giriş-
te sınav uygularken, Türkiye’de Suudi mühendis, mimar ve 
şehir plancıları diploma denkliğine ve mesleki yeterliliğe 
tabi olmayacaktır. Suudi Arabistan sadece bir örnektir.

Ülke vatandaşı olan mühendis, mimar ve şehir plancı-
larını uluslararası sermayeye teslim etmeye çalışan siyasal 
iktidar anayasal suç işlemeye hazırlanmaktadır.

Bu yasa tasarısı,

1. Hizmet sunumunda vatandaşa değil yabancıya  
öncelik veren,

2. Vatandaşı için aradığı koşulları yabancıdan istemeyen,

3. Mühendislik, mimarlık, hekimlik vb. hizmetlerde ya-
bancılarda akademik ve mesleki yeterlilik aramayan,

4. Ülkemizde işsizlik oranının yüksek olduğu üniversi-
te mezunlarını görmek yerine, yabancı şirketlerin ülkeye        
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FAŞİZME KARŞI DEMOKRASİ CEPHESİNDE
ORTAK MÜCADELEYE ÇAĞRI

DİSK, KESK, TMMOB ve TTB, 28 Haziran 2016 tarihinde bir basın toplantısı düzenleyerek, toplumsal muhalefetin 
aşizme karşı direnecek unsurlarını bir Demokrasi Cephesinde ortak mücadeleye çağırdı.

İstanbul Tabip Odası’nda düzenlenen basın toplantısına DİSK Genel Başkanı Kani Beko, KESK Eş Genel Başkanı 
Lami Özgen, TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz ve TTB Merkez Konseyi Başkanı Raşit Tükel’in yanı sıra

çeşitli demokratik kitle örgütlerinin ve siyasi partilerin temsilcileri katıldı.

TTB Merkez Konseyi Başkanı Raşit Tükel’in okuduğu açıklamada, Türkiye’nin her geçen gün uçurumun kıyısına daha fazla 
yaklaştığı, demokrasinin en basit ilkelerinin dahi rafa kaldırıldığı belirtildi. Ülkenin içinde bulunduğu karanlığa karşı 
“işaret fişeği” olacak bir demokrasi cephesinin kurulmasının acil olduğu belirtilen açıklamada, “Biz emek ve meslek 

örgütleri olarak üzerimize düşen sorumluluğu üstleneceğimizi burada hep beraber beyan ediyoruz” denildi.

Varlığını ülkeyi kutuplaştırıp, düşmanlaştırarak sağlayan 
iktidar, bugün kendi iktidarı karşısında gördüğü her kesi-
me savaş açmıştır. Ülkemiz her geçen gün daha fazla uçu-
ruma sürüklenmektedir.

İktidar fiili olarak uygulamaya soktuğu "Başkanlık” siste-
mini bir anayasa değişikliği ile güvence altına almak için 
her yolu kendisine mubah görmektedir.

Ülkemizin bir bölümünde her gün bombalar yağıyor, 
insanlar ölüyor, analar ağlıyor, doğa talan ediliyor, asırlık 
kentler harap oluyor. Yargıyı kontrolüne almış iktidar ül-
kemizi cezaevine dönüştürmeye devam ediyor. Bunlar da 
yetmezmiş gibi halkın seçtiği Vekillerin dokunulmazlıkları 
kaldırılırken askere dokunulmazlık getiriliyor. Halkın irade-
sine ve dolayısıyla Meclis'e darbe yapılıyor.

getireceği -mühendis, mimar, şehir plancısı olduğunu dahi 
bilmediğimiz- kontrol edilmeyen beyana dayalı mühendis 
ve mimarların istihdamına olanak veren,

5. Vergi ödemelerine gerek olmaksızın, yabancıların 
uzaktan (ülkeye gelmeden) hizmet sunmasını sağlayan,

6. Yabancıların serbest meslek mensubu olarak ken-
di ad ve namlarına kolayca hizmet sunmalarının önünü 
açarak kendi vatandaşı aleyhine haksız rekabet ortamı 
yaratan,

7. Yabancılara, nitelikleri bir yana, çalışma ve ikamet 
izni dahi almalarına gerek kalmaksızın muafiyet tanıyan,

8. Kamu yararına dernek ve vergi muafiyeti olan vakıf-
larda yabancılara çalışma iznine tabi olmadan çalışma 
hakkı veren,

9. Ar-Ge ve Serbest Bölgeler konusunda özel hüküm ge-
tiren, bir niteliğe sahiptir.

Hazırladıkları yasayla akademik ve mesleki yeterliliği 
olmayan mühendis, mimar ve şehir plancıları ülkemizde 
meslek icra edecekler ve denetimden muaf olacaklardır!

Yabancı bir üniversiteden mezun yurttaşımız ülkemiz-
de çalışacağı zaman her türlü denetimden geçecekken, 
aynı üniversiteden mezun yabancı ülke vatandaşı ülkemi-
ze hiçbir denetimden geçmeden girecektir.

Meclis’e sunulan yasa taslağı, denetimsiz bir sermaye 
akışı ve denetimsiz bir hizmet sunumunu yasalaştırmak 
anlamına gelmektedir.

Biz, yabancıların çalışma izni konusunda değişiklik yapan 
bu tasarının Meclis gündeminden çekilmesini istiyoruz.

Kendi ülkesinde yabancı konumuna getirilen mühen-
dis, mimar ve şehir plancıları, yurttaşlık haklarını elinden 
almak isteyenlere “dur!” diyecektir.

Mühendisini, mimarını, şehir plancısını gözden çıkaran-
lar bilmelidirler ki, bu ülkenin mühendis, mimar ve şehir 
plancıları da kendilerini gözden çıkaracaktır. 

Emin KORAMAZ

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
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Son yaşanan olaylar da göstermektedir ki demokrasinin 
en basit ilkeleri dahi rafa kaldırılmıştır.

Faşizmin paralı sivil militanları gece vakti mekan basar-
ken, ertesi gün resmi üniformalı güçler bütün bir sokağı 
gaza boğarak saldırıyı sürdürmektedir. Gökkuşağının tüm 
renkleri düşman ilan edilmekte, basın ve ifade özgürlüğü 
tamamen yok edilmekte, ülkemiz topyekun karanlığa bo-
ğulmak istenmektedir.

Bu gidişat başta emekçileri tehdit etmektedir. Irkçı-ge-
rici-ayrımcı politikalarla bölünen, baskıcı politikalarla sus-
turulan bir toplumda emeğin hakları her gün daha fazla 
tehdit altında olacaktır. Üstelik siyasi iktidar, bu toprakları 
daha güvencesiz, daha ucuz çalışacak kölelerin yaşadığı 
bir emek cehennemi haline getirdikçe, çeşitli sermaye ke-
simlerinden aldığı desteği de sürdürmektedir.

İktidar tüm gücüyle yoksul halka, emekçilere, işçilere 
saldırmayı sürdürmektedir. Demokrasi düşmanlığı emek 
saldırısıyla birlikte gelmektedir. Savaş koşullarının etkisiyle 
derinleşen ekonomik kriz, artan emek sömürüsü ile aşıl-
maya çalışılmaktadır. Emekçilerin en demokratik hak ara-
ma talepleri ortadan kaldırılmak istenmektedir.

Emek ve meslek örgütlerinin büyük bir baskı altına alın-
dığı, örgütlenmenin, sendika üyesi olmanın suç sayıldığı, 
grev yapmanın ve meydanlara çıkmanın fiilen yasaklandı-
ğı bir ülkede emeğin haklarını savunabilmesi ve bu hak-
ların kazanılabilmesi için demokrasinin kazanılması gerek-
mektedir.

Kadınların ve çocukların bedenleri eril istismar ve şid-
dete maruz kalmakta, hayatın her alanında kadınlara yö-
nelik saldırılar iktidar tarafından körüklenmektedir. Kaç 
çocuk doğuracakları, ne giyecekleri, nasıl yaşayacakları 
iktidar tarafından belirlenmeye çalışılan kadınlar, yeni yasal 
düzenlemelerde evden, yarı-zamanlı çalıştırılacak ucuz ve 
güvencesiz işgücü olarak görülmektedir.

İktidar, "tek din, tek inanç” politikalarıyla ortaya koydu-
ğu tutumla başta Alevi yurttaşlar olmak üzere toplumdaki 
farklı inanç gruplarını ötekileştirmeye ve baskı altında tut-
maya devam etmektedir.

İktidar cephesinin attığı her adım, laik yaşamın tümden 
tasfiyesini hedeflemektedir.

Otoriter ve baskıcı iktidar ayakta kalabilmek için de-
mokrasi adına ortaya çıkan bütün evrensel değerlerin içini 
boşaltmakta, ihtiyacı olan finansı da en kolay doğaya ve 

emeğe saldırarak yaratmaktadır. Bugün siyasi iktidar doğa-
nın ve kentlerin talanının önünü açarak yaşam alanlarımıza 
saldırmaktadır. Yeraltı kaynakları kar hırsıyla talan edilirken 
doğa, ağacı, kurdu kuşu, börtü böceğiyle yok edilmektedir.

Savaş çığırtkanlığı yapıp barış şansını bu toplumun elin-
den alanlar, insanlığın, işçinin, doğanın, kadının, çocukla-
rın, hayvanların, kentlerin düşmanıdır.

Bu koşullar altında toplumsal muhalefetin bütünlüğü-
nü sağlayarak onu harekete geçirmeyi sağlayacak, karan-
lığa karşı "işaret fişeği” olacak bir demokrasi cephesi acil 
olarak kurulmalıdır. Böylesi bir kuruluş sürecinde biz emek 
ve meslek örgütleri olarak üzerimize düşen sorumluluğu 
üstleneceğimizi burada hep beraber beyan ediyoruz.

Ülkemiz yurttaşlarını felaketin kıyısına sürükleyen bu 
vahim ve karanlık gidişat karşısında emekten, demokrasi 
ve barıştan yana mücadele eden tüm kurumların, sendika-
ların, meslek odalarının içinde yer alabileceği bir demok-
rasi cephesi, bu iktidarın karşısına dikilecek cürete sahip 
olacaktır.

İktidarın "düşman" ilan ettiklerini, yani kardeşlerimizi, 
dostlarımızı, yoldaşlarımızı, diline Nazım'ın şiirlerini dola-
yanları, barış türkülerini ezberleyenleri omuz omuza ver-
meye, Türkiye'nin giderek ağırlaşan koşulları altında, ülke-
nin kaderini değiştirmeye çağırıyoruz.

Demokrasi için verilecek emeğimiz, uğruna direnile-
cek memleketimiz, faşizme ve diktatörlüğe teslim edil-
meyecek düşlerimiz var!

DİSK-KESK-TMMOB-TTB
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SANAYİNİN SORUNLARI VE ANALİZLERİ (XVI)

SANAYİDE PATİNAJ: YATIRIMLAR ARTMIYOR

Sanayide yatırımlar yerinde sayıyor

•	Makina	Mühendisleri	Odası	araştırmasına	göre	sanayi	yatırımları	son	3	yıllık	dönemde	patinaj	yapıyor.	

•	 Sadece	2006	yılı	ile	2015	yılı	yatırımlarında	sektörlerin	ağırlığı	incelendiğinde,	imalat	sanayinin	payının	6	
puan gerileyerek yüzde 35‘ten yüzde 29‘a düştüğü görülüyor. Bu azalma ağırlıkla özel sektörün, imalat sanayi-
ne yatırımdan uzak durmasından kaynaklanmaktadır.

TMMOB Makina Mühendisleri Odası (MMO), her ay iktisatçı-yazar Mustafa Sönmez‘in katkısıyla hazırladığı sanayinin 
sorunları bülteninin on altıncısını "Sanayide yatırımların yavaşlaması sorunu" na ayırdı. 

TÜİK, Kalkınma Bakanlığı, Hazine verileri kullanılarak 
yapılan araştırmada yatırımların, özellikle de imalat sa-
nayisi yatırımlarının 2012 sonrası yerinde sayması soru-
nuna parmak basıldı. Araştırmanın bulguları şu başlık-
larla ifade edildi:  

• Türkiye ekonomisinde, özellikle 2012 sonrası hakim 
olan yatırım iştahsızlığı, 2015 yılında biraz düzelse de, 
sorun olmaya devam ediyor. Özellikle de sanayi yatırım-
larında patinaj dikkat çekici ve uyarıcı. Mart ayı sonunda 
açıklanan 2015 milli geliri ile ilgili veriler, yüzde 4 olarak 
açıklanan büyümede yatırımlardan katkının 1 puanda kal-
dığını göstermektedir.  

• 2014‘te yüzde 3‘lük büyümeye yatırımların katkısı negatif-
ti, 2013‘te yine 2015‘teki gibi, dörtte bir dolayındaydı. 2012‘de 
ise yine negatifti. Büyümenin yatırımlardan rüzgar alamadı-
ğı, özellikle sanayi yatırımlarının patinaj yaptığı bir dönemin 
nasıl aşılacağı ve yeniden bir büyüme ivmesinin nasıl yaka-
lanacağı, Türkiye ekonomisinin en önemli sorunlarından biri 
olarak duruyor.

• Son yıllarda yatırımların hız kesmesi sorunu, özellikle 
imalat sanayi yatırımları söz konusu olduğunda, daha ya-
kıcı olmaktadır. Sadece 2006 yılı ile 2015 yılı yatırımlarında 
sektörlerin ağırlığı incelendiğinde, imalat sanayinin payı-
nın 6 puan gerileyerek yüzde 35‘ten yüzde 29‘a düştüğü 
görülüyor. Bu azalma ağırlıkla özel sektörün imalat sanayi-
ne yatırımdan uzak durmasından kaynaklanmaktadır.

• Toplam özel sektör yatırımları 2012-2104 döneminde 
reel olarak geriledi, ancak 2015‘te yüzde 6 arttı. Burada baz 
etkisi ile bu sayıya ulaşıldığının altı çizilmeli. Özel sektör ya-
tırımları tümden gerilerken, imalatın 2006‘da yüzde 46 olan 
payı, 2012-2015 döneminin ortalaması olan yüzde 35‘e kadar 
inerek 10 puan azaldı.

• Türkiye‘nin yüzde 10‘da kemikleşen resmi işsizliği-
ni aşağı çekmesi, yeni yatırımlarla mümkündür. Bunun 
için de bir an önce yatırım ikliminin yeşertilmesi kaçınıl-
maz olmalıdır. Özellikle de ihracatın sürükleyicisi olan ve 
dış ticarete konu hizmetleri de etkileyen imalat sanayisi 
yatırımlarının, kamu kesimini de dışlamayan ve bölgesel 
dengesizliği de azaltacak tarzda hızlandırılmasına öncelik 
vermek, teşvik ve caydırma politikalarını buna göre uyar-
lamak gerekiyor.  

• Bunlar, ekonomik olduğu kadar politik ve diplomatik iyi-
leştirmeler, reformcu adımlar gerektiriyor. 
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SANAYİNİN SORUNLARI VE ANALİZLERİ (XVII)

MMO SANAYİNİN SORUNLARI VE ANALİZLERİ (XVII) RAPORUNDAN :
SANAYİSİZLEŞME ANADOLU’YU KURUTUYOR

TMMOB Makina Mühendisleri Odası tarafından hazırlanan, Sanayinin Sorunları ve Analizleri (XVII) "Sanayisizleşme 
Anadolu’yu kurutuyor" başlığıyla 18 Mayıs 2016 tarihinde yayımlandı. 

Sanayisizleşme Anadolu’yu kurutuyor

Makina Mühendisleri Odası araştırmasına göre sanayide bölgesel uçurum azalmıyor, Anadolu çoraklaşıyor.

Sadece 2006 yılı ile 2015 yılı yatırımlarında sektörlerin ağırlığı incelendiğinde, imalat sanayinin payının 6 puan geri-
leyerek yüzde 35’ten yüzde 29’a düştüğü görülüyor. Bu azalma ağırlıkla özel sektörün imalat sanayine yatırımdan uzak 
durmasından kaynaklandı.

TMMOB Makina Mühendisleri Odası (MMO), her ay iktisatçı-yazar Mustafa Sönmez‘in katkısıyla hazırladığı sanayinin 
sorunları bülteninin on yedincisini  “Sanayide bölgesel uçurum”  na ayırdı. 

TÜİK, Kalkınma Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı, SGK, 
Hazine verileri kullanılarak yapılan araştırmada imalat 
sanayisinde bölgesel uçurumların sağlanmış görünen 
teşviklere rağmen azalmadığına dikkat çekildi. Araştır-
manın bulguları şu başlıklarla ifade edildi:

Tüm ekonomiyi sürükleme gücü, dinamizmi olan ima-
lat sanayisi, özellikle son 5 yılda hızla ivme kaybediyor. 
İmalat sanayisinin ivme kaybında, Anadolu’daki sanayinin 
erimesi, kurutulması, potansiyelinin atıl kalması önemli bir 
etken. Tarihsel olarak bir kısmı kamu, bir kısmı özel sektör-
ce gerçekleştirilen Anadolu’daki imalat sanayisi, kamudaki 
hızlı özelleştirmeler-kapatmalar, özel sektörde ise yıkıcı it-
halat ve teşviksizlik nedeniyle yaşanan gerileme ile önemli 
erozyonlar gösterdi.

Ekonominin genelinde milli gelirin üretimi, Türkiye coğ-
rafyasına dengeli dağılmamakta, hatta Türkiye, bu konuda 
OECD ve AB sıralamalarında dengesizlikte en öndeki ülke-
ler arasında yer almaktadır.

Sanayisizleşme tüm ülke için ciddi bir tehdit olmayı 
sürdürürken, var olan sanayi İstanbul odaklı ve İstanbul’un 
inisiyatifinde “Marmara odaklı” biçimde çarpıklığını koru-
yor. 2013 “Yıllık Sanayi ve Hizmet İstatistikleri” imalat sana-
yisinde yaklaşık 3,5 milyon işçinin çalıştığını gösteriyor ve 
İstanbul’un yüzde 28 payla hakimiyetini ortaya koyuyor. 
Marmara Bölgesinin payı ise yüzde 52’ye ulaşıyor.

Veriler, Doğu ve Güneydoğu’nun imalat sanayisindeki 
cılızlığını da sergilemektedir. Nüfusun yüzde 18’inin yaşa-
dığı bu bölgede imalat sanayisi çalışanlarının ancak yüzde 
3’ü istihdam ediliyor ve toplam cirodaki pay da yüzde 2’nin 
altında kalıyor.

Bölgesel uçurumu biraz olsun daraltmak için bugüne 
kadar izlenen politikalar etkisiz kalmaya devam ediyor. 
Her şeyi teşvik etmekten, seçici olamayan, özel bir bölge-
yi, sektörü teşvik edemeyen mevcut teşvik programı, so-
nuçta, amaçlanan bölgesel uçurumu daraltmaya yetecek 
gibi görünmemektedir. Nitekim 2012 Haziran–2015 sonu 
döneminde 309 milyar TL’lik yatırımın teşviklerle destekle-
neceği kararlaştırılmış, ancak sektörel olarak bakıldığında 
imalat sanayisinin bu toplamda payı yüzde 38’de kalmıştır.

Yatırımların bölgesel dağılımı, teşvik politikalarının den-
gesizliği azaltamadığını göstermektedir. Teşvike bağlanan 
309 milyar TL’lik yatırımdan İstanbul’un da yer aldığı 1. 
bölge yüzde 35 ile ilk sırayı almıştır. Yine Batı’da yer alan 2. 
bölge ve 3. bölge yüzde 31 pay almışlardır. Böylece teşvik-
li yatırımların üçte ikisi zaten gelişmiş ve görece gelişmiş 
bölgelere yapılmıştır. Buna karşılık en az gelişmiş bölge 
Doğu ve Güneydoğu(6. bölge) teşvikli yatırımlardan ancak 
yüzde 5 pay alabilmiştir.

Yatırımların patinaj yaptığı, özellikle sanayi yatırımları-
nın askıya alındığı son yıllarda, yeni bir büyüme paradig-
ması, sanayiye yeni bir bakış açısı, yatırımları özendirecek 
yeni bir yaklaşım gerekmektedir

Üretilecek yeni paradigmada, “seçici” teşvik kadar “cay-
dırıcılık” aracı da devreye alınmalı, İstanbul başta olmak 
üzere, bazı bölgelere, sanayi yatırımların yönelmesinin 
önüne engeller konulmalıdır. Sanayide kamu yatırımcılığı 
etkili bir biçimde rol almalı, yerel inisiyatiflerin, kooperatif-
lerin, yerel yönetimlerin de imalat sanayisini geliştirmeleri 
için etkinleştirilmiş ve demokratikleştirilmiş merkezi plan-
lama ile koordineli, büyüme çabaları desteklenmelidir. 
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MÜHENDİS KADINLAR

NEO-LİBERAL POLİTİKALAR VE KADIN

Kapitalizm ve neo-liberal politikalar varlığını sürdürebil-
me, geliştirme ve daha çok kar/kazanç elde etmek amacıyla 
kullanabileceği her türlü yöntemi bedeli her ne olursa olsun 
kullanmaktan çekinmez.

Bu yöntemler içerisinde en çok kullanılanlardan biri “geri-
ciliktir”. Gericilikte kendi içerisinde bir çok alt politika ve yön-
temler içermektedir. Doğası gereği, kendinden olmayan her-
şeye düşmandır, toplumun bütününü baskılamayı hedefler.

Gericiliğin en önemli araçlarından biri de Kadın olmuştur. 
Jules Ferry’nin “Kadına egemen olan her şeye egemen olur, 
Kilise bu yüzden kadına egemen olmak ister ve demokra-
si tam da bu yüzden Kadın’ı Kilise’nin elinden kurtarmalıdır” 
sözü gericiliğin evrensel olarak kadını araç olarak kullandığını 
göstermektedir. 

Günümüzde şekil değiştiren ve kendine yeni yollar arayan 
kapitalizm en eski silahını elinden bırakmamaktadır ve Türki-
ye’deki gelişmelerden de görüleceği üzere yine ilk hedefte 
kadınlar vardır. 

Kadınların özgürleşme yolunda yüzyıllar içerisinde milim 
milim kat ettiği yolu geri çevirmeye çalışmaktadırlar.

Gericiler kadınları eve kapatmaya çalışmakta, Kadınları eve 
kapattıktan sonra onların büyüttükleri çocukları kontrol et-
mek sömürü sistemi için oldukça kolay olacaktır. 

Daha önce hedefe alınmış olan kadın artık sömürü siste-
minin savunucularını, gericilik taraftarlarını yetiştiren bir yapı-
ya dönüştürülmüş olmaktadır.

Günümüz Türkiye’sinde de ne yazık ki bu gerici zihniyet 
ve onların ürettiği politikalar pervasızca dile getirilmekte ve 
çıkardıkları yasalarla da uygulanmaktadır. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Ben kadın erkek 
eşitliğine inanmıyorum Kadın erkek eşitliği fıtrata ters. Kadınlar 
erkeğin yaptığı işi yapamaz. Herkes Müslüman olursa kadın ci-
nayeti olmaz…Kadın Allah’ın erkeklere emanetidir”!

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in “Kadınlar iş aradığı için 
işsizlik oranı yüksek”

AKP il Genel Meclis Üyesi Erhan Ekmekçi’nin, “Kızlar oku-
yunca erkekler evlenecek kız bulamıyor”

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun, “Evdeki işler 
yetmiyor mu?”

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in 
“Anası tecavüze uğruyorsa neden çocuk ölsün? Anası ölsün.”

AKP’li İnsan Hakları Komisyonu Başkanı Ayhan Sefer Üs-
tün’ün “Tecavüzcü, kürtaj yaptıran tecavüz kurbanından 
daha masumdur.

Başbakan eski yardımcısı Bülent Arınç’ın “Kahkaha atan 
kadın iffetsizdir”

...gibi listenin uzayacağı gerici söylemler ve son olarakta 
Mecliste, “Aile Bütünlüğünü Olumsuz Etkileyen Unsurlar ile 
Boşanma Olaylarının Araştırılması ve Aile Kurumunun Güç-
lendirilmesi İçin Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi 
İçin” kurulan araştırma komisyonu kadını aile ve toplum içeri-
sinde nasıl şekillendirmek istediklerinin açık bir göstergesidir.  

Kendilerini de bir kadının doğurduğunu, çocuklarının da 
bir kadın tarafından dünyaya getirildiğini unutan bu zihniyet 
ne yazık ki kadınların da içinde olduğu azımsanmayacak bir 
topluluk tarafından alkışlanmaktadır, alkışlatılmaktadır. 

Bize düşen bu kabul edilemez zihniyete karşı direnmek, 
hayatımızı, geleceğimizi ve çocuklarımızı teslim almasına en-
gel olmaktır.

Bu zihniyete sahip insanların geri kazanılması başka bir 
yazının konusu olmakla birlikte teslim olmanın kabus olaca-
ğının bilinmesi gerekmektedir.   

TMMOB çatısı altında kadın erkek omuz omuza yürüttü-
ğümüz baskıya gericiliğe karşı mücadelemiz devam edecek-
tir. Örgütlü toplum güçlü toplumdur ve “Kadınlar örgütlü, 
TMMOB daha güçlü”.

TMMOB MMO Adana Şube
Kadın Komisyonu
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MMO ADANA ŞUBE ÖĞRENCİ ÜYE KOMİSYONU

GELECEĞİMİZE VE GELENEĞİMİZE SAHİP ÇIKIYORUZ

Ülkemizi içine alan karanlık artan bir ivmeyle büyü-

meye devam ediyor. Ormanlarımız, kıyılarımız, dağlarımız 

yağmalanıyor, soluduğumuz hava zehirleniyor, insan sağlı-

ğı hiçe sayılıp yaşam alanlarımız kısıtlanıyor. Halkın çıkarına 

göre yürütülmesi gereken enerji politikaları birilerinin ce-

bini doldurmaya devam ediyor.

Laiklik karşıtı gerici dalga, eğitimi daha da niteliksizleş-

tirerek eğitimin bilimselliğini tamamen ortadan kaldırıyor. 

Nefes almak isteyen ve bu karanlık içinde hapsolmaya 

razı olmayıp geleceklerine sahip çıkan birçok lisenin sesi 

bastırılmaya çalışılıyor. Gerici tarikat ve dernekler çocukla-

rımızın beyinlerini yıkıyor, hatta alenen laiklik kavramının 

anayasadan kaldırılması gündeme geliyor.

Adı konmamış bir savaşla şehirler bombalanıyor, insan-

lar ölüyor ve yaşam alanları harabeye çevriliyor. Bu kirli ve 

tutarsız politikaların bedelini yine halk ödüyor.

Hangi şartlar altında yaşadığımızı göstermek için sıra-

lanan bu örnekler daha da çoğaltılabilir. Asıl önemli olan 

bu karanlığın karşısında aydınlığı savunan, memleketine, 

yaşam alanına, mesleğine, geleceğine sahip çıkan birileri-

nin olup olmamasıdır.

Tam da bu noktadan baktığımızda yıllardır doğasına 

sahip çıkan, yağma ve talan düzeninin karşısında duran 

ve emekçi halkın çıkarını kendi çıkarından ayrı görmeyen 

bir TMMOB vardır. Ülkemizde bu dönemlerde ortaya çıkan 

birçok gelişme TMMOB’un bu aydınlık geçmişindeki nite-

liklerinin daha da artan bir ivmeyle devam etmesi gerekti-

ğini göstermektedir.

Hepimizin farkında olduğu gibi TMMOB’un varlığını his-

settirmesi gereken en önemli alanlardan biri de üniversi-

telerdir. Üniversite öğrencileri (yani bizler) gelecekte ucuz 

işgücü olmak üzere  okullarda sıramızı bekliyoruz.

Niteliksiz bir eğitimle niteliksiz mühendisler olma yo-

lunda emin adımlarla ilerliyoruz. Bilimsel eğitim yerine 

“büyük” şirketlerin, insanları daha da sömürmesi için gere-

ken mühendislik eğitimini görüyoruz.

Mühendisliğin tanımını; bilimi ve tekniği emekçi hal-

kın hizmetine sunmak olarak değil de meslektaşlarımızın 

üzerlerine basa basa sömürü ve talan aracı haline gelen 

“büyük” firmaların yöneticisi, konumuna gelmek olarak 

algılıyoruz –algılamak zorunda bırakılıyoruz-. Bunların far-

kında olup, geleceklerine sahip çıkıp refleks gösteren öğ-

renciler de polis, ögb, soruşturmalar gibi baskı ve sindirme 

uygulamalarına maruz kalıyor. 

İşte bu nedenlerden dolayıdır ki TMMOB’un varlığını en 

çok hissettirmesi gereken alanlardan biri üniversitelerdir. 

Büyük bir geleceksizlik ve karanlık içinde olan üniversitele-

rimizin TMMOB’un aydınlığına ihtiyacı vardır.

Bu aydınlığı tabi ki şimdiden başlayarak gelecekte de 

bizler yaratacağız. TMMOB’un geçmişinden ve haklılığın-

dan aldığı güçle emekçi halktan yana ve toplumcu fikir-

leri başta üniversiteler olmak üzere bulunduğumuz her 

alanda hızla yaymaya devam edeceğiz. Hem mesleğimize 

hem de memleketimize sahip çıkacağız. Bunu ancak bir-

likte başarabiliriz.

MMO Adana Şube

Öğrenci Üye Komisyonu
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Tezin Adı : Rüzgar türbini tasarım parametrelerinin incelenmesi ve 
  türbin kanat tasarımlarının analiz edilmesi

1 – ÇALIŞMANIN AMACI VE ÖNEMİ: 

Ülkemizin diğer dünya ülkeleri arasında konumunu 
daha iyi duruma getirmesi için ekolojik dengeyi göz önü-
ne alarak enerji üretim tesisleri kurması gelecekte daha 
güçlü olarak ayakta kalabilmesi için önemli bir adımdır. Bu 
nedenle ülkemizin alternatif enerji kaynaklarına yönelme-
si gereklidir. Günümüzde kullanılan rüzgar türbinlerinin 
tasarımında dikkat edilen tüm konuların irdelenmesi ve 
kullanım amacı ve kullanılacağı bölgeye göre kanat tasa-
rımlarının analizi önem arz etmektedir.

Tüm bu bilgiler ışığında rüzgar türbinlerinin kanat ta-
sarımları, rüzgar türbinlerinden beklenmekte olan enerji 
üretiminin maksimum düzeyde olmasının sağlanması, 
yüksek dönüş hızlarında minimum kanat ve gövde hasar 
düzeyinde bulunması, kanat sayısı ve uç hız oranlarının 
dengesinin sağlanması, kanat karakteristiklerine bağlı tit-
reşimlerin kanat gövde ve diğer parçaların zarar görme-
mesinin sağlanması ve minimum yatırım maliyetleri ile 
maksimum verim hedefleri göz önüne alındığında rüzgar 
türbininin en önemli parçası olarak karşımıza çıkan kanat-
ların istenen özelliklere göre bekleneni vermesi amacı ile 
rüzgar türbin parçaları ile birlikte en iyi şekilde irdelenmesi 
amaçlanmıştır. 

2 – MATERYAL VE YÖNTEM:

2.1. Materyal

Mevcut halde çalışan rüzgar türbinlerinin tasarım sitille-
ri incelenecek,  günümüzde kullanılan rüzgar türbinlerinin 
hız kontrol sistemleri ile türbin hızına etki eden faktörler 
irdelenecek, bunlarla birlikte enerji üretim kapasitelerine 
göre türbinler incelenerek megawatt ölçeğindeki tasarım-
lardaki belirleyici unsurlara dikkat çekilecektir. 

2.2. Yöntem

Daha sonra bulunan veriler ışığında mevcut sistemler 
üzerinde tasarım uygulanabilirliği incelenecektir. 

2.2.1 İncelenecek Özellikler ( konular )

2.2.2 Rüzgar türbinlerinin tasarım sitilleri araştırılarak, 
tasarım sitillerine göre tasarlanan rüzgar türbinlerinin ana 
elemanları ile diğer elemanların detaylıca incelenmesi 
sağlanacak, günümüzde kullanılan rüzgar türbinlerinin 
hız kontrol sistemleri ile türbin hızına etki eden faktörler 
irdelenecek, bunlarla birlikte enerji üretim kapasitelerine 
göre türbinler incelenerek megawatt ölçeğindeki tasarım-
lardaki belirleyici unsurlara dikkat çekilecektir.Günümüzde 
kullanılan rüzgar türbinlerinin kanat tasarımları incelene-
cek, uygulamadaki kanatların rüzgar hızlarına bağlı olarak 
alternatif kanat tasarımları oluşturulup oluşturulamayaca-
ğı analiz edilecektir

2.2.3 Verilerin Değerlendirilmesi

Rüzgar türbin kanadının performansı, kanat profilinin 
doğru seçilmesi ile birlikte kanat imalatındaki hassasiyet 
ve kanat malzemesinin seçimi ile yakından ilgilidir. Bu se-
beple kanat imalatında hassas üretimin gerçekleştirilmesi 
ciddi bir önem arzetmektedir.

Rüzgar türbinlerinin ekonomik sonuçları   
      dikkate alındığında :

• İlk yatırım maliyeti fazla olmasına karşın bakım mali-
yetlerinin uygunluğu

• Diğer enerji üretim yöntemlerine karşın tamamen do-
ğal ve karbon salınımı yapmayan bir üretim şekli oluşu

• Kurulan alanlarda az yer kaplaması neticesinde kulla-
nıma kısıtlı alan muhteviyatına gerek duyulmaması
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TÜKETİCİ KREDİSİ DOSYA MASRAFLARININ
GERİ ALINABİLMESİ HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKENLER

Anayasanın “Tüketici Korunması” başlıklı 172. madde-
sine göre “Devlet Tüketicileri Koruyucu ve aydınlatıcı ted-
birleri alır, tüketicilerin kendilerini, koruyucu girişimlerini 
teşvik eder.” Anayasanın bu maddesi uyarınca, 1995 yılın-
da 4077 Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun yürürlüğe 
girmiş ve 10. maddede “Tüketici Kredileri” Yasal düzenle-
meye kavuşturulmuştur. 

Getirilen bu düzenleme ile, Bankalar tüketici kredileri 
sözleşmelerinde yaptıkları veya yapacakları masrafları  an-
cak ayrıntılı biçimde ödeme planında belirtmek koşuluyla 
talep edebileceği belirtilmiştir. Fahiş masraf taleplerinin ise 
Kanun kapsamında “haksız şart” olarak değerlendirilmesi 
mümkün kılınmıştır.

Bir tüketici kredisi sayılan kredi kartları ayrıca 5464 sayılı 
Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu’na tabidir. Bu Ka-
nun’un 24. maddesinde "...sözleşmede yer almayan .. mas-
raf gibi adlar altında hiçbir şekilde ve surette ödeme talep 
edilemez ve kart hamilinin hesabından kesinti yapılamaz. 
Sözleşmede kart hamilinin haklarını zedeleyici ve kart 
çıkaran kuruluş lehine tek taraflı haksız şartlar sağlayan 
hükümlere yer verilemez.” denilerek tüketiciyi korumaya 
yönelik adımlar genişletilmiştir.

Ayrıca “Tüketiciden, kredi kartı üyelik ücreti veya benze-
ri isimler altında, kullanım bedeli olarak ücret, kredi kartı-
nın geçerlilik süresi boyunca bir defaya mahsus olarak alı-
nabilir. Kredi kartının geçerlilik süresi üç yıldan az olamaz. 
Kredi kartı üyelik ücretinin azami tutarı TC Merkez Bankası 
tarafından belirlenir.” şeklinde bir kısıtlama getirilerek, kre-
di kartları ve banka kartları için alınan senelik aidatların, 
kartların geçerlilik süresi boyunca bir defaya mahsus ola-
rak alınabileceği belirtilmiştir.

Yukarıda anlatılan bütün bu yasal düzenlemelere rağ-
men Bankalar tüketicilerden, dosya masrafı ve kredi kartı 
aidatı adı altında kesintiler yapmaya devam etmekte, ka-
nuni düzenlemelere aykırı davranmaktadırlar. Bu açıdan 
tüketicinin yapması gereken ise; ya bankalarına ya da 
yargı mercilerine başvurmak olacaktır. Uygulamada ban-
kalardan talep edilen bu kesintilere genellikle ret cevabı 
geldiğinden, sizlere kısaca yargı mercilerine başvuru yolu-
nu anlatacağım.

Öncelikle kredi çektiğiniz bankanın herhangi bir şu-
besine giderek kullanmış olduğunuz kredi için veya kredi 
kartınızdan yapılan kesintileri görmek için döküm isteyiniz. 
Burada dikkat edilmesi gereken nokta ”kredi kullandığınız 
şubeye gitmeniz gerektiği söylenebilir. “ Ama bu kesinlikle 
yanlıştır. Yani Adana’daki bir banka şubesinden çekmiş ol-
duğunuz kredi için, aynı bankanın başka bir ilindeki şube-
sinden de bu dökümleri isteyebilirsiniz. Bu dökümler için 
sizden ücret talep edebilirler ama şunu unutmayın bu dö-
kümler ücretsiz olarak verilmelidir.  Bu nedenle kesinlikle 
kredi dökümünüz için ücret ödemeyiniz. 

Sonrasında bu dökümlerde yer alan “Dosya Masrafı, 
kredi dosya masrafı, kredi tahsis ücreti, kredi kullandı-
rım ücreti, kredi dosya ücreti vb.” adı altında geçen kesin-
tileri inceleyin. Dökümü aldıktan sonra bankaya herhangi 
bir talepte bulunmanıza gerek yoktur. 

Tüketici Kredisi Dosya Masraflarını Geri Almak için 
2014 yılına kadar öncelikle bankalara dilekçe ile birlikte 
başvurularak dosya masrafı talep ediliyordu, bankalar da 
cevaben dosya masrafını vermeyeceğini tüketicisine bil-
diriyordu. Tüketici de gelen ret cevabıyla hakem heyetine 
başvuruyordu. Ama 2014 yılından itibaren artık bankadan 
gelecek ret cevabına gerek bulunmamaktadır. Doğrudan 
elinizdeki dekont, makbuz, döküm, kredi sözleşmesi vb. 
Belgelerle tüketici sorunları hakem heyetine başvuru yap-
malısınız. Tüketici hakem heyetleri ilçelerde Kaymakamlık 
içerisinde, illerde ise Valilik ya da Bilim, Sanayi ve Teknoloji 
il müdürlükleri çatısı altında faaliyet göstermektedir. 

Ayrıca hemen belirtelim tüketici sorunları hakem heye-
tine başvuru için hiçbir ücret talep edilmemektedir. Yani 
Tüketici Kredisi Dosya Masrafı Geri Almak için tüketici 
sorunları hakem heyetine başvuru yaparken hiçbir ücret 
ödemeniz gerekmemektedir.
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RENÉ CHAR

KIRMIZI AÇLIK

Çılgındın sen.

Ne de uzaklarda kaldı şimdi!

Öldün, bir parmağın ağzının önünde,

Soylu bir devinimde,

Sevgi gösterisine bir son vermek için;

Yeşil bir paylaşımın soğuk güneşinde.

Öylesine güzeldin ki hiç kimse ayırdına varamadı ölümünün.

Sonra, gece olmuştu, benimle yola çıktın.

Güvensizlik tanımayan çıplaklık

Yüreğinin çürüttüğü göğüsler.

Bu rasgele dünyada rahatça

Seni kollarına alıp sıkan bir adam

Sofraya geçti.

Saygın ol, var değilsin yoksa.

Çeviri : Tahsin SARAÇ

AYKIRI DAVRANMAK

Var olan evcil domuzlarınıza boyun eğin siz.
Var olmayan tanrılarımın yolundan gideceğim ben.
İnsan kalacağız biz bağışlanmazlık pahasına.

Çeviri : Tahsin SARAÇ

GERÇEKLER HÜRRİYETİ GETİRECEK
Gecesin sen, lâmbasın;
Bu baca görmen için,
Bu döşek dinlenmen için,
İçmen için bu su;
Işığındır can veren insanlara,
Duvarlar bu insanlar için,
Ey Mariée,
Ey tutsak kadın!

Çeviri : Asım BEZİRCİ

René Char
1907 - 1988

Günümüzün en önemli ozanlarından Rene Char gençliğinde 
kısa bir süre gerçeküstücülük akımına katıldıktan sonra, şiirlerinde 
tümüyle kendine özgü bir uslüp yaratmayı başarmıştır. Le marteau 
sans maitre (1934) adlı kitabındaki şiirleri şaşırtıcı imgelerle dolu 
olmakla birlikte, Char’ın sesindeki ağırbaşlılık da dikkati çeker.

İkinci dünya savaşı sırasında Fransız Direniş Hareketinde bü-
yük yararlılık gösteren ozanın Seuls demeurent (1945) ve Feuillets 
d’Hypnos (1946) adlı kitaplarında topladığı şiirler bu dönemin ya-
şantılarından esinlenmiştir, ama Char’ın zamana bağlı olmayan de-
ğerlerle ilgili görüslerini de dile getirir.

Fransa’nın kır ve köy yaşayışından esinlendi. Şiirini insanın mutluluğuna olan özlemi ve olumlu değerlere 
duyduğu inançla besledi. Fransa’nın güneyinde, doğup büyüdüğü Vaucluse’de yaşayan ozan, doğa sevgisini 
şiddetle yumuşaklılığı uzlaştıran özlü bir şiirsellikle yansıtmayı başarmıştır. Le soleil des eaux (1949) adlı oyunu 
ile Lettera amorosa (1953) ve Recherche de la base et du somet (1955) Char’ın başarısının parlak örnekleridir.

Direnme günlerinde Char, oluk oluk kan akıtılan bir bölgede, bir taşra çetesinin başında, Yüzbaşı Alexandre 
takma adıyla çalışıyordu. Bir gün, en yakın arkadaşlarından birinin öldürülme sahnesinde hazır bulunmuş, ama 
bütün bir köy halkının kurtarılması söz konusu olduğu için, hiç tanışıklık vermeden sessizce olayı seyretmiş, acı-
sını suskunluğuna gömmüştü. Sonradan bütün çıplaklığıyla anlattığı bu olayı bile bir politika ekseninde değil, 
bir etik eksende döndürür ozan. Çünkü onun için ‘militan yok, insanın davası vardır’.

Bu insanlık davasının savunulmasında toplumcu dünya görüşünü benimsemiş, Alman nazizmine karşı yur-
dunu silahla savunma eylemine herkesten önce koşup katılmış, ama tüm yaşamı boyunca hiçbir siyasal partiye 
girmemiştir, kendi deyimiyle böyle bir ‘sınırlamayı’ hep reddetmiştir.”
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ZEKA OYUNLARI

“Oyunu bizim partiye ver!”

Adam yolda giderken düşmüş.

Arkadan gelen yardıma koşmuş,

kaldırıp “Geçmiş olsun” demiş. Düşen adam ona teşekkür etmiş:

“Sizin bu iyiliğinize, bu yardımınıza nasıl karşılık verebilirim?”

Meğer yardıma koşan adam bir politikacıymış...

“İlerideki seçimlerde oyunuzu bizim partiye vererek” demiş.

Düşen adam birden bozulmuş, kaşlarını çatarak:

“Beyefendi” demiş “Yanılıyorsunuz.

Ben düşünce kıçımı yere vurdum, başımı değil!”

GÜLELİM...EĞLENELİM...DÜŞENELİM...
YANITI

X' in 3m. geriden başlaması yerine eşit başlayıp 3m. fazla 
koşacağını varsayalım. X 100m. ye geldiğinde Y 97m. de  

olacaktır. Yarışı kazanmak için ikisinin de önünde 3m. 
vardır. X daha hızlı olduğuna göre yarışı o kazanacaktır.

 YANITI
A doğmadan önce kardeşi (yani abisi) ölmüştür.

İKİ KARDEŞ
Bir köyle ilgili nüfus kayıtları incelenmektedir.

A isimli köylünün kayıtlarına bakıldığında
bu kişinin ölmüş bir kardeşi olduğu yazılmaktadır.

Ölmüş kardeşinin kayıtlarına bakıldığında ise hiç bir 
kardeşi olmadığı yazılmaktadır.

Her iki kayıtda da yazılanlar doğru olduğuna göre,
durumu nasıl açıklarsınız ?

YARIŞÇILAR
X ve Y adlarında iki yarışçı 100 metrelik bir yarış yaparlar.

X yarışı  bitirdiğinde Y 97 metre koşabilmiştir.
Bunun üzerine ikinci yarışa X 3 metre geriden başlar.

İkinci yarışın sonucu ne olur.
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ÜYELERİMİZDEN HABERLER

BAŞSAĞLIĞI

- Ertuğrul ÖZKELEŞ' in torunu oldu.

Üyemizi ve eşini tebrik ediyor,
gözünüz aydın diyoruz.

- Cumali GEL rahatsızlık geçirdi.

Üyemize ve yakınlarına geçmiş olsun
dileklerimizi sunuyoruz.

Geçmiş Dönem İskenderun Tems. Yürütme Kurulu

- Başkanı Ayhan KARAN’ın ağabeyi,

Gecmiş Dönem Niğde Tems. Yürütme Kurulu Başkanı

- Metin EKİNCİ' nin kayınvalidesi,

Geçmiş Dönem Yöneticilerimizden

- Soner B. YILDIRIM’ ın ağabeyi,

- İbrahim DÜZENOĞLU’ nun babası,

- Şemsettin EMARE’ nin babası,

- Bülent KARAYTUĞ’ un babası,

- Hasan Kuntay CANOĞULLARI’ nın annesi,

- Ahmet Selim KILINÇ’ ın babası,

- İsmet KOŞMAZ’ ın babası,

- Cengiz HAS’ ın kuzeni ve kuzeninin eşi vefat etti.

Kaybımız büyük, üzüntümüz derindir.
Üyemizin eş, dost ve yakınlarına

ayrıca camiamıza başsağlığı diliyoruz.

GEÇMİŞ OLSUN

TEBRİKLER

HOŞGELDİN
BEBEK

Geçmiş Dönem Yöneticilerimizden
- Zeydan KARALAR’ın kızı, 

- Ali Eren ÇELENK’in kızkardeşi,

- Kazım GÖZÜKÜÇÜK’ün oğlu,

- Sait DİLER’in oğlu,

- Serhat AKSOY’un kızı evlendi. 

Üyelerimizi ve eşlerini tebrik ediyor,
mutluluklarının daim olmasını diliyoruz.

- Yalçın Emre ERSÖZ evlendi. 

Üyemizi ve eşini tebrik ediyor,
mutluluklarının daim olmasını diliyoruz.
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ÜYELERİMİZE VE YAKINLARINA YAZ DÖNEMİNDE
TEOMAN ÖZTÜRK ÖĞRENCİ EVİ VE SOSYAL TESİSİ’NDE

KONAKLAMA İMKÂNI...

TMMOB'ye bağlı odaların üyeleri ve yakınları 01 Temmuz - 30 Eylül 2016 tarihlerinde TMMOB Teoman 
Öztürk Öğrenci Evi ve Sosyal Tesisi’nde konaklayabilecek. TMMOB Teoman Öztürk Öğrenci Evi ve Sosyal 
Tesisi’nde kahvaltı dahil olmak üzere günlük tek kişilik odada 40 TL, iki kişilik odada 60 TL. katılım payıyla 
konaklama yapılabilecek.

TMMOB’ye bağlı odaların ve üyelerin katkılarıyla oluşturulan ve öğrenim döneminde TMMOB üyelerinin 
çocukları ile mühendislik, mimarlık ve şehir plancılığı öğrencilerinin konakladığı tesiste yaz döneminde 
üyeler ve yakınlarının konaklamasına imkân tanınacak.

İLETİŞİM  : 
TMMOB Teoman Öztürk Öğrenci Evi ve Sosyal Tesisi
Mehmet Akif Ersoy Mah. 295. Sokak No: 6 Yenimahalle / Ankara
Tel : 0 312 386 10 38      http://ogrencievi.tmmob.org.tr

ULAŞIM  : 
Kızılay'dan 220, 221, 297 numaralı otobüslerle Ankara İl Sağlık Müdürlüğü durağında;
Ulus Hacettepe Köprüsü altından Batıkent dolmuşlarıyla Ankara İl Sağlık Müdürlüğü durağında;
Metroyla Macunköy durağında inerek

TMMOB Teoman Öztürk Öğrenci Evi ve Sosyal Tesisi'ne ulaşabilirsiniz.






