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SUNUŞ

Değerli Meslektaşlarımız;

Ortadoğu coğrafyasında süregelen savaş her geçen gün şiddetini 
arttırırken ülkemiz de karanlığın içerisine doğru ilerlemeye devam 
ediyor.  Kentler yakılıyor-yıkılıyor, bombalar patlıyor, sokağa çıkma 
yasakları ilan ediliyor. Basın özgürlüğüne kilit vurulmaya devam edi-
liyor, faili meçhul cinayetler işleniyor, kadınlarımız şiddet gördüğü 
aile fertleri ve eşleri tarafından katlediliyor. 

Gün Can Dündar, Erdem Gül ve Cumhuriyet Gazetesi‘nin Ya-
nında Olma Günüdür!

Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve Ankara Temsilcisi 
Erdem Gül, AKP iktidarının Suriye iç savaşını silahlı destek ile kışkırtan 
politikalarını kanıtlı bir şekilde deşifre ettikleri için tutuklandılar. Ka-
muoyunda "MİT Tırları" olarak bilinen silah sevkiyatını, meslek ilkeleri 
doğrultusunda haberleştiren Cumhuriyet Gazetesi'ni hedefleyen bu 
tutuklama, iktidarın muhalif hiçbir ses  istemeyen baskıcı politikala-
rının bir ürünüdür.

Can Dündar, Erdem Gül, Cumhuriyet Gazetesi ve baskı altındaki 
hiçbir demokratik kuruluş ve kişi yalnız değildir! Toplumsal muhale-
fetin dayanışma ve birliğinin büyütülmesi gereken bir dönemdeyiz. 
Gün emperyalizme, faşizme, gericiliğe, halkların birbirine kırdırılma-
sına dayanışma içinde karşı çıkmaya devam etme; eşit, özgür, laik, 
bir arada yaşamın hâkim kılınacağı demokratik bir Türkiye mücade-
lesine birlik içinde devam etme günüdür.

Tahir Elçi'ye Sıkılan Kurşun Demokrasi ve Barışa Yöneliktir

Yandaş medyanın hedef gösterdiği, kendisini ölümle tehdit eden-
lere, "sizden korkan sizin gibi alçak olsun" diyen, özel hareket timle-
rinin "radikal dinci-milliyetçi çizginin hakimiyeti altında" olduğunu 
belirten, Can Dündar ve Erdem Gül‘ün tutuklanması üzerine "şiddetli 
bir toplumsal refleks gösterilmezse dönüşü olmayan karanlık tünel-
den geri dönüş zor olacak" diyen, barış mücadelesinde toplumun 
gönlüne taht kurmuş Diyarbakır Barosu Başkanı Tahir Elçi ne yazık 
ki katledildi. Diyarbakır`da Dört Ayaklı Minare`nin yanı başında Tür-
kiye tarihinin en alçak ve karanlık cinayetlerinden birisi daha işlendi. 
Odamız Tahir Elçi‘ye yönelik tehditleri ve ona sıkılan kurşunu emeğe, 
demokrasiye, barışa karşı olarak değerlendirmekte ve kınamaktadır.

Kadına Yönelik Şiddete Hayır!

AKP yeni Türkiye'sini inşa ederken, kadınlar da sosyo-ekonomik 
politikaların odağına konuldu. İktidar, kadınlara ilişkin ne zaman bir 
şey söylese arkasından kadın haklarına ilişkin bir geri adım ortaya 
çıktı. 13 yıldır kadınların toplum içindeki ekonomik, kültürel ve sosyal 
etkinliği siyasi iktidarın bilinçli politikaları ile sürekli azaltılarak; top-
lumsal cinsiyet eşitsizliğine, kadınların cinayete kurban gitmesine; 
işyerinde, sokakta, evde taciz, tecavüz ve saldırıya maruz kalmasına; 
bedeninin, emeğinin ve kimliğinin sömürülmesine yol açan ataerkil 
politikalar gün geçtikçe derinleştirildi.

Kadın cinayetlerinin yüzde 1.400 arttığı Türkiye, bu geri adımlarla, 
kadının sosyal statüsü, eğitim ve istihdamı açısından 3. Dünya ülke-
leri arasında yerini aldı.

Savaşın, kadına yönelik her türlü ayrımcılığı ve şiddet ortamını 
güçlendirdiğini biliyoruz. Bu bağlamda 25 Kasım Kadına Şiddete 
Karşı Uluslararası Mücadele Gününde diğer kadın örgütleri ile bir-
likte alanlardaydık. Gericiliğin, savaşın, ayrımcılığın kadın özgürlü-
ğüne bir tehdit olduğu bilinciyle, kadını ret ve inkâr eden her türlü 
ideolojiye karşıyız.

Savaşa Karşı Barış Hemen Şimdi Demeye Devam Edeceğiz!

Siyasal iktidar, bilindiği üzere başından beri Suriye savaşına taraf 
olmuş, siyasal İslamcı-şeriatçı güçleri mezhepçi bir şekilde destek-

lemiş, emperyalist güçlerin politikalarının aktif taşeronu olmuştur. 
Suriye iç savaşı gerek mezhep gerekse etnik yönleriyle ülkemize taşın-
mış,  toplumsal atmosfer dinci-mezhepçi, milliyetçi politikalarla be-
lirlenir olmuştur. Bu duruma, bir Rusya uçağının Türkiye tarafından 
düşürülmesi ile birlikte, ülkemizin çok yönlü, çok boyutlu bir şekilde 
büyük uluslararası güçler arasındaki gerilim ve çatışmalarda açık bir 
taraf olması ve savaş riskleri de eklenmiştir.

10 Ekim Ankara Katliamını Unutmadık, Unutturmayacağız!

Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük katliamını 10 Ekim'de 
yaşadık. 10 Ekim sabahı Ankara Gar'ında ölüme sadece birkaç da-
kika mesafedeydik. 10 Ekim'den bu yana her saniyeyi, her dakikayı, 
her gününü yasımızla, isyanımızla, öfkemizle ve yaşamını yitiren 
yoldaşlarımızı anarak geçirmeye devam ediyoruz. Yoldaşlarımızın 
miraslarına, emek, demokrasi ve barış mücadelelerine layık olmak 
için birbirimize kenetlendik ve bu dayanışma acılarımızı hafifletiyor, 
kararlılığımızı biliyor, geleceğe dair umudumuzu büyütüyor.

Değerli Meslektaşlarımız;

10 Ekim Katliamı emek, demokrasi ve barış mücadelemizde artık 
bir dönüm noktasıdır. Geleceğimizi belirleyecek bir nitelik taşımak-
tadır. Katliamın gerçek faillerinin açığa çıkarılıp cezalandırılmaması 
durumunda yeni katliamlar, yeni saldırılar kaçınılmaz olacaktır.

Halkı beyaz toroslarla korkutmak isteyenlerin, faili meçhulleri açı-
ğa çıkarmak için en ufak çaba harcamak bir yana açılan davaları da 
kapatanların, polise sınırsız yetki verenlerin, günlerce sokağa çıkma 
yasakları ilan edenlerin, buralarda çocuk, kadın onlarca sivilin yaşa-
mını yitirmesine neden olanların, ülkemizi IŞİD'in ve çetelerin arka 
bahçesi haline getirenlerin bu katliamı açığa çıkartmayacağı açıktır.

Yılmayacağız, sinmeyeceğiz, geri çekilmeyeceğiz.

10 Ekim`de olduğu gibi bugün de "Savaşa İnat, Barış Hemen Şim-
di!" diyoruz. Emek, Barış ve Demokrasi için mücadeleye devam!

Biz yaşamın her alanında arkadaşlarımızı yaşatacak, katilleri ve so-
rumluları hatırlatacağız! Yüz arkadaşımızı yitirdiğimiz katliamın da-
vası "Yüzyılın Davası" olacak ve bu davayı biz kazanacağız! Emek-Ba-
rış-Demokrasi kazanacak! Sömürü-Savaş-Faşizm kaybedecek!

Değerli Meslektaşlarımız;

16-17 Ocak'ta yapılacak olan MMO Adana Şube 23. Dönem 
Olağan Genel Kurulu ve Seçimlerine siz ve bütün üyelerimizi; Şu-
bemizi, Odamızı ve TMMOB'mizi koruma ve güçlendirme görevimizi 
paylaşmaya davet ediyoruz.

Şubemiz önceki dönemlerde olduğu gibi 23. Dönemde de top-
lumsal sorumluklarını yerine getirmeye devam edecektir. Şubemiz, 
bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da, kendisini siyasetin mer-
kezine koymadan, kimsenin arka bahçesi olmadan, bilimsel-teknik 
ve toplumsal gerekliliklerin arkasında durarak, emek ve demokrasi 
güçlerinin birlikte mücadelesi için özverili pozitif konumunu sürdü-
recektir. 

MMO Adana Şube Yönetim Kurulu olarak, 2016 yılının üreten, 
hakça bölüşen, eşitlikçi, demokratik, barış ve kardeşlik içinde bir 
Türkiye yürüyüşünde bizleri özlemlerimize yaklaştıran bir yıl olma-
sı ve esenlik dilekleriyle yeni yılınızı kutluyor, saygılar sunuyoruz.

TMMOB MMO Adana Şube
Yönetim Kurulu
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BASIN AÇIKLAMALARI

Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve Ankara Temsilcisi Erdem Gül, dün AKP iktidarının Suriye iç savaşını si-
lahlı destek ile kışkırtan politikalarını kanıtlı bir şekilde deşifre ettikleri için tutuklandılar. Kamuoyunda "MİT tırları" olarak 
bilinen silah sevkiyatını, meslek ilkeleri doğrultusunda haberleştiren Cumhuriyet Gazetesi‘ni hedefleyen bu tutuklama, ikti-
darın muhalif hiçbir ses istemeyen baskıcı politikalarının bir ürünüdür. 

AKP iktidarı, bilindiği üzere demokrasinin olmazsa olmaz-
larından basının bağımsız ve özgür bir şekilde haber yapma 
ve halkın haber alma haklarını sürekli olarak ihlal etmekte ve 
tek sesli bir yandaş medya tekeli oluşturmayı hedeflemekte-
dir. Basın ve haber alma özgürlüğünü baskı ve zor ile ortadan 
kaldıran bu politika, AKP‘nin "yeni Türkiye"sinin emek, barış, 
demokrasi güçlerine, toplumsal muhalefete, siyasete, temel 
haklar ve özgürlüklere yönelik sistemli politikalarının bir par-
çasıdır. İktidar, kendisine karşı oluşan toplumsal muhalefetin 
iktidarı için birincil tehlike olduğunu bilmekte, bu nedenle ba-
sın dâhil herhangi bir muhalefet istememektedir. Bu politikalar 
Türkiye‘nin yönetim erkinin açık faşizme yöneldiğinin göster-
geleri olmuştur. 

Siyasal iktidar, bilindiği üzere başından beri Suriye iç sava-
şına taraf olmuş, siyasal İslamcı-şeriatçı güçleri mezhepçi bir 
şekilde desteklemiş, emperyalist güçlerin politikalarının aktif 
taşeronu olmuştur. Suriye iç savaşı gerek mezhep gerekse etnik 
yönleriyle ülkemize taşınmış,  toplumsal atmosfer dinci-mez-
hepçi, milliyetçi politikalarla belirlenir olmuştur. Bu duruma, 
bir Rusya uçağının Türkiye tarafından düşürülmesi ile birlikte, 
ülkemizin çok yönlü, çok boyutlu bir şekilde büyük uluslararası 

güçler arasındaki gerilim ve çatışmalarda açık bir taraf olması 
ve savaş riskleri de eklenmiştir. 

Cumhuriyet Gazetesi ve toplumsal muhalefetin bu politi-
kalara karşı çıkması, dün yapılan tutuklamanın gerçek nede-
nidir. Ve biliyoruz ki iktidarın bu politikası giderek daha fazla 
kesimi kapsayacaktır. Ancak bilinmelidir ki toplumsal muha-
lefet susturulamayacak, emek ve demokrasi güçleri AKP faşiz-
mine karşı direnecektir. 

Bugün başka bir Türkiye ve dünya özlemi ile AKP faşizmi 
karşı karşıyadır. 

Can Dündar, Erdem Gül, Cumhuriyet Gazetesi ve bas-
kı altındaki hiçbir demokratik kuruluş ve kişi yalnız değildir! 
Toplumsal muhalefetin dayanışma ve birliğinin büyütülmesi 
gereken bir dönemdeyiz. Gün emperyalizme, faşizme, geri-
ciliğe, halkların birbirine kırdırılmasına dayanışma içinde kar-
şı çıkmaya devam etme; eşit, özgür, laik, bir arada yaşamın 
hâkim kılınacağı demokratik bir Türkiye mücadelesine birlik 
içinde devam etme günüdür.

Ali Ekber ÇAKAR
TMMOB Makina Mühendisleri Odası Başkanı

GÜN CAN DÜNDAR, ERDEM GÜL VE
CUMHURİYET GAZETESİ’NİN YANINDA OLMA GÜNÜDÜR!

Yandaş medyanın hedef gösterdiği, kendisini ölümle teh-
dit edenlere, "sizden korkan sizin gibi alçak olsun" diyen, özel 
hareket timlerinin "radikal dinci-milliyetçi çizginin hakimiyeti 
altında" olduğunu belirten, Can Dündar ve Erdem Gül‘ün tu-
tuklanması üzerine "şiddetli bir toplumsal refleks gösterilmezse 
dönüşü olmayan karanlık tünelden geri dönüş zor olacak" di-
yen, Diyarbakır Barosu Başkanı Tahir Elçi ne yazık ki katledildi. 
Tahir Elçi, Diyarbakır‘ın merkez Sur İlçesi Balıkçılarbaşı bölgesin-
de bir çatışmada zarar gören tarihi Dört Ayaklı Minare önünde 
Barodan bir grup avukat ile birlikte açıklama yapıp "İnsanlığın 
bu ortak mekanında silah, çatışma, operasyon istemiyoruz" 
dedikten birkaç dakika sonra ensesine sıkılan bir kurşunla öldü-
rüldü. Olayda iki polis memuru da yaşamını kaybetmiştir. 

Bu olay, AKP iktidarının Taksim Gezi Parkı Direnişi ve 7 Ha-
ziran seçimlerinden sonra ülkemizi içine soktuğu şiddet-te-
rör-katliam ağının yeni bir halkasıdır. Kürt sorunu, Suriye iç 
savaşı, Rusya ile ilişkiler ve ülke içi siyaseti iç içe geçiren siyasi 

iktidar ülkemizi kan-terör-savaş sarmalı içine sokmuştur. Bu du-
rum, "İster kabul edilsin ister edilmesin, Türkiye‘nin yönetim sis-
temi değişmiştir" sözlerine de bir açıklık getirmektedir. Türkiye 
artık, terörün ve hatta bir iç savaş sürecinin mekânı olmuştur. 

TMMOB Makina Mühendisleri Odası Tahir Elçi‘ye yönelik 
tehditleri ve ona sıkılan kurşunu emeğe, demokrasiye, barışa 
karşı olarak değerlendirmekte ve kınamaktadır. Tahir Elçi ve 
olayda yaşamını kaybedenlerin aileleri, yakınları ve emek, barış, 
demokrasi güçlerine başsağlığı diliyor, acılarını paylaşıyoruz. 

Yineliyoruz, gün emperyalizme, faşizme, gericiliğe, 
halkların birbirine kırdırılmasına dayanışma içinde karşı 
çıkmaya devam etme; eşit, özgür, laik, bir arada yaşamın 
hâkim kılınacağı demokratik bir Türkiye mücadelesine bir-
lik içinde devam etme günüdür.

Ali Ekber ÇAKAR
TMMOB Makina Mühendisleri Odası Başkanı

ÜLKEMİZİN İÇİNDE BULUNDUĞU KARANLIK TÜNELE DİKKAT ÇEKEN      
TAHİR ELÇİ‘YE SIKILAN KURŞUN DEMOKRASİ VE BARIŞA YÖNELİKTİR
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YENİ YIL MESAJI

MMO ADANA ŞUBE
ÖĞRENCİ ÜYE BÜLTENİ
" ÇARK "  YAYINLANDI

ODA YÖNETİM KURULU BAŞKANI ALİ EKBER ÇAKAR’IN
ODA ÜYELERİNE YENİ YIL MESAJI

Sayın Üyemiz, 

Önemli gelişmelerin yaşandığı 2015‘in ardından yeni 
bir yıla giriyoruz. Odamız, örgütlülüğümüzün bütününün 
katkılarıyla başarılı çalışmalarını bu yıl da sürdürmüştür. 
Oda Yönetim Kurulu olarak çalışmalarımıza katkıda bulu-
nan herkese teşekkür ediyor; bütün üyelerimizin yeni yılını 
kutluyor ve 2016‘nın barış, esenlik, mutluluk içinde geç-
mesini diliyoruz. 

Bilindiği üzere sonuçları dikkate alınmayan 7 Haziran 
seçimlerinin ardından yapılan 1 Kasım seçimlerinden güç 
alan siyasi iktidar, bütün muhalefet güçlerini baskı ve şid-
det ile sindirmeye çalışmaktadır. İktidar, iç ve dış siyaset ile 
Kürt sorununda savaşı ve ölümleri kutsamaktadır. Kısaca, 
Türkiye zor bir döneme girmiştir.

Önümüzdeki dönemde gündeme gelecek olan "baş-
kanlık sistemi" ile "yeni anayasa" konusu, hem Türkiye‘nin 
bütününü hem de TMMOB Yasası‘nı ilgilendirmektedir. 
2014 yılı sonu-2015 yılı başında, İmar Yasası değişiklik tasa-
rısı içinde gündeme gelen TMMOB Yasası değişikliği, 7 Ha-
ziran ve 1 Kasım seçimleri nedeniyle yapılamamıştı. Ancak 
bu değişiklik girişimi, yine ve yakın bir tarihte gündeme 
gelebilecektir. İktidarın, hedefine giden yolda kendisine 
engel oluşturan yapıları tasfiye etme isteği, bildiğimiz üze-
re, yeni rant alanları yaratma çabasıyla doğrudan bir şe-
kilde bağlantılıdır. Fakat TMMOB ve Odamızın mücadeleci 
tarihi ve hep birlikte oluşturup sürdürdüğümüz gelenek, 
bizlere yeni yıl ve önümüzdeki yeni dönemde de rehberlik 
etmeye devam edecek denli güçlüdür. Örgütlü üyelerimiz 

ve çalışanlarımızın Odamız ve TMMOB‘yi sahiplenmesi ve 
dayanışması ile çalışmalarımızın düzey, nitelik ve etkinlik 
sahalarının korunması görevi önümüzdedir. 

Önümüzdeki dönemin başat konuları arasında, AKP‘nin 
"yeni Türkiye"sini tamamlayıcı nitelikteki "başkanlık sis-
temi" ile "yeni anayasa" konusu da bulunmaktadır. Bu iki 
önemli konu, hem Türkiye‘nin bütününü hem de Birliğimi-
zi, TMMOB Yasası‘nı ilgilendirmektedir. 2014 yılı sonu-2015 
yılı başında, İmar Yasası değişiklik tasarısı içinde gündeme 
gelen TMMOB Yasası değişikliği, 7 Haziran ve 1 Kasım se-
çimleri nedeniyle yapılamamıştı. Ancak bu değişiklik giri-
şimi, yine ve yakın bir tarihte gündeme gelebilecektir. Bu 
noktada önümüzdeki süreci örgütlü üyeliği, Oda-TMMOB 
örgütlülüğünü güçlendirici, saldırılara karşı birlik içinde 
hazırlıklı olmamızı gerektirecek bir tarz ve içerikle örgüt-
leme sorumluluğumuz artmaktadır. Bu koşullarda, 16-17 
Ocak‘ta yapılacak olan Şube genel kurullarımız ve seçim-
ler, iktidara verilecek cumhuriyetçi, laik, demokratik, top-
lumcu, kamucu bir yanıt olacaktır. Siz ve bütün üyelerimizi; 
Şubelerimizi, Odamızı ve TMMOB‘mizi birlik içinde koruma 
ve güçlendirme görevimizi paylaşmaya davet ediyoruz. 

Oda Yönetim Kurulu olarak, 2016 yılının üreten, hakça 
bölüşen, eşitlikçi, demokratik, barış ve kardeşlik içindeki 
bir Türkiye yürüyüşümüzde bizleri özlemlerimize yaklaştı-
ran bir yıl olması ve esenlik dilekleriyle yeni yılınızı kutlu-
yor, saygılar sunuyoruz. 

Ali Ekber ÇAKAR
TMMOB Makina Mühendisleri Odası Başkanı

Oda Yönetim Kurulu olarak, 2016 yılının üreten, hakça bölüşen, eşitlikçi, demokratik, barış ve 
kardeşlik içindeki bir Türkiye yürüyüşümüzde bizleri özlemlerimize yaklaştıran bir yıl olması ve

esenlik dilekleriyle yeni yılınızı kutluyor, saygılar sunuyoruz.
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İNSAN KAYNAKLARI WEB SİTESİ

İNSAN KAYNAKLARI WEB SİTESİ :  ufys.mmoadana.org
Sayın Üyemiz,

2011 tarihinden itibaren devam eden ve  üyelerimizin iş bulmalarında yardımcı olmak amacıyla faaliyette olan insan kaynakları modülünü, üyelerimizden gelen 
talepleri de değerlendirerek yenileme gereği duyduk.  Daha kapsamlı, daha etkin özelliklerinin olduğu ve  istatistiki bilgiler alarak çalışma perspektifleri  oluşturabi-
leceğimiz  profesyonel bir site için  İnsan Kaynakları modülü çalışmalarını tamamladık. 01.12.2015 tarihinden  itibaren faaliyete geçen yeni oluşturduğumuz insan 
kaynakları modülü adresi aşağıdaki gibi olup, iş arayan veya işinden memnun olmayan üyelerimiz tarafından, yeni iş ilanlarını takip etmek için kullanılabilecektir.
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"MAKİNA DAİRESİZ ASANSÖRLER" SEMİNERİ YAPILDI "HİDROLİK MOTORLAR VE VALFLER" SEMİNERİ YAPILDI

LPG DOLUM BOŞALTIM PERSONELİ KURSU YAPILDI

İŞARETÇİ VE SAPANCI KURSU YAPILDI

TÜPLÜ LPG DAĞITIM PERSONELİ KURSU YAPILDI
"TEKNİK HİZMET DEĞERLENDİRME" TOPLANTISI 
YAPILDI

03 Kasım 2015 tarihinde, MMO Adana Şube Eğitim Salo-
nu`nda,"Makina Dairesiz Asansörler" semineri yapıldı. Semi-
ner, MMO Adana Şube Yönetim Kurulu Başkan Vekili Hüseyin 
KALANTOR`un açılış konuşması, Şube Yönetim Kurulu Yedek 
Üyesi Mehmet Kerem FETULLAHOĞLU`nun sunumu ve 26 
üyemizin katılımıyla gerçekleşti.

10 Kasım 2015 tarihinde, MMO Adana Şube Eğitim Salo-
nu`nda,"Hidrolik Motorlar ve Valfler" semineri yapıldı. Semi-
ner, MMO Adana Şube Yönetim Kurulu Başkan Vekili Hüseyin 
KALANTOR`un açılış konuşması, Makina Mühendisi Mustafa 
AKTAŞ`ın sunumu ve 50 üyemizin katılımıyla gerçekleşti.

06 Kasım 2015 tarihinde, MMO Adana Şube Eğitim Salo-
nu`nda "LPG Dolum Boşaltım Personeli Kursu" MMO Adana 
Şube Teknik Görevlisi Halil BULUCU`nun eğitmenliği ve 22 
kursiyerin katılımıyla yapıldı.

11 Kasım 2015 tarihinde, MMO Adana Şube Eğitim Salo-
nu`nda, "İşaretçi ve Sapancı Kursu" MMO Adana Şube Teknik 
Görevlisi Halil BULUCU`nun eğitmenliği ve 22 kursiyerin katı-
lımıyla yapıldı.

15 Kasım 2015 tarihinde, MMO Adana Şube Eğitim Salo-
nu`nda "Tüplü LPG Dağıtım Personeli Kursu" MMO Adana 
Şube Teknik Görevlisi Halil BULUCU`nun eğitmenliği ve 19 
kursiyerin katılımıyla yapıldı.

09 Kasım 2015 tarihinde, MMO Adana Şube Yönetim Kurulu 
Üyeleri ve Şube Teknik Görevlilerin katıldığı "Teknik Hizmet 
Değerlendirme" toplantısı yapıldı.

ŞUBEMİZDEN HABERLER8



ŞUBEMİZDEN HABERLER

LPG DOLUM TESİSİ BOŞALTIM PERSONE-
Lİ KURSU MMO İSKENDERUN İLÇE  
TEMSİLCİLİĞİNDE YAPILDI

18 Kasım 2015 tarihinde, MMO İskenderun İlçe Temsilcili-
ğinde "LPG Dolum Tesisi Boşaltım Personeli Kursu" MMO İs-
kenderun İlçe Temsilciliği Teknik Görevlisi Mahmut ÖZER`in 
eğitmenliğinde yapıldı.

TÜPLÜ LPG DAĞITIM PERSONELİ KURSU 
MMO HATAY İL TEMSİLCİLİĞİNDE YAPILDI

22 Kasım 2015 tarihinde, MMO Hatay İl Temsilciliğinde "Tüp-
lü LPG Dağıtım Personeli Kursu" MMO İskenderun İlçe Tem-
silciliği Teknik Görevlisi Deniz KÖKER`in eğitmenliği ve 15 
kursiyerin katılımıyla yapıldı.

MMO NİĞDE İL TEMSİLCİLİĞİNDE   
"KLİMALARIN ÇALIŞMA PRENSİBİ"  
SEMİNERİ YAPILDI

23 Kasım 2015 tarihinde, MMO Niğde İl Temsilciliğinde "Kli-
maların Çalışma Prensibi" semineri yapıldı. Seminer, MMO 
Niğde İl Temsilciliği Teknik Görevlisi Bekir TUNÇ`un sunumu 
ve üyelerimizin katılımıyla gerçekleşti.

LPG DOLUM BOŞALTIM PERSONELİ  
KURSU TOROS TARIM MOLA   
TESİSLERİNDE YAPILDI

26 Kasım 2015 tarihinde, Toros Tarım Mola Tesisleri`nde "LPG 
Dolum Boşaltım Personeli Kursu" MMO Adana Şube Teknik 
Görevlisi Halil BULUCU`nun eğitmenliği ve 16 çalışanın katı-
lımıyla yapıldı.

"HİDROLİK POMPALAR, POMPA TESTİ, ARIZLAR VE 
ÇÖZÜMLERİ" SEMİNERİ YAPILDI

"IŞINIM İLE YÜZEYDEN ISITMA VE SOĞUTMA  
SİSTEMLERİ" SEMİNERİ YAPILDI

İŞARETÇİ VE SAPANCI KURSU YAPILDI

ŞANTİYE ŞEFLİĞİ MÜHENDİS YETKİLENDİRME KURSU 
YAPILDI

17 Kasım 2015 tarihinde, MMO Adana Şube Eğitim Salonu`n-
da,"Hidrolik Pompalar, Pompa Testi, Arızlar ve Çözümleri" 
semineri yapıldı. Seminer, MMO Adana Şube Yönetim Kuru-
lu Üyesi Mustafa DEMİRYÜREK`in açılış konuşması, Makina 
Mühendisi Nedim GÖRGÜLÜ`nün sunumu ve 48 üyemizin 
katılımıyla gerçekleşti.

25 Kasım 2015 tarihinde, MMO Adana Şube Eğitim Salo-
nu`nda, "İşaretçi ve Sapancı Kursu" MMO Adana Şube Teknik 
Görevlisi Halil BULUCU`nun eğitmenliği ve 15 kursiyerin katı-
lımıyla yapıldı.

27-29 Kasım 2015 tarihleri arasında, MMO Adana Şube Eği-
tim Salonu`nda "Şantiye Şefliği Mühendis Yetkilendirme 
Kursu" MMO Adana Şube Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa DE-
MİRYÜREK`in açılış konuşması, Makina Mühendisi Ahmet 
DÖRTDEMİR`in eğitmenliği ve 25 üyemizin katılımıyla yapıldı.

21 Kasım 2015 tarihinde, MMO Adana Şube Eğitim Salonu`n-
da, Şubemiz ve TTMD “Türk Tesisat Mühendisleri Derneği” ta-
rafından ortaklaşa düzenlenen "Işınım İle Yüzeyden Isıtma ve 
Soğutma Sistemleri" semineri yapıldı.Seminer, TTMD Adana İl 
Temsilcisi Haşim ALAN`ın açılış konuşması, Makina Mühendisi 
Remzi UĞUR`un sunumu ve 61 üyemizin katılımıyla gerçekleşti.
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EMTA KABLO`YA TEKNİK GEZİ DÜZENLENDİ MMO NİĞDE İL TEMSİLCİLİĞİNDE ÖĞRENCİ ÜYE  
TANIŞMA TOPLANTISI YAPILDI

KAZAN OPERATÖRÜ YETİŞTİRME KURSU YAPILDI

Ç.Ü. ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 1. SINIF 
ÖĞRENCİLERİYLE TANIŞMA TOPLANTISI YAPILDI

ÖĞRENCİ ÜYELERE YÖNELİK AUTOCAD KURSU YAPILDI

ÖĞRENCİ ÜYELERE YÖNELİK İLERİ EXCEL EĞİTİMİ 
YAPILDI

27 Kasım 2015 tarihinde, Öğrenci Üyelerimizin aldıkları eği-
timleri pekiştirmelerini sağlamak amacı ile Emta Kablo`ya 
teknik gezi düzenlendi.Ev sahipliğini Emta Kablo Müdürü ve 
MMO Adana Şube Yönetim Kurulu Saymanı Ümit Galip UN-
CU`nun yaptığı, MMO Adana Şube Yönetim Kurulu Başkan 
Vekili Hüseyin KALANTOR ve 33 öğrenci üyemizin katılımıyla 
teknik gezi gerçekleştirildi.

06 Aralık 2015 tarihinde, MMO Niğde İl Temsilciliğinde öğrenci 
üye tanışma toplantısı yapıldı. Oda Kuruluş Amacı, Faaliyetleri 
ve Oda-Öğrenci ilişkilerinden söz edildiği toplantıya, MMO Ada-
na Şube Yönetim Kurulu Başkan Vekili Hüseyin KALANTOR, MMO 
Niğde İl Temsilciliği Yürütme Kurulu Başkanı Sungur ECEMİŞ, Tem-
silcilik Yürütme Kurulu Üyesi Cafer YÜKERİ, Temsilcilik Teknik Gö-
revlisi Bekir TUNÇ ve 29 öğrenci üyemiz katıldı.

07-10 Aralık 2015 tarihleri arasında, MMO Adana Şube Eğitim 
Salonu`nda "Kazan Operatörü Yetiştirme Kursu" MMO Adana 
Şube Teknik Görevlisi Halil BULUCU`nun eğitmenliği ve 17 kur-
siyerin katılımıyla yapıldı.

09 Aralık 2015 tarihinde, Ç.Ü. Mühendislik - Mimarlık Fakültesi`n-
de, Endüstri Mühendisliği Bölümü 1. sınıf öğrencileriyle tanışma 
toplantısı yapıldı. Oda Kuruluş Amacı, Faaliyetleri, Oda-Öğrenci 
ve Oda-Bölüm ilişkilerinden bahsedilen toplantıya; MMO Adana 
Şube Yönetim Kurulu Başkan Vekili Hüseyin KALANTOR, Şube Yö-
netim Kurulu Üyesi Hasan Emir KAVİ, Şube Yönetim Kurulu Üyesi 
Mustafa DEMİRYÜREK, Şube Yönetim Kurulu Yedek Üyesi Arzu 
PEKDUR, MMO Denetleme Kurulu Üyesi Ali ÖZDEMİR, Şube Mü-
dürü Elif DOĞRUYOL, Ç.Ü. Endüstri Mühendisliği Bölüm Başkanı 
Prof. Dr. Rızvan EROL, Bölüm Öğretim Üyeleri ve 35 öğrenci katıldı.

28 Kasım-17 Aralık 2015 tarihleri arasında, MMO Adana 
Şube Eğitim Salonu`nda 4 hafta sonu devam eden "Autocad 
Kursu" MMO Adana Şube Teknik Görevlileri Taylan BALLI, Ali 
ŞENYILMAZ, Rıdvan KAYA`nın eğitmenlikleri ve 25 öğrenci 
üyemizin katılımıyla yapıldı.

06-13 Aralık 2015 tarihleri arasında, MMO Adana Şube Eği-
tim Salonu`nda 2 hafta sonu devam eden "İleri Excel Eğitimi" 
Uğur KARAKURAN`ın eğitmenliği ve 25 öğrenci üyemizin ka-
tılımıyla yapıldı.
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ŞUBEMİZDEN HABERLER

"DOĞA TALANI VE RANTA KARŞI YENİLEBİLİR VE 
TEMİZ ENERJİ" PANELİ DÜZENLENDİ

TAVAN VİNCİ OPERATÖRÜ YETİŞTİRME KURSU YAPILDI

MMO NİĞDE İL TEMSİLCİLİĞİNDE GENEL ÜYE  
TOPLANTISI YAPILDI

"TÜRKİYE`NİN ENERJİ GÖRÜNÜMÜ" PANELİ DÜZENLENDİ

BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ MAKİNA  
MÜHENDİSLİĞİ 1. SINIF ÖĞRENCİLERİYLE   
TANIŞMA TOPLANTISI YAPILDI

09 Aralık 2015 tarihinde MMO Adana Şube Eğitim Salonu`n-
da, öğrenci üyelerimize yönelik, MMO Adana Şube Öğrenci 
Üye Komisyonu tarafından "Doğa Talanı ve Ranta Karşı Yeni-
lebilir ve Temiz Enerji" paneli yapıldı. Panel, Makina Mühen-
disi Ahmet BÖRÜBAN`ın sunumu, MMO Adana Şube Başkan 
Vekili Hüseyin KALANTOR ve 43 öğrenci üyemizin katılımıyla 
gerçekleşti.

14-15 Aralık 2015 tarihleri arasında, MMO Adana Şube Eğitim 
Salonu`nda "Tavan Vinci Operatörü Yetiştirme Kursu" MMO 
Adana Şube Teknik Görevlisi Halil BULUCU`nun eğitmenliği 
ve 10 kursiyerin katılımıyla yapıldı.

16 Aralık 2015 tarihinde, MMO Niğde İl Temsilciliğinde, MMO 
Adana Şube Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Emir KAVİ, Şube Yö-
netim Kurulu Yedek Üyesi Arzu PEKDUR, Şube Yönetim Kurulu 
Yedek Üyesi Erol ZORLU, MMO Niğde İl Temsilciliği Yürütme 
Kurulu Üyeleri ve 29 üyemizin katılımı ile MMO Niğde İl Tem-
silciliği Genel Üye Toplantısı yapıldı.

16 Aralık 2015 tarihinde MMO Adana Şube Eğitim Salonu`n-
da, öğrenci üyelerimize yönelik, MMO Adana Şube Öğrenci 
Üye Komisyonu tarafından "Türkiye`nin Enerji Görünümü" 
paneli yapıldı.Panel, Makina Mühendisi Tahir BIYIKLIOĞLU`-
nun sunumu, MMO Adana Şube Başkan Vekili Hüseyin KA-
LANTOR ve öğrenci üyelerimizin katılımıyla gerçekleşti.

10 Aralık 2015 tarihinde, Bilim ve Teknoloji Üniversitesi’nde, 
Makina Mühendisliği Bölümü 1. sınıf öğrencileriyle tanışma 
toplantısı yapıldı. Oda Kuruluş Amacı, Faaliyetleri, Oda-Öğ-
renci ve Oda-Bölüm ilişkilerinden bahsedilen toplantıya; 
MMO Adana Şube Yönetim Kurulu Başkan Vekili Hüseyin 
KALANTOR, Şube Yönetim Kurulu Yedek Üyesi Arzu PEKDUR, 
Şube Müdürü Elif DOĞRUYOL, BTÜ Makina Mühendisliği Bö-
lüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. N. Filiz TÜMEN ÖZDİL, Bölüm Öğre-
tim Üyeleri ve 30 öğrenci katıldı.

MMO OSMANİYE İL TEMSİLCİLİĞİNDE 
"ASANSÖR İŞLETME, BAKIM VE PERİYO-
DİK KONTROL YÖNETMELİĞİ" SEMİNERİ 
YAPILDI

11 Aralık 2014 tarihinde, MMO Osmaniye İl Temsilciliğinde 
"Asansör İşletme, Bakım ve Periyodik Kontrol Yönetmeliği" se-
mineri yapıldı. Seminer, MMO Adana Şube Teknik Görevlisi Ke-
rem ŞAHİN`in sunumu ve 19 üyemizin katılımıyla gerçekleşti.
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ŞUBEMİZDEN HABERLER

KSG MAKİNA`YA TEKNİK GEZİ DÜZENLENDİ

17 Aralık 2015 tarihinde, Öğrenci Üyelerimizin aldıkları eği-
timleri pekiştirmelerini sağlamak amacı ile KSG Makina`ya 
teknik gezi düzenlendi.Teknik Gezi, MMO Adana Şube Yöne-
tim Kurulu Başkan Vekili Hüseyin KALANTOR ve 25 öğrenci 
üyemizin katılımıyla gerçekleşti.

MMO OSMANİYE İL TEMSİLCİLİĞİNDE 
GENEL ÜYE TOPLANTISI YAPILDI

17 Aralık 2015 tarihinde, MMO Osmaniye İl Temsilciliğinde, 
MMO Adana Şube Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Emir KAVİ, 
Şube Yönetim Kurulu Yedek Üyesi Uğur ÖZEL, MMO Osmaniye 
İl Temsilciliği Yürütme Kurulu Üyeleri ve Üyelerimizin katılımı 
ile Osmaniye İl Temsilciliği Genel Üye Toplantısı yapıldı

"TESİSATTA KALİTE KONTROL & TEST, 
BALANSLAMA VE DEVREYE ALMA"  
SEMİNERİ YAPILDI

19 Aralık 2015 tarihinde, MMO Adana Şube Eğitim Salonu`n-
da, Şubemiz ve TTMD “Türk Tesisat Mühendisleri Derneği” ta-
rafından ortaklaşa düzenlenen "Tesisatta Kalite Kontrol & Test, 
Balanslama ve Devre Alma" semineri yapıldı.Seminer, TTMD 
Adana İl Temsilcisi Haşim ALAN`ın açılış konuşması, Makina 
Mühendisi A.Emre KAN`ın sunumu ve 59 üyemizin katılımıyla 
gerçekleşti.

PLAKET TÖRENİ YAPILDI

18 Aralık 2015 tarihinde, meslekte 25. , 40. ve 50. yıllarını ta-
mamlayan meslektaşlarımıza Seyhan Oteli`nde Plaket Töreni 
düzenlendi.

ODAMIZIN 61. KURULUŞ YILDÖNÜMÜNÜ ÇOŞKUYLA 
KUTLADIK

Odamızın 61. Kuruluş Yıldönümü nedeniyle düzenlenen Gelenek-
sel Gecemiz 18 Aralık 2015 tarihinde Seyhan Oteli’nde yapıldı. 
MMO Adana Şube Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin ATICI ve MMO 
Yönetim Kurulu Sekreteri Yunus YENER’in açılış konuşmaları ile 
başlayan geceye, CHP Adana Milletvekilleri Zülfikar İnönü TÜMER, 
İbrahim ÖZDİŞ, Seyhan Belediye Başkan Yardımcıları Ulaş TOROS, 
Türkan EŞLİ, Ç.Ü Makina Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ka-
dir AYDIN, Ç.Ü. Endüstri Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Rız-
van EROL, Çukurova Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cafer ESENDE-
MİR, Adana Veteriner Hekimler Odası Başkanı Nihat KÖSE, Meslek 
Örgütlerinin Temsilcileri, MMO Adana Şube`ye bağlı Temsilcilik 
Yürütme Kurulu Üyeleri ve çok sayıda üyemiz ve yakınlarının katı-
lımıyla Odamızın 61. Kuruluş Yıldönümü coşkuyla kutlandı.

VII. EREN - ONUR DEMİRCAN HALI SAHA TURNUVASI 
FİNAL MAÇI İLE TAMAMLANDI

Şubemiz tarafından trafik kazasında yaşamını yitiren öğrenci 
üyelerimiz Eren-Onur DEMİRCAN adlı ikiz kardeşlerin anılarını 
yaşatmak amacıyla düzenlenen ve geleneksel hale getirilen 
Eren-Onur Demircan halı saha futbol turnuvası 20 Aralık 2015 
tarihinde final maçıyla tamamlandı. Ç.Ü. Mühendislik Bölü-
mü öğrencilerinin oluşturduğu takımların mücadele ettiği bu 
yıl 7.si yapılan turnuvayı, Ç.Ü. İnşaat Mühendisliği Bölümü 3. 
sınıf öğrencilerinin oluşturduğu takım kazandı. Yapılan kupa 
törenine, MMO Adana Şube Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin 
ATICI, Şube Yönetim Kurulu Başkan Vekili Hüseyin KALANTOR, 
Şube Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa DEMİRYÜREK, MMO De-
netleme Kurulu Üyesi Ali ÖZDEMİR, Şube Müdürü Elif DOĞ-
RUYOL Ankara`da ikamet eden ikizlerin babası Süleyman 
DEMİRCAN, annesi Necla DEMİRCAN, abisi Evrim DEMİRCAN 
ve öğrenciler katıldılar.

12



ŞUBEMİZDEN HABERLER

"ENERJİ VERİMLİLİĞİ" SEMİNERİ YAPILDI

MMO İSKENDERUN İLÇE TEMSİLCİLİĞİ GENEL ÜYE 
TOPLANTISI YAPILDI

MMO HATAY İL TEMSİLCİLİĞİNDE GENEL ÜYE  
TOPLANTISI YAPILDI

İŞARETÇİ VE SAPANCI KURSU YAPILDI

İŞARETÇİ VE SAPANCI KURSU YAPILDI

23 Aralık 2015 tarihinde, MMO Adana Şube Eğitim Salonu`n-
da,"Enerji Verimliliği" semineri yapıldı. Seminer, MMO Adana 
Şube Müdürü Elif DOĞRUYOL`un açılış konuşması, Makina 
Mühendisi Tahir BIYIKLIOĞLU`nun sunumu ve 35 üyemizin 
katılımıyla gerçekleşti.

23 Aralık 2015 tarihinde, İskenderun Ticaret ve Sanayi Oda-
sı`nda, MMO Adana Şube Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin 
ATICI, Şube Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Emir KAVİ, Şube Yö-
netim Kurulu Yedek Üyesi Arzu PEKDUR, Şube Yönetim Kurulu 
Yedek Üyesi Erol ZORLU, MMO İskenderun İlçe Temsilciliği Yü-
rütme Kurulu Üyeleri ve 24 üyemizin katılımı ile MMO İskende-
run İlçe Temsilciliği Genel Üye Toplantısı yapıldı.

25 Aralık 2015 tarihinde, MMO Hatay İl Temsilciliğinde, MMO 
Adana Şube Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin ATICI, Şube Yö-
netim Kurulu Başkan Vekili Hüseyin KALANTOR, Şube Yönetim 
Kurulu Üyesi Hasan Emir KAVİ, Şube Yönetim Kurulu Yedek Üye-
si Arzu PEKDUR, Şube Yönetim Kurulu Yedek Üyesi Uğur ÖZEL, 
MMO Hatay İl Temsilciliği Yürütme Kurulu Üyeleri ve 57 üyemi-
zin katılımı ile Hatay İl Temsilciliği Genel Üye Toplantısı yapıldı.

29 Aralık 2015 tarihinde, MMO Adana Şube Eğitim Salonu`n-
da, "İşaretçi ve Sapancı Kursu" MMO Adana Şube Teknik Gö-
revlisi Halil BULUCU`nun eğitmenliği ve 15 kursiyerin katılı-
mıyla yapıldı.

21 Aralık 2015 tarihinde, MMO Adana Şube Eğitim Salonu`n-
da, "İşaretçi ve Sapancı Kursu" MMO Adana Şube Teknik Gö-
revlisi Halil BULUCU`nun eğitmenliği ve 17 kursiyerin katılı-
mıyla yapıldı.

MMO HATAY İL TEMSİLCİLİĞİNDE "DO-
ĞALGAZLI CİHAZLARDA YOĞUNLAŞMA 
TEKNOLOJİLERİ" SEMİNERİ YAPILDI

24 Aralık 2015 tarihinde, MMO Hatay İl Temsilciliğinde "Doğal-
gazlı Cihazlarda Yoğunlaşma Teknolojileri" semineri yapıldı. 
Seminer, Makina Mühendisi Riyad ÖNAL`ın sunumu ve 15 
üyemizin katılımıyla gerçekleşti.

MMO HATAY İL TEMSİLCİLİĞİNDE "SIVI 
VEYA GAZ YAKITLI KAZANLARIN DOĞAL-
GAZA DÖNÜŞÜMÜ" SEMİNERİ YAPILDI

25 Aralık 2015 tarihinde, MMO Hatay İl Temsilciliğinde "Sıvı 
Veya Gaz Yakıtlı Kazanların Doğalgaza Dönüşümü" semineri 
yapıldı. Seminer, Makina Mühendisi Onur NALBANTOĞULLA-
RI`nın sunumu ve 15 üyemizin katılımıyla gerçekleşti.
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10 Ekim Ankara katliamının 1. ayında katliamın gerçekleştiği Tren Garı önünde anma etkinliği düzenlendi. 10 Ekim 
Emek, Barış, Demokrasi Mitinginin düzenleyicisi olan DİSK, KESK, TMMOB ve TTB tarafından gerçekleştirilen anma töreni-
ne çok sayıda kişi katıldı.

Katliamda hayatını kaybedenlerin isimleri ve resimlerinin bulunduğu "Emek, Barış ve Demokrasi" yazılı simgesel anıtın 
önüne saat tam 10.04'te karanfiller bırakarak başlanılan anma etkinliği saygı duruşu ile devam etti. Etkinlikte dört örgüt 
adına açıklamayı KESK Eş Başkanı Lami Özgen yaptı.

MMO VE TMMOB ‘DEN HABERLER

BASIN AÇIKLAMASI

Değerli Basın Emekçileri,

Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük katliamı üzerin-
den tam bir ay geçti. Bu bir ay da bizim için “en uzun ay” 
olarak tarihteki yerini aldı.. Her saniyesini, her dakikasını, 
her gününü yasımızla, isyanımızla, öfkemizle ve yaşamını 
yitiren yoldaşlarımızı anarak geçirdik. Yoldaşlarımızın mi-
raslarına, emek, demokrasi ve barış mücadelelerine layık 
olmak için birbirimize sarıldık. Dayanışma bir nebze olsun 
acılarımızı hafifletti, kararlılığımızı biledi, geleceğe dair 
umudumuzu büyüttü.

Değerli Basın Emekçileri,

Bizler 10 Ekim Emek, Barış ve Demokrasi mitingiyle ül-
kemizin içine sürüklendiği çatışmalı ortama dur demek 
istedik. Ülkemizdeki savaş iklimini ve ortamını dağıtmak, 
kendi var oluş ortamımızı korumak, emeğin haklarıyla ba-
rış ve demokrasi arasındaki dolaysız irtibatı kurmak istedik. 
Çatışmalardan en çok etkilenen, bedel ödeyenler olarak 
iktidarın ve Cumhurbaşkanının gerilimi artırıcı, kutuplaş-
mayı derinleştirici ve çatışmaları yaygınlaştıran politikaları-
na karşı halklarımızın ve emekçilerin özlemi ve talebi olan 
barış sesini yükseltmek, beyaz güvercinlerimizi ve balonla-
rımızı gökyüzüne uçurmak istedik.

10 EKİM ANKARA KATLİAMININ 1. AYINDA
TREN GARI ÖNÜNDE ANMA ETKİNLİĞİ DÜZENLENDİ
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Kendi hayallerini gerçekleştirmek için savaştan, kutup-
laşmadan, gerginlikten, halklar arası düşmanlık tohumları 
ekmekten her kim, hangi güç odakları beslenmek istiyor-
sa, 10 Ekim 2015 Cumartesi günü, saat 10.04’te barış irade-
mize bomba koyanlar onlardır…

Saldırıda 100'ü aşkın arkadaşımızı, kardeşimizi, canımı-
zı, dostumuzu, sevdiklerimizi yitirdik. Son olarak saldırıda 
yaralanan ve Edirne’de kalp krizi geçirerek yaşamını yitiren 
TÜM BEL-SEN şube başkanı Esfet Duran arkadaşımızı da 
maalesef kaybettik. 

400'ün üzerinde arkadaşımız hastanelerde tedavi gördü, 
ağır yaralı arkadaşlarımız tedavi görmeye devam ediyor. 

Terör saldırısında yaralanan ve bütün tedavileri yasal 
olarak devlet tarafından karşılanması gereken bu arka-
daşlarımızdan halen tetkik tedavi ücretleri isteniyor. İlgili 
makamlara yazdığımız uyarı yazıları görmezden geliniyor; 
telefonlarımız açılmıyor. Başbakan'a çağrıda bulunuyoruz. 
Bu ayıbı derhal düzeltin. Koruyamadıklarınızı daha fazla 
mağdur etmeyin.

Değerli Basın Emekçileri,

AKP iktidarı izlediği ırkçı/ayrımcı/tekçi/mezhepçi bir 
siyaset ekseniyle başta Suriye olmak üzere Ortadoğu’da 
da sorunların derinleşmesine, halklar arasında çatışmalı 
ortamların sürekli kendisini üretmesine neden olmuştur. 
IŞİD, El Nusra, El Kaide, Şam Cephesi ve daha birçok çeteci, 
paramiliter güçlere direk/dolaylı destek ve yardım nede-
niyle ülkeler kan gölüne çevrildi.

Bizlerin ve diğer tüm muhalif kesimlerin bu politikaların 
eninde sonunda ülkemize yansıyacağı ve AKP hükümeti-
nin çeteci güçlerle girdiği kirli, grift ilişkilerin suç olduğu 
yönündeki uyarılarımız ciddiye alınmadığı gibi adım adım 
AKP ve yandaş medya eliyle çeteci güçlerin hedefi haline 
getirildik. Dolaysıyla 10 Ekim bu politikalardan ve sivil dar-
be ortamından ayrı ele alınamaz, değerlendirilemez.

Değerli Basın Emekçileri,

10 Ekim Katliamı emek, demokrasi ve barış mücade-
lemizde artık bir dönüm noktasıdır. Geleceğimizi belirle-
yecek bir nitelik taşımaktadır. Katliamın gerçek faillerinin 
açığa çıkarılıp cezalandırılmaması durumunda yeni katli-
amlar, yeni saldırılar kaçınılmaz olacaktır.

Halkı beyaz toroslorla korkutmak isteyenlerin, faili meç-
hulleri açığa çıkarmak için en ufak çaba harcamak bir yana 

açılan davaları da kapatanların, polise sınırsız yetki veren-
lerin, günlerce sokağa çıkma yasakları ilan edenlerin, bu-
ralarda çocuk, kadın onlarca sivilin yaşamını yitirmesine 
neden olanların, ülkemizi IŞİD’in ve çetelerin arka bahçesi 
haline getirenlerin bu katliamı açığa çıkartmayacağı açıktır.

Katliamdan hemen sonra iktidar ve Saray’ın ısrarla bir 
algı operasyonu yürütmeleri, daha arkadaşlarımızın cansız 
bedenlerini toprağa gömmeden soruşturmanın seyrini 
değiştirmeye ve etkilemeye yönelik açıklama ve politika-
larının nedeni 1 Kasım’da daha da iyi anlaşılmıştır. İktidar 
sözcüleri “her kim ki bu saldırıdan nemalanmak istiyorsa 
arkasında da onlar vardır” diyorlardı. Söyledikleri tek doğ-
ru söz bu olsa gerek. Kısa süre sonra “Ankara saldırısından 
sonra oylarımız arttı” dediler ve oluşturdukları büyük korku 
dalgası üzerinden 1 Kasım’da tek başlarına iktidar oldular. 
Kimin nemalandığı da böylece ortaya çıktı.

Değerli Basın Emekçileri,

10 Ekim katliamında hedef, emektir, barıştır, demokrasi 
talebidir. Bizler, savaşın tam ortasında emek, barış, demok-
rasi dediğimiz için bize bir bedel ödetildi.

Fail mi arıyoruz? Fail bellidir. Bu ülkede barış sesinin 
daha gür, daha yankılanan bir biçimde çıkmasından KİM/
KİMLER rahatsız oluyorsa failler onlardır. Kimler hak arama 
mücadelesinden korkuyorsa, kimler sokakları emekçilere 
kapatmak istiyorsa failler onlardır.

Açıkça ifade ediyoruz, Reyhanlı, Diyarbakır, Suruç saldı-
rılarının aydınlatılmaması, dosyalara gizlilik kararı koyarak 
karartılması 10 Ekim katliamına davetiye çıkartmıştır.

Dolayısıyla bir taraftan 10 Ekim katliamına ilişkin tarihi 
nitelikte bir hukuki ve siyasi mücadele yürütecek bir yan-
dan da diğer saldırılara ilişkin davaların takipçisi olacağız. 
Yaşamını yitiren ve yaralanan arkadaşlarımız adına ve ku-
rumsal olarak suç duyurularında bulunduk.Gerçekler açığa 
çıkarılıp katiller hesap verinceye kadar bu davanın peşini 
bırakmayacağız. Yüzün üzerinde yoldaşımızı yitirdiğimiz 
bu davanın yüzyılın davası olması için ne gerekiyorsa, nasıl 
bir mücadele yürütmek gerekiyorsa bundan kaçınmaya-
cağımızın da bilinmesini isteriz.

Değerli Basın Emekçileri,

10 Ekim Katliamı sonrasında Ankara Gar Meydanı ve 
çevresinin mevcut mekânsal biçimi ile; sıradan bir me-
kan, trafik kavşağı şeklinde kullanılmaması gerekmektedir. 
100’ün üzerinde yurttaşımızın hayatını kaybettiği, yüzler-
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cesinin yaralandığı, binlercesinin bu acıya tanık olduğu ve 
milyonlarcasının derinden etkilendiği bu alçak saldırı son-
rasında Ankara, Gar meydanı ve çevresi Türkiye halkları için 
bundan böyle farklı bir anlam ifade edecektir. Bu “anlam”ın 
katliamın yaşandığı mekânda karşılık bulması ve meyda-
nın “anıt mekan” haline getirilerek yeniden düzenlenmesi 
bizim sorumluluğumuzdadır.

Bu meydanın adı bundan böyle “emek barış de-
mokrasi meydanı”dır. 

Katliamın gerçekleştiği Gar Meydanı ve çevresinin, 
ulusal ve uluslararası kamuoyunun dikkatini çekebilecek, 
toplumun farklı kesimleri tarafından benimsenebilecek 
geniş katılımlı uluslararası bir yarışma aracılığıyla yeniden 
düzenlenmesi için her türlü girişimde bulunacağımızı da 
bugün duyuruyoruz.

Emek barış demokrasi meydanının 10 Ekim Ankara 
katliamında yitirdiklerimizi anacağımız, günümüz siyasi 
ortamını ve toplumsal mücadele pratiklerini hatırlayacağı-
mız bir anıt mekân olarak düzenlenmesi, en azından hem 
kaybettiğimiz canlarımızın umutlarını geleceğe taşımamı-
zı sağlayacak hem de yaşadığımız bu toplumsal travmayı 
aşmamızda bize yardımcı olacaktır.

Değerli Basın Emekçileri,

Biliyoruz ki, yolumuz uzun, işimiz çok. Ancak bizi büyü-
tecek olan da bedenlerini siper eden yoldaşlarımızın bı-
raktığı yerden devam etmek, birlikte ve ortak mücadeleyi 
geliştirmek, faşizmden hesap sormaktır. Bizleri kanla, bom-
balarla susturmak, korkutmak, uslandırmak ve terbiye et-
mek isteyenlerden hesap soruncaya, bu katliamın arkasın-
daki bütün karanlık ilişkiler açığa çıkarılıncaya kadar bir an 
olsun durmayacağımızı buradan bir kez daha haykırıyoruz. 
Barış Karanfili yoldaşlarımıza vereceğimiz söz halklarımızın 
özlemini çektiği barışı sağlamak ve iktidar uğruna her şeyi 
yapabilecek kadar gözü kararanları, katliamı gerçekleşti-
renleri açığa çıkarıp hesap sormak olacaktır…

Yılmayacağız, sinmeyeceğiz, geri çekilmeyeceğiz.

10 Ekim’de olduğu gibi bugün de “Savaşa İnat, Ba-
rış Hemen Şimdi!” diyoruz. Emek, Barış ve Demokrasi 
için mücadeleye devam!
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TMMOB 4. KADIN KURULTAYI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Kurultayın açılışına her TMMOB etkinliğinde ve her Ka-
dın Kurultayında olduğu gibi TMMOB Yönetim Kurulu üye-
leri de katıldı. Ancak bir grup kadın, erkek yönetim kurulu 
üyelerinin salondan çıkmasını isteyerek, önceden planlan-
dığı çok belli olan bir kaos ortamı yarattılar.

Varoluşunu TMMOB karşıtlığı üzerinden kurgulayan 
bir grup kişi, kurultay programının başlangıcında 10 Ekim 
katliamında hayatını kaybedenleri anmak için KESK tara-
fından hazırlanan "Barış Güvercinlerini Unutmayacağız, 
Unutturmayacağız" isimli filminin gösterimi sırasında dahi 
saygı göstermeyip, ıslıklarla, bağırış, çağırışlarla kurultayın 
düzenini bozdular. Kurultayın sağlıklı bir şekilde yürütül-
mesi adına ortaya konulan tüm iyi niyetli çabalara rağmen 
demokratik tartışma ortamını sabote ettiler. Meramlarını 

anlatmaları için açılış konuşmasından önce kendilerine 
verilen söz hakkını dahi suiistimal ederek TMMOB Yönetim 
Kurulu üyelerine hakaret etmek için kullandılar.

Yaşanan kargaşanın ardından TMMOB Kadın Çalışma Gru-
bu Başkanı Asiye Ülkü Karaalioğlu ve TMMOB Yönetim Kuru-
lu Başkanı Mehmet Soğancı açılış konuşmalarını yaptılar.

Açılış konuşmalarından sonra verilen arada, Kurultay de-
legeleri Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi önünde bir ba-
sın açıklaması gerçekleştirerek, kadın cinayetlerine, kadına 
yönelik şiddet, taciz ve baskılara dikkat çekti. Divan Başkanı 
Arzu Özdal İdem’in okuduğu basın açıklamasında, 10 Ekim 
katliamı ve Silvan’da yaşananlar da hatırlatılarak, barışa, de-
mokrasiye, kardeşçe yaşama her zamankinden fazla sahip 
çıkılması gerektiğine vurgu yapıldı. Açıklamada, “Bundan 

Mühendis, mimar, şehir plancısı kadınlar 14-15 Kasım 2015 tarihlerinde İzmir’de MMO Tepekule Kongre ve 
Sergi Merkezi’nde düzenlenen TMMOB 4. Kadın Kurultayı’nda bir araya geldiler. Kadın sorunlarının bu kadar 
yoğun yaşandığı bir dönemde, 10 Ekim katliamının acısı daha çok tazeyken gerçekleştirilen Kurultay, ne yazık ki 
bir grubun yarattığı kargaşa ve basına servis edilen gerçek dışı haberlerle gündeme geldi.
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sonraki mücadele; etnik, kültürel, inanç, cinsiyet farkı gö-
zetmeksizin bir yaşam mücadelesidir. Tüm bu baskı, şiddet, 
öfke, ayrımcı politikalara, yaşadığımız büyük travmaya kar-
şın, eşit ve özgür bir ülkede yaşayabilmek için, emeğimiz-
den, bedenimizden, kimliğimizden elini çekmeyen AKP ik-
tidarına karşı, bugün burada kurultayımızı gerçekleştiriyor 
olmamız; eşit ve özgür yarınlar için TMMOB’li kadınlar ola-
rak geri adım atmayacağımızın, yılmayacağımızın ve müca-
deleye devam edeceğimizin bir ifadesidir” denildi.

KURULTAY BİRİNCİ GÜN ÇALIŞMALARI

Kurultayın birinci günü verilen öğle arasından sonra, 
Prof. Dr. Ayşegül Yaraman, “Gericilik ve Piyasa Sarmalında 
Kadın” başlıklı sunumunu gerçekleştirdi. Yaraman, TM-
MOB’yi en görünür muhalif örgüt olarak değerlendirdi ve 
“Politik süreçte TMMOB diğer meslek örgütlerinden fark-
lı olarak mücadelesini hep sisteme karşı yürüttü. Ben de 
bunu çok önemsedim ve TMMOB’yi hep takip ettim, edi-
yorum” dedi.

Kurultay, TMMOB Kadın Çalışma Grubu Başkanı Asiye 
Ülkü Karaalioğlu’nun “TMMOB’de Kadın Çalışmaları” baş-
lıklı sunumuyla devam etti. Daha sonra İKK Kadın Çalışma 
Gruplarınca yerel kurultayların değerlendirme sunumları 
yapıldı. Kurultay, birinci gün çalışmalarını “Serbest Kürsü” 
oturumu ile tamamladı.

KURULTAYDA İKİNCİ GÜN 

Kurultay ikinci gün çalışmalarına Mersin İKK Kadın Çalış-
ma Grubu’nun “Hayat Akarken” isimli kısa film gösterisi ile 
başladı. Daha sonra Adana İKK Kadın Çalışma Grubu’nun 
yürüttüğü anket çalışmalarının sunumunun ardından, 
İzmir İKK Kadın Çalışma Grubu “İzmir Yerel Kurultayı’nda 
Kullanılan Sistem Dinamikleri Yöntemi” başlıklı bir sunum 
gerçekleştirdi.

Yerel kurultaylardan gelen önergelerin görüşülmesine 
geçilmeden önce Kurultay sırasında Divana sunulan öner-
geler görüşülmeye başlandı.

Önergelerin görüşülmesi devam ederken, Kurultay 
delegeleri ilk gün yaşanan olayların basına yansıtılış şekli 
ve Örgüte verdiği zarar üzerine kamuoyunun doğru bil-
gilendirilmesine yönelik bir metni önerge olarak sundu. 
Bu metnin dilinin ağır bulunması üzerine önerge sahipleri 
uzlaşmacı bir tavırla yalan haberlere ilişkin bir kınama kara-
rının alınması durumunda önergeyi geri çekebileceklerini 

belirttiler. Bunun üzerine yeni bir metin sunularak, Kurul-
tay delegelerinin kabulüyle

“14 Kasım 2015 Cumartesi günü başladığımız ve halen 
devam etmekte olan kurultayımızda, demokratik kültürün 
bir parçası olarak yürüttüğümüz tartışmaların gerek ilk 
gün, gerekse bugün görsel ve yazılı medyada yer alan;

•	 Örgüt	Başkanı	Mehmet	SOĞANCI’nın	konuşmasını		
 tamamlayamadığı,

•	 TMMOB	Yönetim	Kurulu	üyelerinin	toplantı	bitmeden	

 terk etmek zorunda kaldıkları,

•	 Örgüt	2.	Başkanı	Züber	AKGÖL	ile	Yönetim	Kurulu			
 Üyesi Neriman USTA arasındaki devam eden hakaret  
 davasının çarpıtılarak “fiziksel taciz” olarak ifade   
 edildiği;

•	 Kürsünün	işgal	edildiği,

•	 ve	bu	benzeri	gerçek	dışı	ifadelerle,	yanlış	haberleri		
 yapanların tamamını kamuoyunun doğru   
 bilgilendirilmesi adına tekzip ediyoruz.”

•	 kararı	alındı.

Daha sonra, bir grup delege tarafından, TMMOB resmi 
twitter hesabından ilk gün yaşananlara ilişkin atılan twe-
etlerin kaldırılması ve tekzip edilmesi yönünde bir önerge 
verildi. Önergenin görüşülmesi sırasında “son söz hakkı” 
olarak önerge “üzerine” görüşmek için söz alan delege-
nin, TMMOB’ye ve Yönetim Kurulu Başkanına yönelik ha-
karetleri üzerine ön sırada yer alan Kadın Çalışma Grubu 
Başkanı “Konuşmanın önergeyle ilgili olmadığı ve hakaret 
içerdiği”ne yönelik uyarıda bulundu. Bu sırada salonun 
arka sıralarından bir grup, Kadın Çalışma Grubu Başkanı-
nın üzerine yürüyerek hakaret ettiler ve salonda yeniden 
kargaşa çıktı. Oturuma ara verildi.

Yaşanan gelişmeler üzerine Divan, "Kurultayımızda dü-
zenin sağlanamaması nedeniyle Divan olarak yönetmeli-
ğin 43. maddesi gereğince kurultayı kapatma kararı aldık. 
Kurultay devam ettiği süre içerisindeki kararlar geçerli 
olmak üzere kurultay kararı olarak yayınlanacaktır" kararı 
alarak, kurultayı sonlandırdı.
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SANAYİNİN SORUNLARI VE ANALİZLERİ (XII):

MMO VE TMMOB ‘DEN HABERLER

DÖVİZ POLİTİKALARI SANAYİYİ GERİLETTİ
TMMOB Makina Mühendisleri Odası, her ay iktisatçı-yazar Mustafa Sönmez’in katkısıyla hazırladığı sanayinin sorunları 
bülteninin on ikincisini “Döviz politikaları ve sanayinin büyüme, ihracat ve borçlanmasına etkileri” konusuna ayırdı.

• Makina Mühendisleri Odası araştırmasına göre son 
13 yılda izlenen döviz politikaları sanayiyi büyüme, ih-
racat ve borçlanma yönünden olumsuz etkiledi

• Ucuz döviz döneminde olumlu seyreden her şey, dö-
vizin pahalılaşması ile sanayiyi sert vurdu ve bu durum 
ağırlaşacak

TÜİK, TCMB, Hazine ve İSO verileri kullanılarak yapılan 
araştırmada 2002 sonrası izlenen döviz politikalarının sa-
nayi üzerindeki etkileri araştırıldı. 

Araştırmanın bulguları şu başlıklarla ifade edildi:

• Sanayinin döviz kazandırıcı yeteneğini geliştirmek 
yerine, ithalatı cezbeden "ucuz döviz tercihleri", özellikle 
2002 sonrasının AKP‘li dönemine hakim olmuştur. Son bir-
kaç yılda, dış dünyadaki gelişmeler ile "ucuz döviz" trendi 
değişmeye başlayınca, sanayinin gelişiminde yükselen dö-
vizin kaldıraç görevi görmediği, ihracatın, ithalata bağımlı-
lığı nedeniyle, artan döviz kurlarının bu kez sanayiyi başka 
türlü sorunlarla yüz yüze bıraktığı görülmüştür.

• Dolar kurunun sanayi büyümesine etkisi 2003-2008 
döneminde dikkat çekicidir. Bu dönemde ekonomi ge-
nelde yılda ortalama 6 büyürken sanayideki büyüme hızı, 
ortalamayı 1 puan geçti ve yıllık ortalama yüzde 7,1 oldu. 
2009-2015 döneminde ise dolar değerlendi ve TL‘deki yıllık 
kayıp yüzde 5‘i buldu. Bu dönemde yıllık ortalama genel 
büyüme yüzde 3,5‘a düşerken sanayideki yıllık büyüme 
ortalaması da yüzde 4 dolayında kaldı.

• Ucuz kur, ihracatı fazla geliştirmezken ithalatı kamçıla-
dı, iç talebe dönük büyüme, ithalatı hızlandırdıkça yıldan 
yıla dış ticaret açıkları da büyüdü ve açıklar, turizm gibi 
döviz getiren sektörlerden kapatılamayınca cari açık Türki-
ye‘nin kronik sorunu haline geldi. 

• 2000‘li yılların çoğunda izlenen ucuz döviz politikası, 
özel firmaları, özellikle de sanayi firmalarını döviz kredisi 
kullanma konusunda özendirmiş ve son yıllardaki ihtiyatlı 
borçlanmaya rağmen, 2015 ortası itibariyle sanayinin dö-
viz kredi borç stoku 90 milyar dolara yaklaşmıştır. Bu topla-
mın 35 milyar dolarını, sanayinin orta ve uzun vadeli olarak 
dışarıdan yaptığı borçlanma, kalanı da içerideki bankalar-
dan yaptığı döviz kredisi ya da dövize endeksli krediler 
oluşturmaktadır. 

• Döviz kuru politikası, büyük fotoğrafın bir parçasıdır. 
Kur politikalarının, öteki parçalarla uyumlu olması gerekir, 
kendi başına sürükleyici olması önlenmelidir. Türkiye‘nin, 
iç tasarruflarını daha çok kullanan, yatırımlarını sanayiye 
daha çok odaklayan, yeni teknolojiler uygulayan, ithalatı 
olabildiği kadar ikame eden, yerli girdi kullanımını özendi-
ren, döviz kazandıran, bütün bunları yaparken bölüşümde 
daha adil olan yenilikçi bir büyüme ve sanayileşme para-
digmasına ihtiyacı var. Kur politikasının da bu paradigmay-
la çelişmeyen bir tarzda uygulanması gerekir.
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SANAYİNİN SORUNLARI VE ANALİZLERİ (XIII):

TMMOB Makina Mühendisleri Odası, her ay iktisatçı-yazar Mustafa Sönmez‘in katkısıyla hazırladığı sanayinin sorunları 
bülteninin on üçüncüsünü"Sanayinin Kârları ve Ücretler"konusuna ayırdı. 

SANAYİDE KÂRLAR DÜŞÜYOR, ÜCRETLİLER HEDEFTE
 •	Makina	Mühendisleri	Odası	açıkladı:	Sanayi	firmaları,	üretim	yerine	döviz	spekülasyonu	ile	kazanca	yöneldi.			
Döviz kazançları kârların yarısını geçti. Yatırımlar askıda, ücretliler hedef tahtasında. 
•	İlk	500	büyük	firmanın,	2014‘te	dövize	yatırımdan	sağladıkları	kazanç,	üretim	kârını	geride	bıraktı.	Bu	durumun	2015‘te	
de yaşanmış olduğu ve işverenlerin maliyetleri azaltmak için ücretleri baskılamanın yanında tensikatı hızlandıracakları 
uyarısı yapıldı. 

Merkez Bankası, Hazine, TÜİK ve İSO verileri kullanı-
larak yapılan araştırmada büyük sanayi firmalarının 
kârları analiz edildi ve 2001 krizi öncesi yoğun yaşanan 
üretim dışından (yüksek faizden) sağlanan kazanç çar-
pıklığının bugün döviz spekülasyonundan kâr şeklinde 
yeniden yaşanmaya başladığına dikkat çekti. 

Araştırmanın bulguları şu başlıklarla ifade edildi:

• İSO 500 Büyük Firma verilerinden yapılan analizde, sa-
nayi firmalarının döviz (kambiyo) kazancı ağırlıklı "üretim 
dışı gelir"in toplam kârlara katkısı, 2014 yılında yüzde 50‘yi 
aştı. Kaynaklarını, sanayi yatırımı yerine dövize bağlayarak 
kur artışlarından yararlanma eğiliminin 2015‘te de sürdü-
ğü tahmin ediliyor. 

• Dövize yatırımdan kazanç odaklı "üretim dışı gelirler", fir-
maların dönem kârından ayıklandığında, sanayi faaliyetin-
den elde edilen yıllık kârlar 2014 yılında 13,4 milyar TL‘ye kadar 
düştü. Üretimden gelen kâr, işçi sayısına bölündüğünde işçi 
başına kârların hızla azalmakta olduğu saptandı. 2009-2014 
arası yüzde 24 artmış görünen işçi başına cari kârlar, aynı dö-
nemin yüzde 34 artan enflasyonundan arındırıldığında, reel 
kâr düşüşü yüzde 14‘ü buldu.

• Merkez Bankası‘nın TÜİK verilerinden yaptığı bir he-
saplamada, sanayide en önemli maliyet kalemlerini yüzde 
59 ile hammadde, yüzde 16 ile de ücretler oluşturmakta-
dır. Bu durumda önümüzdeki aylarda sanayi firmalarının, 
ithal girdide kur artışlarından kaynaklanan maliyet artışla-
rını fiyatlara yansıtmaları kaçınılmaz olurken bu fiyatlarla 
rekabet ve pazar sorunları daha da büyüyebilecektir. 

• Diğer önemli maliyet kalemi sayılan ücretlerde ise ücret 
artışlarını frenlemek, hükümetten ücretten alınan vergi ve 
prim konularında indirim kolaylığı istemek şimdiden gün-
demdedir. Bunun yanı sıra şirketlerin işten çıkarma yolunu 

daha çok kullanmaları, ama buna ayak bağı olan kıdem taz-
minatı yükünde de hükümetten kolaylık istemeleri bekleniyor. 

• Özellikle son 10 yılda sanayinin niteliksel gelişme gös-
tereceği sağlıklı politikaların üretilememesi sonucu, kırıl-
ganlık artmış ve firmalar, risk almak yerine 2014‘te örneği 
görüldüğü gibi kaynaklarını kolayca, yüksek getiri vade-
den döviz ticaretinde kullanmaya başlamışlardır. Kurlar ve 
faizlerde dalgalanma yaşandığı sürece bu firma davranışı 
sürecektir. Bu, aynı zamanda sanayi yatırımları için kulla-
nılması beklenen kaynakların üretim-yatırım yerine döviz 
spekülasyonuna yönelmesi anlamına gelmektedir. 

• Bu sağlıksız yönelişin bir diğer olumsuzluğu ücretliler 
üstünde görülecektir. Firmalar, üretimi ve yatırımı arka pla-
na attıkları için yeni istihdamdan kaçındıkları gibi mevcut 
istihdamı azaltma, maliyetleri indirmek gerekçesiyle ücretleri 
baskılama yoluna gideceklerdir. 2015 yılında örnekler görül-
meye başlanan bu davranışların önümüzdeki aylarda artma 
ihtimali yüksektir.

• Sorumsuz politikalar ve kâr-birikim öncelikli bu siya-
set ve firma davranışları karşısında mağduriyet yaşayacak 
olanlar beyaz yakalısı, mavi yakalısı ile ücretliler olacaktır. 
Örgütlenmek, daha güçlü bir biçimde sendikal mücadele 
vermek ücretliler için daha da önem kazanacaktır. 
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KADINA YÖNELİK ŞİDDETE HAYIR!

TMMOB Kadın Çalışma Grubu, "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Dayanışma Günü" 
dolayısıyla bir basın açıklaması yaptı.

25 Kasım 1960; Dominik Cumhuriyetinde, Trojillo Dikta-
törlüğü`ne karşı direnen Mirabel kardeşlerin, cezaevinde 
bulunan eşlerini ziyaret ettikten sonra tecavüz edilerek öl-
dürülmelerinin tarihidir. Bu olayın ardından tüm dünyada 
kadına yönelik şiddete karşı kampanyalar düzenlenmiş, 
1981 yılında da Kolombiya`nın başkenti Bogota`da top-
lanan 1. Latin Amerika ve Karayip Kadınlar Kongresi`nde 
Mirabel kardeşlerin öldürüldüğü gün olan 25 Kasım, "Ka-
dına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Dayanışma Günü" 
olarak ilan edilmiştir. Bu kararı benimseyen Birleşmiş Mil-
letler`in 1999`daki kararı ile her yıl 25 Kasım tarihi "Kadına 
Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Dayanışma Günü" olarak 
anılmaktadır.

25 Kasım günü; dünya üzerinde yaşayan tüm kadınla-
rın, çocukların ve LGBTI bireylerin giderek artan ve çeşitli 
biçimlerde maruz kaldıkları her türlü şiddeti ve cinsel sal-
dırıları bir kez daha anımsatma günüdür.

Bugün, kadına yönelik şiddet olgusunun hem kadına 
hem de tüm topluma dayatılan ideolojik bakıştan, çağdışı 
ve gerici anlayıştan, ekonomik koşullardan, politik geliş-
meler ve kültürel etkenlerden ayrı tutulamayacağı gerçe-
ğini dünyanın gündemine tekrar tekrar taşıma günüdür.

AKP yeni Türkiye`sini inşa ederken, kadınlar da sosyo-e-
konomik politikaların odağına konuldu. İktidar, kadınlara 
ilişkin ne zaman bir şey söylese arkasından kadın haklarına 
ilişkin bir geri adım ortaya çıktı. 13 yıldır kadınların toplum 
içindeki ekonomik, kültürel ve sosyal etkinliği siyasi iktida-
rın bilinçli politikaları ile sürekli azaltılarak; toplumsal cin-
siyet eşitsizliğine, kadınların cinayete kurban gitmesine; 
işyerinde, sokakta, evde taciz, tecavüz ve saldırıya maruz 
kalmasına; bedeninin, emeğinin ve kimliğinin sömürül-
mesine yol açan ataerkil politikalar gün geçtikçe derinleş-
tirildi.

Kadın cinayetlerinin de yüzde 1.400 arttığı Türkiye, bu 
geri adımlarla, kadının sosyal statüsü, eğitim ve istihdamı 
açısından 3. Dünya ülkeleri arasında yerini aldı.

Savaşın, kadına yönelik her türlü ayrımcılığı ve şiddet 
ortamını güçlendirdiğini biliyoruz. Bunun en yakın örne-
ğini, öldürüldükten sonra işkence edilmiş çıplak bedeni 
katillerince fotoğraflanıp  teşhir edilen kadınlar; ölü ço-
cuklarını buzdolabında saklayan, sabaha kadar ölü kızının 
bedenini koynunda saklayan anneler; on sekiz bin lirası 
olmadığı için oğlunun cenazesinde evladından af dileyen 
asker annelerinin feryatlarında gördük

Gericiliğin, savaşın, ayrımcılığın kadın özgürlüğüne bir 
tehdit olduğu bilinciyle, kadını ret ve inkâr eden her türlü 
ideolojiye karşıyız.

Var olan yasalarla kazanım elde edileceğini düşünmü-
yoruz. Çünkü bu yasaların kendini korumak isteyen kadın-
ları müebbete mahkûm ettiğini; kadınları, çocukları LGBTİ 
bireyleri öldüren, tecavüz eden, onlara şiddet uygulayan 
erkekleri iyi hal indirimleriyle en hafif cezalarla ödüllendir-
diğini biliyoruz.

Bu nedenle başta kadına yönelik şiddetin önlenmesi 
olmak üzere kadına, yaşamın içinde hak ettiği yerin kazan-
dırılması için TMMOB`li Kadınlar olarak söylemimizi "top-
lumsal cinsiyet eşitliği" temelinde oluşturmaktayız.

Kadınlar günlük yaşamda sürekli olarak cinsel, psikolo-
jik, fiziksel şiddete, tacize ve tecavüze maruz kalmakta ve 
öldürülmektedir. Tacizciler, tecavüzcüler ve kadın katilleri 
tahrik indiriminden yararlanmakta ve  hatta serbest bıra-
kılmaktadır.

Kadınların, kadın oldukları için karşı karşıya kaldıkları 
şiddet, taciz, tecavüz, güvencesizlik gibi sorunların çözü-
münde örgütlü bir mücadele verilmesi gerektiği açıktır.

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Da-
yanışma ve Mücadele Günü`nde örgütlü olduğumuz her 
yerde, yerellerin kadın platformları ile emek-meslek örgüt-
lerinin örgütlü kadınlarıyla, yaşananlara ve yaşatılanlara 
karşı itirazım var diyen tüm kadınlarla birlikte olacağız.

Savaşın yakıcı etkisini yüreğimizde hissederken, kadına 
yönelik şiddetin her türlüsüne, gericiliğe ve emperyalist 
saldırganlığa karşı sesimizi ve mücadelemizi yükseltmek 
için TMMOB`li Kadınlar olarak sözümüzü sokakta söyleye-
ceğiz.

Eşit ve özgür bir ülkede yaşayabilmek için, emeğimiz-
den, bedenimizden, kimliğimizden elini çekmeyen iktidar-
lara karşı, eşit ve özgür yarınlar için sözümüzü sokakta söy-
leyeceğiz ve mücadelemizi örgütlülüğümüzden aldığımız 
cesaretle ve mücadeleye olan inancımızla sürdüreceğiz.

Emeğimiz, bedenimiz, kimliğimiz bizim.
Yaşasın Kadın Dayanışması!
Yaşasın TMMOB`li Kadın Örgütlülüğü

TMMOB Kadın Çalışma Grubu
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TMMOB SANAYİ KONGRESİ 2015 GERÇEKLEŞTİRİLDİ
TMMOB adına sekretaryası Makina Mühendisleri Odası tarafından yapılan 20. Sanayi Kongresi

11-12 Aralık 2015 tarihlerinde "Başka Bir Sanayileşme Mümkün" ana temasıyla Ankara’da
İMO Teoman Öztürk Salonu’nda gerçekleştirildi.

Kongrenin açılış konuşmaları MMO Yönetim Kurulu 
Başkanı Ali Ekber Çakar ve TMMOB Yönetim Kurulu Baş-
kanı Mehmet Soğancı tarafından yapıldı. Açılışta ayrıca 
CHP Genel Başkan Yardımcısı Selin Sayek Böke, Gaziantep 
Milletvekili Mahmut Toğrul, Emek Partisi Genel Başkan 
Yardımcısı Şükran Doğan ve ÖDP Parti Meclisi Üyesi Yaşar 
Aydın da birer konuşma yaptı.

İki gün süren kongrenin "Sanayi; Geçmişten Geleceğe" 
başlıklı açılış oturumunu Oğuz Türkyılmaz yönetti ve Prof. 
Dr. Bilsay Kuruç bir sunum gerçekleştirdi. Prof. Dr. Korkut 
Boratav‘ın yönettiği Dünya ve Türkiye‘deki gelişmeler ko-
nusunda kongrenin birinci oturumunda ise Prof. Dr. Hayri 
Kozanoğlu Küresel Ekonomide Güç Dengeleri ve Sanayi-
leşme, İktisatçı-Yazar Mustafa Sönmez Türkiye Kapitalizmi-
nin Açmazları ve İhtimaller, Yard. Doç. Dr. Elif Karaçimen 
Türkiye‘de Finansallaşmanın Değişen Dinamikleri: Şirket ve 
Hanehalkı Borçlanması konularında da birer sunuş yaptılar.

Öğleden sonra yapılan Sanayinin Sorunları (Makro 
Analiz) başlıklı ikinci oturum ise Prof. Dr. Aziz Konukman 
tarafından yönetildi. Bu oturumda Prof. Dr. Erol Taymaz 
Türkiye‘de Sanayileşme ve Yapısal Dönüşüm, Dr. Oktay Kü-
çükkiremitçi ve Dr. Serdar Şahinkaya Türkiye, Sanayileşmek 
Mecburiyetindedir, Yavuz Bayülken Belgelerde Sanayi ve 
Gerçekler konularında birer sunuş yaptılar.

Kongrenin ikinci günü ise Yunus Yener‘in yönettiği ilk 
oturumda, Gebze Alan Araştırması konusu ele alındı ve 
Yrd. Doç. Dr. Serkan Öngel Üretim Zincirlerinde Mühen-
dislerin Yeri ve Yaşam Koşulları / Gebze Havzası Örneği ko-
nulu bir sunum gerçekleştirdi.

Cumartesi gününün Sanayileşme ve Emek konulu ikin-
ci oturumunu ise Kaya Güvenç yönetti. Bu oturumda Prof. 
Dr. Gamze Yücesan Özdemir Hayal Mühendisleri: Bilişim 

Endüstrisinde İş, İstihdam ve İşsizlik, Aslı Aydın ile Arş. Gör. 
Dr. Denizcan Kutlu Emek Süreçlerinin Dönüşümü ve Mü-
hendisler ve Doç. Dr. Aziz Çelik Türkiye‘de 2000‘li Yıllarda 
Sendikal Hareketin Durumu üzerine bildiriler sundular.

İkinci gün Mete Dinçer‘ın yönettiği Başka Bir Sanayi-
leşme Mümkün başlıklı panelde ise Prof. Dr. Erinç Yeldan, 
Oğuz Türkyılmaz ve Prof. Dr. Ergun Türkcan birer sunum 
yaptılar.  Kongrenin son oturumu olan forum da, MMO Yö-
netim Kurulu Başkanı Ali Ekber Çakar tarafından yönetildi. 
Forumda sonuç bildirisi için salondan katkılar alınarak, ya-
pılan tartışmalar ve kongre boyunca dile getirilen görüş-
ler, Prof. Dr. Hayri Kozanoğlu tarafından toplu bir şekilde 
değerlendirildi.

MMO Başkanı Ali Ekber Çakar, açılış konuşmasında 
şöyle konuştu:

Bu kongrede, sizlerle birlikte, sanayide; dünya ve Türkiye‘de-
ki gelişmeleri; sanayinin sorunlarını, Gebze alan araştırmamı-
zı, sanayileşme ve emek süreçleri ile paralel olguları, mühen-
disler ve tüm emekçilerin durumunu irdeleyecek, "başka bir 
sanayileşme mümkün" bağlamında "nasıl ve kim için sa-
nayileşme" sorunsalına yanıtlar arayacağız. Sınaî, ekonomik, 
sosyal, sınıfsal koşullara dair temel öneme sahip tespitleri, 
önerileri, alternatifleri; değerli sosyal bilimciler, uzmanlar ve 
örgütlü üyelerimizle birlikte geliştireceğiz. Sanayi Kongremiz, 
her defasında olduğu gibi, Türkiye‘nin önüne ciddi seçenek 
ve öneriler demeti sunacaktır. İktisadi, siyasi, sosyal çelişki ve 
çatışmaların yoğunlaştığı 2015 yılında, Sanayi Kongremiz ta-
rihe önemli notlar düşecektir.

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı ise 
konuşmasına başlarken özellikle 7 Haziran ve 1 Kasım seçim-
leri arasında içerde ve dışarda uygulanan yanlış politikalarla 
ve son olarak gerçekleştirilen Ankara Katlima‘yla ülkenin kan 
gölüne çevrildiğini hatırlattı. Emek, barış ve demokrasi isteyen 
güçlerin nefes bile almasına tahammül edilemeyen bir or-
tamda, bu tür etkinlikleri gerçekleştirmenin önemine değine-
rek; "Bizler bu yıl yirmincisini gerçekleştirdiğimiz kongrede ve 
bundan sonra yine tüm eylem ve etkinliklerimizde, sanayiden, 
bilimden ve kalkınmadan yana bir ülkeyi, savaşa karşı barışı, 
baskı ve eşitsizliklere karşı özgürlüğü, karanlığa karşı aydınlık 
bir geleceği savunmaya, kısaca hep bir ağızdan yine emek, 
barış ve demokrasi demeye devam edeceğiz" dedi.  Mehmet 
Soğancı konuşmasını Ankara Katliamı görüntülerinden olu-
şan bir video gösterisi eşliğinde tamamladı.
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TMMOB ENGELLİ MMŞP SEMPOZYUMU GERÇEKLEŞTİRİLDİ
TMMOB Engelli Mühendis, Mimar, Şehir Plancıları Sempoz-

yumu 21 Kasım 2015 tarihinde "Eşitlik İçin Empati" sloganıyla 
TMMOB Teoman Öztürk Öğrenci Evi ve Sosyal Tesisi’nde gerçek-
leştirildi.

Sekretaryası Peyzaj Mimarları Odası’nca yürütülen ve toplam 
6 oturumdan oluşan sempozyumda engelli meslektaşların so-
runları ve çözüm önerileri ele alındı.

10 Ekim Ankara katliamında hayatını kaybedenleri anmak 
için gösterilen kısa film gösterisi ve saygı duruşu ile başlayan 
sempozyumun açılışında Düzenleme Kurulu Başkanı Ayşegül 
Oruçkaptan ve TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet So-
ğancı birer açılış konuşması yaptı.

10 EKİM KATLİAMINDA YAŞAMINI KAYBEDENLERİN
AİLELERİ İLE BİR ARAYA GELİNDİ

2016 YILI ÜCRETLİ ÇALIŞAN
MÜHENDİS, MİMAR VE ŞEHİR PLANCISI
ASGARİ ÜCRETİ 3300 TL.
OLARAK BELİRLENDİ

10 Ekim Ankara katliamında hayatını kaybedenlerin aileleri 
ile mitingin düzenleyicileri DİSK, KESK, TMMOB ve TTB yönetici-
leri 10 Aralık 2015 tarihinde TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası 
toplantı salonunda bir araya geldi. Toplantıda, örgütlerin avu-
katları tarafından hukuki süreçle ilgili bilgi verildi.

10 Ekim Ankara katliamının ikinci ayında gerçekleştirilen 
anma etkinliği sonrası katliamında hayatını kaybedenlerin aile-
leri ile mitingin düzenleyicileri DİSK, KESK, TMMOB ve TTB yö-
neticileri bir toplantı yaptı. Toplantıya; TMMOB Yönetim Kurulu 
Başkanı Mehmet Soğancı, KESK Eş Başkanı Lami Özgen ile DİSK 
Genel Sekreteri Arzu Çerkezoğlu katıldı. Toplantıda genel bilgi-
lendirme sonrası, örgüt hukukçuları tarafından dava süreçlerine 
ilişkin bilgi aktarıldı.

TMMOB Yönetim Kurulu ücretli çalışan mühendis, mimar ve şehir plancıları için 2016 yılı ilk işe giriş bildirgesinde baz 
alınacak asgari brüt ücreti 3.300 TL olarak belirledi.

Yönetim Kurulu ayrıca; odalarınca belgeli çalışmanın koşul olduğu uzmanlık alanlarında, mesleki deneyimin arandığı alanlarda, 
şantiye şefliği, sorumlu müdürlük, iş güvenliği uzmanlığı, yapı denetim elemanı, teknik nezaretçi, uzak yol kaptanlığı gibi hizmetlerde as-
gari ücret uygulanmayacağını, bu durumda olan mühendis, mimar, şehir plancılarının ücretlerinin alınan sorumluluk gereği belirlenen 
asgari ücretinin üzerinde olmak zorunda olduğunu da karar altına aldı.
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DİSK-KESK-TMMOB-TTB, TBMM Dikmen kapısı önünde milletvekilleri, demokratik kitle örgütleri temsilcileri ve 
emekçilerin katılımıyla 19 Aralık 2015 tarihinde ülke gündemine ilişkin "Savaşa İnat Barışı Savunacağız!" başlıklı 
ortak bir basın açıklaması yaptı.

DİSK Genel Başkanı Kani Beko’nun okuduğu açıklamanın tam metni şöyle: 
SAVAŞA İNAT BARIŞI SAVUNACAĞIZ!

DİSK-KESK-TMMOB-TTB: SAVAŞA İNAT BARIŞI SAVUNACAĞIZ!

“Ülkenin her yanından ağıtlar yükseliyor, kentler, yaşam 
alanları kuşatılarak çatışma ve katliamlarla, ülke adım adım 
savaşa sürükleniyor. Gençlerin, yoksulların kanının aktığı, 
analarımızın gözyaşının kurumadığı, halklarımızı geri dö-
nülmez biçimde kaosa sürükleyen bu gelişmelere seyirci 
kalınamaz!

Bugün bir kez daha Meclis önündeyiz. İşçiler, kamu 
emekçileri, tabipler, mimarlar, mühendisler olarak bir kez 
daha, siyasi iktidarın ülkemizi sürüklediği “karanlığa”dikkat 
çekmek için buradayız. Ülkemize ve halklarımıza karşı duy-
duğumuz sorumluluk gereği, içinde yaşadığımız büyük 
“tehlike” konusunda Meclis’i uyarmak ve sorumluluklarını 
hatırlatmak üzere buradayız.

Özellikle 7 Haziran seçimlerinden sonra, iktidarını koru-
mak, yeni baskıcı/otoriter bir sistem kurmak için savaş ve 
çatışmalardan medet uman siyasi iktidar içeride ve dışa-
rıda savaş konseptini tırmandırarak yükseltmeye başladı. 
Buna istinaden de Türkiye’de barış düşmanları, savaşa ta-
panlar birleşmiş durumdalar.

Şunu çok iyi biliyor ve bir kez daha dikkat çekmek isti-
yoruz ki; Türkiye’de savaş karşıtları da birleşmediği, savaşa, 
çatışmalara, katliamlara, çocuk, kadın, genç ölümlerine, 
okul, hastane, yurt ve ilçe boşaltmalarına, bir halkın ken-
di ülkesinde sığınmacı yapılmasına karşı çıkmadıkça barış 
olmayacaktır! 10 Ekim katliamının hesabı sorulmadan, ger-
çek katiller açığa çıkarılmadan yeni katliamların önü alına-
mayacaktır.

Bugün bu nedenle buradayız! “Savaş, ölüm, acı, göz-
yaşı ve yıkımdır!” demek için,“İnadına barış!” demek için 
buradayız.

Barışın sağlanamaması demek, Saray’dan alınan ica-
zetle, namluların çocuk, genç, yaşlı, kadınlara çevrilmeye 
devam etmesi, kıyım ve katliamların artırılması demektir.

Güneydoğu’da Kürt illerinde yaşananlar tüyler ürpertici-
dir. Aylardır tanık olduklarımız vahşet boyutlarındadır. Top-
lam 1 milyon 300 bin kişinin yaşadığı 17 ilçede toplam 52 
kez süresiz ve gün boyu sokağa çıkma yasakları ilan edil-
miştir. Şimdi artık hesabını tutamayacağımız kadar çoğaldı 

MMO VE TMMOB ‘DEN HABERLER24



MMO VE TMMOB ‘DEN HABERLER

sokağa çıkma yasakları. Milletvekillerinin, basının dahi de-
lemediği bu yasaklarla, işlenen insanlık suçları gizlenmek-
tedir. Sokağa çıkma yasakları ilan edilip üzerine operasyon 
yapılan, elektriksiz, susuz kalan, açlık tehlikesiyle burun 
buruna gelen, evleri kurşunlanan, bombalanan, keskin ni-
şancıların hedefi olan hatta yakınlarını yitiren insanlarımızı 
çok daha büyük tehlikeler beklemektedir. Devlet, yaklaşık 
3 bin 800 öğretmeni savaş boyutundaki operasyon önce-
si hizmetiçi eğitim adı altında ilçelerden çıkarırken 40 bin 
öğrenciyi kaderlerine terk etmekle ve sağlık emekçilerini 
hastanelere hapsetmekle çok tehlikeli bir mesaj vermiştir. 
Eğitim ve sağlık başta olmak üzere tüm kamu hizmetleri 
savaş düzenine göre yeniden dizayn edilmektedir.

Artık köyler değil, ilçeler, şehirler boşaltılmakta, özellik-
le çocuklar ve kadınlar hedef alınarak katledilmektedirler. 
Şimdi de toplumsal hafızanın yok edilmesi amacıyla tarihi 
eserler tahrip edilmekte, okullar, hastaneler, öğrenci yurt-
ları boşaltılarak şehirler polis karakolları ve askeri karargâh-
lar haline getirilmektedir. Büyük bir cezaevi haline getirili-
yor ülkemiz. 19 Aralık 2000 yılında cezaevlerinde yaşanan 
vahşet, on beş yıl sonra bugün 19 Aralık 2015’te ilçeleri ve 
illeri kapsayarak yaşanmaktadır.

Bölgede belediye eşbaşkanlarının tutuklanması, eğitim 
ve sağlık emekçilerin can güvenliklerinin ortadan kaldı-
rılarak kamu hizmeti yapamayacakları hale getirilmeleri, 
sokaklara topların, tankların yerleştirilmesi, iktidarın iddia 
ettiği gibi sorunun sadece “hendek” olmadığını; asıl ni-
yetlerinin Güneydoğu’dan Ortadoğu’ya uzanan büyük bir 
bölgenin savaş alanı haline getirmek olduğunu göster-
mektedir.

Hükümeti ve Meclis’i bu konuda uyarıyoruz! Gidilen 
yol, kan ve gözyaşlarının sel olup akacağı bir yoldur!

Bir kez daha söylüyor ve uyarıyoruz:

Savaş, ölüm, acı, gözyaşı ve yıkım demektir!

Savaş, cinayet demektir!

Savaş, baskı, şiddet ve sömürünün katmerlenerek   
   artması demektir!

Savaş, emekçilerin ekmeğinin küçülürken zenginlerin   
   kasalarının dolması demektir!

Savaş, emeğin haklarının tamamen ortadan kaldırılması   
   demektir!

Savaş, demokrasi ve özgürlüklerin bitirilmesi demektir!

Savaş, insan haklarının, hukuk ve adaletin hiçe sayılmasıdır!

Savaş, çevrenin, doğanın tahrip edilmesi demektir!

Savaş, savaş kararı alanların çocuklarının değil, emekçi   

     halk çocuklarının gönderildiği bir cehennem demektir!

Savaş sürdükçe halk konuşamayacak!

Savaş sürdükçe kan ve gözyaşı akmaya devam edecek!

Savaş sürdükçe onlar kasalarını dolduracak, halk   
   yoksulluğa mahkum olacak!

AKAN KAN VE GÖZYAŞLARINI DURDURMANIN TEK 
ÇARESİ, HALKLARA KARŞI AÇILAN BU SAVAŞI DERHAL 
DURDURMAKTIR

Duymayan kulaklara, görmeyen gözlere de sesleniyo-
ruz: Bu topraklarda KİMSENİN ÖLMESİNİ İSTEMİYORUZ! 
Sendikalar olarak, meslek örgütleri olarak, demokratik kitle 
örgütleri olarak biz BARIŞIN TARAFINDAYIZ! Görevimiz, 
insanlarımızın öldürülmesine seyirci kalmak değil, insanları 
yaşatmaktır!

Bu iktidarın demokrasiye tahammülü yoktur. Yok ede-
rek, yok sayarak, kırarak, ezerek, dökerek sorunları bitirmek, 
muhalefeti sindirmek istemektedir. Oysa çözümün ne ol-
duğunu herkes biliyor. Çözüm, evrensel bir hak olan insan 
haklarının tanınması, temel sorunlarda demokratik çözüm 
için acil adımlar atılmasıdır. Çözüm, herkesin diline, kültü-
rüne, doğasına özgürce sahip olmasıdır. Bunun bahşedi-
len bir lütuf değil bir ülkenin zenginliğinin açığa çıkması 
olduğunun herkesçe anlaşılmasıdır çözüm. Kısaca çözüm, 
Türkiye’nin gerçek bir demokrasiye kavuşmasıdır.

Biz umudun, insanı insan yapan gücünü de biliyoruz. 
Bir gün insanlık umudun bilinmeyen gücünü ortaya çıka-
racak; adaletsizlikleri kökünden söküp atacak; insanlık aç-
lıktan, yoksulluktan, aşağılanmaktan kurtulacaktır.

Savaş isteyenler, katliam ve cinayetleri yaygınlaştıranlar 
şunu çok iyi bilsinler ki, bizler KARDEŞLERİMİZİN ELİNİ 
SIMSIKI TUTACAK, her koşulda birlikte olacak, birlikte 
mücadele edeceğiz. Son kişi kalana kadar barış ve demok-
rasi mücadelesini sürdürmekten geri kalmayacağız.

Gün yaşananları seyretme günü değil, “içeride ve dışarı-
da savaş!” çığlıkları atanlara karşı yüksek sesle ve cesaretle 
“ÖLDÜRÜLENLER BİZİM ÇOCUKLARIMIZ!.. YAŞASIN 
HALKLARIN KARDEŞLİĞİ!.. diye haykırma günüdür.

Gün, SAVAŞI DURDURMA, BARIŞI İNŞA ETME !..”       
Günüdür. Bu görev önümüze en son 10 Ekim barış karanfili 
yoldaşlarımız tarafından kondu. Vasiyetin gereklerini yeri-
ne getirmek için gece gündüz mücadele etmek dışında 
ne bir seçeneğimiz ne de başka bir yol var!”

 

DİSK-KESK-TMMOB-TTB
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KATİLLERİ TANIYORUZ, UNUTTURMAYACAĞIZ!

- 10.11.2015 tarihinde Ankara Katliamının 1.ayında Barış Şehitleri 
DİSK-KESK-TMMOB-TTB tarafından İnönü Parkı’nda yapılan anmay-
la unutulmadı.

TMMOB’Lİ KADINLAR: ŞİDDETE KARŞI TEK SES OLACAĞIZ!
- 28.11.2015 tarihinde TMMOB Adana İKK Kadın Komisyonu tarafından ‘‘Toplumda Yaşanan Şiddetin Kadın Üzerine Yansıması’’ konulu 

forum ve film gösterimi İnşaat Mühendisleri Odasında gerçekleşti. 25 Kasım Kadına Şiddete Mücadele günü kapsamında TMMOB ADA-
NA İKK Kadın Komisyonu, 25 Kasım akşamı Adana Kadın Platformunun düzenlediği yürüyüşten sonra hafta sonu İnşaat Mühendisleri 
Odasında yeniden buluştu. ‘Toplumda yaşanan şiddetin kadın üzerine yansıması’ temasıyla düzenledikleri sine vizyon gösterisi ve forum 
da bir araya gelen TMMOB’ li Kadınlardan söz alan tüm konuşmacılar şiddete karşı tek ses olmaya devam edeceklerini ifade etti. Açılış 
konuşmasını yapan TMMOB Adana İKK Kadın Komisyonu Başkanı Ayten Dolançay şöyle dedi: ‘‘TMMOB’lu kadınlar olarak Dünyada ve 
Ülkemizde kadına yönelik şiddeti kınıyor, cinsiyetçi bakış açısının karşısında olduğumuzu böylesi bir günün insanlığın gündeminden 
kaldırılması için mücadele içerisinde olacağımızın bilinmesini istiyoruz. Bugün yine bu salondan bir kez daha sesleniyoruz. Biz Kadınlar,  
emeğimizin yok sayılmasına,  sömürülmeye,  yoksullaştırılmaya, cinsel, fiziksel, duygusal, psikolojik, ekonomik her türlü erkek egemen 
şiddete Hayır diyoruz’’

ÖLDÜREMEDİKLERİNİ YARGILIYORLAR!

- 17.11.2015 tarihinde DİSK ve KESK’ e bağlı yöneticilerin ve 
TMMOB Adana İKK Basın&Yayın Sorumlumuz Sercan Şahin’in 
10 Ekim Mitingine çağrının yapıldığı 6 Ekim 2015 günü İnönü 
Parkındaki eylemde atılan sloganlar bahane edilerek gözaltına 
alınmasını protesto için Adana Adliyesi önünde basın açıklama-
sı yapıldı. Sabah 06:00 da evlere eşzamanlı yapılan operasyon-
la gözaltına alınanlar akşamki duruşmada adli kontrol şartıyla 
tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. 6 Ekim günü ya-
pılmak istenen basın açıklamasına polis müdahale etmiş, barış 
yürüyüşünde uyguladığı orantısız müdahale sonucunda çok 
sayıda kişi gazdan olumsuz etkilenmiş, aralarında TMMOB Ada-
na İKK Sekreteri Hasan Emir Kavi ve İKK Basın&Yayın Danışmanı 
Sercan Şahin’ in de bulunduğu 5 kişi aldığı darbeler ve biber 
gazından dolayı hastanelik olmuştu.
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KORKMUYORUZ!

- 28.11.2015 tarihinde Diyarbakır Barosu Başkanı Av. Tahir El-
çi’nin alçakça katledilmesini Adana Emek ve Demokrasi Güçleri 
yaptıkları yürüyüş ve basın açıklamasıyla protesto etti. Yapılan 
açıklamada Reyhanlı, Roboski, Suruç, 10 Ekim Ankara katlia-
mında olduğu gibi Tahir Elçi suikastının katilleri de bellidir. Bu 
katliamlarda tetiği çekenler ve çektirenler ortaya çıkarılıp yargı-
lanana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz denildi.

İKLİMİ DEĞİL SİSTEMİ DEĞİŞTİR!

- 30.11.2015 tarihinde Paris'te gerçekleşen Birleşmiş Milletler 
İklim Değişikliği Konferansı ile ilgili “İklimi Değil, Sistemi Değiş-
tir"  diyen Emek ve Demokrasi Güçleriyle Abidin Dino parkında 
ortak basın açıklaması gerçekleştirildi.Yapılan açıklamada  şöyle 
denildi: ‘‘Bugün Paris'te toplananlara, hükümetlere sesleniyoruz: 
Açgözlü şirketleri dizginleyin, kömürden, petrolden vazgeçin, 
atmosfere karbondioksit salınımını sonlandıracak süreci bu defa 
başlatın, uyulması zorunlu olan bir anlaşmayı imzalayın. Unut-
mayın, tüm canlı yaşam adına muhatap olan bizleriz. Çünkü 
değişim gerekli ve mümkün! Çünkü biz dünya halklarıyız! İklim 
daha fazla değişmeden yanlış olan sistemi değiştirelim!’’

HAKARET ETMİYOR GERÇEKLERİSÖYLÜYORUZ!

- 03.12.2015 tarihinde Başkentin göbeğinde barış talep eden 
101 yoldaşımızın faillerini yakalamak yerine, siyasal iktidar; kat-
liamın gerçek sorumluları olarak örgütlü bulunduğumuz KESK’i, 
DİSK’i, TMMOB’u ve TTB’yi suçlu ilan ederek hedef şaşırtmıştır. 
02.12.2015 TTB Merkez Konsey üyesi Dr. İsmail BULCA Adana Em-
niyet Güvenlik Şube Müdürlüğüne çağrılarak Ankara Katliamı ile 
ilgili yaptığı konuşmalarda Cumhurbaşkanına hakaret gerekçesiyle 
ifadesi alınmıştı. Bugün de Adana KESK Şubeler Platformu Dönem 
Sözcüsü Ahmet KARAGÖZ, TMMOB İKK Sekreteri Hasan Emir KAVİ, Eğitim Sen Adana Şube Sekreteri Zeynel KETE, Eğitim Sen Şube Öz-
lük Hukuk Sekreteri Mehmet AKARSUBAŞI, Eğitim Sen Şube Kadın Sekreteri Şükran YEŞİL ve TMMOB İKK Basın Yayın Danışmanı Sercan 
Şahin arkadaşlarımız aynı gerekçeyle ifade vermek üzere yeniden Emniyet Müdürlüğüne çağrılmışlardır. 10 Ekim Ankara katliamında 
yitirdiğimiz yoldaşlarımızla ilgili Adana da yaptığımız cenaze törenlerine, anma etkinliklerine katılanlar; her gün farklı bir gerekçeyle 
Adana Emniyet Müdürlüğüne çağrılarak ifadelerine başvurulmaktadır. Konuyla ilgili DİSK-KESK-TMMOB-TTB tarafından İnönü Parkı’nda 
basın açıklaması yapıldı. 
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BÖLGEMİZİN ENERJİ GERÇEĞİ MASAYA YATIRILDI
- 04.12.2015 tarihinde Adana Akademik Meslek Odaları Birliği (ADAMOB) tarafından düzenlenen panelde bölgenin enerji gerçeği 

masaya yatırıldı.

Panel Moderatörü Dt. Fatih Güler, bu paneli düzenleme kararı aldıklarında Rusya’nın uçağının düşmemiş olduğuna vurgu yaparak, 
“Enerjinin Türkiye’nin gündemine tamamen işgal edeceği aklımızda yoktu. Daha çok çevreyle olan ilişkisi üzerinden hareket etmiştik. 
Çukurova bölgemizde yapımı süren Termik Santraller, yeni başlayan projeler ve Nükleer Santral gündemimizdeydi. Rus uçağı düşünce 
görüldü ki Türkiye’nin enerji problemi gerçekten çok büyük ve büyük oranda Rusya’ya bağımlı durumdayız. Bu panelin çok verimli 
olacağını düşünüyorum ”dedi. Dünyada ve Türkiye’de hava ve çevre kirliliğinin insan ve toplum yaşamına olumsuz etkilerini azaltmak 
gerektiğini belirten TMMOB Makina Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Üyesi Mak. Müh. Şayende Yılmaz, “İklim değişikliğinin insan 
yaşamını tehdit eden kuraklıklar, orman yangınları, beklenmedik yüksek yağışlar ve su baskınları vb. olumsuz azaltmak, hızla artma 
eğilimindeki sıcaklık artışını, en çok 1,2 – 2 derece ile sınırlamak için enerji tüketiminde Fosil Yakıtların payını mutlaka radikal şekilde 
düşürmek gerekmektedir. İklimdeki bu değişiklikler; toplumsal sosyal ve ekonomik pek çok krizi de beraberinde getirmekte, su ve gıda 
krizleri, iklim göçleri, biyolojik çeşitliliğin azalması toplumsal sorunlara yol açmaktadır. Türkiye’de 2014 yılı elektrik üretiminin %48,7’sini 
doğalgaz olmak üzere üretimin %77,8’ini termik santrallerden karşılamıştır. Enerjide dışa bağımlılığı azaltmanın en önemli yolu, yeni 
doğalgaz ve ithal kömür santrallerinin yapımına onay vermemektir. Enerji tüketiminde Fosil Yakıtların payının mutlaka düşürülmesi, 
başta enerji verimliliği olmak üzere rüzgâr ve güneşe dayalı yenilenebilir enerji kaynaklarına ağırlık verilmelidir. Enerji planlamalarında 
ulusal ve kamusal çıkarlar korunmalı, toplumsal yararın arttırılması, yurttaşların ucuz, sürekli, güvenilir enerjiye kolaylıkla erişebilmesi, 
çevreye verilen zararların en asgariye indirilmesi hedeflenmelidir. Dağıtımdaki kaçaklarla birlikte %15 civarındaki kayıplar ve yer yer 
%50’nin üzerine çıkabilen enerji tasarrufu imkânları göz ardı edilmemelidir. Sektörler bütünleşik kaynak planlaması yapmalı, yatırım-
larında toplum yararı gözetmelidir. Tarımsal arazilere, ormanlara, sit alanlarına santral kurulmamalı, ÇED raporları ile birlikte toplumsal 
etki değerlendirme raporları hazırlanmalıdır” dedi. Bu günkü koşullarda doğaya ve insan sağlığına zararlı olmayan hiçbir enerji kay-
nağı olmadığını, buna göre düşünmeli ve adımlar buna göre atılmalı diye konuşan Kocaeli Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Onur 
Hamzaoğlu, “Çevre hakkı, insan hakkıdır. Enerji kullanımında dünyaya baktığımızda her yerde aynı oranda enerji kullanılmıyor. Ülkeler 
kapitalist sistem içerisinde belirli bir gruplama dâhilinde merkez kapitalistler enerjiyi bol kullanırken, bağımlı ülkeler enerjiyi fazla kul-
lanamıyor. Ülkemizde 90’lı yıllarda çevre meselesinde genellikle bir tankerin denize bıraktığı atıklar, balıkların ölümü, atık suların renk 
değişimleri ya da patlamalar gibi sorunlar çıktığında görülür olurdu. Son zamanlarda Nükleer Santral kazaları çevre ve enerjiyle ilgili 
tartışmaları gün yüzüne çıkardı” şeklinde konuştu.

ANKARA KATLİAMININ 2.AYINDA   
HAYKIRIYORUZ : KATİLLERİ TANIYORUZ,   
HESABINI SORACAĞIZ!

- 10 Ekim Ankara Katliamı’nın ikinci ayında KESK - DİSK - TM-
MOB VE ADANA TABİP ODASI'nın çağrısıyla Yaşar Kemal Kültür 
Merkezinde Eğitim Sen Genel Başkanı Kamuran Karaca, Seyhan 
Belediyesi Başkanı Zeydan Karalar, Siyasi partilerin il ve ilçe baş-
kanları, Adana Baro Başkanı ve yönetim kurulu üyeleri, ÇHD, Ale-
vi örgütlenmelerinin temsilcileri ve üyeleri, emek ve demokrasi 
güçlerinin temsilcilerinin katılımıyla anma etkinliği düzenlendi.
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MÜHENDİS KADINLAR

Y          azıma çok sevdiğim Hint mistik Osho’nun sözüyle 
başlamak	 istiyorum.	 Osho	 der	 ki:	 “Kadın	 erkekten	

çok daha önemlidir, çünkü o rahminde hem kadını hem 
erkeği taşır.” Sanırım kadına verilen bu değeri Osho’nun 
satırlarında görüyorum  sadece. Maalesef hem çevremiz-
de gördüklerimiz hem de kadın cinayetleri rakamları ka-
dına hiç de önem verildiğini göstermiyor. Dünyanın her 
yerinde kadınlar hala sömürülüyor, sadece kadın oldukları 
için baskı ve şiddete maruz kalıyor, öldürülüyor.

Kadınların rengi, dili, inancı, ülkesi değişiyor ama uğra-
dıkları şiddetin kaynağı değişmiyor.  Ülkemizde de kadınlar 
yaşamın her alanında; evlerinde, işyerlerinde, kamusal alan-
larda kötü muamele görüyor, fiziksel ya da duygusal şiddetle 
karşılaşıyor yani  hakettiği değeri göremiyor ve sonuç olarak  
kadının  kendisine saygısı da kalmıyor. Böyle olunca ne yazık 
ki onun yetiştirmiş olduğu evlatların da saygı kavramını tam 
olarak hazmedemediği kaçınılmaz bir gerçek oluyor ve bu 
zincirleme kelebek etkisiyle devam ediyor. Saygı görmeyen 
evlat saygı da göstermiyor. Toplum eşitlik, özgürlük, demok-
rasi, barış söylemlerini ne kadar benimsemişse bu toplumda 
yetişen bireylerde şiddet eğilimi de daha az oluyor. Bugün 
Ortadoğu’da yaşanan savaş ortamında eşitlikten, özgürlükten 
söz etmek mümkün değil ve bu ortamda kadınlar pazarda sa-
tılan, her türlü şiddete-tecavüze uğrayan ve bunun da makul 
görüldüğü bir süreçden geçiyor. 

Şiddet dediğimiz zaman aklımıza direkt olarak fiziksel şid-
det geliyor. Bir de şiddetin psikolojik boyutu var ki bu görün-
meyen şiddet; rakamlara dökülemeyen, ama aslında kadını 
yalnızlaştıran, toplumdan uzaklaştıran, özgüven eksikliği yara-
tan ve kadına büyük ve kalıcı zarar veren bir diğer etkendir. 
Ancak bu psikolojik şiddeti kadınlar olarak çoğumuz farkına 
varmadan yaşıyoruz. Geçtiğimiz günlerde Mersin’de bindiğim 
halk otobüsünde gördüm bir afiş dikkatimi çekti. Afişte şöyle 
yazıyordu: “Arkadaşlarıyla görüşmesini, dışarı çıkmasını yasak-
lamak, takip etmek, aşağılamak, alay etmek, sözünü kesmek, 
zorla evlendirmek psikolojik şiddettir.” Altına da bir numara 
yazılmış şiddete maruz kalıyorsanız arayın diye. İlk okuduğum-
da hoşuma gitti ama sonrasında düşündüm ki kadına şiddet 
olayları o kadar çok olmasaydı  böyle bir afişe gerek kalma-
yacaktı. Evet şiddete uğrayan kadınlarımızın yardıma, desteğe 
ihtiyacı var ama kadına şiddeti önlemenin yolu yok mu?

Uzun bir geçmişi olan kadına şiddet olaylarını artık toplum 
olarak kanıksamış  vaziyetteyiz.  Erkektir yapar, elinin hamu-
ruyla erkek işine karışma, kadın başına ne işin var vs. gibi bas-
ma kalıp sözler ve daha duymadığımız neler neler...

Bu konuda kadınların kendilerine uygulanan şiddetin far-
kına varıp farkındalıklarını herkese göstermeleri ve ben bura-
dayım demeleri için  mücadele etmeleri  gerektiğini düşünü-

yorum.  Biz kadınlar fiziksel olarak belki erkeklerden güçsüz 
olabiliriz ki “bilgi toplumunda fiziksel gücün pek de bir önemi 
kalmamıştır’’, ama kendi gücünün ve iradesinin farkına varıp 
farklı yetenekleriyle var olan bir kadının erkekten çok daha 
güçlü olabileceğini biliyorum. Ve biliyorum ki;  farklılıkları-
mızla birlikte, yeteneklerimiz doğrultusunda hayatı eşit pay-
laşabilir, hayalini kurduğumuz eşit ve özgür bir dünyayı  var 
edebiliriz. 

Son olarak şunu söylemek istiyorum; her geçen gün hak 
ihlallerinin yaşandığı, kadına  yönelik şiddet devam ederken, 
dünyanın %50’sini  oluşturan biz kadınları yok sayarak  eşit, 
özgür ve yaşanılabilir  bir dünya kuramayız. Ve biz toplum 
olarak  kadın–erkek el ele, omuz omuza  din, dil, ırk, cinsiyet 
ayrımcılığının yaşanmadığı eşit , özgür bir dünya için beraber 
mücadele etmek zorundayız. 

Diyoruz ki; 
Dönüştürmek,  
Değiştirmek, 
Söz sahibi olmak, 
Demokratik ve barışçıl bir dünya yaratmak, 
Eşitliğe ve özgürlüğe doğru yürümek için 
Başka bir dünya yaratmak mümkün!  

TMMOB MMO Adana Şube
Kadın Komisyonu

KADINA YÖNELİK ŞİDDETE 
BİRLİKTE DUR DİYECEĞİZ 
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TEKNOLOJİ

Yenilenebilir enerjiye duyulan ihtiyaç her geçen gün artıyor. Rüzgâr türbinleri ve güneş panelleri, bu konuda ilk akla gelen 
teknolojiler arasında. Yakın zamanlarda, doğadan esinlenerek tasarlanan rüzgâr ağacı ise rüzgâr enerjisini elektrik enerjisine 
dönüştürme konusunda farklı bir örnek teşkil ediyor.

Rüzgâr ağacının mucidi Jérôme Michaud-Larivière, açık havada bir parkta otururken ağaçların yapraklarındaki ufak kıpır-
danmalardan ilham almış. Yaklaşık 8 metre yüksekliğindeki ağaçta 100 tane plastik yaprak var. Geleneksel rüzgâr gülleri, rüz-
gârın kuvvetli estiği yerlerde devasa boyutlarda kuruluyor. Bu sistem ise 3,5 m/s gibi düşük rüzgâr hızlarında bile 3,1 kW enerji 
üretebiliyor.

Jerome Lariviere, Paris merkezli yeni kurulan NewWind şirketinin kurucusu ve aynı zamanda Rüzgar ağacı projesini oluştu-
ran kişi. Lariviere bu buluşunu gelecek yıl pazarlamaya sunmayı hedefliyor. Rüzgar ağacının temelindeki fikri ise şöyle açıklıyor: 
''Neredeyse hiç rüzgar yokken yaprakların hareket ettiğini gördüm. Herhangi bir yerden gelen enerjinin watt cinsinden bir güce 
dönüştürülebileceğini fark edince aklıma böyle bir fikir geldi. Rüzgarsız bir günde yaprakların sanki görünmez bir güç tarafından 
hareket ettiğini izledim. Sonra bunu ne kadar bir güç sarf ederek yapabildiği merak ettim ve olayın temelinde deprem enerjisinin 
olduğunu düşündük. Her bir yaprağın enerjisini hesaba katarsak bize ne kadarlık bir güç üretecekti?''

İlk önce yeşil enerji piyasasına girmeyi düşündüğünü açıklayan Lariviere, daha sonra çalışmalarının enerji üretimi üzerine oldu-
ğunu fark ederek fikirlerinin değiştiğini söyledi. Yapay rüzgar ağacı en ufak bir hava akımından bile elektrik üretmek için tasarlandı. 
Michaud Lariviere rüzgar ağaçlarının çalışma prensibini de yaprakların mini bir rüzgar türbini gibi davranarak çalıştığını açıkladı. Kul-
landıkları mikro jeneratörlerin rüzgar hızının 2 m/s'nin altında olmadığı sürece yılın 320 günü çalışabileceklerinin garantisini verdi.

Lariviere ağacın iki yıl sonra 3.5 m/s rüzgar ile daha karlı olacağını ve 50 m üzerinde olan rüzgar türbinleri ile daha fazla elekt-
rik üretebileceğini söyledi. Rüzgar ağaçların geleceğine bakmak gerekirse Lariviere şöyle söylüyor: ''Teknolojiye erişmek isteyen 
kişiler ağacın tümünü satın almak zorunda değiller. Biz bu yaprak şeklindeki türbinleri elektrik üretmesi için ağaçların bulunduğu 
yerlerin dışına da koyabiliriz mesela çatılara.''

Hiç elektrik enerjisi üretebilen 
bir ağaç düşünmüş müydünüz? 
İnovatif bir yaklaşımla enerji ve 

estetiğin buluştuğu rüzgar ağaç-
ları, sürdürülebilirlik yarışında 

dev türbinlerin yerini alabilir. 
Peki nasıl mı?

RÜZGAR 
AĞAÇLARI

SÜRDÜRÜLEBİLİR 
ENERJİ
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AKIN ÖZDEMİR

TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Adana Şubesi Kurucu Baş-
kanı olan Akın Özdemir, 1945`te Kütahya Emet`te doğdu. İlk ve 
orta öğrenimini Kütahya’da tamamladı. Lise yıllarında tiyatro, 
şiir ve sporla uğraştı. Yaz tatillerinde Kütahya Şeker Fabrikası’n-
da geçici işçi olarak çalıştı. 1969`da Ankara Üniversitesi Ziraat 
Fakültesini bitirdi. 1968 kuşağının öğrenci liderlerinden olan 
Akın Özdemir, Ziraat Fakültesi Talebe Cemiyeti Başkanlığı yaptı. 
Ve o günlerde  “Geri kalmışız, hem de çok geri. Kendi kendimi-
ze olan güvenimizi yitirmişiz. Sanki kurtuluş savaşında yoktan 
var yaratan, emperyalistlere ilk bağımsızlık savaşını veren biz 
değiliz. Toplumun çıkarlarından çok kendi çıkarımızı düşünüyor 
küçük hesaplar peşinde koşarak büyük oyunlara alet oluyo-
ruz. Uyanmalıyız. Gençlik olarak, aydın olarak bize çok büyük 
sorumluluklar düşmekte, yüzde 60’ı okuma yazma bilmeyen, 
kalkınmasını tamamlayamamış bir ülkenin çocukları olarak, 
kafamızı kitap sayfalarından biraz olsun kaldırmak, yurt gerçek-
lerine bakmak zorundayız. Sorunların çözüm yollarını temelde 
aramalıyız. Türkiye’yi sevmek, Türkiye’yi kalkındırmak için yeterli 
değildir. Her bakımdan yetişmiş bilge olmalıyız. Sorumluluğu-
muzu kavradığımız, yurt sorunlarına bilimsel ve gerçekçi açıdan 
eğildiğimiz zaman, mutlu ve özgür Türkiye’nin yaratılmasında 
görevini yapmış kişiler olarak rahatlık duyarız” diyordu.

Sorumluluğunun bilincini hiç yitirmedi. Bu nedenle de egemen 
güçlerle hep ters düştü. Karakol, mahkeme, cezaevi ile o yıllarda 
tanıştı. Tarımsal öğretimin kutlamalarında, Talebe Cemiyeti Baş-
kanına söz vermek de kutlamaların bir geleneğiydi. Ama 10 Ocak 
1968 yılında Ziraat Fakültesinde yapılacak törende Akın Özdemir’e 
söz verilmek istenmedi. Akın direndi, sadece bir cümle söyleyeceğini 
belirterek kürsüye çıktı ve “İnsanı aç, toprağı aç, hayvanı aç olan bir 
ülkede kutlama yapılmaz, olsa olsa hesaplaşılır” diyerek kürsüden 
indi. O dönemin Tarım Bakanı dâhil, tüm tarımdan sorumluları bu 
cümle üzerinde uzun süre tartıştı.

Ziraat Fakültesi’ni bitirdikten sonra Ankara'da göreve başladı. 
Memuriyetinin ilk aylarında, 1970 yılında, Ziraat Yüksek Mühendisi 
olarak katıldığı ilk Ziraat Mühendisleri Odası Genel Kurulu'nda; “Ta-
rımdaki sömürüden, emekten, kır yoksulundan, emperyalizmden, 
faşizmden” bahsettiği için hemen ertesi günü Gümüşhane'ye tayin 
edildi. 12 Mart Darbesi döneminde askerden döndüğünde Mamak 
Dev-Genç davasında yargılandı. 1971'de cezaevine girdi, 1972'de 
tahliye oldu. 1974 Aralık ayında sonuçlanan davada ceza alınca, 
1 yıla yakın kaçak yaşadı. 1974 affından yararlanarak, 1975 yılında 
Adana'da Kooperatifler Bölge Müdürlüğü’nde göreve başladı. 1976 
yılında Ziraat Mühendisleri Odası Adana Bölge Şubesi’nin oluşumu-

na büyük katkı sağladı ve ilk genel kurulunda Oda Şube Başkanı 
seçildi. Ölümüne kadar da bu görevi sürdürdü. Kırsal alanda, koo-
peratiflerde örgütlenme çalışmalarına, ZMO'daki örgütlenme ça-
lışmalarının eklenmesi ile birlikte bu kez, Artvin’e tayin edildi. Ancak 
Köy-Kop Adana Birliği onu bırakmadı ve Köy-Kop Adana Birliği'ne 
Genel Müdür oldu.

Temmuz 1978’lerde bu kez çeltik ağalarının boy hedefi haline 
geliyordu. Çünkü Akın Özdemir Kadirli ilçesinde; çeltik üretimi yü-
zünden küçük üreticilerin zarara uğradığını, sıtmanın yanı sıra ba-
ğırsak enfeksiyonlarının da salgın haline dönüştüğünü açıklıyordu. 
Bölgedeki 17 su kuyusunun 16’sına içilemez raporu verilmişti. “Bir 
avuç çeltik ağasının çıkarı uğruna halk sağlığı tehdit edilemez ve 
küçük üreticiler köylerini, tarlalarını terk etmek zorunda bırakıla-
maz” diyordu.

 18 Aralık 1978`de işyerinin ve sevgili eşinin gözleri önünde, 
hain bir pusuda Akın Özdemir ve eşi arabalarına binmek üze-
reyken, silahlı saldırıya uğradılar. Akın Özdemir, üç ayrı silahtan 
çıkan kurşunlarla katledildi. 

Cinayetten sonra katillerin bir an önce bulunması için Köy -Koop 
15 günlük iş durdurma eylemi yaptı. Uzun süren suskunluğun ar-
dından, herkes katillerin bulunmasından umudunu kesmişken, 
sanıklar adeta birbiri ardına sökün etti. Önce bir arama sırasında 
silahla yakalanan Osman Şirin sahte kimlikli Yunus Uzun, Akın Öz-
demir'i öldürdüğünü itiraf etti. Cinayet emrini MHP Adana Merkez 
İlçe Başkanı Adem Eroğlu'ndan aldığını ve eylemi Mehmet Ateş ile 
birlikte gerçekleştirdiğini söyledi. Ancak çok geçmeden Uzun'un ci-
nayet tarihinde cezaevinde bulunduğu ortaya çıktı. Uzun'un suç or-
tağı olduğu öne sürülen Mehmet Ateş yakalanınca, toz bulutu biraz 
dağıldı. Uzun'un cezaevinden ülkücü bir gardiyanın yardımıyla çıkıp 
cinayeti işledikten sonra geri döndüğü öne sürülüyordu. Sorgulama 
sürerken bu kez Muhsin Kaya adlı ülkücü bir itirafçı, Akın Özdemir 
suikastını kendisiyle birlikte Mehmet Memici Çetinkurt ve Aydın Tel-
li'nin düzenlediğini söyledi. Muhsin Kaya'nın itiraflarında yer alan 
Aydın Telli, yurtdışına kaçmıştı bile. Mehmet Memici Çetinyurt ise 
zaten cezaevinde bulunuyordu. İtirafçıların ardı arkası kesilmiyor-
du. Bir başka ülkücü itirafçı, Huzeyfe Akmaloğlu da yakalandıktan 
sonra Akın Özdemir cinayetini üstlendi ve "Cinayeti Aydın Telli ve 
Mehmet Ateş işledi" dedi. Bunca itiraf ve sanık ortasında duruşmalar 
devam etti. Sonunda Özdemir cinayetiyle ilgili ayrı ayrı yargılanan 
sanıkların tümü delil yetersizliğinden beraat etti. Kafa karışıklığı, 
mahkemede katillerin işine yaradı, Akın Özdemir cinayeti de bunca 
sanığa rağmen rafa kaldırıldı.

Akın ÖZDEMİR
1945 - ∞

“İnsanı aç, toprağı aç, hayvanı aç olan bir ülkede
kutlama yapılmaz, olsa olsa hesaplaşılır” 
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ÖMER HAYYAM

Ey zaman, bilmez misin ettiğin kötülükleri? 
Sana düşer azapların, tövbelerin beteri. 
Alçakları	besler,	yoksulları	ezer	durursun:	
Ya bunak bir ihtiyarsın, ya da eşeğin biri.

Dünyada akla değer veren yok madem,
Aklı az olanın parası çok madem,
Getir	şu	şarabı,	alın	aklımızı:
Belki böyle beğenir bizi el alem!

Ben olmayınca bu güller, bu serviler yok.
Kızıl dudaklar, mis kokulu şaraplar yok.
Sabahlar, akşamlar, sevinçler tasalar yok.
Ben düşündükçe var dünya, ben yok o da yok.

Var	mı	dünyada	günah	işlemeyen	söyle:	
Yaşanır mı hiç günah işlemeden söyle; 
Bana kötü deyip kötülük edeceksen, 
Yüce Tanrı, ne farkın kalır benden, söyle.

Beni özene bezene yaratan kim? Sen!
Ne yapacağımı da yazmışsın önceden.
Demek	günah	işleten	de	sensin	bana:
Öyleyse nedir o cennet cehennem?

Ömer HAYYAM,
Doğum Tarihi : 18 Mayıs 1048
Ölüm Tarihi  :  4 Aralık 1131

Çadırcı anlamına gelen "Hayyam" takma adını babasının çadırcı-
lık yapmasından almıştır. 

Hayyam Nişaburludur. Yaşadığı dönemin ünlü veziri Niza-
mül-Mülk ve Hasan Sabbah ile aynı medresede  eğitim görmüş ve 
hayatı boyunca her ikisi ile de ilişkisini kesmemiştir.

 Ömer Hayyam, birçok bilim insanınca Bâtınî ve Mu'tezile an-
layışlarına dâhil görülür. Evreni anlamak için, içinde yetiştiği İslam 
kültüründeki hâkim anlayıştan ayrılmış, kendi içinde yaptığı akıl 
yürütmeleri eşine az rastlanır bir edebi başarı ile dörtlükler halinde 
dışa aktarmıştır.

Hayyam aynı zamanda çok iyi bir matematikçiydi. Binom Açılı-
mını ilk kullanan bilim insanıdır.

Geçmişte yaşamış birçok ünlünün aksine Ömer Hayyam'ın doğum tarihi günü gününe bilinmektedir. Bunun 
sebebi, Ömer Hayyam'ın birçok konuda olduğu gibi takvim konusunda da uzman olması ve kendi doğum 
tarihini araştırıp tam olarak bulmasıdır.

Hayyam, aynı zamanda dünya bilim tarihi için de önemli bir yerdedir. Günümüzde kullanılan Miladi ve Hicri 
Takvimlerden çok daha hassas olan Celali Takvimi'ni hazırlamıştır. Okullarda Pascal Üçgeni Fransız matematikçi 
Blaise Pascal'ın soyadıyla öğretilen matematik kavramı aslında Ömer Hayyam tarafından oluşturulmuştur. Ma-
tematik, astronomi konularında dünyanın önde gelen bilim insanlarındandır. Birçok bilimsel çalışması olduğu 
bilinmektedir. Ayrıca Ömer Hayyam için tarihteki ilk bilinen savaş karşıtı eylemci yakıştırması da yapılmaktadır.

Bilinen kadarıyla Rûbailerinin sayısı 158'dir. Fakat kendisine mal edilenler 1.000 üzerindedir.
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ZEKA OYUNLARI

Erkeklerin Melek Olduğunun Kanıtı :)))
Bir gün ormancının biri dalları nehrin üzerine sarkan 

ağacın dallarını keserken baltasını suya düşürür

- 'Aman tanrım' diye bağırdığında bir peri belirir ve 'Ne 
diye bağırıyorsun?' der.

Ormancı baltasını suya düşürdüğünü ve yaşamını 
sürdürebilmek için o baltaya

ihtiyacı olduğunu söyler.

Peri suya dalar ve elinde bir altın balta ile tekrar belirir.

''Baltan bu muydu ?' diye sorar.

Ormancı 'hayır' diye cevaplar.

Peri suya tekrar dalar ve bu sefer elinde gümüş bir balta ile 
tekrar belirir ve yine sorar. 'Baltan bu muydu?'

Ormancı yine 'hayır' diye cevaplar.

Peri suya tekrar dalar ve bu sefer elinde demir bir balta ile 
tekrar belirir ve yine sorar. 'Baltan bu muydu?'

Ormancı 'evet' der.

Ormancının dürüstlüğü perinin çok hoşuna gider ve 
baltaların üçünü de kendisine verir.

Ormancı mutlu bir şekilde evine döner.

Bir zaman sonra ormancı eşiyle birlikte nehir boyunca 
yürürken karısı suya düşer.

Ormancı 'aman tanrım' diye bağırır.

Peri	yine	belirir	ve	sorar:	'Ne	diye	bağırıyorsun	?'

Ormancı 'karım suya düştü' der.

Peri suya dalar ve Jennifer Lopez ile birlikte geri döner.

'Senin karın bu mu?' diye sorar.

Ormancı 'evet' der.

Peri sinirlenmiştir, 'Yalan söylüyorsun, gerçek bu değil' der.

Ormancı 'özür dilerim peri, ortada bir yanlış anlaşılma 
söz konusu. Eğer Jennifer Lopez için hayır deseydim bu 
sefer CatherineZeta-Jones ile geri dönecektin, ona da hayır 
deseydim karımla dönecek ve her üçünü de bana verecektin.

Oysa ben fakir bir adamım ve üç karımın sorumluluğunu 
taşıyabilecek durumda değilim. Jennifer Lopez'e evet 
dememin sebebi budur..'

Bu	hikâyeden	alınacak	ders:	Ne	zaman	bir	erkek	yalan	
söylüyorsa bunun iyi ve saygın bir nedeni vardır ve bu 
başkalarının yararı içindir. Kendileri için bir şey istiyorlarsa 
ekmek çarpsındır!...

KÜPLÜ TAKVİM
0, 1 ve 2 sayıları her iki küpte de bulunmalıdır. Öyley-

se 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 sayıları küplerin geriye kalan 6 
yüzüne dağılmalıdır. 6 ve 9 sayıları birbirlerinin ters 

çevrilmelerinden elde edileceğinden tek bir sayı
olarak düşünülür ve problem çözülür

GÜLELİM...EĞLENELİM...DÜŞENELİM...

EKSİK RAKAM
3 rakamı kullanılmamıştır.

EKSİK RAKAM
Aşağıdaki toplama işleminde her harf farklı bir rakama

karşılık gelmektedir.

9 rakamının kullanıldığı bu işlemde kullanılmayan

10'uncu rakam hangisidir.

A  B  C  D
B  C  D

E   F  G  H  I

+

KÜPLÜ TAKVİM
İki küpten yapılmış bir takvim şekilde görülmektedir.

Bu küpleri, ön yüzlerinde istediğiniz sayı olacak 
şekilde yerleştirererek, aynı bütün günlerini

gösterebilirsiniz.

(01, 02,. 31) Şekildeki küplerin görünmeyen
yüzlerinde hangi sayıların olduğunu bulabilirmisiniz.
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ÜYELERİMİZDEN HABERLER

BAŞSAĞLIĞI

GEÇMİŞ OLSUN

HOŞGELDİN BEBEK

TEBRİKLER

Sadettin PEHLİVAN'nın kızı,

Mesut KÜÇÜK’ün oğlu,

Cumali GEL’in torunu oldu. 

Üyelerimizi ve eşlerini tebrik ediyor,
gözünüz aydın diyoruz.

•	Şubemiz	Danışma	Kurulu	Üyemiz

Yusuf TEK'in oğlu evlendi.

Üyemizi ve eşini tebrik ediyor,
gözünüz aydın diyoruz.

•	Şube	Danışma	Kurulu	Üyemiz
Berrin ATAŞER’in babası,

Hüseyin ERSOY’un oğlu,
Hakan ERSOY,

İbrahim ÇİRİŞOĞLU,
Ramazan Seyit ÖZTÜRK,

Sabit BİNDAL,
Kemal SİVASLIGİL,

Ali Rana YÜKSEL rahatsızlık geçirdi.

Üyelerimize ve yakınlarına geçmiş olsun
dileklerimizi sunuyoruz.

•	13176	sicil	nolu	üyemiz  Mehmet Emin ÖZİZCİ
vefat etmiştir.

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

ayrıca camiamıza başsağlığı diliyoruz.

•	Şube	Danışma	Kurulu	Üyemiz
Fuat UYGUNGÜL’ün annesi,

•	Şube	Danışma	Kurulu	Üyemiz
Bahattin TANIŞ’ın annesi,
•	Şube	Danışma	Kurulu	Üyemiz

Selahattin AY’ın annesi,

•	Şube	Danışma	Kurulu	Üyemiz
Mehmet Kemal KAHVECİ’nin kayınpederi,

Ramazan EĞER’in annesi,
Nesibe FINDIK’ın babası,

Fatih Mehmet ÇAKALLI’nın annesi,
Enver UĞUR’un annesi,

Meral ŞİMŞEK SOFUOĞLU’nun babası,
Naşit ARI’nın annesi,

Abdullah ÖZAY’ın yengesi,
Volkan TOPALOĞLU’nun halası,

Nejat PAZARBAŞI’nın eniştesi vefat etti.

Üyelerimize ve yakınlarına
başsağlığı dileklerimizi sunuyoruz.
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