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4 SUNUŞ

SUNUŞ,

Bugün Ankara’da Emek, Barış ve Demokrasi Mitin-
gi için toplanmıştık.

Türkiye’nin dört bir yanından gelmiştik.

Emek, Barış, Demokrasi taleplerimizi haykırmak 
için gelmiştik.

İşçilerin, kamu çalışanlarının, işsizlerin, yoksulların, 
mağdurların sesini duyurmak için gelmiştik.

“Savaşa İnat Barış Hemen Şimdi!” demek için           
gelmiştik.

Saray’ın saltanatı uğruna aylardır kan dökenlere 
“Dur!” demek için gelmiştik.

Savaşa karşı barışı; baskı, şiddet ve zora karşı öz-
gürlükleri ve demokrasiyi; yolsuzluğa, hırsızlığa ve sö-
mürüye karşı emeğin mücadelesini hep birlikte yük-
seltmek için gelmiştik.

Başvurusu Ankara Valiliği’ne yapılmış (ve Valilikçe 
uygun görülmüş), bütünüyle barışçıl bir miting için 
gelmiştik.

Türkülerimizle, halaylarımızla, pankartlarımızla, 
sloganlarımızla ve coşkuyla miting alanına yürüyü-
şümüz başlarken patlattılar bombaları.

Türkiye’nin göbeğinde, Ankara Garı’nın, binlerce 
polisin gözü önünde patlattılar.

Şu ana kadar belirlenebilen 102 kardeşimiz hayatı-
nı kaybetti, yüzlerce kardeşimiz yaralandı.

Üzgünüz, Öfkeliyiz, Yastayız ve İsyandayız!

Hiç kimse bize bu katliamın faili meçhul olduğunu 
söylemesin.

Bombaları tanıyoruz. 

18 Mayıs’ta Adana ve Mersin’deki, 5 Haziran’da       
Diyarbakır’daki, 20 Temmuz’da Suruç’taki patlama-
lardan tanıyoruz; “aynı seriden” olduğunu biliyoruz.

Katilleri tanıyoruz. 

Katiller; diktatörlük hevesleri 7 Haziran seçimlerin-
de kursaklarında kalanlardır.

Katiller; 400 vekil alamadıkları için ülkeyi iç savaşa 
sürükleyenlerdir.

Katiller; yarattıkları terör ve dehşetin korkusuyla        
1 Kasım seçimlerinden galip çıkmaya çalışanlardır.

Katiller; aylardır AKrep’ lerle, TOMA’ larla, tanklarla, 
toplarla ülkeyi kan gölüne çevirenlerdir.

Amaçlarını biliyoruz.

Amaçları; bizi korkutarak, bizi yıldırarak, bizi sindi-
rerek on üç yıllık zulüm ve hırsızlık düzenlerini sürdür-
meye çalışmaktır.

Amaçları; Gezi İsyanı’ndan bu yana diktatörlüğe 
karşı direnen milyonlarca yurttaşın iradesini kırmaktır.

Amaçları; halkın iradesine rağmen KaçAK Saray' 
daki iktidarlarını devam ettirmeye çalışmaktır.

Emek, Barış ve Demokrasi Mitingimiz kana bula-
yanlara sesleniyoruz :

BÜTÜN VAHŞETİNİZE, BÜTÜN ŞİDDETİNİZE, BÜ-
TÜN KATLİAMLARINIZA RAĞMEN EŞİT, ÖZGÜR, 
DEMOKRATİK BİR ÜLKEDE BİR ARADA YAŞAMI VE 
BARIŞI SAVUNMAKTAN VAZGEÇMEYECEĞİZ.

TMMOB MMO Adana Şube
Yönetim Kurulu
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ÜZGÜNÜZ, ÖFKELİYİZ, YASTAYIZ, İSYANDAYIZ!

TMMOB Adana İl Koordinasyon Kurulu, Ankara`da yaşanan katliamla ilgili 13 Ekim 2015 tarihinde
Makina Mühendisleri Odası Adana Şubesi önünde bir basın açıklaması yaptı.

Asker ve polis cenazelerini istismar ederek miting alanı-
na çevirmeye çalışan iktidar temsilcilerinin şehit aileleri ve 
yakınları tarafından öfkeyle karşılandığını gördük...

Gazete binalarının milletvekili önderliğinde barbarca 
saldırıya maruz kaldığını gördük...

Özgür basına ve gazetecilere uygulananlar, yıllardır 
yaşananlar yetmezmiş gibi gazetecilerin dövüldüğünü, 
ölümle tehdit edildiği tekrar tekrar gördük...

Buzdolaplarında tutulan çocuk bedenlerini gördük...

 Genelkurmay Başkanının itirazlarına rağmen kent mer-
kezlerinde tankları gördük...

Güvenliği tesis etmesi gerekenlerin zırhlı araçlar ar-
kasında işkence edilmiş insan bedenlerini iple gezdirdi-
ğini gördük.

Artarak devam eden insan hakları ihlallerinin üstünün 
kapandığını gördük... 

Kentimizde durdurulan tırlarla İŞİD’e gönderilen si-
lah ve bomba yüklü 3000 tırı, Adıyaman‘ da, Kırşehir 
‘de yetiştirilen radikal İslamcı militanları, takas yoluyla 
serbest bırakılan İŞİD militanlarının hastanelerimizde 
tedavi olduğunu, kıyılarımıza vuran çocuk bedenlerini 
hep birlikte gördük...

Aylardır akan kan, dinmeyen gözyaşlarıyla yüreğimiz dağlandı. 7 Haziran seçimlerinin sonucunu kabullenemeyen ve 
tek başına iktidar olamayan AKP, Suruç‘ta 33 gencimizi katlederek başlattığı süreçte 90‘lı yıllara geri dönüşü yaşatacak 
çabaların gayreti içerisinde bulundu. Haziran Direnişiyle silkelenen halkımızın uygulanan sömürü, baskı ve zulüm uygula-
malarına sessiz kalmadığını görenler tek adam diktatörlüğüyle saray rejimini tesis etti. Saray rejimi ve AKP eliyle her gün 
asker, polis ve sivil yurttaşlarımızın kaybı yaşanırken kent merkezlerinde adeta sıkıyönetime geçilmiştir. 
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Yanlış izlenen iç ve dış politikalarla Ortadoğu‘daki em-
peryalist işgal ve savaş politikalarının taşeronu olanların 
kendi ülkesini de bu minvalde kana ve gözyaşına boğdu-
ğuna şahit olduk.

Bu savaş otoriter faşizan rejimini ilelebet sürdürmeyi 
planlayan AKP‘nin ve 7 Haziran seçimlerinden umduğu-
nu bulamayıp kaos için düğmeye basan Kaç-Ak Saray‘ın 
savaşıdır. Bu savaş, yeni, tekçi, otoriter, faşist bir rejimi tesis 
etme savaşıdır. Bu gidişata “dur” demek, gençlerimizin, ya-
lan ve talan iktidarının savaşına kurban gitmesinin önüne 
geçmeye çalışmak tüm yurttaşlarımızın birincil görevidir. 
Bu görev ve sorumlulukla harekete geçen TMMOB, DİSK, 
KESK ve TTB‘nin çağrısı ile 10 Ekim 2015 Cumartesi günü 
Ankara‘da merkezi bir miting gerçekleştirmek istedi. Anka-
ra Valiliği‘nin onay verdiği miting başvurusunu duyurmak 
için kentimizde geçen hafta yapmak istediğimiz basın açık-
laması Adana Valiliği‘nin talimatıyla engellendi ve bu savaş-
ta ölmesin dediğimiz polisin de saldırısına maruz kaldık. 

Emek, Barış ve Demokrasi talebinin ne kadar ağır bedel 
gerektirdiğini Ankara‘da onlarca arkadaşımızı öldürerek, 
yüzlercesini yaralayarak bize tekrar gösterdiler. Güvenlik ve 
istihbarat eksikliğinin olmadığını söyleyenlerin ve pişkince 
sırıtanların, patlama sonrasında ölü bedenlerimize ve yara-
lılarımızın üstüne nasıl organize bir biçimde gaz bombaları 
attığına şahit olduk hangi niyetle görev yaptıklarını bir kez 
daha öğrendik. Günlerdir öldürülen insanlarımız yetmedi, 
Ankara katliamı yetmedi, Adana‘nın Denizli Mahallesinde 
annesinin kucağında 3,5 yaşında Tebriz DORA bebeğin 
kurşunla ölümüne şahit olduk. 

Başbakanın dün akşamki ‘‘canlı bombaları biliyoruz ama 
eylem yapmadan tutuklayamayız, Türkiye bir hukuk dev-
letidir‘‘ açıklamalarının ise yarınlarımız için nasıl bir tehdit 
olduğunu kavramaktayız.

Birliğimizin de düzenleyicileri arasında yer aldığı 10 
Ekim Emek, Barış, Demokrasi mitingine düzenlenen kanlı 
saldırıda hayatını kaybeden canlarımızın acısını yüreğimiz-
de hissediyoruz. Anıları önünde saygıyla eğiliyoruz.

10 Ekim 2015 Ankara katliamında yaşamını yitirenlerin 
anısına duyduğumuz saygı ve sorumluluk gereği Ekim ayı 
içerisinde yapılması planlanan tüm TMMOB, Oda ve İl Koor-
dinasyon Kurulu etkinliklerinin ertelenmesi kararı alınmıştır.

Üzgünüz, öfkeliyiz, yastayız, isyandayız!

Emek ve demokrasi güçleriyle birlikte tüm halkımızın 
12-13 Ekim Grevimizi desteklediğini de görmekteyiz. Bü-
tün Şube binalarımızda ‘YASTAYIZ İSYANDAYIZ ‘pankartıy-
la birlikte öfkemizi haykırmaya acımızı kamuoyuyla pay-
laşmaya devam edeceğiz. 

TMMOB Adana İl Koordinasyon Kurulu olarak, Emeğe 
düşman, Barışa düşman, Demokrasiye düşman olanların 
saltanatları uğruna işledikleri suçların hesabını halkımızla 
birlikte mutlaka ama mutlaka soracağımızı ifade ederken 
sorumluluğu olan AKP hükümetini kınıyor ve affetmeyece-
ğimizi ifade ediyoruz.

Hasan Emir KAVİ
TMMOB Adana İKK Sekreteri
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Türkiye, 7 Haziran seçimlerinden bu yana sistematik 
bir şekilde şiddet ve kaos ortamına sürüklenmiştir. Saray 
merkezli süren kanlı iktidar oyununun ağır bilançosu ise 
halka ödetilmektedir. 7 Haziran seçimleri ile başlayan şid-
det sarmalı, Suruç katliamı ile perdeyi açtı. Son bir haftadır 
doruğa çıkan olaylarda;

4 gündür, sokağa çıkma yasağı ilan edilen Cizre‘de, iki 
ateş arasında kalan siviller, evlerin bodrumlarında en te-
mel ihtiyaçlarından yoksun bir şekilde hayatta kalmaya 
çalışıyor. Biri 35 günlük bir bebek,  diğeri 12 yaşında bir 
kız çocuğu olmak üzere 7 sivil hayatını kaybetti. Cenazeler 
defnedilemiyor. 

06 Eylül Pazar günü, Dağlıca‘da resmi rakamlara göre 16 
asker hayatını kaybetti. Bugün sabah Iğdır‘da servis aracına 
düzenlenen saldırıda 12 polis hayatını kaybetti.

Dün gece Beypazarı‘nda Kürt kökenli ailelerin evleri ve 
araçları yakıldı. 7 kişi yaralandı. Mersin‘de, Kayseri‘de yol 
kesilip doğuya giden otobüsler taşlanıyor, kimlik kontrolü 
yapılıyor.

MMO Adana Şubesi, PKK tarafından Dağlıca‘da ve Iğ-
dır‘da gerçekleştirilen saldırıları ve masum sivillere yönelik 
faşizan eylem ve saldırıları şiddetle kınamaktadır. Saldırılar-
da hayatını kaybeden vatandaşlarımızın ailelerine, seven-
lerine başsağlığı, yaralılara acil şifa diliyoruz. 

Üzülerek görülmektedir ki; Ülkemiz hızla bir iç savaş 
ortamına sürüklenmektedir. Her ölüm yeni bir ölümün 
kapısını aralamaktadır. Bir süre sonra kimin ne için öldüğü-
nün hatırlanmadığı ve ölümlerin soğuk istatistiki bir bilgi 
olmaktan öteye geçmeyeceği bir dönemin ve uçurumun 
eşiğindeyiz.

7 Haziran seçimlerinde halkın iradesini görmezden ge-
lenlerin koltuk sevdası yüzünden sürüklendiğimiz bu kanlı 
girdap, ülkemizi, bölgemizi ve Ortadoğu‘yu yeniden dizayn 
etmek isteyen emperyalist güçlerin politikalarının bir so-
nucudur. Toplumsal kutuplaşma ve ayrımcılığın şiddetle ve 
ölümlerle doruğa çıkması, yaşanan şiddet ve saldırı olayla-
rındaki ayrıntılar göstermektedir ki; ülkemiz 2011 Mart‘ında 
Suriye‘de başlayan olayların benzeri bir atmosfer içindedir.

Acımız ve İsyanımız Büyük
Emek, Barış ve Demokrasi Mitinginde Yapılan Katliamı Nefretle Kınıyoruz.

EMEK, BARIŞ VE DEMOKRASİ GÜÇLERİ YILMAYACAK,
FAŞİZME VE SAVAŞA KARŞI MÜCADELEYE DEVAM EDECEKTİR.
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Siyasi iktidar 7 Haziran seçimlerinden itibaren Türkiye‘yi 
büyük bir gerilim ve şiddet ortamına sokmuş; “çözüm sü-
reci”ni bitirerek, yüzlerce ölü, binlerce yaralı yanı sıra, bom-
balanmış, kurşunlanmış, yanmış, yıkılmış, köyler, ilçeler ve 
kentlerden oluşan bir Güneydoğu tablosunun yeniden 
oluşmasına neden olmuştur. 

Seçim-iktidar-saltanat hesapları üzerine kurgulanan 
savaş politikaları ve PKK saldırıları sonucu ülkemiz bir kan 
gölü haline gelmiştir. Son Dağlıca ve Iğdır katliamları bu 
sürecin bir parçası olarak yaşanmış, ülkemiz tekrar acılar, 
ölümler ve kışkırtmalarla yüz yüze kalmıştır.  

TMMOB Makina Mühendisleri Odası olarak, bu süreçte-
ki tüm saldırıları kınıyor; yaşamını kaybeden ve yaralanan 
kardeşlerimiz ile yakınlarının acısını yürekten paylaşıyor, ai-
leleri, yakınları ve duyarlı kamuoyuna başsağlığı diliyoruz. 

Odamız, TMMOB çatısı altında, emperyalizme, faşizme, 
gericiliğe, halkların birbirine kırdırılmasına karşı çıkmaya; 
eşit, özgür, laik, bir arada yaşamın hâkim kılınacağı de-
mokratik bir Türkiye mücadelesine devam edecek; savaş 
tamtamlarına karşı her zaman barışın yanında yer alacaktır.

Ali Ekber ÇAKAR
TMMOB Makina Mühendisleri Odası Başkanı

12 Eylül 1980‘de yapılan askeri darbe, IMF ile bağıtlanan 
24 Ocak 1980 ekonomi kararlarının ardından yapılmış, emek 
ve demokrasi karşıtı, kapitalizmin neoliberal uygulamalarına 
geçişi sağlayan faşist bir darbedir. 12 Eylül‘ün anti-demokratik 
anayasası, kurumları, emek düşmanı, sermaye yanlısı düzen-
lemeleri ve dinci gericiliği yaygınlaştırması, AKP iktidarı aracı-
lığıyla mantıksal ve fiili gelişmesinin doruğuna ulaştırılmıştır. 
Serbestleştirme, özelleştirme, sanayisizleştirme, tarımın tasfi-
yesi, esnek, güvencesiz, taşeron çalışma biçimleri, sendikasız-
laştırma, eğitim, sağlık, kent-imar vd. alanlarda yürütülen ne-
oliberal “dönüşüm”ler, yerli ve yabancı sermaye güçleri lehine, 
yeni bir sermaye birikimi sürecinin gereksinimleri doğrultu-
sunda gerçekleştirilmiştir. 

Anti-demokratik 12 Eylül anayasası, sonradan yapılan bir-
çok anayasa değişikliği ve 12 Eylül 2010 anayasa referandumu 

ile pekiştirilmiştir. 2010 referandumu ile 2015 kongresini 12 
Eylül tarihinde yapmakta bir sakınca görmeyen AKP, 12 Eylül 
faşizminin anti-demokratik siyasi partiler ve seçim yasalarını 
korumaktadır. Meslek örgütleri ve demokratik kitle örgütlerine 
yönelik baskı politikaları, 12 Eylül‘ün devamı ve tepe noktası 
niteliğindedir. 2011 yılında çıkarılan ve temsili parlamenter 
sistemi dışlayan Kanun Hükmünde Kararnamelerle kamu idari 
yapısı ve imar-yapı alalarında yapılan değişiklikler, tekelci oto-
riter niteliktedir, rant eksenli yeni sermaye birikimi sürecinin 
gerekleri doğrultusundadır. 12 Eylül cuntasının yasama, yürüt-
me, yargı güçlerini otoritesi altına alması da AKP iktidarında 
doruğa ulaşmıştır. 

12 Eylül‘ün darağaçlarında, cezaevlerinde, dağlarda, so-
kaklarda baskı, terör, katliamlar, bugünün özgül koşullarında 
sürmektedir. AKP iktidarı, 2013 Haziran Direnişi ve 7 Haziran 

ARTIK YETER! SAVAŞI, ŞİDDETİ, KATLİAMLARI DURDURUN,
SİLAHLARI SUSTURUN!

AKP‘NİN “YENİ TÜRKİYE”Sİ, 12 EYLÜL FAŞİZMİNİN TEPE NOKTASIDIR

Herkesin, her toplumsal kesimin ve gücün durması, 
soğukkanlı düşünmesi ve barış için gerekenleri yapması 
gerekmektedir. Ölümler acilen durdurulmalıdır. PKK koşul-
suz olarak silahlı eylemlerine son vermeli, ülkenin her ta-
rafında meydana gelen sivillere yönelik eylem ve saldırılar 
durdurulmalı, güvenlikleri sağlanmalıdır. 1 Kasım seçimleri 
barış ve güvenlik içinde tamamlanmalı, seçmenin iradesi-
ne saygı duyulmalı ve ülke sorunları, T.B.M.M. çatısı altında 
çözülmelidir. 400 milletvekili sevdası ve bir kişinin diktatör-
lük hevesi için rehin alınan bu ülke ve bu halk kişisel koltuk 
kaygılarına kurban edilmemelidir.

Makina Mühendisleri Odası Adana Şubesi, geçmişten 
bugüne taşıdığı toplumsal sorumlulukları doğrultusunda 
sanayileşmiş, kalkınmış, demokratikleşmiş, laik bir Türkiye 
için, karanlığa, ayrımcılığa, savaşlara, emperyalist çıkarlara 
karşı ülkemizde, bölgede ve dünyada barışı savunmaya 
devam edecektir. Barış içinde bir dünya ve Türkiye müm-
kündür diyor, meslektaşlarımızı, tüm halkımızı ve kamuo-
yunu barıştan yana aktif tutum almaya çağırıyoruz.

TMMOB MMO Adana Şube
Yönetim Kurulu



9

seçim sonuçlarının ardından ülkemizi devlet şiddeti, provo-
kasyon ve iç savaş yöntemleri ile yönetmektedir. 12 Eylül‘ün 
Kürt düşmanlığı bugün de sürmektedir. 

12 Eylül döneminde önce “Türk-İslam Sentezi” adı altında 
desteklenen dinci gericilik, AKP iktidarı döneminde Türk-İslam 
sentezi yanı sıra onun altında yer alması istenen Kürt-İslam 
sentezinin yayılması ile de sürmektedir. Dinci gericilik, siyaset, 
üniversiteler, gençlik, spor, aile vb. alanlar üzerinden toplum-
sallaştırılmış, laiklik yadsınmıştır. 12 Eylül faşizminin destek-
lediği Suriye‘nin Müslüman Kardeşleri‘ne Mısır‘ın Müslüman 
Kardeşler‘i ve El-Kaide, El-Nusra, IŞİD vb. çok uluslu, mezhepçi 
şeriatçı örgütler eklenmiştir. Bugün ülkemiz, “tek derdimiz İs-
lam, İslam, İslam” diyen bir yaklaşımla yönetilmektedir. 

Bütün bu yanlış politikalar ülkemizi savaş ve iç savaşın eşi-
ğine getirmiştir. Ancak bütün bu olumsuzluklara karşı Türki-

ye‘de ciddi bir tepki birikimi oluşmuş; toplumsal muhalefet 
Haziran Direnişi, sonrasında dinmeyen direnişler, en son 7 Ha-
ziran seçimleri ile kendini ortaya koymuştur. Bugün başka bir 
Türkiye ve dünya özlemi ile AKP faşizmi karşı karşıyadır. 

Makina Mühendisleri Odası, TMMOB çatısı altında, bilim-
sel-teknik mesleki gerekliliklere, örgütlülüklerimize ve tüm 
halkımıza yönelik saldırılara karşı; eşit, özgür, demokratik, laik, 
tam bağımsız, barış içinde bir Türkiye‘yi savunmaya, sermaye 
egemenliğini, faşizmi ve gericiliği geriletmeye, kardeşi karde-
şe kırdıran savaşın önlenmesine yönelik toplumsal muhalefe-
tin içinde, alanlardaki yerini almaya devam edecektir.

Ali Ekber ÇAKAR
TMMOB Makina Mühendisleri Odası Başkanı

BASIN AÇIKLAMALARI

TRAFİK CİNAYETLERİNİN ASIL SORUMLUSU
KAMUSAL EĞİTİM VE DENETİM İLE MÜHENDİSLİK HİZMETLERİNİ DEVRE DIŞI BIRAKAN 

SİYASAL İKTİDARDIR.
Son zamanlarda şehir içi ve şehirlerarası yollarda seyreden 

otobüs, minibüs, midibüs gibi toplu taşıma araçlarında mey-
dana gelen birçok trafik kazasında çok sayıda vatandaşımız 
yaşamını kaybetmiş yüzlercesi de yaralanmıştır. Ancak kamu 
hizmeti olması gereken toplu taşımacılık hizmetlerini özelleş-
tirme, taşeronlaştırma, sendikasızlaştırma, esnek ve yoğun ça-
lıştırmaya tabi tutan, eğitimsizliği önemsemeyen, toplumun 
can ve mal güvenliğini önemsemeyen yetkililer, “kader” ve 
“işin fıtratı” gibi alışılageldik yaklaşımlarla sorumluluklarını ört-
meye çalışmakta ve sistemik sorunları çalışanlara yıkmaktadır. 

En son geçtiğimiz hafta Perşembe günü Ankara‘da Diki-
mevi semtinde bir belediye otobüsü ile özel bir aracın kaza 
yapması ve aynı anda iki otobüsün yolu kaplamış olmaları ne-
deniyle tıkalı olan trafiği aşmak için kaldırıma çıkan EGO oto-
büsünün durağa girmesi, ardından kaldırımda yaklaşık 100 
metre ilerlemesi sonucu 13 yurttaşımız yaşamını kaybetmiş, 
çok sayıda yurttaşımız yaralanmıştır. Olayda yaşamını kaybe-
den yurttaşlarımızın aileleri ve yakınlarına baş sağlığı, yaralıla-
rımıza acil şifalar diliyoruz. 

Olay sürücü kusurundan kaynaklı gibi görünmekle birlikte, 
kolaycılığa yönelerek kusurun bütün sorumluluğunu sürücü-
ye yüklememek, onun da içinde yer aldığı koşulların bütünü-
nü görmek gerekir. Zira birçok olumsuz etken bulunmaktadır: 
Kamusal hizmet ve kamu taşımacılığı özelleştirme sürecine 
tabi tutulmuştur. Belediye otobüslerinde çalışma koşulları 
çok ağır olan taşeron firma işçileri çalıştırılmaktadır. 

Sürücülerin gerekli tıbbi psikoteknik, psikomotor, el-ayak 
koordinasyonu vb. testleri ile her araca göre yenilenmesi 
gerekli eğitimlerin yapılıp yapılmadığının irdelenmesi gerek-
mektedir. Ayrıca söz konusu testlerin İşçi Sağlığı ve İş Güvenli-
ği Yönetmeliğinde olduğu gibi beş yılda bir değil, yıllık olarak 
ve kamu adına Türk Tabipler Birliği tarafından yapılması, sürü-
cülerin ara kontrollere de tabi tutulması gerekmektedir. 

Özellikle belirtmek isteriz, bu ve benzeri kazalar, insani ge-
reklilikleri karşılamaya yönelik bilimin ve tekniğin gereği olan 
standart ve kuralların her düzeyde benimsenmesi ve uygu-
lanması ile önlenebilecektir. Bu kapsamda araçların iki mua-
yene arasındaki periyodik bakımı, sürücü eğitimi, araçlarda 
güvenli bakım ve yedek parça kullanımı gibi konularda ive-
dilikle mevzuat düzenlemesi yapılmalı, Makina Mühendisleri 
Odası tarafından eğitilip belgelendirilmiş “Araç Teknik Dene-
tim Mühendisleri”ne denetim yetkisi verilmelidir. 

Kamu hizmeti sayılması gereken toplu taşımacılıktaki özel-
leştirme-taşeronlaştırma-sendikasızlaştırma durdurulmalı, 
çalışanların özlük ve sendikal hakları tanınmalı, mühendislik 
hizmetleri devreye sokulmalı, kamusal denetim olanakları 
geliştirilmeli, trafikle ilgili mevzuat eksiklikleri ve boşluklar ive-
dilikle giderilmelidir. 

Ali Ekber ÇAKAR
TMMOB Makina Mühendisleri Odası Başkanı
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Bugün Türkiye, cumhuriyet, demokrasi, laiklik değerlerin-
den hayli uzaktadır ve emek düşmanı, kadın düşmanı, din-
ci-mezhepçi faşist bir zihniyetle yönetilmektedir. Siyasi iktidar, 
her vesilede cumhuriyet değerleriyle hesaplaşmaktadır. Cum-
huriyetin ilanının 92 yılını böylesi bir ortamda kutluyoruz!

AKP‘nin “yeni Türkiye”si “yurtta sulh, cihanda sulh” politika-
sını terk etmiş, ülkede, bölgede ve dolayısıyla dünyada savaş 
peşinde koşmaktadır. Bugünkü Türkiye modern cumhuriyeti, 
demokrasiyi, parlamenter temsili rejimi, kuvvetler ayrılığını, 
laikliğin gerekleri ile demokratik hak ve özgürlükleri yok et-
meye yönelik uygulama ve hukuka aykırılıklarla malul bir ülke 
olmuştur. Ülkemiz emek sömürüsünün cenneti; işçi, kadın, et-
nik ve siyasi cinayetlerin, toplu katliamların mekânı olmuştur. 
Cumhuriyet, ulus-halk egemenliği içeriğinden ümmet, züm-

re, yandaş egemenliğine doğru bir içerik ve anlam yitimine 
uğratılmıştır. 

TMMOB Makina Mühendisleri Odası, mevcut duruma kar-
şı cumhuriyet, emek, demokrasi, laiklik, modern toplumsal 
yaşam savunusuna kararlılıkla devam edecektir. Odamız; her 
düzeyde eşitlikçi, özgürlükçü, demokratik, laik; eşit yurttaşlık 
haklarını, barışı ve halkların kardeşliğini; planlama-sanayileş-
me-kalkınmayı esas alan bir Türkiye ve Cumhuriyet özlem ve 
bilinciyle, bütün üyelerimizin ve halkımızın 29 Ekim Cumhuri-
yet Bayramını kutlamaktadır.

TMMOB Makina Mühendisleri Odası
Yönetim Kurulu

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMINI KUTLUYORUZ!

Bilindiği üzere üst birliğimiz TMMOB‘nin girişimleri üzeri-
ne; DİSK, KESK, TMMOB ve TTB‘nin çağrısı ile 10 Ekim 2015 
Cumartesi günü Ankara‘da yapılacak olan Savaşa İnat Barış 
Hemen Şimdi! Emek, Barış ve Demokrasi Mitingi yapılmak 
üzere iken Türkiye tarihinin en büyük katliamlarından biri ya-
şandı. Ankara Tren Garı önünde miting kortejinde patlatılan 
iki bomba sonucu 102 kardeşimiz katledildi, yüzlerce kar-
deşimiz yaralandı. Olayda Oda merkezinden bir arkadaşımız 
ve kızı ile İzmir Şubemizden biri eski çalışan olmak üzere iki 
arkadaşımız yaralandı, Uşak Üniversitesi Makina Mühendisliği 
bölümü öğrencilerinden Gökhan AKMAN yaşamını kaybetti. 

TMMOB ve Oda kortejimiz olay anında bombaların patlatıl-
dığı yerin çok yakınında idi ve olaydan sonra illere geri dönüşü, 
Şubelerimiz ve bütün örgütümüz, o olağandışı koşullar içinde 
mümkün olduğunca disiplinli bir şekilde organize etmiştir. 

Olayın ardından TMMOB ve bağlı Odalar gerekli açıklamala-
rı yaptı. Oda olarak, “Acımız, öfkemiz, isyanımız büyüktür. Kat-
liamı öfkeyle, nefretle kınıyoruz. Katliamda yaşamlarını kay-
beden yurttaşlarımızın aileleri, yakınları ve arkadaşlarına baş 
sağlığı diliyor, bütün yaralılarımıza acil şifalar diliyor, acılarını 
paylaşıyoruz” dedik. 12-13 Ekim Grevinde yer aldık, bütün Oda 
ve TMMOB birimlerinde “Yastayız, İsyandayız” pankartları astık, 
ülkemiz üzerindeki karabasana karşı toplumsal sorumlulukları-
mızı yerine getireceğimizi kamuoyuna duyurduk. 

Bilindiği gibi AKP iktidarı, 7 Haziran seçim sonuçlarını oya-
lama taktikleriyle geçersiz kılıp hükümet-iktidar gaspı yapan, 
seçim çıkarları ve iktidarını şiddet ve baskıyla korumak için 
ülkemizi kan gölüne çeviren, ülkemiz ve Ortadoğu‘da em-

peryalist çıkarlarla uyuşan bir şekilde savaş kışkırtıcılığı yapan, 
emeğe, laikliğe, demokrasiye, kadınlara düşman bir iktidardır. 
10 Ekim Mitingi, işte bu iktidara karşı, emeği, barışı, demokra-
siyi savunmak için yapılacaktı. Ancak 7 Haziran seçimleri son-
rası Güneydoğu‘da her gün kan dökülmesine yol açan iktidar, 
bu kan gölünü ülkemizin tam ortasına, başkente taşıdı. Çok 
açık ki bombalar, bir bütün olarak emeğe, emekçilere; barışa, 
bir arada yaşam istemine; demokrasiye, siyasete, temel hakla-
ra ve özgürlüklere yönelik olarak patlatılmıştır. 

Bu vesileyle hepimize ve bütün emek, barış, demokrasi 
güçlerine geçmiş olsun diyor, örgütümüz ile dayanışma ve 
direniş duygularımızı paylaşıyor, karanlığı aydınlığa çevirme 
yönündeki kararlılığımızı ifade etmek istiyoruz. 

Ülkemiz ve insanlarımız sahipsiz değildir. Birlik, dayanışma, 
mücadele ve toplumsal sorumluluklarımızı üstlenme gerekli-
likleri sürmektedir. 

Yineliyoruz : Hiçbir güç ve hiçbir zorbalık, bizi emeğin, ba-
rışın, demokrasinin savunusundan ve bu uğurda mücadele-
den alıkoyamayacaktır. TMMOB Makina Mühendisleri Odası, 
TMMOB çatısı altında zalimlere, zorbalara, kan sevicilerine, 
emek, barış, demokrasi düşmanlarına karşı mücadeleye ve 
toplumsal muhalefetin birlikte mücadelesini savunmaya de-
vam edecektir.

Saygılarımız ve esenlik dileklerimizle.

Ali Ekber ÇAKAR
TMMOB Makina Mühendisleri Odası Başkanı

ÜYELERİMİZ VE ÇALIŞANLARIMIZA MESAJ
Oda Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ekber ÇAKAR, 10 Ekim Ankara Katliamı nedeniyle Örgütümüze ve Çalışanlarımıza dönük yayınladığı mesajı...
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TAVAN VİNCİ OPERATÖRÜ YETİŞTİRME 
KURSU ADANA ORGANİZE SANAYİ
BÖLGESİ’NDE YAPILDI

07-09 Eylül 2015 tarihleri arasında, Adana Organize Sanayi 
Bölgesi`nde “Tavan Vinci Operatörü Yetiştirme Kursu” MMO 
Adana Şube Teknik Görevlisi Halil BULUCU`nun eğitmenliği 
ve 28 çalışanın katılımı ile yapıldı.

ASANSÖR İŞLETME, BAKIM VE PERİYODİK KONTROL 
YÖNETMELİĞİ DEĞİŞİKLİĞİ HAKKINDA
BİLGİLENDİRME TOPLANTISI YAPILDI

MMO NİĞDE İL TEMSİLCİLİĞİNDE GENEL ÜYE
TOPLANTISI YAPILDI

DOĞALGAZ İÇ TESİSAT MÜHENDİS YETKİLENDİRME 
KURSU YAPILDI09 Eylül 2015 tarihinde, MMO Adana Şube Toplantı Salo-

nu`nda, 24.06.2015 tarih ve 29396 sayılı Resmi Gazete`de 
yayımlanan “Asansör İşletme, Bakım ve Periyodik Kontrol Yö-
netmeliği” hakkında bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Toplantıya aşağıdaki isimleri verilen kişiler katıldı;

Erol ZORLU MMO Adana Şube 
Elif DOĞRUYOL MMO Adana Şube 
Kerem ŞAHİN MMO Adana Şube
Fırat EKİNCİ Bilim, San. Ve Tek. İl Müdürlüğü
CENK AKINLAR Bilim, San. Ve Tek. İl Müdürlüğü
Sedat GÜNAŞTI Seyhan Belediyesi
Nevin KARADENİZ Çukurova Belediyesi
Munir SÜT Yüreğir Belediyesi
Adnan KIZIL Kozan Belediyesi
Mehmet ŞAHİN Karataş Belediyesi
Cumali ÖZCAN Karaisalı Belediyesi
Fadime BOLAT İmamoğlu Belediyesi
Osman ÖZTÜRK Pozantı Belediyesi
İsmail BAYTEKİN Tufanbeyli Belediyesi

10 Eylül 2015 tarihinde, MMO Niğde İl Temsilciliğinde, MMO 
Adana Şube Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin ATICI, Şube Yö-
netim Kurulu Başkan Vekili Hüseyin KALANTOR, Şube Yöne-
tim Kurulu Üyesi Hasan Emir KAVİ, Şube Yönetim Kurulu Üyesi 
Mustafa DEMİRYÜREK, Şube Yönetim Kurulu Yedek Üyesi Erol 
ZORLU, MMO Niğde İl Temsilciliği Yürütme Kurulu Üyeleri ve 
üyelerimizin katılımı ile MMO Niğde İl Temsilciliği Genel Üye 
Toplantısı yapıldı.

14-17 Eylül 2015 tarihleri arasında, MMO Adana Şube Eğitim 
Salonu`nda “Doğalgaz İç Tesisat Mühendis Yetkilendirme 
Kursu” MMO Adana Şube Müdürü Elif DOĞRUYOL`un açılış 
konuşması, Makina Mühendisi Ünal YILMAZ`ın eğitmenliği 
ve 22 üyemizin katılımıyla yapıldı.

ŞUBEMİZDEN HABERLER
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MMO OSMANİYE İL TEMSİLCİLİĞİNDE 
GENEL ÜYE TOPLANTISI YAPILDI

17 Eylül 2015 tarihinde, MMO Osmaniye İl Temsilciliğinde, 
MMO Adana Şube Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin ATICI, 
Şube Yönetim Kurulu Yedek Üyesi Uğur ÖZEL, Şube Yönetim 
Kurulu Yedek Üyesi Erol ZORLU, MMO Osmaniye İl Temsilciliği 
Yürütme Kurulu Üyeleri ve üyelerimizin katılımı ile Osmaniye 
İl Temsilciliği Genel Üye Toplantısı yapıldı.

İŞARETÇİ VE SAPANCI KURSU
İSKENDERUN LİMAN LOJİSTİK’TE YAPILDI

01 Ekim 2015 tarihinde, İskenderun Liman Lojistik`te “İşaret-
çi ve Sapancı Kursu” MMO Adana Şube Teknik Görevlisi Halil 
BULUCU`nun eğitmenliği ve 22 çalışanın katılımıyla yapıldı.

“BÜRO HİZMET DEĞERLENDİRME” TOPLANTISI 
YAPILDI

“TEKNİK HİZMET DEĞERLENDİRME” TOPLANTISI 
YAPILDI

İŞARETÇİ VE SAPANCI KURSU YAPILDI

15 Eylül 2015 tarihinde, MMO Adana Şube Yönetim Kurulu 
Üyeleri ve Şube Büro Görevlilerinin katıldığı “Büro Hizmet De-
ğerlendirme” toplantısı yapıldı.

18 Eylül 2015 tarihinde, MMO Adana Şube Eğitim Salonu`n-
da, “İşaretçi ve Sapancı Kursu” MMO Adana Şube Teknik 
Görevlisi Halil BULUCU`nun eğitmenliği ve 13 çalışanın katı-
lımıyla yapıldı.

15 Eylül 2015 tarihinde, MMO Adana Şube Yönetim Kurulu 
Üyeleri ve Şube Teknik Görevlilerin katıldığı “Teknik Hizmet 
Değerlendirme” toplantısı yapıldı.

ENDÜSTRİYEL VE BÜYÜK TÜKETİMLİ TESİSLERİN
DOĞALGAZA DÖNÜŞÜMÜ MÜHENDİS
YETKİLENDİRME KURSU YAPILDI

28 Eylül-01 Ekim 2015 tarihleri arasında, MMO Adana Şube 
Eğitim Salonu`nda “Endüstriyel ve Büyük Tüketimli Tesislerin 
Doğalgaza Dönüşümü Mühendis Yetkilendirme Kursu” MMO 
Adana Şube Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa DEMİRYÜREK`in 
açılış konuşması, Makina Mühendisi Ünal YILMAZ`ın eğit-
menliği ve 21 üyemizin katılımıyla yapıldı.

ŞUBEMİZDEN HABERLER
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ARAÇLARDA LPG DÖNÜŞÜMÜ YAPAN FİRMA
YETKİLİLERİYLE TOPLANTI YAPILDI

İŞARETÇİ VE SAPANCI KURSU MMO İSKENDERUN
İLÇE TEMSİLCİLİĞİNDE YAPILDI

İŞARETÇİ VE SAPANCI KURSU YAPILDIMMO İSKENDERUN İLÇE TEMSİLCİLİĞİ GENEL ÜYE 
TOPLANTISI YAPILDI

ASANSÖR İŞLETME, BAKIM VE PERİYODİK KONTROL 
YÖNETMELİĞİ DEĞİŞİKLİĞİ HAKKINDA BİLGİLENDİRME 
TOPLANTISI YAPILDI

01 Ekim 2015 tarihinde, MMO Adana Şube Toplantı Salo-
nu`nda, MMO Adana Şube Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin 
ATICI, Şube Yönetim Kurulu Sekreteri Erdal TAŞ, Şube Yönetim 
Kurulu Üyesi Mustafa DEMİRYÜREK, Şube Müdürü Elif DOĞ-
RUYOL, Şube Teknik Görevlileri Ali Rıza AYDEMİR, Rıdvan 
KAYA ve Araçlarda LPG Dönüşümü konusunda yetki almış 
firma yetkililerinin katıldığı, LPG sektöründe karşılaşılan so-
runlar ve çözüm önerilerinin tartışıldığı bir toplantı yapıldı. 
Toplantıya 13 kişi katıldı.

07 Ekim 2015 tarihinde, MMO İskenderun İlçe Temsilciliğinde 
“İşaretçi ve Sapancı Kursu” MMO Adana Şube Teknik Görevli-
si Halil BULUCU`nun eğitmenliği ve 10 kursiyerin katılımıyla 
yapıldı.

08 Ekim 2015 tarihinde, MMO Adana Şube Eğitim Salonu’n-
da, “İşaretçi ve Sapancı Kursu” MMO Adana Şube Teknik 
Görevlisi Halil BULUCU`nun eğitmenliği ve 23 çalışanın katı-
lımıyla yapıldı.

08 Ekim 2015 tarihinde, MMO Adana Şube Toplantı Salo-
nu`nda, 24.06.2015 tarih ve 29396 sayılı Resmi Gazete`de 
yayımlanan “Asansör İşletme, Bakım ve Periyodik Kontrol Yö-
netmeliği” hakkında asansör monte eden ve asansör bakım-
cı firmalarına bilgilendirme toplantısı yapıldı.Toplantı, MMO 
Adana Şube Yönetim Kurulu Yedek Üyesi Erol ZORLU’nun açı-
lış konuşması, MMO Adana Şube Teknik Görevlisi Uğur ŞEN, 
Adana Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü`nden Fırat 
EKİNCİ’nin sunumları ve 60 kişinin katılımıyla gerçekleşti.

02 Ekim 2015 tarihinde, İskenderun Güney Eğitim Vakfı`nda, 
MMO Adana Şube Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin ATICI, 
Şube Yönetim Kurulu Başkan Vekili Hüseyin KALANTOR, Şube 
Yönetim Kurulu Sekreteri Erdal TAŞ, Şube Yönetim Kurulu 
Üyesi Hasan Emir KAVİ, Şube Yönetim Kurulu Yedek Üyesi 
Arzu PEKDUR, Şube Yönetim Kurulu Yedek Üyesi Uğur ÖZEL, 
MMO İskenderun İlçe Temsilciliği Yürütme Kurulu Üyeleri ve 
üyelerimizin katılımı ile MMO İskenderun İlçe Temsilciliği Ge-
nel Üye Toplantısı yapıldı.

MMO İSKENDERUN İLÇE TEMSİLCİLİĞİNDE
ASANSÖR İŞLETME, BAKIM VE PERİYODİK 
KONTROL YÖNETMELİĞİ DEĞİŞİKLİĞİ 
AKKINDA BİLGİLENDİRME TOPLANTISI YAPILDI

07 Ekim 2015 tarihinde, MMO İskenderun İlçe Temsilciliğinde, 
24.06.2015 tarih ve 29396 sayılı Resmi Gazete`de yayımla-
nan “Asansör İşletme, Bakım ve Periyodik Kontrol Yönetme-
liği” hakkında bilgilendirme toplantısı yapıldı.
Toplantıya aşağıdaki isimleri verilen kişiler katıldı;
Ayhan KARAN MMO İskenderun İlçe Temsilciliği
Mahmut ÖZER MMO İskenderun İlçe Temsilciliği
Meriç CİHNİOĞLU MMO İskenderun İlçe Temsilciliği
Yusuf SOLMAZ Bilim, San. Ve Tek. İl Müdürlüğü
Sercan TOHMA Bilim, San. Ve Tek. İl Müdürlüğü
Şahap YILDIRIM Bilim, San. Ve Tek. İl Müdürlüğü
Sinan BİTEN TSE
İbrahim ÖNCEL İskenderun Belediyesi
Tamer KÜRKEK İskenderun Belediyesi
İpek YETER İskenderun Belediyesi
Berat GÜRZ Erzin Belediyesi
M. İsmet ÇEKER Erzin Belediyesi
Onur BÖLÜK Arsuz Belediyesi

ŞUBEMİZDEN HABERLER
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MMO HATAY İL TEMSİLCİLİĞİNDE GENEL ÜYE
TOPLANTISI YAPILDI

İSKENDERUN`DA ASANSÖR İŞLETME, BAKIM VE
PERİYODİK KONTROL YÖNETMELİĞİ DEĞİŞİKLİĞİ 
HAKKINDA BİLGİLENDİRME TOPLANTISI YAPILDI

16 Ekim 2015 tarihinde, MMO Hatay İl Temsilciliğinde, MMO 
Adana Şube Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin ATICI, Şube Yö-
netim Kurulu Başkan Vekili Hüseyin KALANTOR, Şube Yöne-
tim Kurulu Üyesi Hasan Emir KAVİ, Şube Yönetim Kurulu Üye-
si Mustafa DEMİRYÜREK, Şube Yönetim Kurulu Yedek Üyesi 
Arzu PEKDUR, Şube Yönetim Kurulu Yedek Üyesi Uğur ÖZEL, 
Şube Yönetim Kurulu Yedek Üyesi Erol ZORLU, MMO Hatay İl 
Temsilciliği Yürütme Kurulu Üyeleri ve 47 üyemizin katılımı ile 
Hatay İl Temsilciliği Genel Üye Toplantısı yapıldı.

16 Ekim 2015 tarihinde, İskenderun Belediyesi`nde, 24.06.2015 
tarih ve 29396 sayılı Resmi Gazete`de yayımlanan “Asansör 
İşletme, Bakım ve Periyodik Kontrol Yönetmeliği” hakkında 
bilgilendirme toplantısı yapıldı.Toplantı, MMO İskenderun İlçe 
Temsilciliği Yürütme Kurulu Başkanı Ayhan KARAN, İskende-
run Belediyesi Başkan Yardımcısı H.Ahmet ÇETİNKAYA`nın 
açılış konuşmaları, MMO Adana Şube Teknik Görevlisi Uğur 
ŞEN`in sunumu ve İskenderun İlçe sınırlarında faaliyet göste-
ren asansör firma yetkililerinin katılımıyla gerçekleşti.

“DIŞ CEPHE ISI YALITIM SİSTEMLERİ” SEMİNERİ YAPILDI

21 Ekim 2015 tarihinde, MMO Adana Şube Eğitim Salonu`n-
da,”Dış Cephe Isı Yalıtım Sistemleri” semineri yapıldı. Seminer, 
MMO Adana Şube Yönetim Kurulu Başkan Vekili Hüseyin KA-
LANTOR`un açılış konuşması, Makina Mühendisi Feza HOK-
KACI`nın sunumu ve 53 üyemizin katılımıyla gerçekleşti.

ASANSÖR AVAN MÜHENDİS YETKİLENDİRME KURSU 
YAPILDI

23-24 Ekim 2015 tarihleri arasında, MMO Adana Şube Eğitim 
Salonu`nda “Asansör Avan Mühendis Yetkilendirme Kursu” 
MMO Adana Şube Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa DEMİRYÜ-
REK`in açılış konuşması, MMO Adan Şube Teknik Görevlisi Ke-
rem ŞAHİN`in eğitmenliği ve 29 üyemizin katılımıyla yapıldı.

“FOTOVOLTAİK GÜNEŞ ENERJİ SİSTEMLERİ PV
(PHOTOVOLTAIK) UYGULAMALARI” SEMİNERİ YAPILDI

24 Ekim 2015 tarihinde, MMO Adana Şube Eğitim Salonu`n-
da, Şubemiz ve TTMD “Türk Tesisat Mühendisleri Derneği” 
tarafından ortaklaşa düzenlenen “Fotovoltaik Güneş Enerji 
Sistemleri Pv (Photovoltaik) Uygulamaları” semineri yapıl-
dı.Seminer, TTMD Adana İl Temsilcisi Haşim ALAN ve MMO 
Adana Şube Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Emir KAVİ’nin açılış 
konuşmaları, Elektrik Mühendisi Zafer CEYRAN`ın sunumu 
ve 60 üyemizin katılımıyla gerçekleşti.
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22. DÖNEM 7. ŞUBE DANIŞMA KURULU TOPLANDI LPG TAŞIMA PERSONELİ KURSU YAPILDI

VATAN PARTİSİ MİLLETVEKİLİ ADAYI HÜSNÜ ÇANGA 
ŞUBEMİZİ ZİYARET ETTİ

24 Ekim 2015 tarihinde, MMO Adana Şube Toplantı Salo-
nu`nda, 22. Dönem Şube Danışma Kurulu 7.Toplantısı 101 
üyenin katılımıyla yapıldı. Toplantı, MMO Adana Şube Yöne-
tim Kurulu Başkanı Hüseyin ATICI`nın açılış konuşması, Şube 
Yönetim Kurulu Sekreteri Erdal TAŞ`ın Şube çalışmaları, Şube 
Yönetim Kurulu Saymanı Ümit Galip UNCU`nun mali duru-
mu hakkında bilgilendirmeleri ile başladı. TMMOB Adana 
İKK Sekreteri Hasan Emir KAVİ ve TMMOB Hatay İKK Sekreteri 
Yusuf AKDENİZ‘in  İKK çalışmaları hakkında bilgi vermesiyle 
devam eden toplantı, Mahmut TEBERİK, Selahattin AY, Ay-
han TUĞCU, Seyhan Belediye Başkanı Zeydan KARALAR, Yu-
suf TEK, Ayhan ANLAR, Haşmet BİÇER‘in görüş ve önerilerini 
sunmalarıyla son buldu. 

27 Ekim 2015 tarihinde, MMO Adana Şube Eğitim Salonu`n-
da “LPG Taşıma Personeli Kursu” MMO Adana Şube Teknik 
Görevlisi Halil BULUCU`nun eğitmenliği ve 11 kursiyerin ka-
tılımıyla yapıldı.

27 Ekim 2015 tarihinde, Vatan Partisi Adana Milletvekili 
Adayı Hüsnü ÇANGA ve il yöneticilerinden oluşan bir heyet 
Şubemizi ziyaret etti.Ziyarete, MMO Adana Şube Yönetim Ku-
rulu Başkanı Hüseyin ATICI, Şube Yönetim Kurulu Başkan Ve-
kili Hüseyin KALANTOR ve Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Emir 
KAVİ ev sahipliği yaptı.

ASANSÖR MÜHENDİS YETKİLENDİRME KURSU
YAPILDI

25-27 Ekim 2015 tarihleri arasında, MMO Adana Şube Eğitim 
Salonu`nda “Asansör Mühendis Yetkilendirme Kursu” MMO 
Adana Şube Teknik Görevlisi Kerem ŞAHİN`in eğitmenliği ve 
16 üyemizin katılımıyla yapıldı.
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ÜZGÜNÜZ, ÖFKELİYİZ, YASTAYIZ VE İSYANDAYIZ!
12-13 EKİM GÜNLERİ GREVDEYİZ! 

Üzgünüz, Öfkeliyiz, Yastayız ve İsyandayız!
ÖLEN ARKADAŞLARIMIZI ANMAK, FAŞİST KATLİAMI PROTESTO

ETMEK İÇİN YARINDAN İTİBAREN YASTAYIZ / 12-13 EKİM GÜNLERİ
BÜTÜN TÜRKİYE’DE GREVDEYİZ!

Emek, Barış, Demokrasi Mitingi’ni kana bulayan katliamın ardından DİSK, KESK, TMMOB ve TTB yöneticileri TTB’de or-
tak basın toplantısı düzenlediler. TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet SOĞANCI, DİSK Başkanı Kani BEKO, KESK Eş 
Başkanları Lami ÖZGEN ve Şaziye KÖSE, TTB Merkez Konseyi Başkanı Dr. Bayazıt İLHAN, TTB İkinci Başkanı Prof. Dr. Raşit 
TÜKEL’in katıldığı basın toplantısında, faşist katliamı protesto etmek için yarından (11 Ekim) itibaren yas ve 12-13 Ekim 
tarihlerinde tüm Türkiye’de grev ilan edildi.

Basın açıklamasını okuyan TTB Merkez Konseyi Başkanı Dr. Bayazıt İLHAN, faşist katliamı protesto etmek için 3 gün yas 
2 gün grev ilan ettiklerini bildirdi.

TTB Merkez Konseyi Üyesi Dr. Hüseyin DEMİRDİZEN de, ilk olarak alanda yaşamını kaybedenlerin sayısının 68, daha 
sonra ağır yaralı olarak kaldırıldıkları hastanelerde yaşamını kaybedenlerin sayısının 29 olduğunu ve toplam 97 kişinin 
yaşamını yitirdiğini bildirdi. DEMİRDİZEN, yaralıların sayısının da 400’ü aştığını kaydetti. 

Bugün Ankara’da Emek, Barış ve Demokrasi Mitingi için 
toplanmıştık.

Türkiye’nin dört bir yanından gelmiştik.

Emek, Barış, Demokrasi taleplerimizi haykırmak için gel-
miştik.

İşçilerin, kamu çalışanlarının, işsizlerin, yoksulların, mağ-
durların sesini duyurmak için gelmiştik.

“Savaşa İnat Barış Hemen Şimdi!” demek için gelmiştik.

Saray’ın saltanatı uğruna aylardır kan dökenlere “Dur!” 
demek için gelmiştik.

Savaşa karşı barışı; baskı, şiddet ve zora karşı özgürlük-
leri ve demokrasiyi; yolsuzluğa, hırsızlığa ve sömürüye karşı 
emeğin mücadelesini hep birlikte yükseltmek için gelmiştik.

Başvurusu Ankara Valiliği’ne yapılmış (ve Valilikçe uygun 
görülmüş), bütünüyle barışçıl bir miting için gelmiştik.

Türkülerimizle, halaylarımızla, pankartlarımızla, slogan-
larımızla ve coşkuyla miting alanına yürüyüşümüz başlar-
ken patlattılar bombaları.

Türkiye’nin göbeğinde, Ankara Garı’nın, binlerce polisin 
gözü önünde patlattılar.

Şu ana kadar belirlenebilen seksen altı kardeşimiz haya-
tını kaybetti, yüzlerce kardeşimiz yaralandı.

Üzgünüz, Öfkeliyiz, Yastayız ve İsyandayız!

Hiç kimse bize bu katliamın faili meçhul olduğunu söy-
lemesin.

Bombaları tanıyoruz.

18 Mayıs’ta Adana ve Mersin’deki, 5 Haziran’da Diyarba-
kır’daki, 20 Temmuz’da Suruçtaki patlamalardan tanıyoruz; 
“aynı seriden” olduğunu biliyoruz.

Katilleri tanıyoruz.

Katiller; diktatörlük hevesleri 7 Haziran seçimlerinde 
kursaklarında kalanlardır.

Katiller; 400 vekil alamadıkları için ülkeyi iç savaşa sü-
rükleyenlerdir.

Katiller; yarattıkları terör ve dehşetin korkusuyla 1 Kasım 
seçimlerinden galip çıkmaya çalışanlardır.

Katiller; aylardır AKrep’lerle, TOMA’larla, tanklarla, toplar-
la ülkeyi kan gölüne çevirenlerdir.

Amaçlarını biliyoruz.

MMO VE TMMOB ‘DEN HABERLER
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Amaçları; bizi korkutarak, bizi yıldırarak, bizi sindire-
rek on üç yıllık zulüm ve hırsızlık düzenlerini sürdürmeye           
çalışmaktır.

Amaçları; Gezi İsyanı’ndan bu yana diktatörlüğe karşı 
direnen milyonlarca yurttaşın iradesini kırmaktır.

Amaçları; halkın iradesine rağmen KaçAK Saray’daki ikti-
darlarını devam ettirmeye çalışmaktır.

Emek, Barış ve Demokrasi Mitingimiz kana bulayanlara 
sesleniyoruz:

BÜTÜN VAHŞETİNİZE, BÜTÜN ŞİDDETİNİZE, BÜTÜN 
KATLİAMLARINIZA RAĞMEN EŞİT, ÖZGÜR, DEMOKRATİK 
BİR ÜLKEDE BİR ARADA YAŞAMI VE BARIŞI SAVUNMAK-
TAN VAZGEÇMEYECEĞİZ!

Bizi korkutmaya, bizi yıldırmaya, bizi sindirmeye çalışan-
lara sesleniyoruz:

KORKMAYACAĞIZ, YILMAYACAĞIZ, UNUTMAYACA-
ĞIZ VE AFFETMEYECEĞİZ!

DÖKTÜĞÜNÜZ KANDA BOĞULACAKSINIZ!

Ölen Arkadaşlarımızı Anmak, Faşist Katliamı Protes-
to Etmek İçin Yarından İtibaren Üç Gün Yastayız/12-13 
Ekim Pazartesi-Salı Günleri Bütün Türkiye’de Grevdeyiz!

Bütün Sendikaları, Bütün Meslek Örgütlerini, Bütün 
Siyasi Partileri, Örgütlü-Örgütsüz, Hangi Sendikanın 
Üyesi Olursa Olsun Bütün İşçileri-Bütün Kamu Çalışan-
larını, İnsanlığa Sahip Çıkan Bütün Yurttaşlarımızı Katıl-
maya Çağırıyoruz!

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu
Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği 
Türk Tabipleri Birliği 

MMO VE TMMOB ‘DEN HABERLER
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 “10 Ekim Emek, Barış, Demokrasi Mitingi”ni kana bula-
yan bombalı saldırıda hayatını kaybedenler için Ankara’da 
anma ve uğurlama töreni düzenlendi.

Miting çağrıcısı DİSK, KESK, TMMOB ve TTB temsilcileri-
nin de aralarında olduğu binlerce kişi 11 Ekim Pazar günü, 
patlamanın olduğu Tren Garı önüne gelerek hayatını kay-

bedenler anısına karanfil bırakmak istedi. Ancak, emniyet 
güçleri kriminal incelemenin sürdüğü gerekçesiyle alana 
girişe izin vermedi, kitlenin alana girmek istemesi üzerine 
gaz ve tazyikli suyla saldırdı.

Kitle daha sonra uğurlamanın yapılacağı Sıhhiye Mey-
danı’na yürüdü. Bir gün önce barış türküleri söylemek için 
girilecek Sıhhiye Meydanı, hayatını kaybedenlerin acısını 
yüreğinde taşıyanların buluşma yeri oldu. Atılan sloganlar-
la katliam protesto edilirken, sorumlulardan hesap sorula-
cağı dile getirildi.

Gerçekleştirilen saygı duruşunun ardından dört örgüt 
adına KESK Eş Başkanı Lami ÖZGEN bir konuşma yaptı. 
ÖZGEN’den sonra HDP Eş Başkanı Selahattin DEMİRTAŞ ve 
CHP Milletvekili Musa ÇAM da kitleye hitap ettiler.

Katliamda ölenler için birçok kentte anma ve protesto 
etkinlikleri düzenlendi.

Emek, Barış ve Demokrasi Mitingi’ni kana bulayan kat-
liamı protesto etmek üzere alınan grev kararı kapsamında 
12 ve 13 Ekim günlerinde çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.

12 Ekim Pazartesi günü TMMOB ve TTB üyeleri Anka-
ra’da İbni Sina Hastanesi önünde toplanarak, katliamın 
gerçekleştiği Tren Garı önüne yürüdüler.

Saat 12.00’de İbni Sina Hastanesi önünde buluşan yüz-
lerce kişi, sloganlar ve alkışlarla katliamı protesto ederek 
Tren Garı’na ulaştı. Olay yerinde örgütler adına Ankara Ta-
bip Odası Başkanı Çetin ATASOY bir açıklama yaptı. Daha 
sonra, hayatını kaybedenler anısına karanfiller bırakıldı.

Basın açıklamasının ardından aynı yol üzerinden dö-
nüşe geçen eylemciler, Sıhhiye köprüsü altına bırakılan 
şüpheli paket nedeniyle bir süre Cumhurbaşkanlığı Sen-
foni Orkestrası binası önünde bekletildiler. Paketin imhası 
ardından İbni Sina Hastanesi önüne yürünerek, burada 
eyleme son verildi.

13 Ekim Salı günü ise, DİSK, KESK, TMMOB ve TTB tara-
fından 12.30-13.30 saatleri arasında Sakarya Meydanı’nda 
oturma eylemi gerçekleştirildi. Eylemde örgüt temsilcileri 
tarafından konuşmalar yapıldı ve saldırıda hayatını kaybe-
denleri isimlerinin yazılı olduğu beyaz balonlar uçuruldu.

CANLARIMIZI UĞURLADIK...

UNUTMAYACAĞIZ, UNUTTURMAYACAĞIZ....

MMO VE TMMOB ‘DEN HABERLER
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Birliğimizin de düzenleyicileri arasında yer aldığı 10 Ekim Emek, Barış, Demokrasi mitingine düzenlenen kanlı saldırıda 
hayatını kaybeden canlarımızın acısını yüreğimizde hissediyoruz.

10 Ekim 2015 Ankara katliamında yaşamını yitirenlerin anısına duyduğumuz saygı ve sorumluluk gereği Ekim ayı içeri-
sinde yapılması planlanan tüm TMMOB, Oda ve İl Koordinasyon Kurulu etkinliklerinin ertelenmesi kararı alınmıştır.

Kamuoyuna duyurulur.

TMMOB Yürütme Kurulu

YASTAYIZ, İSYANDAYIZ, UNUTTURMAYACAĞIZ!

Bizler emek ve meslek örgütleri olarak ülkemizin içine 
sürüklendiği kaotik ve militarist ortama dur demek istedik. 
Ülkemizin başkentinde gür bir barış sesi haykırmak istedik.

Bizler emek meslek örgütleri olarak, ülkemizdeki savaş 
iklimini ve ortamını dağıtmak, kendi var oluş ortamımızı 
korumak, emeğin haklarıyla barış arasındaki dolaysız irti-
batı kurmak üzere bir miting çağrısı yaptık.

Başka ne yapabilirdik ki?

Yangın yerine dönen ülkemizi dıştan seyretmemiz bek-
lenemezdi elbette.

Bir sorumluluk üstlendik.

Ankara’da gür bir barış sesi çıkacak iken bu iradeye 
bomba konuldu.

10 Ekim 2015’te Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük 
katliamı başkent Ankara’da gerçekleştirildi.

Dört emek ve meslek örgütünün çağrısıyla düzenlenen 
Emek-Barış-Demokrasi mitingine yönelik bombalı saldırı-
da çok sayıda arkadaşımızı, kardeşimizi, canımızı, dostu-
muzu, sevdiklerimizi yitirdik.  Eşimizi, kızımızı, oğlumuzu, 
yitirdik. Onlarca arkadaşımızın da hastanelerdeki tedavisi 
sürüyor. Yüreğimiz yanıyor.

Olayın üzerinden 6 gün geçmesine karşın Başbakan-
lık kayıplarımızın adlarını açıklayamamıştır. Hükümeti bu 
skandala son vermeye ve bir an önce katliamda yaşamını 
yitirenlerin tümünün adlarını kamuoyuna açıklamaya ça-
ğırıyoruz.

Öncelikle tüm basın mensuplarına ve kamuoyuna bir 
konuyu hatırlatmak istiyoruz. 100 civarında insanımızı, ka-
tillerin Ankara’da rastgele seçtikleri bir alanda yitirmedik. 
O insanlarımızı “Emek-Barış-Demokrasi” mitingi için buluş-
tukları bir alanda gerçekleşen saldırıda yitirdik.

Saldırganların hedefi oldukça açıktır :

Hedef emektir. Hedef barıştır. Hedef demokrasidir! 

Saraylarını, saltanatlarını kurtarmak için Türkiye’yi kanlı 
bir sürecin içine çekenlere karşı ülkenin dört bir yanından 
gelen Türküyle Kürdüyle, Alevisiyle Sünnisiyle, kadınıyla 
erkeğiyle, genciyle yaşlısıyla on binlerin buluştuğu, kucak-
laştığı, aynı halaya aynı horona durarak “Emek-Barış-De-
mokrasi” dediği bu alanın ismi bizim için artık “Emek-Ba-
rış-Demokrasi” meydanıdır!

Bilindiği gibi miting DİSK, KESK, TMMOB ve TTB tarafın-
dan düzenlenmiştir.

•	 Bu	 dört	 emek	 ve	meslek	 örgütü	 güvencesiz,	 kölece,	
ölümüne çalıştırmaya karşı mücadelenin örgütüdür.

DİSK Genel Başkanı Kani BEKO, KESK Eş Başkanı Şaziye KÖSE, TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
Mehmet SOĞANCI ve TTB Merkez Konseyi Genel Sekreteri Özden ŞENER, 10 Ekim Ankara katliamı üzerine

16 Ekim 2015 Cuma günü TMMOB’de bir basın toplantısı düzenledi.

KAMUOYUNA...

YASTAYIZ, İSYANDAYIZ, UNUTTURMAYACAĞIZ!

MMO VE TMMOB ‘DEN HABERLER
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•	 Bu	dört	emek	ve	meslek	örgütü,	emeği	köleleştirirken	
doğayı, kentleri yağmalayan sermayeye karşı mücadele-
nin ayrılmaz bir parçasıdır.

•	 Bu	dört	emek	ve	meslek	örgütü	ölüme	karşı	yaşamı,	
savaşa karşı barışı, düşmanlığa karşı kardeşliği, her tür-
lü ayrımcılığa karşı eşitliği savunan, saflarında ırk-mez-
hep-cinsiyet temelli ayrımcılığa asla izin vermeyen ilkelere 
sahiptir.

•	 Bu	dört	emek	ve	meslek	örgütü,	kuruluşlarından	bu-
güne toplumsal sorumluluklarından kaçmamış, milyonla-
ra kölelik, ölüm, yağma ve talandan başka hiçbir şey vaat 
etmeyen baskıcı düzenin karşısında diz çökmemiştir.  İşte 
bunun için saldırganların, katliamcıların hedefindedir.

Soruyoruz, bu ülkede barış sesinin daha gür, daha ço-
ğalan, daha yankılanan bir biçimde çıkmasından “KİM” ra-
hatsız olabilir? Fail mi arıyoruz? Kim saldırdı bize, fail kim? 
Onu mu arıyoruz? Fail bellidir. Failin kim olduğu sadece 
Türkiye’nin değil, dünya halklarının da malumudur! Katli-
amda kullanılan canilerin kimliklerinin ortaya çıkması ise, 
işte bu malumun ilanıdır!

Biz, savaşın ortasında barış diyen bir taraf olarak inisiyatif 
üslendik. Böyle davrandığımız için bize bir bedel ödetildi.

Yılmayacağız, sinmeyeceğiz, geri çekilmeyeceğiz.

10 Ekim 2015 Cumartesi günü 10:04’ten sonra, te-
sadüfen nefes aldığımız her dakika bu ülkeyi yöne-
tenlerin nasıl bir ülke vaat ettiklerini apaçık göster-
mektedir.

•	 Bombalar	patlamadan	önce	toplanma	noktasında	ne-
redeyse tek bir polis bile yokken, patlamanın ardından onlar-
ca polis, TOMA eşliğinde ortaya çıkmış, birçok yaralının son 
nefesi atılan gaz bombaları olmuştur. Yaralılara ilk yardım 
müdahaleleri gaz bombalarıyla engellenmiştir.

•	 Ambulanslar	çok	geç	gelmiştir.

•	 Kan	anonsu	yapanlardan	yaralı	 taşıyanlara	kadar	her-
kes hedef gösterilmiştir.

•	 Yine	patlamadan	hemen	sonra	iktidarın	havuz	medyası	
ve Ak-Troller hep birlikte ve neredeyse aynı cümlelerle büyük 
bir dezenformasyon ve karalama kampanyası başlatmıştır. 
Bu kampanya çerçevesinde örgütlerimiz ve yöneticilerimiz 
iktidar sözcüleri, milletvekilleri, havuz medyası ve sosyal med-

ya trolleri tarafından gayet organize biçimde hedef gösteril-
miş, saldırı, ilgisiz olduğu açık olan örgütlerle ilişkilendirilerek 
hedef saptırılmış, halay çeken gençler “bomba şifrecisi” ilan 
edilmiş, neredeyse ölenlerin suçlandığı bir söylem yaygınlaş-
tırılmıştır.

•	 Ülkede	 yürütmenin	 başında	 olan	 Başbakan’ın	 açıkla-
maları, bu ülkede 80 milyon yurttaşın güvenliğinin kimlerin 
elinde olduğunun ibret verici örnekleri olarak hafızalardan 
silinmeyecektir. Bu ülkenin Başbakanı Suruç’ta kendini patla-
tan canlı bombanın ismini vererek “adalete teslim edildiğini” 
iddia edebilmiştir. Bu ülkenin Başbakanı “Canlı bomba lis-
tesi elimizde ama eylem yapmadan tutuklayamıyoruz” 
diyebilmiştir. Yas ve anma törenlerimize katılan arkadaşla-
rımız, “makul şüpheli” olarak “önleyici gözaltı” adı altında 
polisin hedefindeyken canlı bombaların pimi çekmeden tu-
tuklanmamasının itirafı ibret vericidir. Açıklamadan anlaşıl-
dığına göre Türkiye’de şu anda kimliği ve yeri belli olan ancak 
hükümetin “yakalamadığı” canlı bombalar vardır. Bu bir 
skandaldır ve yasadışı siyasi bir tutumdur. Bu tutum bütün 
muhaliflere açık bir tehdittir.

•	 Başbakan	ve	İçişleri	Bakanı	şu	sorularımıza	yanıt	verme-
lidir: Emek, Barış ve Demokrasi mitingimize “bombalı saldırı 
yapılacağı” ihbarının 3 gün önceden geldiği haberleri doğru 
mudur? Bu katliamda kullanılan kişilerin kimlikleri de haber-
lerde iddia edildiği gibi ihbar edilmiş midir? Böylesine ciddi 
bir ihbar neden Tertip Komitesi’yle paylaşılmamıştır? Başta 1 
Mayıs olmak üzere yaptığımız birçok eylemi, “ihbarlar yapıldı-
ğı” gerekçe göstererek yasaklayanlar, bu kanlı saldırıya karşı 
neden en küçük bir önlem almamışlardır?

•	 Yasımız	 neredeyse	 yasaklanmıştır.	 Cenazelerimiz	 veril-
memiş, Olay yerine karanfil koymamızdan, çeşitli anmalara 
kadar	birçok	etkinliğimiz	polis	engeliyle	karşılaşmıştır.	Cena-
zelere soruşturma açılmış, “Yastayız, isyandayız!” diyerek iş 
bırakan emekçilere yönelik baskılar artmıştır.

•	 İlk	 andan	 itibaren	 sosyal	 medyaya	 ve	 daha	 sonra	 da	
medyaya sansür başlatılmıştır.

Ancak ne yaparlarsa yapsınlar gerçeklerin üstü ör-
tülemedi, örtülemeyecek! 

Biz bıkmadan, usanmadan tüm ülkeye gerçekleri an-
latacağız! Başbakan’ın aslında “yakalamama” konusunda 
doğru söylediğini, Ankara katliamındaki bombacıların da 
isimlerinin tespit edilmesine rağmen yakalanmadığını an-
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latacağız. Gazetelerin haberlerinde ve siyasi partilerin ra-
porlarında dahi ismi geçen kişilerin MİT ve Ankara Emniyet 
Müdürlüğü de dahil birçok devlet kurumuna çok yakın bir 
mesafede bu korkunç katliamı gerçekleştirdiklerini herkes 
bilecek! Reyhanlı, Roboski, Diyarbakır ve Suruç katliamla-
rı örtbas edildiği için bu katliamın yaşandığını her yerde 
anlatacağız! Ankara Katliamı’nda adı geçenlerin Suruç 
Katliamı ile bağlantılarını hatırlatıp, Suruç ile ilgili Meclis 
araştırmasını reddedenleri her platformda teşhir edeceğiz!

10 Ekim katliamının üzerinin örtülmesine, Ankara’nın 
kirli, karanlık dehlizlerine hapsedilmesine izin vermeyece-
ğiz. Bedeli ne olursa olsun, emek, barış ve demokrasi mü-
cadelemizden geri adım atmayacağız.

Bizler emek ve meslek örgütleri olarak, tüm dost ku-
rumlarla beraber arkadaşlarımızın anısını ve mücadelesi-
ni yaşatmak için her zaman bir arada olacağız, her zaman 
omuz omuza olacağız!

Ankara Katliamı’nda kaybettiğimiz insanlarımızı, 
katledilişlerinin 7. gününde anmak için 17 Ekim 2015 
Cumartesi günü saat 10:04’te bütün illerde anmalar 
gerçekleştireceğiz.

Buradan bir kez daha tüm halkımıza sesleniyoruz! Bu 
iktidar bu ülkeye sadece savaş, ölüm, baskı, zulüm vaat 
ediyor! Bu gidişe dur demek sizlerin elindedir!

Yastayız, isyandayız, unutturmayacağız!  

MMO VE TMMOB ‘DEN HABERLER
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Mühendis, mimar, şehir plancıları “TMMOB 19 Eylül Mühendis, Mimar, Şehir Plancıları Dayanışma Günü”nde “Savaşa Ha-
yır, Barış Hemen Şimdi” demek için alanlara çıktı. 

İKK’ların örgütlü olduğu 30’dan fazla kent merkezinde düzenlenen basın açıklamalarında okunan metinde; AKP faşizmi, 
savaş ve kaosa karşı toplumsal muhalefetin önündeki en önemli görevin barış dilinin hakim kılınması, ülkemizin içinde 
yer aldığı kapitalist cenderenin kırılması ve laikliğin toplumsal hayatın düzenlenmesinde belirleyici olmasının sağlanması 
olduğuna vurgu yapıldı.

10 EKİM ANKARA KATLİAMINA KARŞI YÜRÜTÜLECEK
HUKUK MÜCADELESİ İÇİN AVUKATLAR BİR ARAYA GELDİ 

Bugün ülkemizde askeri operasyonlar ve PKK tarafın-
dan sürdürülen saldırılar ile ölümler devam etmekte süreç 
geri dönüşü imkansız noktalara doğru sürüklenmektedir.

Seçim-iktidar-saltanat hesapları üzerinden devam eden 
savaş, şiddet ve kaos ortamının toplumsal gerilimlere dö-
nüşmesini kaygıyla izlemekteyiz.

İktidar çevreleri ve savaş isteyen kesimlerce kışkırtılan, 
organize edilen ve iç savaşı aratmayan görüntüler şeklinde 

mevsimlik Kürt işçilerine, HDP binalarına ve Hürriyet Gaze-
tesi’ne yönelen saldırıları şiddetle kınıyoruz.

Genel Merkezi dahil olmak üzere yüzlerce binası tahrip 
edilen, yakılan HDP’ye ve iki kez binasına saldırılan Hürri-
yet Gazetesi’ne geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

Mehmet SOĞANCI
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet SOĞANCI, 10 Eylül 2015 tarihinde bir açıklama yaptı.

HDP’YE VE HÜRRİYET GAZETESİ’NE YAPILAN SALDIRILARI KINIYORUZ

19 EYLÜL MMŞP DAYANIŞMA GÜNÜNDE
“SAVAŞA HAYIR, BARIŞ HEMEN ŞİMDİ” DEMEK İÇİN ALANLARDAYDIK 

10 Ekim Emek, Barış, Demokrasi Mitingi’ni kana bulayan 
bombalı saldırı sonrası hukuki mücadelenin yürütülmesi 
için miting çağrıcısı örgütler ve katılımcı örgütlerin avukat-
ları bir araya geldi.

TMMOB’de 21 Ekim 2015 tarihinde gerçekleştirilen 
toplantıya mitingin düzenleyicisi DİSK, KESK, TMMOB ve 
TTB’nin yanı sıra diğer katılımcı örgütlerin avukatları da ka-
tıldı. Toplantıda; hukuki mücadele için yürütülecek çalışma 
değerlendirildi.

MMO VE TMMOB ‘DEN HABERLER
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Değerli Basın Mensupları

TMMOB tarihinde önemli bir yeri olan 19 Eylül 1979 iş bı-
rakma eyleminin yıldönümünü 2011 yılından bu yana “19 Ey-
lül Mühendis, Mimar, Şehir Plancıları Dayanışma Günü” olarak 
kutluyor ve her 19 Eylül’de ülke ve meslek alanlarımıza ilişkin 
sorunlara dikkat çekmek için alanlara çıkıyoruz.

Ne yazık ki, her 19 Eylül’de yaptığımız açıklamalarımızın 
içeriği ülkemizdeki sorunlarla beraber ağırlaşıyor.

Ülkemiz, 7 Haziran seçimlerinden bu yana Saray merkezli 
bir irade ile parlamentonun ve Anayasa’nın askıya alındığı ka-
ranlık bir girdabın içerisine sürüklenmektedir. İktidar hırsı ile 
gözlerini kan bürümüş olanlar, ağızlarından kan damlayarak 
toplumu savaşa ve ölüme davet etmektedir.

Artık yeter!

Daha fazla gözyaşı dökmek, daha fazla tabut taşımak is-
temiyoruz.

Asker, polis, genç, kadın, çocuk cenazelerinin sonu gelmi-
yor… Ülkenin dört bir yanındaki cenazelerde akan gözyaş-
larına artık yüreğimiz dayanmıyor. Biz ölümleri “senden, ben-
den” diye tasnif etmiyoruz. Emperyalizmin kirli savaşında ölen 
tüm canlar için acımız ortak. Her ölümün ardından, binlerce 
yıldır birlikte yaşadığımız bu topraklarda toplumsal barış ve 
geleceğimiz adına kaygı duyuyoruz.

Değerli Basın Mensupları

Seçimler sonrasında, bunalımın yeni ve üst bir evresine 
girildiğini bugün herkes görebiliyor. Kürt sorununda “çözüm 
süreci”nin bitirilmesi; ölümler ve provokasyonların gündelik 
olaylar haline gelmesi; PKK’nin tekrar silah kullanma zeminine 
çekilmesi; Suruç’ta 32 sosyalist gencin katledilmesi; Dağlıca 
saldırısı, Cizre başta olmak üzere yanıp yıkılmış ilçeler, kentler 
yaratılması, günlerce süren sokağa çıkma yasaklarıyla oluşan 
savaş ortamında çocukların da içerisinde yer aldığı onlarca 
sivilin katledilmesiyle ülkemiz karanlık bir tablonun içine sü-
rükleniyor. Saray, iktidarını korumak için erken seçim, savaş, 
provokasyon yöntemlerine başvurmaktan çekinmiyor.

Yüreğimize her gün bir kor düşerken, ülkemiz hızla bir iç 
savaşın eşiğine doğru giderken, saraylarında oturanlar, ölen 
canların üzerinden milletvekili hesabı yapıyorlar. Bu ülke ve 
bu halk; Saray’ın 400 milletvekili ve diktatörlük hevesleri için 
adanacak kurban değildir.

Bu yüzden bir kez daha sesimizi barıştan yana yükseltmeli-
yiz. Bu yüzden savaşa inat “barış” demeliyiz.

Sürecin normalleştirilmesi için, Kürt sorununun şiddetten 
uzak, barışçı, eşitlikçi, demokratik koşullarda ve bir arada ya-
şam felsefesine uygun şekilde çözülmesi zorunludur. Tüm ke-
simlerin bu duyarlılıkla hareket etmesi gerekmektedir.

Ölümler acilen durdurulmalıdır. PKK koşulsuz olarak silahlı 
eylemlerine son vermeli, devlet ise operasyonlarını durdur-
malıdır. Dökülen her damla kan ve yaşanan her ölüm yeni 
ölümlerin kapısını açmaktadır. Savaş ve şiddet ortamını bes-
leyen, büyüten ve ateşe benzin döken her kim olursa olsun 
Birliğimiz tarafından şiddetle kınanmaktadır.

AKP faşizmi, savaş ve kaosa karşı toplumsal muhalefetin 
önündeki en önemli görev; barış dilinin hakim kılınması, ülke-
mizin içinde yer aldığı kapitalist cenderenin kırılması ve laikli-
ğin toplumsal hayatın düzenlenmesinde belirleyici olmasının 
sağlanmasıdır.

TMMOB, bir kez daha güçlü bir şekilde söylüyor; şimdi tam 
da karanlığa karşı aydınlığı; baskıcı, diktatoryal yönetim anla-
yışına karşı, özgürlük ve demokrasiyi; ırkçı ve milliyetçi anlayı-
şın beslediği linç kültürüne karşı, bir arada kardeşçe yaşamayı; 
savaşa karşı barışı; sömürüye karşı emeği; adaletsizliğe karşı 
eşitliği savunma zamanıdır. Şimdi tam da, eşit, özgür, demok-
ratik bir Türkiye’de bir arada yaşamı savunma, bunun için mü-
cadele etme zamanıdır.

TMMOB bu yönde toplumsal sorumluklarını yerine getir-
meye devam edecektir. TMMOB, bugüne kadar olduğu gibi 
bundan sonra da, kendisini siyasetin merkezine koymadan, 
kimsenin arka bahçesi olmadan, bilimsel-teknik ve toplumsal 
gerekliliklerin arkasında durarak, emek ve demokrasi güçlerinin 
birlikte mücadelesi için özverili pozitif konumunu sürdürecektir. 

19 Eylül Mühendis, Mimar, Şehir Plancıları Dayanış-
ma Günü’nde ülkemiz, halkımız ve geleceğimiz için ta-
şıdığımız sorumluluğun bir gereği olarak bir çağrı daha 
yapıyoruz. DİSK, KESK, TMMOB ve TTB’nin çağrısıyla 10 
Ekim’de Ankara’da yapılacak olan “Savaşa İnat Barış He-
men Şimdi! Emek, Barış, Demokrasi Mitingi”ne tüm ka-
muoyunu davet ediyoruz.

10 Ekim’de Ankara’dayız!

 “Bu daha başlangıç, mücadeleye devam”
“Savaşa hayır! Barış hemen şimdi”

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği

“19 EYLÜL MÜHENDİS, MİMAR, ŞEHİR PLANCILARI
DAYANIŞMA GÜNÜ” 2015 BASIN AÇIKLAMASI
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TMMOB-TTB HEYETİ YARGI KARARINA RAĞMEN
SOMA MADEN OCAĞINA ALINMADI... 

MMO VE TMMOB ‘DEN HABERLER

Soma maden faciasının ardından TMMOB ve TTB’ye inceleme 
için izin vermeyen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın söz 
konusunu kararının yargı tarafından iptali sonrası TMMOB ve TTB 
heyeti 7 Ekim 2015 tarihinde inceleme için bölgeye gitti. Ancak 
heyetin maden ocağına girişine izin verilmedi.

Şirket İşletme Müdürü Ali Haydar Sakık’ı bekleyen ve arala-
rında TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı ile TTB 
Merkez Konseyi Başkanı Beyazıt İlhan’ın da yer aldığı heyet, yapı-
lan görüşmede mahkeme kararı olmasına rağmen ocak girişi için 
olumlu yanıt alamadı.

Soma maden faciasının ardından TMMOB ve TTB’ye incele-
me için izin vermeyen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın 
söz konusunu kararının yargı tarafından iptali sonrası TMMOB ve 
TTB heyeti inceleme için bölgeye gitti. Facianın yaşandığı ocakta 
mahkeme kararı ile inceleme talep eden heyete, Soma Kömür 
İşletmeleri A.Ş. İşletme Müdürlüğü tarafından izin çıkmadı. Kara-
rın kendilerine tebliğ edilmediğini belirten şirket yetkilileri heye-
te izin vermedi. Heyet ise inceleme yapılamadığına dair tutanak 
tutarak madenden ayrılmak zorunda kaldı.

Maden Ocağı girişinde ortak bir basın açıklaması yapan TM-
MOB ile TTB inceleme için izin verilmemesini eleştirdi ve yargıya 
başvuracaklarını açıkladı. TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Meh-
met Soğancı ile TTB Merkez Konseyi Başkanı Beyazıt İlhan ortak 
açıklamalarında TMMOB ve TTB başta olmak üzere uzman mes-
lek örgütlerinin alandan koparıldığını, etkisizleştirici uygulamalar 
yürütüldüğünü söyledi.

HEYETLERİMİZ, YARGI KARARI İLE SOMA KÖMÜR               
İŞLETMESİNDE İNCELEME YAPACAK

Soma’da; 13 Mayıs 2014 tarihinde meydana gelen ve 301 ca-
nımızı yitirdiğimiz ülkemizin en büyük iş faciasının acısını her gün 
daha fazla hissediyoruz.

Facianın yaşandığı günlerde TMMOB ve TTB olarak, bu fa-
cianın neden analizlerini yapmak, bir raporla tespit etmek ve 
önerilerimizi ilgili kurumlar ve kamuoyu ile paylaşmak amacıyla, 
gerekli olanağın sağlanması için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ba-
kanlığı’na başvuruda bulunmuştuk.

Ne yazık ki “İş kazaları İş Teftiş Kurulu Başkanlığınca incelen-
mektedir. İş müfettişleri dışında iş kazası incelemesinin yapılması 
mümkün değildir” gerekçesi ile talebimiz reddedildi.

Oysa Çalışma Bakanlığı İş Teftiş Kurulu Başkanlığı müfettişleri-
nin kazadan hemen önce bu işletmede işçi sağlığı ve iş güvenliği 
için gerekli önlemlerin olduğuna ilişkin denetim raporları, döne-
min Başbakanının bu tür kazaların “işin doğasında olduğuna” dair 
beyanları, işletme sahibinin ocaktaki facianın bugüne kadar bi-
linmeyen ve açıklanamayan nedenlerden kaynaklandığına ilişkin 
sözleri, sorumluların ölmüş olduğuna ilişkin Cumhuriyet Savcılığı 
beyanları, toplumda derin bir güven bunalımı yaratmıştı.

Bakanlık tarafından başvuruya verilen cevapta da ortaya ko-
nulduğu gibi; bilinçli bir takım politikalar zinciriyle işçi sağlığı ve 
iş güvenliği alanında başta TMMOB ve TTB olmak üzere uzman 
meslek örgütleri alandan koparılmış, etkisizleştirici uygulamalar 
yürütülmüştür.

İşçi sağlığı ve iş güvenliği hizmetleri, hatta işyeri hekimleri ile 
mühendislerin eğitimleri dahi taşeronlaştırılmıştır.

Bütün bunların ülkemizde işçi sağlığı ve iş güvenliğini çok 
daha kötüye götürdüğü ortadadır. Kötü gidişin en acı örnekler-
den biri de Soma’dır.

İş kazalarının ve meslek hastalıklarının önlenmesine katkı ve 
meslek örgütlerimizin toplumsal sorumluluğunu yerine getire-
bilmek için Soma’da inceleme yapmamızı engelleyen Bakanlığın 
cevabını yargıya taşıdık.

Ankara 12. İdare Mahkemesi, Bakanlık işleminin hukuksuzlu-
ğuna hükmetti. Mahkeme; Bakanlığa, işyerlerinde işçi sağlığı ve iş 
güvenliğini sağlamak için hekim ve mühendislerin çalışmalarının 
desteklenmesi, geliştirilmesi, bu amaçla Meslek Örgütlerinin alan-
da çalışma yürütmesini gerektiren uluslararası sözleşmeler, Ana-
yasa ve Meslek Birlikleri kanunlarında yer alan hükümleri hatırlattı.

Bakanlığın engellemesi sonucu 1,5 sene sonra inceleme ama-
cıyla buradayız. TMMOB ve TTB olarak, işçi sağlığı ve iş güvenli-
ği alanındaki birikimlerimizden, üyelerimizin akademik ve saha 
deneyimlerinden üreteceğimiz bilgilerle, daha fazla işçi ölmesin 
diye çaba harcamaya hazırız.

Soma faciası, sonrası yaşadığımız Ermenek faciası, inşaat sek-
töründeki iş kazaları, mevsimlik tarım işçilerinin dramları ve her 
gün iş cinayetlerinde yitirdiğimiz yurttaşlarımızın sorumluluğu-
nu hissediyoruz. 

Bu ülkenin emekçilerinin yaşamlarına, çalışma koşullarına, 
sağlıklarına katkıda bulunmak için, alanda etkimizi azaltan üze-
rimizdeki baskıları kaldırabilmek için daha etkili olma çabasında 
olacağız.

Artık işçiler ölmeden, bu katliamlar yaşanmadan bu işyerleri 
bağımsız uzman heyetlerince de denetlenmelidir.

Bu nedenle bilinmesini isteriz ki; bugün Soma’da başlattığımız 
bu incelemeyi yeni acıların yaşanmaması için daha etkin, daha 
yaygın ve daha kurumsal bir şekilde yürütebilmek amacıyla ge-
rekli çalışmaları yapmayı bir ödev olarak önümüze koyduk.

Ülkenin emekçilerinin sağlığını ve can güvencesini sağlamak 
için yapmamız gereken bu çalışmalarda kamuoyunun desteğine 
ihtiyacımız olduğunu da; saygıyla paylaşırız.

TMMOB Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği 
TTB Türk Tabipleri Birliği
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SANAYİNİN SORUNLARI VE ANALİZLERİ (X):
SANAYİNİN BORÇ KAMBURU BÜYÜYOR...

•		Makine	Mühendisleri	Odası	açıkladı:	Sanayinin	borç	yükü	625	milyar	TL‘yi	aştı	ve	borçların	yüzde	30‘u	döviz	borcu.
•		Sanayinin	dış	borç	yükü	yaklaşık	75	milyar	dolar	ve	bu	yük	nedeniyle,	dolar	kurundaki	her	10	kuruşluk	artış,

sanayi için 750 milyon TL‘lik kur zararı anlamına geliyor. 

Türk Mimar Mühendis Odaları Birliği Makina Mühendis-
leri Odası, her ay iktisatçı-yazar Mustafa SÖNMEZ‘in katkı-
sıyla hazırladığı sanayinin sorunları bülteninin onuncusu-
nu “Sanayinin Borç yükü” konusuna ayırdı. 

Merkez Bankası, BDDK, Hazine ve İSO verileri kullanıla-
rak yapılan araştırmada sanayi firmalarının özkaynaklarına 
göre aşırı ölçüde kredi-borç kullandıkları ve artan faiz ile 
döviz kuru nedeniyle kırılganlıklarının hızla arttığı belirtildi.

Araştırmanın bulguları şu başlıklarla ifade edildi;

Türkiye ekonomisi 2013 yılının ikinci yarısından itibaren 
ciddi finansal dalgalanmalar yaşıyor. Sanayi firmaları brüt 
satış kârlılığını düşürmemek için çabalasalar da, üretilen de-
ğerin önemli bir kısmını “faiz” olarak banka-finans sektörüyle 
paylaşmak zorunda kaldılar. . 

Türkiye‘nin en büyük ilk 500 şirketinin 2014‘te öz kaynakları 
193 milyar TL iken borçları 256 milyar TL olarak saptanmıştır.

Çoğu KOBİ olan ikinci 500 büyük sanayi şirketinin ise öz-
kaynağı 33 milyar TL‘ye yakın iken bu firmaların borç stokları 
50 milyar TL‘ye yakındır. 

Dolayısıyla ilk 1000 sanayi şirketinin özkaynakları 226 mil-
yar TL‘yi , borçları 306 milyar TL‘yi buluyor. Bu da 1000 sanayi 
şirketinin borç/özkaynak oranının yüzde 135 olması demek 
ve yüzde 70‘lik normların çok üstünde.

Nereden borç?

Birçok büyük firmanın borçluluk oranının bu ortalamayı 
çok aşarak yüzde 1000‘leri bile bulması, sanayinin önemli bir 

borç yükü altında olduğunu göstermektedir. Sanayi bu borç-
lanmayı iki kaynaktan yapmaktadır. İçeride banka kaynakla-
rı, TL ve dövize endeksli kredilerolarak kullanılırken ikinci kay-
nak, dışarıdan sağlanan döviz kredilerinden oluşmaktadır. 

En büyük 1000 sanayi firmasının 2014 itibariyle 306 milyar 
TL‘yi bulan borçlarının, bu firmaların özkaynaklarının yüzde 
135 üstünde olduğu ve normali yüzde 70 kabul edelin oranı 
katladığı görülmektedir. Bu da sanayi firmaları için önemli bir 
kur ve faiz baskısı anlamına gelmektedir. 

Bu 1000 firmanın dışında kalan küçük sanayi firmalarının 
borç yükünün, sanayinin borç stokunu dörtte bir artırmış ol-
ması varsayımında, imalat sanayiinin toplam borç yükünü 
400 milyar TL olarak tahmin etmek mümkündür. 

Bu borç stokunun ise yüzde 30‘unun döviz kredisi oldu-
ğu saptanmıştır ve sanayi firmalarının dışarıdan doğrudan 
borçlandıkları döviz kredileri ile birlikte 75 milyar dolarlık dö-
vizle borç yükü olduğu tahmin edilmektedir.. 

Bu yük, dolar kurundaki her 10 kuruşluk artışın, sanayi için 
750 milyon TL‘lik kur zararı olduğu anlamına da gelmektedir. 

Firmaların bu kur ve borç baskısının önümüzdeki aylarda 
hızlı bir daralmaya neden olması ve beraberinde sanayi içinde 
önemli bir iflas,eldeğiştirme,kapanma gibi yaprak dökümü ya-
şatması muhtemeldir. Bu dökülmenin önlenmesi için kullanı-
lacak kamu kaynaklarında nasıl bir kriter kullanılacağı ve özel-
likle “kayırmacılığı” içerip içermeyeceği de merak konusudur. 

MMO VE TMMOB ‘DEN HABERLER
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SANAYİNİN SORUNLARI VE ANALİZLERİ (XI):
SANAYİDE MONTAJCILIK : 70 ALIMA, 30 ÜRETİME...

TMMOB Makina Mühendisleri Odası, her ay iktisatçı-yazar Mustafa SÖNMEZ’in katkısıyla hazırladığı sanayinin sorunları 
bülteninin on birincisini “Sanayinin Montajcı, Zayıf Üretim Yapısı” konusuna ayırdı.

•	 Makina	 Mühendisleri	 Odası	 açıkladı:	 Sanayi	 firmalarının	 satışlarının	 yüzde	 70‘i	 işletme	 dışından	 alınan	 makine-teçhizat,								
hammaddeye gidiyor, yerli katkı yüzde 30‘un altına düştü.

•	 Türkiye‘nin	en	büyük	otomotiv,	beyaz	eşya,	elektrikli	cihaz,	kimya	şirketlerinin	ürettikleri	katma	değer,	toplam	satış	gelirlerinin	
dörtte birini bulmuyor.

•	 Yerli	katkı	oranı	en	yüksek	sektörleri,	madencilik,	çimento-cam	ve	savunma	sanayisi	oluşturuyor.

Türk Mimar Mühendis Odaları Birliği-TMMOB Makina 
Mühendisleri Odası, her ay iktisatçı-yazar Mustafa SÖN-
MEZ‘in katkısıyla hazırladığı sanayinin sorunları bülteninin 
on birincisini “Sanayinin Montajcı, Zayıf Üretim Yapısı” 
konusuna ayırdı. Hazine ve İSO verileri kullanılarak yapılan 
araştırmada sanayi firmalarının satışlarının yüzde 70‘inin iş-
letme dışından temin ettikleri makine-teçhizat, hammad-
de, yedek parçaya ayrıldığı, içeriden katma değer katkısı-
nın ise yüzde 30‘un altına düştüğü belirtildi. 

Araştırmada şu noktalar öne çıkarıldı: 

•	Türkiye	sanayisi,	öteden	beri	maruz	kaldığı	küresel	zincirin	
düşük katkılı değer üreticisi olma halini bir türlü aşamamak-
ta, zincirin daha güçlü, daha çok değer üreten ve değerden 
daha çok pay alan aktörü konumuna gelememektedir. 

•	Sanayinin	ürettiği	ve	satışa	sürdüğü	ürünlerde	dış	katkı-
lar ağırlık taşırken şirketlerin katkıları satış gelirlerinin yüzde 
30‘una bile ulaşamamakta, satış gelirlerinin yüzde 70‘i maki-
ne-teçhizat, ara malı, yarı mamul, enerji vb. alımına gitmek-
tedir. 

•	 	 Bu	 sonucun	 oluşumunda	 ise	 iktidarların,	 son	 13	 yılda	
da AKP iktidarının izlemekte olduğu sanayiyi umursamayan, 
düşük kur ve neoliberal dış ticaret politikaları etkili olmuştur. 
Düşük döviz kuru, yerli üretim yerine, ithalatı cazip kıldıkça, 
daha önce içeride üretilen, içeriden tedarik edilen birçok ma-
kine-teçhizattan ara malı, ham maddeye kadar girdi, enerji, 
ithal yoluyla temin edilmiştir. 2004 yılında o yılın milli gelirinin 
yüzde 25‘i tutarında olan 97,5 milyar dolarlık ithalat, 2014 
yılında 242 milyar doları aşmış ve milli gelire oranı da yüzde 
30‘u geçmiştir. 

•	 İSO	 verilerinden	 yapılan	araştırmaya	göre,	 2014	 yılında	
net satış gelirleri 272 milyar TL‘ye ulaşan en büyük 255 sanayi 
firmasının satış hasılatında, firma bünyelerinde istihdam edi-
len 354 bin işçinin ürettiği değer yaklaşık 81 milyar TL dola-

yında kalmış ve işletmenin katma değer katkısı satışlar içinde 
yüzde 30 dolayında gerçekleşmiştir. Yine İSO‘nun ikinci 500 
sıralamasındaki firmalar arasında brüt katma değer/net satış 
oranı 2014‘te yüzde 22‘de kalmıştır. 

•	2014	İSO	en	büyük	500	sanayi	firması	verileri,	sektörel	ola-
rak bakıldığında, sanayi firmaları satışlarında yerli üretim pa-
yının en yüksek olduğu sektörlerin madencilik ile “savunma” 
ve çimento-cam sektörleri olduğu; üretimin satışa katkısının 
düşük seyrettiği sektörlerin ise montajcı özellikteki otomotiv, 
beyaz eşya, elektrikli cihaz ile demir-çelik, kimya sektörleri ol-
duğu görülmektedir. 

•	Bu	sorunun	aşılması	bir	dizi	mikro	ve	makro	politika	de-
ğişikliklerine gidilmesini gerektiriyor. Makro düzeyde, daha 
gerçekçi bir döviz kuru politikası ve kaynak kullanımı rasyo-
nalitesi ile birlikte, sanayiyi yıkıcı dış rekabetten koruyacak dış 
ticaret önlemlerinin geliştirilmesi gerekiyor. Bunun yanında, 
yerli girdi, enerji üretimi ve tedarikinin özendirilmesi, işletme 
içi katma değer katkısının net satışlara ortalama olarak ilk 
elde yüzde 30‘lardan yüzde 40‘lara, giderek yüzde 50‘lere ka-
dar çıkarılmasını mümkün kılacak kamu desteklerine baş-
vurulması; işletmelerin de katma değeri artırıcı yönde mikro 
değişimler geçirmeleri gerekiyor. 

MMO VE TMMOB ‘DEN HABERLER
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TMMOB 43. DÖNEM 3. DANIŞMA KURULU TOPLANTISI YAPILDI

TMMOB 43. DÖNEM 3. DANIŞMA KURULU SONUÇ BİLDİRİSİ

TMMOB 43. Dönem III. Danışma Kurulu, 12 Eylül 2015 
tarihinde, İnşaat Mühendisleri Odası Teoman Öztürk Kon-
ferans Salonu`nda toplanmıştır. Danışma Kurulumuz, 7 
Haziran ve 1 Kasım milletvekili genel seçimlerinin arasın-
daki bir tarihte toplanmamız ve içinde bulunduğumuz 
dönemin olağanüstü özellikleri nedeniyle bir sonuç bildi-
risinin yayımlanmasına karar vermiş; aşağıdaki sonuç bildi-
risini tam bir görüş birliği ile benimsemiş ve kamuoyu ile 
paylaşmaya karar vermiştir.

 “TMMOB Savaşa ve Faşizme Teslim Olmayacak, Toplum-
sal Sorumluluklarını Yerine Getirmeye Devam Edecektir”

TMMOB 43. Dönem 3. Danışma Kurulu, emek ve de-
mokrasi karşıtı 12 Eylül 1980 faşist darbesinin yapıldığı 
günde toplanmıştır. TMMOB 70`lerden bugüne meslek 
sorunlarının toplumsal sorunlardan bağımsız olarak ele 
alınamayacağından hareketle, kamu yararı doğrultusunda 
sorunların çözümü için mücadelesini sürdürmüş ve insan 
haklarını, örgütlülüğü, demokratik hakları yok sayan baskı-
cı iktidarlara karşı durmuştur.

Bu yaklaşımla TMMOB olarak, Mayıs ayında yayınladı-
ğımız “TMMOB Seçim Bildirgesi 2015” te kapsamlı değer-
lendirmeler yaptığımızı hatırlatmak ve orada dile getirdi-
ğimiz eleştiri ve istemlerimizin 1 Kasım 2015 seçimleri için 
olduğu kadar önümüzdeki süreçler için de geçerli, ivedi ve 
tarihsel olduğunu belirtmek isteriz.

Bildirgemizde AKP iktidarını sarsmanın öneminden 
hareketle, “2015 seçimleri bu yönde olumlu gelişmelerin 
yansıdığı bir platform mu olacaktır yoksa yakın, orta ve 
uzun erimli yeni platformlar veya dinamikleri mi gerekti-
recektir? Bu soruların yanıtları tamamen toplumsal pratik 
konusudur. Ancak TMMOB her iki yönü de içeren top-
lumsal-mesleki sorumluluğunu, önceki çabaları yanı sıra 
bu bildirge ile de yerine getirmek ve hiçbir siyasi partinin 
arka bahçesi olmayan tutumunu sürdürerek bağımsız yak-
laşımlarını açıklamak ve o doğrultuda mücadele etmek 
kararlılığındadır” demiştik. Bu görüşümüz güncelliğini ko-
rumaktadır. Özel olarak 7 Haziran 2015 seçimleri, önemse-
yerek vurguladığımız toplumsal pratiğin olumlu sonuçla-

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet SOĞANCI`nın 
TMMOB`nin 6 aylık çalışmalarıyla ilgili verdiği bilgi ve Türkiye 
gündemi üzerine değerlendirme konuşması ile başlayan 
toplantıda sırasıyla; Yavuz ÖNEN (TMMOB Eski Başkanı), Kaya 
GÜVENÇ (TMMOB Eski Başkanı), Murat ATEŞOĞULLARI (JMO), 
Ali EKİNCİ (MO), Ahmet GÖKSOY (TMMOB Yüksek Onur Kurulu), 
Ali Ekber ÇAKAR (MMO), Melih YALÇIN (İzmir İKK), Erhan İÇÖZ 

(JFMO), Deniz AKDEMİR (HKMO), Ali UĞURLU (HKMO), Gurbet 
ÖRÇEN (Diyarbakır İKK), Neşet AYKANAT (Eskişehir İKK), Jihat 
ŞENGAL (ZMO), Burak Kaan YILMAZSOY (MO), Süleyman 
SOLMAZ (İstanbul İKK), Bedri TEKİN (MMO), Bahadır ACAR 
(EMO), Nihat ÇOLAK (Edirne İKK), Dersim GÜL (TMMOB Genel 
Sekreteri), Erdem PAK (MMO), Mustafa DOĞU (MADENMO), 
Abdulsamat UÇARAN (ZMO) konuştular.
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rını ve TMMOB’ nin bağımsız çizgisi ile, toplumsal-mesleki 
sorumlulukla bezenmiş mücadeleci konumunu haklı çıka-
ran sonuçlar üretmiştir.  

AKP, 2009 yerel seçimleri bir yanda tutulursa, ilk kez cid-
di bir gerileme ve göreli de olsa önemli bir yenilgi yaşamış-
tır. AKP`nin Gezi ile birlikte başlayan yenilgiler dönemi ve 
iç çelişkileri seçimlerle sürmüştür. “Seçim sonuçları, 2013 
Haziran halk hareketinin sayesinde, onun dolaylı bir ürünü 
niteliğindedir” demek olanaklıdır. Zira halk, 2013 Haziran`ı 
ile birlikte kendi gücünün farkına varmaya başlamış, direnç 
ve muhalefetini birçok alanda sürekli kılmış ve bunu ilk kez 
seçimlere de yansıtmıştır. Ancak gerçeği tam olarak ifade 
etmek açısından, ekonomik, siyasi, idari, yargısal, askeri ve 
polisiye tüm olanakları eline geçirmiş, hukuk tanımayan 
bir gücü yalnızca eşitsizliklerle dolu bir seçim, temsili de-
mokrasi ve parlamenter mücadele kanallarıyla alt etmenin 
zor olduğunun görüldüğünü de ayrıca belirtmek gerekir.

Seçimler aynı zamanda barış isteminin kaynaştırıcı bir 
içerikle benimsendiğini göstermiştir. Halkların kardeşliği 
şiarı vücut bularak faşizmin barajı HDP nezdinde aşılmış; 
kaldırılması yönündeki toplumsal istem, sonrası için de 
güncellenmiştir.

Seçim sonuçları toplumcu, demokrat, ilerici kesimlerin 
“Başka Bir Türkiye” özlemi doğrultusunda mücadelesinin 
ne denli önemli olduğunu bir kez daha göstermiştir.

Ancak yukarıda değinilen ve değinilmeyen olumluluk-
lar, temel öneme sahip diğer gerçeklerin üzerini örtme-
melidir. Zira Erdoğan-AKP iktidar gaspına dayalı olarak; 
seçimleri, seçilmiş parlamentoyu, olağan hükümet kurma 
süreçlerini olağandışı yöntemler ile tanımamakta ve ülke-
yi demokratik usul ve normlar ile olağan siyasi gelenekler 
dışında, faşist bir tarzda yönetme gayreti içindedir. “Tek 
derdimiz İslam, İslam, İslam”, “Türkiye`nin yönetim sistemi 
değişmiştir”, “evlatlarımızı feda etmeye hazırız” vb. yakla-
şımlara sahip bir iktidar söz konusudur.

Seçimler önemli, olumlu sonuçlar üretmesine karşın, 
TMMOB Seçim Bildirgesi 2015`te belirtilen önemli bir dü-
ğüm noktasını, yani temsili demokrasi/temsili siyaset ve 
parlamentarizmin kriz içinde olması durumunu değiştir-
memiş, 7 Haziran sonrasında söz konusu krizin yeni ve çok 
katmanlı bir evresine geçilmiştir. Tek kurtuluş yolu iktidar 
olmaktan geçen, yalnızca “devri sabık” yaratmayacak uz-
laşmalara açık olabilecekmiş gibi görünen, Gezi`den beri 
kendi yurttaşlarına karşı savaş açmış, toplumsal muhalefeti 
her yolla bastırmaya çalışan, gerekirse iç savaşı bile ufku-

na yerleştirmiş olan Erdoğan-AKP iktidarının temsili parla-
menter demokrasiyi benimsemesi ve onun kurumsallaş-
masına hizmet etmesi, önümüzdeki olgunun doğasına 
aykırıdır. Türkiye`de şu anda yaşanan olağanüstü durum 
budur ve Erdoğan tarafından çeşitli yönleriyle defalarca 
dile getirilmiştir.

Diğer yandan parlamenter muhalefetin seçimler son-
rası AKP ekseninde patinaj yaptığı da açıktır. Muhalefetin 
ufkunda AKP`nin sarsılması, hükümet ortağı yapılmaması, 
siyaset ve devletteki gücünün geriletilmesi gibi açık belir-
leme ve hedefler bulunmamıştır. Bütün parlamenter mu-
halefet, sonuçta iktidarı güçlendiren AKP`li düzenin tesisi 
için çalışmıştır. Nihayetinde tam da bu nedenle, gerçekte 
ciddi ve AKP`ye oy vermeyen halkı dahi tatmin eden bir 
muhalefet boşluğu bulunmaktadır. Erdoğan-AKP iktidarı 
yeni hükümet kuruluş sürecini bu nedenle göz göre göre 
oyalamalarla boşa çıkarmış; ülkemizi tekrar seçim, şiddet, 
savaş sarmalına sokabilmiştir.

Seçimler sonrasında, bunalımın yeni ve üst bir evresine 
girildiğini bugün herkes görebilmektedir. AKP`nin Orta-
doğu`da izlediği politikanın bölgesel savaşları, iç savaşları; 
ülkemiz içinde izlediği politikanın da bir iç savaşı zorlayıcı 
nitelikte olduğu artık herkes tarafından görülebilmektedir.

Kürt sorununda “çözüm süreci”nin bitirilmesi; ölümler 
ve provokasyonların gündelik olaylar haline gelmesi; PKK`-
nin tekrar silah kullanma zeminine çekilmesi; Suruç`ta 32 
sosyalist gencin katledilmesi; Cizre başta olmak üzere ya-
nıp yıkılmış ilçeler, kentler yaratılması, günlerce süren so-
kağa çıkma yasaklarıyla oluşan savaş ortamında çocukların 
da içerisinde yer aldığı onlarca sivilin katledilmesi; HDP`nin 
açık hedef haline getirilmesi, linç kültürünün teşvik edil-
mesi; CHP ve HDP genel başkanları için fezlekeler hazırlan-
ması; emperyalizm, bölge gericiliği ve AKP`nin eseri olan 
IŞİD`in Suriye`de ve Türkiye`de Kürtlere karşı kullanılması; 
İncirlik`teki ABD üssünden askeri uçuşlara yeniden izin ve-
rilmesi; kaotik ortamın yeni unsurlarını oluşturmuştur.

Seçim sonrası oluşan durum çok yeni değildir, AKP ik-
tidarının izlediği politikaların devamı, bir üst evresi niteli-
ğindedir. Zira bilindiği üzere AKP iktidarı, Türkiye`nin neoli-
beral-muhafazakâr dönüşümünü kendi İslami kurgularıyla 
tepe noktalara çıkararak uygulama ve parlamenter sistemi 
dışlayan tarzda bir otoriterleşme eşliğinde emperyalizmin 
icazetiyle bölgesel bir rol üstlenmişti. “Yeni Osmanlıcılık”, 
büyük güç olma vb. amaçlar, gerçekte pan-İslamizmin bir 
kılıfıdır ve emperyalizmin oyun alanı içindedir. AKP iktidarı-



29MMO VE TMMOB ‘DEN HABERLER

nın, emperyalizmin taşeronu olma işleviyle uyumlu olarak 
belirlediği özel dış politika hedefleri, bizzat emperyalizm 
ve bölgedeki gelişmelerle sınırlanmış ve yeniden belir-
lenmiştir. Emperyalizm, bölge gericiliği ve AKP iktidarının 
ittifakı, özgül çıkarlar etrafında yenilenmekte, bölge halkla-
rının kırımına yol açmaktadır. Bütün bu etkenler Türkiye`yi 
bunalımlı, kaotik bir sürecin yeni bir evresine sokmuştur. 
Türkiye bugün çok katmanlı, iktisadi, siyasi bunalım, tem-
sili siyaset, temsili demokrasi ve parlamentarizmin buna-
lımı içindedir. Kürt sorununun tekrar şiddet sarmalına so-
kulması, milliyetçiliğin teşviki, bölgesel olarak kurgulanan 
mezhep, din esaslı çatışmaların tezgâhlanması ve Suriye iç 
savaşına kışkırtıcı yaklaşım, bunalımı artıran faktörler ara-
sında yer almaktadır.

İçerisine sürüklenmekte olduğumuz savaş sarmalının 
kaçınılmaz sonucu olarak doğal, kültürel ve tarihi çevre-
nin yıkımıyla beraber kitlesel göçlerle ortaya çıkan mülteci 
dramı giderek büyüyen ve yaygınlaşan bir insanlık suçunu 
ortaya çıkarmaktadır.

ABD, Batılı müttefikleri, bölge gericiliği ve AKP ikti-
darının beslemesi olan IŞİD`in sınırlanması gerekliliğini, 
Kürt sorununu yine şiddet sarmalına sokan politikalar ve 
toplumsal muhalefeti zorbalıkla bastırmaya çalışan AKP, 
iktidarını korumak için erken seçim, savaş, provokasyon 
yöntemlerine başvurmakta; devlet şiddeti ve gizli servis 
oyunlarını başat araç olarak kullanmaktadır. AKP iktidarı, 
IŞİD`i, PKK`yi, HDP`yi, solu ve bütün toplumsal muhalefeti 
aynı kaba koyma çabası içindedir. İktidar, Kürt sorununun 
etki sahasını, Türkiye ve Suriye`deki Kürt hareketlerini sınır-
lamayı, Türkiye`deki siyasal-toplumsal muhalefetin yükse-
lişini önlemeyi ve “azınlık” iktidarını savaş, ölüm ve kanla 
korumaya çalışmaktadır.

Bu genel durum karşısında TMMOB ve Odalarımızın 
tutumu nettir: Komşularımızla, halklarla kardeşlik, her ül-
kenin bağımsızlığının ön koşulsuz bir şekilde tanınması, 
iç işlerine hiçbir şekilde müdahale edilmemesi gerekmek-
tedir. Kürt sorununun şiddetten uzak, barışçı, eşitlikçi, de-
mokratik koşullarda ve bir arada yaşam felsefesine uygun 
şekilde çözülmesi elzemdir. Sınıf mücadelesinin, emek ve 
demokrasi güçlerinin, hem genelde hem de bu sorun öz-
gülünde ağırlığının artması gerekmektedir.

Parlamenter muhalefete ve özellikle onun ilerici un-
surlarına güç verebilecek, kitlelerdeki parlamenter muha-
lefet kanallarının tatmin edemediği daha aşkın istem ve 
özlemlere yanıt olabilecek, AKP`nin mutlak bir şekilde alt 

edilmesi ve düzen değişikliği arzularını mücadele motivas-
yonuna dönüştürerek geliştirebilecek bir mücadele birliği-
ne olan gereksinim sürmektedir. Eşit, özgür, barış içinde, 
laik, demokratik bir Türkiye, ancak böylesi birlikteliklerin 
yürüteceği mücadele ve kazanımlarla oluşturulabilecektir. 
TMMOB`nin de temellerinde bulunduğu Taksim Gezi Parkı 
direnişinin bize ve tüm emek güçlerine verdiği mesaj bu 
yöndedir.

AKP faşizmi, savaş ve kaosa karşı toplumsal muhale-
fetin önündeki en önemli görev, ülkemizin içinde yer al-
dığı kapitalist cenderenin kırılması, emperyalizme karşı 
bağımsızlığın sağlanması, laikliğin toplumsal hayatın dü-
zenlenmesinde belirleyici olması, mezhepçi-İslami renkli 
neo-liberalizmin ve faşizmin alt edilmesi ve bunun için 
toplumsal muhalefet dinamiklerinin birliğinin sağlanma-
sıdır.

İçinde bulunduğumuz kritik evrede 2013 Haziran dire-
nişinin izinde diri bir halk hareketi ve onun işaret ettiği halk 
demokrasisi yönü, emek ve demokrasi güçlerinin rehberi 
olmalıdır.

TMMOB bu yönde toplumsal sorumluklarını yerine ge-
tirmeye devam edecektir. TMMOB, bugüne kadar olduğu 
gibi bundan sonra da, kendisini siyasetin merkezine koy-
madan, kimsenin arka bahçesi olmadan, bilimsel-teknik 
ve toplumsal gerekliliklerin arkasında durarak, emek ve 
demokrasi güçlerinin birlikte mücadelesi için özverili po-
zitif konumunu sürdürecektir. 

Haziran`ın sözü, yitirdiğimiz değerlerimizin sözü, sö-
zümüz olmaya devam edecektir:

“Bu daha başlangıç, mücadeleye devam”

“Savaşa hayır! Barış hemen şimdi”

TMMOB Danışma Kurulu
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MMO ÖĞRENCİ ÜYE KAMPI 2015 BAŞARIYLA TAMAMLANDI
MMO Öğrenci Üye Kampı 2015, 29 Ağustos-5 Eylül 2015 tarihlerinde Özdere Kalemlik Orman Kampında gerçekleştirildi.

Türkiye`nin çeşitli şehirlerinden öğrenci üyelerin katılımıy-
la İzmir`in Menderes ilçesine bağlı Özdere Kalemlik kamp 
alanında başlayan ve 82 öğrenci üyenin katıldığı kamp, 29 
Ağustos Cumartesi günü öğle saatlerinde çadırların kolektif 
bir şekilde kurulmasıyla başladı. 

Oda	Yönetim	Kurulu	Sekreter	Üyesi	Yunus	YENER,	Oda	Yöne-
tim	 Kurulu	Üyeleri	 Ercüment	 Şahin	 ÇERVATOĞLU,	Osman	 TEZ-
GİDEN,	 Elif	ÖZTÜRK,	Çağdaş	AKAR,	 İzmir	 Şube	Yönetim	Kurulu	
Sekreter	Üyesi	Melih	YALÇIN,	Oda	Merkezi	Teknik	Görevlileri	Ma-
hir	Ulaş	AKCAN,	Bülent	GÖKSÜLÜK,	Sıla	AYTEMİZ,	Ankara	Şube	
Teknik	 Görevlileri	 Yaşar	 POYRAZ,	 Onur	 ÖZKİRAZ,	 Ali	 GÖKTAŞ,	
İstanbul Şube Teknik Görevlisi Mesut GEÇGEL, İzmir Şube Teknik 
Görevlileri	Sungu	KÖKSALÖZKAN,	Necdet	DAŞ	ve	Aydın	DOĞAN	
kampın organizasyonunda çeşitli görevler üstlendiler. 

TMMOB	Yönetim	Kurulu	Başkanı	Mehmet	SOĞANCI,	Oda	Yö-
netim	Başkanı	Ali	Ekber	ÇAKAR,	Oda	Yönetim	Kurulu	Üyeleri	Bed-
ri	TEKİN,	Şayende	YILMAZ,	Ankara	Şube	Yönetim	Kurulu	Üyesi	Se-
yit	Ali	KORKMAZ,	İzmir	Şube	Yönetim	Kurulu	Başkan	Vekili	Yüksel	
YAŞARTEKİN,	İzmir	Şube	Yönetim	Kurulu	Üyesi	Ferda	YAMANLAR,	
Oda	Müdürü	Arife	KURTOĞLU,	 İzmir	Şube	Müdürü	Necmi	VAR-
LIK	 ile	çok	sayıda	eski	ve	yeni	 teknik	görevli	kampa	ziyaretlerde	
bulundular.

Kampın açılış konuşmasını Oda Başkanı Ali Ekber ÇAKAR 
yaptı. ÇAKAR, 1996 yılında başlayan öğrenci üye çalışmala-
rının iki yılda bir düzenlenen öğrenci üye kurultayları ve bu 
kamp ile sürdüğünü belirtti ve emeği geçen herkese teşekkür 
etti. Oda Başkanı konuşmasında özetle, bu kampın öğrenci 
üyelerin Oda kültür ve perspektiflerini kavramaları, birbirle-
riyle kaynaşmaları ve mühendislik sorunları ile ülke ve dünya 
analizini birlikte yapabilmeye katkı sağlamasını, verimli, eğ-
lenceli, dostça bir ortamda geçmesini diledi. İlk gün çadırlar 
kolektif bir şekilde kuruldu; TMMOB Başkanı Mehmet SOĞAN-
CI ve Oda Başkanı Ali Ekber ÇAKAR‘ın konuşmacı olduğu TM-
MOB ve MMO örgütlülüğü konulu bir söyleşi yapıldı; tanışma, 
kamp kuralları ve programı hakkında bilgilendirme yapıldı ve 
hep birlikte film izlendi. 

Kamp boyunca düzenlenen ve moderatörlüklerini öğren-
ci üyelerin yaptığı oturumlarda birçok konu ele alındı. İkinci 
günün sabah oturumunda Özgür GÜRBÜZ ve Şayende YIL-
MAZ‘ın konuşmacı olduğu “Çevre ve Enerji”, akşam oturu-
munda Aslı AYDIN ve Denizcan KUTLU‘nın konuşmacı olduğu 
“21.YY‘da Kapitalizmin Dinamikleri ve Emek Süreçleri” başlıklı 
oturumlar gerçekleştirildi.

Sonraki günlerde sırasıyla “Din-Devlet İlişkisi ve Toplumsal 
Hayata Yansımaları” - Ali Murat İRAT ve Turan ESER; “Ortado-
ğu‘da Son Gelişmeler” - Mustafa Kemal ERDEMOL;  “Mühen-
dislik, Bilim ve Matematik” - Prof. Dr. Beno KURYEL; “Devlet 
Şiddeti” - İsmail SAYMAZ; “Müzikli Türkiye Tarihi” - Murat MERİ; 
“Özgürlük ve Demokrasi Mücadelesi” - Necdet ATALAY ve Me-
lih PEKDEMİR; “Hepimiz Edebiyattan Geldik” - Ercan KESAL ve 
Mahir Ünsal ERİŞ söyleşileri gerçekleştirildi.

“Nasıl Bir Eğitim? Nasıl Bir Üniversite?” başlıklı forumda 
üniversitelerin bugünkü durumu ve geleceğine, eğitimin ve 
üniversitelerin bilimsel ve özerk bir yapıya kavuşturulması ko-
nusunda öğrenci üye örgütlülüğüne düşen görevlere kadar 
çeşitli konularda söz alan kamp katılımcıları görüşlerini pay-
laştılar Kamp değerlendirmesinde tüm katılımcıların kampa 
yönelik görüşleri alındı, kamp yönetiminin düşünceleri öğ-
renci üyeler ile paylaşıldı.

Kampta atölyeler oluşturularak İşçi Sağlığı ve İş Güvenli-
ği, Olağan Şüpheliler (Hukuki Haklarımız), Toplumsal Cinsiyet 
Eşitliği, İlk Yardım, Akıl Oyunları, Makarnadan Tasarımlar, Go 
Oyunu, Stencil konularında kolektif çalışmalar yapıldı.

Bandista‘nın katılımıyla 4 Eylül Cuma akşamı müzik dinle-
tisi yapıldı, eğlenildi.

Kampta ayrıca Nesin Vakfı`na bağlı Matematik Köyü ile 
Şirince Köyüne geziler düzenlendi, Özdere koylarında tekne 
turuna çıkıldı. 

Kamp yaşamında yemek, bulaşık, temizlik işleri öğrenci 
üyeler tarafından nöbet sistemiyle ortaklaşa yapıldı. Her gün 
07.30`da güne uyanış, sabah sporu ve yüzme ile başlayan 
günler, 09.30`daki kahvaltıların ardından saat 10.30`da baş-
layan, önceden belirlenmiş konulardaki oturumlarla sürdü. 
Öğle saatlerinde atölye çalışmaları, öğleden sonra serbest 
zaman ve spor etkinlikleri, 19.00`daki akşam yemeğinin ar-
dından söyleşi ve film gösterimleri yapıldı.

Bilgi yarışması, satranç, tavla, halat çekme turnuvaları, yüz-
me, yumurta ve çuval yarışlarının “MMO 2015 Yaz Olimpiyat 
Oyunları” adı altında düzenlendiği kampta, yarışmalarda bi-
rinci gelen kişi, grup ve takımlara kupa, madalya, kitap vb. 
armağanlar verildi.

Öğrenci üyeler tarafından günlük kamp gazetesi hazır-
landı. Kampta yaşananları mizahi bir dille anlatan Kamp TV 
izlendi.

5 Eylül Cumartesi günü sabahı, kahvaltının ardından ça-
dırlar kuruldukları gibi kolektif bir şekilde sökülerek toplandı, 
çevre temizliği yapıldı, malzemeler kamyonlara yüklendi ve 
kamp tatlı yorgunluklarla, yeni arkadaşlıklarla ve örgütlülük 
bilinciyle sona erdi.
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01 Eylül 2015 Salı

SARAY SAVAŞ HALKLAR BARIŞ İSTİYOR

- Adana Barış Bloğu’ nun 1 Eylül Dünya Barış Günü nedeniyle İnönü Parkı’ndan Uğur Mumcu Meydanı’na düzenleyeceği yürüyüşüne 
Valilik talimatıyla izin verilmedi. Emek ve Demokrasi Güçleriyle birlikte CHP Adana Milletvekili İbrahim ÖZDİŞ, HDP Adana Milletvekilleri 
Rıdvan TURAN ve Meral Danış BEŞTAŞ, Seyhan Belediye Başkanı Zeydan KARALAR’ ın katılım sağladığı etkinlik İnönü Parkında açıkla-
malar yapılarak sonlandı.

09 Eylül 2015 Çarşamba

ANIZ VE TOZ TAŞINIMI NEFES ALDIRMADI

- Bölgemizde anız yakılması ve Ortadoğu üzerinden gelen 
toz taşınımı ile ilgili basın açıklaması yapıldı. Adana Tabip Odası, 
Adana Eczacı Odası, Adana Diş Hekimleri Odası, Adana Veteriner 
Hekimleri Odası, TMMOB Adana İKK ve Adana Baro’su birlikteli-
ğiyle oluşan Adana Akademik Meslek Odaları Birliği (ADAMOB) 
üyeleri Adana Tabip Odası’nda bir araya gelerek çevre ve insan 
sağlığını olumsuz etkileyen anız yangınlarının toprağı fakirleştir-
diğini, üreticinin cebinden daha fazla para çıktığını söyleyerek 
çözümü konusunda bilgi verdiler. Anızların yakılmaya başla-
dığı günlerde Adana Valilik Hava Kalitesi Ölçüm İstasyonunda 

verilere bakıldığında, 4-5-6-7 Eylül tarihlerindeki hava kirliliği 
parametrelerinden partikül madde toleranslı limit değeri mik-
tarının yönetmelikte belirtilen 90 mikrogram/m3 değerinden 
fazla olduğunun görüldüğünü belirten Adana Tabip Odası Ge-
nel Sekreteri Dr. Hakan Şen, “4-5-6 Eylül tarihlerindeki partikül 
madde miktarı sırasıyla 93-103-171 mikrogram/m3 ve 7 Eylülde 
bu kirliliğe Suriye üzerinden meteorolojik koşullarla toz taşınımı 
eklenmiş, partikül madde miktarı 1036 mikrogram/m3 olarak 
gerçekleşmiştir. 7 Eylül günü ilimiz adeta toz solumuştur.” dedi.

09 Eylül 2015 Çarşamba

ÖRGÜTLÜYÜZ GÜÇLÜYÜZ HERYERDEYİZ!

- TMMOB Adana İKK toplantısı Makine Mühendisleri Odası 
Adana Şubesi’nde Kent Konseylerinde yer alan TMMOB temsil-
cileriyle birlikte gerçekleştirildi. 

TMMOB ADANA İL KOORDİNASYON KURULU GÜNCESİ
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12 Eylül 2015 Cumartesi

12 EYLÜL SARAY REJİMİ İLE SÜRÜYOR 

18 Eylül 2015 Cuma

19 EYLÜL MÜHENDİS, MİMAR,
ŞEHİR PLANCILARI DAYANIŞMA GÜNÜ

- 12 Eylül 1980 darbesinin 35. Yıldönümünde TMMOB Adana 
İKK basın bülteni yayınladı. TMMOB Adana İKK adına yayınlanan 
açıklamada şöyle denildi:

 Cumhuriyet tarihimizin en karanlık günlerini yaşadığı 12 Ey-
lül 1980 Darbesinin üzerinden 35 yıl geçti. İki general sözde bir 
yargılamayla mahkûm edilmiş olsa da, darbe dönemi mahkûm 
edilmiş değildir. Darbe zaten iki generalden ibaret de değildir.  
12 Eylül darbecileri, başbakanı, bakanları, sıkıyönetim komutan-
ları, emniyet müdürleri, işkencecileri işledikleri bütün insanlık 
suçlarına rağmen hesap vermediler. 12 Eylül hukuku bugün 
AKP ile hâlâ güncelliğini korumaktadır. 12 Eylül‘ün siyasi, sosyal 
ve ideolojik sonuçları da hâlâ geçerlidir. 12 Eylülde vahşetlerini 
baskıyla çıkardıkları yasaların arkasına gizleyenler gibi bugünde 
AKP tarafından iç güvenlik paketiyle toplum sindirilmeye çalı-
şılmaktadır. 2015 Türkiye’sinde Cizre de halkına kurşun ve bom-
ba yağdıranların günlerdir sokağa çıkma yasağıyla 1980lerden 
ilham aldığı ortadadır. Darbeyle kurulan YÖK, HSYK, RTÜK ve 
diğer kurumlar kaldırılmadığı gibi demokratikleştirilme ileri sü-
rülerek kurumlar AKP’lileştirilmiştir. Bununla yetinmeyen siyasi 
iktidar Kenan Evren’e özenerek tek adam diktatörlüğü için baş-
kanlık sistemini bu ülke halkına dayatmıştır. Yıllardır tek başına 
iktidarda olup 12 Eylül Anayasasını değiştirmeyenler ortadadır. 
7 Haziran seçimlerinde halkın iradesini yok sayanlar, bugün 12 
Eylül 1980 Darbesini aratır bir rejime ülkeyi sürüklemektedir.

12 Eylül 2010 yılında yapılan referandumla halkımızı yanıltan-
lar bugün 12 EYLÜL 1980 otoritesini daha da sağlamlaştırarak 
saray rejimini inşa etmeye yönelik kurucu bir abluka yaratmıştır. 
24 Ocak kararlarının gereğinin yerine getirilmesi için 12 Eylül 
Darbesi yapılmış, IMF ve Dünya Bankası bu kararlarla ekonomik 
bunalımın yükünü emekçi halkımıza fatura etmiştir. Milyonlarca 
insanın kaderi piyasanın acımasız koşullarına teslim edilmiştir.

 Mühendis, mimar ve şehir plancılarının birliği olan örgütlü-
lüğümüz, 60 yılı aşan bilgi birikimiyle görev ve sorumlulukları-
nın farkında olmasından kaynaklı AKP iktidarının hedefi haline 
gelmiştir. Ayakkabı kutularının ve saray harcamalarının hesa-
bını halktan kaçıranlar, ülkemizin demokrasi tarihinde önemli 
bir yere sahip meslek örgütlerinin demokratik yapılanmalarını 
yok sayarak, siyasi iktidarın müdahale alanı haline getirmeye 
çalışmaktadır. Biliyoruz ki amaçları rant politikalarının önünde 
engel görülen, susturulmak ve işlevsizleştirilmek istenen örgüt-
lülüğümüz Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği(TMMOB) dir. 
TMMOB bağlı odalarımız ve şubelerimiz, bilimsel-teknik mesleki 
gerekliliklere, örgütlerimize ve tüm halkımıza yönelik saldırılara 
karşı; eşit, özgür, demokratik, laik ve barış içinde bir Türkiye‘yi sa-
vunmaya, sermaye egemenliği ve faşizmi geriletmeye yönelik 
toplumsal muhalefetin içinde alanlardaki yerini almaya devam 
edecektir.

Tüm bu olumsuzlukların olduğu günlerde yarına dair umut-
lar henüz tükenmemiştir. AKP rejiminin ve Saray’ın baskılarına 
rağmen ona teslim olmayan, Haziran direnişiyle diz çökmeyen 
büyük bir halk iradesi hala mevcuttur. Yolsuzlukları ve baskılarıy-
la, saltanat sevdaları uğruna ölümleri halkına reva görenleri tarih 
hiçbir dönem ‘ak’lamayacaktır. Bu topraklarda üzerinden bir 35 
yıl daha geçse 12 Eylül 1980 Darbesi FAŞİZM olarak hatırlanacak, 
bugünde aynı hevesle diktatörlüğe özenenler lanetle anılacaktır.

-   TMMOB tarihinde önemli bir yeri olan 19 Eylül 1979 iş bı-
rakma eyleminin yıldönümünü 2011 yılından bu yana “19 Eylül 
Mühendis, Mimar, Şehir Plancıları Dayanışma Günü” olarak kut-
lanmaktadır. Ve her 19 Eylül’de ülke ve meslek alanlarımıza ilişkin 
sorunlara dikkat çekmek için alanlara çıkan örgütlülüğümüz bu 
senede Atatürk Parkı’nda biraraya geldi. Yapılan basın açıklama-
sının ardından Ziraat Mühendisleri Odasında Kokteyl verildi.

TMMOB ADANA İL KOORDİNASYON KURULU GÜNCESİ
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22 Eylül 2015 Salı

BARIŞ VE KARDEŞLİK İÇİN KENETLENELİM!

- Savaşa İnat, Barış Hemen Şimdi!” demek İçin TMMOB-DİSK-
KESK-TTB öncülüğünde 10 Ekim’de Ankara’da “Emek, Barış, De-
mokrasi Mitingi” düzenlenecek. DİSK Adana Bölge,  KESK Adana 
Şubeler Platformu,  TMMOB Adana İl Koordinasyon Kurulu ve 
Adana Tabip Odası tarafından İnönü Parkı’nda 10 Ekim’de yapı-
lacak miting için çağrı yapıldı. Miting çağrısını TMMOB Adana 
İKK Sekreteri Hasan Emir Kavi yaptı.

Ülke olarak tehlikeli bir çatışma ve savaş ortamına doğru hızla 
sürüklenildiğine dikkat çeken Kavi, şöyle dedi:

‘‘BARIŞ VE KARDEŞLİK İÇİN KENETLENELİM!

Gelin savaşa karşı barışı; baskı, şiddet ve zora karşı özgürlükleri 
ve demokrasiyi; yolsuzluğa, hırsızlığa ve sömürüye karşı emeğin 
mücadelesini yaşamın her alanında birlikte yükseltelim.

Gelin her ölümün bizi birbirimizden daha uzağa savurmasına 
izin vermeyelim.

Gelin bir saniye bile ertelemeden

Barışa ve kardeşliğe birlikte sahip çıkalım. Yüreği barıştan yana 
atan herkesi 10 Ekim’de Ankara’da barışa ses vermeye çağırıyoruz!

Haydi göreve! Haydi mitinge!

10 Ekim’de Ankara’da buluşalım.”

29 Eylül 2015 Salı

10 EKİM ANKARA HAZIRLIKLARINA DEVAM

- Adana Emek ve Demokrasi Güçlerinin tüm bileşenleri ile Ziraat Mühendisleri Odası Adana Şubesi’nde 10 Ekim Ankara Emek, Barış, 
Demokrasi Mitingi hazırlıkları konuşuldu.

03 Ekim 2015 Cumartesi

10 EKİM ANKARA HAZIRLIKLARINA DEVAM

- 10 Ekim Ankara hazırlıkları kapsamında Adana da bulunan tüm şubelerimize çağrı pankartları asılmış, Reşatbey Mahallesinde afiş 
ve sticker çalışması yapılmıştır.

02 Ekim 2015 Cuma

10 EKİM DE EMEĞİN BARIŞIN ÜLKESİNİ KURALIM

- DİSK-KESK-TMMOB-TTB ve Kurum Temsilcileriyle 10 Ekim Mitingine çağrı amaçlı Çukurova Gazeteciler Cemiyeti’nde basın toplantısı 
düzenlendi.

TMMOB ADANA İL KOORDİNASYON KURULU GÜNCESİ
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06 Ekim 2015 Salı

SUÇ ÖRGÜTÜ LİDERLERİNİN BİLE MİTİNG YAPABİLDİĞİ ÜLKEMİZDE BARIŞ YÜRÜYÜŞÜ YASAK!

- 10 Ekim Ankara hazırlıkları kapsamında TMMOB-DİSK-KESK-TTB öncülüğünde Emek 
ve Demokrasi Güçleri ile birlikte İnönü Parkı’ndan Atatürk Parkı’na yapılmak istenen yü-
rüyüşe polis müdahale etti. Polisin barış yürüyüşünde uyguladığı orantısız müdahale 
sonucunda çok sayıda kişi gazdan olumsuz etkilenirken, aralarında TMMOB Adana İKK 
Sekreteri Hasan Emir KAVİ ve İKK Basın&Yayın Danışmanı Sercan ŞAHİN’ in de bulun-
duğu 5 kişi aldığı darbeler ve biber gazından dolayı hastanelik oldu. Gözaltına alınan 3 
kişiden biri cumhurbaşkanına hakaret iddiasıyla tutuklandı.

09 Ekim 2015 Cuma

BARIŞ İÇİN YOLLARDAYIZ!

- TMMOB ADANA İKK otobüsleri Makine Mühendisleri Odası Adana Şubesi Önünden 200 kişi ile Ankara’ya hareket etti. Adana Emek 
ve Demokrasi Güçleri toplamda 24 otobüs ile Ankara Emek, Barış, Demokrasi Mitingine katılım sağladı.

10 Ekim 2015 Cumartesi

VURULDUK EY HALKIM UNUTMA BİZİ!

- Ankara Valiliği’nin onayıyla DİSK-KESK-TMMOB-TTB tarafından düzenlenen 
Miting için Emek, Barış, Demokrasi talebiyle biraraya gelen on binlerin toplanma 
noktasında Cumhuriyet tarihimizin en kanlı katliamı gerçekleşti.

(Not: 2 gün önce suç örgütü lideri bile, kürsüden ‘oluk oluk kan akacak sözleriyle’ birlik-

te güvenli bir şekilde miting gerçekleştirmişti.)

TMMOB ADANA İL KOORDİNASYON KURULU GÜNCESİ
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11 Ekim 2015 Pazar

ADANA BARIŞ ŞEHİDİNİ KARŞILADI!

- Ankara Katliamında yaşamını yitiren Barış Şehitlerinden üni-
versite öğrencisi Dilan SARIKAYA’ nın cenazesi on binlerle Uğur 
Mumcu Meydanı’nda karşılandı.

12 Ekim 2015 Pazertesi

YASTAYIZ, GREVDEYİZ, İSYANDAYIZ!

- Barış Şehitlerimiz için yaşamı durduruyoruz, üç günlük yas iki günlük grevdeyiz. Sabah erken saatlerinden itibaren bütün şube-
lerimize ‘‘YASTAYIZ, İSYANDAYIZ 10.10.15 ANKARA’’ pankartları asıldı ve mühendislik hizmetleri verilmedi. TMMOB-DİSK-KESK-TTB’nin 
çağrısıyla sabah 09.00 da Adana Büyükşehir Belediyesi önünde toplanan on binler Uğur Mumcu Meydanı’na yürüdü. Kurumlar adına 
basın açıklamasını Eğitim Sen Genel Başkanı Kamuran KARACA okudu.

12 Ekim 2015 Pazertesi

YASTAYIZ, GREVDEYİZ, İSYANDAYIZ!

- Dilan SARIKAYA, Şebnem YURTMAN, Erhan AVCI nezdinde 
tüm Barış Şehitlerimizi Uğur MUMCU Meydanından sonsuzluğa 
uğurladık.

13 Ekim 2015 Salı

ÜZGÜNÜZ, ÖFKELİYİZ, YASTAYIZ, İSYANDAYIZ!

- Ankara’da yaşamını yitiren barış şehitlerimizden Eğitim Sen 
üyesi öğretmenimiz Gülhan ELMASCAN’ ı okulu Celalettin Sey-
han İlkokulunda andık.
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13 Ekim 2015 Salı

ÜZGÜNÜZ, ÖFKELİYİZ, YASTAYIZ, İSYANDAYIZ!

- Ankara katliamında yitirdiğimiz canları patlama esnasında 
söylenen ve yarım bırakılan Ruhi SU türküsüyle anarak biraraya 
gelen Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları katliamla ilgili Makine 
Mühendisleri Odası Adana Şubesi önünde basın açıklaması yaptı. 

14 Ekim 2015 Çarşamba

ÜZGÜNÜZ, ÖFKELİYİZ, YASTAYIZ, İSYANDAYIZ!

- Ankara katliamında yaşamını yitiren BTS üyesi Barış Şehitlerimiz için Tren Garında anma düzenlendi. 

15 Ekim 2015 Perşembe

ÜZGÜNÜZ, ÖFKELİYİZ, YASTAYIZ, İSYANDAYIZ!
- Ankara katliamında Adana’dan sonsuzluğa uğurladığımız Barış Şehitlerimiz için TMMOB Adana İKK olarak BTS Taziye Çadırı, Dilan 

SARIKAYA Taziye Evi, Eğitim Sen Adana Şubesi ve HDP Adana İl Örgütü’ne taziye ziyaretlerinde bulunuldu.

17 Ekim 2015 Cumartesi

ANKARA KATLİAMINI UNUTMAYACAK,
HESABINI SORACAĞIZ!

- DİSK, KESK, TMMOB ve TTB’nin çağrısı ile tüm kentlerde An-
kara Katliamında kaybettiğimiz insanlarımızı, katledilişlerinin 7. 
gününde anmak için Uğur Mumcu Meydanı Gar Önünde siyah 
elbiselerimizle buluşuldu, karanfil bırakıldı ve saygı duruşunun 
ardından siyah ve beyaz balonlar göğe bırakıldı.

TMMOB ADANA İL KOORDİNASYON KURULU GÜNCESİ
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22 Ekim 2015 Perşembe

YANDAŞ BASININ LİNÇ KAMPANYASINA KARŞI VİCDANIN VE İNSANLIĞIN YANINDAYIZ!

- Cenazelerimize sahip çıkan Seyhan Belediyesi’ne yönelik 
linç kampanyasını başlatan katil yandaşlarına karşı TMMOB-
DİSK-KESK-TTB olarak Seyhan Belediyesi Önünde dayanışmayla 
cevap verildi. 

TMMOB - DİSK - KESK - TTB adına açıklamayı okuyan DİSK 
Genel İş 2 No’lu Şube Başkanı Hüseyin Yaşar GÜNDOĞDU şöyle 
dedi:

 ‘‘Bizler acılarımızla cenazelerimizi değişik şehirlerde toprağa 
verirken, bazı basın-yayın organları başta Seyhan Belediyemiz 
olmak üzere başka detaylarla ilgilenmiş, bizleri düşman ilan et-
mişlerdir.

21 Ekim 2015 tarihli Sabah Gazetesinin Güney Ekinde ki baş-
lıkta öne çıkarılan manşet, Ankara’da canlarımızı alan bomba 
kadar bizleri olumsuz etkilemiştir.

Ankara’da Cenazelerimizi ortada bırakmayan, bir telefon ile 
Seyhan Belediye Başkanımızın tüm olanaklarını insani yardım 
kapsamında bizler için seferber etmesinin bedeli bu biçimiyle 
yapılan haber olmamalıydı.

Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar ne yapmıştır; 12 Ce-
nazenin başta Adana olmak üzere değişik illere aileleriyle git-
mesini sağlamıştır, onlara aş sağlamıştır, çadır, masa, sandalye, 
başta olmak üzere bir çok insani yardımda bulunmuştur. 

Bunu haber yapmayanlar, bu davranışın tüm kurum kuruluş-
lara örnek olmasını haber yapmayanlar gazeteciliğin etik ilkele-
rini çiğnemişlerdir.

Türkiye Cumhuriyeti Devletinin üç gün yas ilan ettiği, ölen-
lere tazminat verilmesinin taahhüt edildiği bir süreçte Seyhan 
Belediyemize yönelik linç kampanyasını sürdüren basın yayın 
organlarına buradan sesleniyoruz. 

Bir cenazenin taşınması sırasında birilerinin siyasal simgeleri-
ni belirten bayrakları cenaze aracına asmaları irade dışı gerçek-
leşen bir durumdur. Böylesine bir durumun yaşanmasında rol 
alanlarla Seyhan Belediyesini aynı noktaya taşıyanlar fotoğrafı 
gerçekçi okuyamamaktadır.

Sabah Gazetesinin bu tarz haberleri ile kimlere siyasal alan 
yaratmak istediği ortadadır. 

Ama bizler dirimizde ve ölümüzde bizleri yalnız bırakmayan-
ları 10 Ekim sürecinde gördük.

Seyhan Belediye başkanımızın bu onurlu davranışının yanın-
dayız.

Emek ve Meslek örgütleri olarak kendilerine tekrar teşekkür 
ediyoruz.

Bu ülkede barış sesinin daha gür, daha çoğalan, daha yankıla-
nan bir biçimde çıkmasından “KİM” rahatsız oluyorsa bu haberi 
ve haberleri yaptıranlarda onlardır. 

Biz, emekten, barıştan, demokrasiden yana taraf olarak inisi-
yatif üslendik. Böyle davrandığımız için bize bir bedel ödetildi.

Yılmayacağız, sinmeyeceğiz, asla geri çekilmeyeceğiz.

Yastayız, isyandayız, unutturmayacağız!’’ 
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Geçen gün Sosyal paylaşım sitesin de bir kadın mü-
hendisin paylaştığı #MühendiseBenziyorum hashtagiyle, 
kadınların mühendislik yeteneklerini sorgulayanlara yanıt 
niteliğinde, bir sosyal paylaşım yayıldı.

Çok küçük yaşlarda karar vermiştim mesleğimin ne 
olacağına o zamanlar mühendis olmanın ne demek ol-
duğunu bilmeden.  Babam otobüs yapan bir fabrika da 
çalışıyordu ve bizi fabrikanın bahar şenliğine götürmüş-
tü. Tanıtılan otobüsleri izlerken hayranlıkla söz vermiştim 
kendime bende bunlardan yapacağım otobüsler, arabalar, 
kamyonlar.  Çocuk aklı işte mühendis olacağım değil de 
bende yürüyen şeyler yapacağım demiştim kendi ken-
dime. Tabi o zamanlar bilmiyordum toplumdaki ayrımı 
mühendisliğin tırnak içinde erkek mesleği olarak adlandı-
rıldığını. Yıllar sonra kazandım hayalini kurduğum makina 
mühendisliği bölümünü...

İlk darbeyi otobüste hiç tanımadığım yaşlı bir teyzeyle 
sohbet anında almıştım. Nereyi kazandığımı soran teyze-
ye heyecanla makina mühendisliği diye cevap vermiştim. 
Teyze ise bana ah be yavrum  puanın yetmedi mi öğret-

menliği değil de erkek mesleğini seçmek zorunda kaldın. 
O anda kulaklarımda çınlamıştı teyzenin sesi, seçmek zo-
runda kalmak mesleğimin nasıl bir kötülüğü var ki ben 
seçmek zorunda kalmıştım. 

Oysa ben,

Sabiha Rıfat Gürayman gibi Türkiye’nin ilk kadın mü-
hendisi olup anıtkabir inşaatında 10 yıl boyunca başmü-
hendis olarak görev yapan, Grace Hopper gibi ilk bilgi-
sayar programcılarından biri, Mucitliğinden ziyade ünlü 
bir film aktristi olarak tanınan Hedy Lamarr gibi, Amerika 
Birleşik Devletleri’nin 2. Dünya Savaşı boyunca kullandığı 
uzaktan kumandalı iletişim sisteminin muciti Kadın mü-
hendisleri örnek almak istedim. Ve bu kadınlar gibi tarihte 
adı bilinmeyen nice kadınlar, mucit kadın mühendisleri 
örnek alarak mühendislik yolunda önemli adımlar atmıştır, 
ben de belki topuklu ayakkabılarla atılmış emin adımlarla 
bu yolda ilerlemeliydim.

Okula kayıt yaptırmıştım hala heyecanım ve azmim 
devam ediyordu. Okul döneminde de erkek egemenliği-

#MühendiseBenziyorum
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ni hissettim ‘100 erkek 3 kız hatta bu rakam okul yıllarının 
sonuna doğru iyice azalmıştı’. Okul yıllarımda mobinge 
maruz kalıyordum, “o kadar erkeğin içine bu saçla mı gi-
deceksin”,” topuklu ayakkabı mı giyiyorsun” gibi. Herhangi 
bölümdeki öğrenci giyebilir fakat mühendislik öğrencisi 
giyemez giymemeliydi çünkü o zaman mühendise ben-
zemezdi.  Mühendise benzemek neyse artık!

Mühendislik; ‘’İnsanların her türlü ihtiyacını karşılama-
ya dayalı yol, köprü, bina gibi bayındırlık; tarım, beslenme 
gibi gıda; fizik, kimya, biyoloji, elektrik, elektronik gibi fen; 
uçak, otomobil, motor, iş makineleri gibi teknik ve sosyal 
alanlarda uzmanlaşmış, belli bir eğitim görmüş kimse’’ ola-
rak tanımlanmakta. Herkes mühendislik mesleğinin kas 
gücü gerektirmediğini bilmekte fakat gel gelelim meslek 
seçimi etkisine bakıldığında ‘’Kadından mühendis mi 
olur’’ ‘’Elinin hamuruyla ne işi varmış’’ gibi genel geçer 
betimlemelerle kadınlar sevdikleri mesleklerine yabancı-
laştırılmaya çalışılmıştır. Oysa ki alternatif düşünme yetisi 
erkeklere nazaran daha da iyi gelişmiş, içgüdü ve sezgileri 
kuvvetli, analitik ve duygusal fikirleri aynı anda zihninde 
diri tutan kadın fıtratı için, en ideal mesleklerden biridir 
mühendislik. Dışarıdan bakıldığında ziyadesiyle naif has-
sas bir kadın çok da iyi bir kalıp tasarımcısı olabilir, 
uzun tırnaklarına sürdüğü kırmızı ojeleri ile başka bir kadın 
tasarladığı bir ürünün piyasa araştırmasını inançla sürdü-
rebilir, doğumdan birkaç hafta sonra başka bir kadın yeni 
anne olanların ihtiyaçları üzerine bir sunum hazırlayabilir, 
Mühendislik de tıpkı diğer meslek grupları gibi saçların 
uzunluğu, kıyafet parçalarıyla değil zihinsel donanımla icra 

edilmektedir. Kadın olmak bilgisayar kodları yazmasına, 
makina parçaları tasarlamasına, gıdaların besleyici özellik-
lerini nitelendirmesine, ısı geçiş sistemlerini deneyselleş-
tirmesine engel değildir.

 Mesleki dezenfarmasyonun üstümüzdeki toplumsal 
etkisi birde şahısların bizi bu şekilde nitelemesiyle kadınlar 
için iş hayatını daha da zorlayıcı ve yıpratıcı bir hal almak-
tadır. Ve artık iş hayatına atıldım ve tıpkı hayalimde ki gibi 
fakat gerçek hayatta ki tabuların çok dışında önce otobüs 
yapan sonra vagon yapan şimdi ise römork, tank imalatı 
yapan bir firmada çalışıyorum. Attığım adımlar ve geldi-
ğim yola bakacak olursak mühendislikte başarı ya da başa-
rısızlığın tek maddesi kişinin kendisi olduğuna inanıyorum. 
Şunu biliyorum ki, Başarının cinsiyet kimliği olmaz, Ka-
dın başarısı ya da erkek başarısı diye bir olgu kadın mü-
hendis erkek mühendis diye bir meslek yoktur. Artık top-
lumunda bu kalıplardan vazgeçmesi ve kim hangi alanda 
çalışmak isterse orada kendini bulması gerekmektedir. 

Kadın Mühendislerin Yeteneklerini sorgulayanlara Karşı,

Kadınların  sadece Öğretmen, Hemşire, Avukat  değil; Bilim 
ve teknik alanda da Çalışabileceğine inanmayanlara Karşı,

İşyerlerimiz de mobinge Karşı,

Biz kadın mühendisler diyoruz ki ,

Mühendise Benziyorum

MMO Adana Şube Kadın Komisyonu
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Nitrogliserin’i patlayıcı madde olarak kullanma yollarını 
araştırdı. 1863 yılında Stockholm’de az miktarda nitroglise-
rin yapmaya başladı. Birkaç ay süren araştırmaların sonunda 
bir patlama ile laboratuvar yıkıldı. Stokcholm yakınlarındaki 
Heleneborg’da kurduğu küçük laboratuvarında, deneyler ya-
parken küçük kız kardeşi Emil ile birlikte dört kişinin ölümüne 
neden olmuştu. Alfred Nobel’in Stokcholm şehri sınırları dahi-
linde çalışma yapması yasaklanır. Çalışmalarına Maleran gölü 
yakınlarında bir mavnada  devam eden Alfred Nobel 1864’te 
yeni bir fabrika kurdu, bir süre sonra ikinci fabrikasını da açtı. 
1865 yılında araştırmalarının sonucunu aldı ve dinamit baru-
tunu buldu. Araştırmalarına devam eden Nobel, 1877’de Ba-
listit adını verdiği yeni bir çeşit barut tasarladı. 1879’da, Paris 
yakınlarındaki Servan’da bir laboratuvar kuran Nobel, burada-
ki çalışmaları sırasında dumansız barut adını verdiği ve eşit 
miktarlarda nitrogliserinle nitroselüloz karışımından oluşan, 
itici barutu buldu.

Birkaç yıl sonra kordit adlı patlayıcı madde konusunda İn-
giliz hükümeti aleyhine dava açtı, ancak davayı kaybetti.

Bu dönemde Fransa’ya karşı kurulan bir ittifakta İtalya ile 
işbirliği yapan Nobel, aleyhindeki kampanyalar sonucunda 
Paris’i terk ederek İtalya’nın San Remo şehrine yerleşti, labo-
ratuvarını da oraya taşıdı. Nobel, San Remo’da 1896 yılında 
beyin kanaması sonucu öldü. Vasiyetinde, mirasının Nobel 
Ödüllerinin enstitüleştirilmesi yönünde kullanılmasını ve 
33.200.000 kronunun her yıl insanlığa hizmette bulunanlara 
sunulmasını istemiştir. 

Bu ödüller, fizik, kimya, tıp ya da fizyoloji, edebiyat ve barı-
şa hizmet olmak üzere toplam beş dalda verilecekti. Nobel’in 
bu vasiyeti önceleri büyük tartışma yarattı. Ancak 1900 yılında 
İsveç hükümetinin Nobel Vakfı’nı kurmasıyla, Nobel Ödülleri 
düzenli olarak verilmeye başlandı. Daha sonra 1968’de İsveç 
Bankası Alfred Nobel’in anısına bir ekonomi ödülü vermeyi 
kararlaştırdı, ödül ilk kez 1969’da verildi.

Sentetik bir element olan Nobelium onun anısına bu isim 
ile anılmıştır. Nobel ödülleri her sene Alfred Nobel’in ölüm ta-
rihi olan 10 Aralık’ta verilmektedir.

Alfred Bernhard Nobel’in Vasiyeti
‘‘Ardımdan bıraktığım gayrimenkulumun ve servetimin tamamı, aşağıdaki şekilde dağıtılacaktır. Kapital, emniyetli bir şekilde Fon’da 

toplanmalıdır. Bu fon’un geliri her yıl İnsanlığa en büyük hizmeti yapan kişilere dağıtılmalıdır. Bu gelir beş ana bölüme ayrılmalı ve aşa-
ğıdaki şekilde dağıtılmalıdır. Bir kısım fizik sahasında en büyük keşfi yapan kişiye verilmelidir. Bir kısım kimya sahasında en büyük keşfi 
yapan kişiye verilmelidir. Bir kısmı fizyoloji ya da tıp alanında en büyük keşfi yapan kişiye verilmelidir. Bir kısım edebiyat sahasında en 
büyük eseri yazan kişiye verilmelidir. Bir kısım Milletlerarası barış ve kardeşlik için en büyük çalışmayı yapan kişiye verilmelidir.

Fizik ve kimya konusundaki keşifler, İsveç ilim konseyince değerlendirilmelidir. Tıp konusundaki çalışmalar Stokholm’deki Caroline 
Enstitüsü tarafından değerlendirilmelidir. Edebiyat ve barış konusundaki mükafatlar İsveç Parlementosu tarafından seçilen beş kişilik bir 
heyet tarafından değerlendirilmelidir. En büyük ve kesin arzum mükafatlar adaylara dağıtılırken kesinlikle milliyet tefrika yapılmaması-
dır. En mühimi, mükafatı alacak şahıs bir İskandinavyalı da olabilir, olmayabilir de olmayabilir de.’’

Paris, Kasım 27, 1895

Alfred Bernhard Nobel 

“İki büyük askeri birliğin, birbirlerini bir saniye içinde yok 
edebileceklerini gördükleri gün umuyorum ki, uygar milletler, 
savaştan vazgeçecekler ve silahlarını bırakacaklardır.”

Alfred Bernhard Nobel (21 Ekim 1833, Stockholm,
İsveç - 10 Aralık 1896, San Remo, İtalya), İsveçli kimyager 
ve mühendis, dinamitin mucidi.

ALFRED BERNHARD NOBEL
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Sanatıyla Levent Kırca

Başarı dolu tiyatro yaşamı ve Tv skeçleri ile za-
man zaman gündem yarattı. Politik mizahı belki 
de dünyada en iyi yapan sanatçıdır Levent Kırca. 
Tiplemeleri güncel, halkın içinden ve objektiftir. Bu 
objektif bakışın arkasında halkını, Cumhuriyeti, ba-
ğımsızlığı savunan, doğrudan insandan yana olan 
sübjektif bir duruşu vardır. 

Tuluatı, orta oyununu modern tiyatro ile buluş-
turup sade anlaşılır bir biçimde oynadı oyunlarını. 
Yarattığı tipler bizden birileriydi. Konuları; bizim 
beklentilerimiz, hatta bizim zübüklüklerimizdi.

Mizah ciddi bir iştir diyen, mizahın duayeni Aziz 
Nesin’in tiyatrodaki yansımasıdır Levent Kırca...

Öyle ki 5 dakikalık bir rol için 6-7 saat makyaj ya-
pıp rolünün gereği insan tiplerini karikatürize eden 
ender sanatçılardandı. Karakterleri yansıtmadaki 
gerçekçiliği, ustalığı izleyenlerini o kadar etkilemiş-
tir ki hiç alkol almayan biri olmasına rağmen ölü-
münü duyuran karşıt bir gazete (karalama yapmak 
amacıyla) onu alkolik sanatçı(!) öldü diyerek man-
şete taşımıştır. 

Onu gerçekten tanıyan demokratlığın kırıntısı 
olan siyasetçileri kendi tiplemelerini oyunda gör-
düklerinde, yoğun eleştiri olmasına rağmen gül-
dürmeyi başarmıştır.

Halk adamı ve halk sanatçısı Levent Kırca, Türkiye 
halkı için ışıklar saçtın. Işıklarda kal.

Levent KIRCA,
28 Eylül 1948 ; Samsun - 12 Ekim 2015 ; İstanbul.
Komedyen, Tiyatro, Sinema Oyuncusu.

İlk sinema yönetmenlik denemesini Son adlı filmle yaptı. Daha sonra Şeytan Bunun Neresinde adlı filmi yönetti. 

1998 yılında Kültür Bakanlığınca verilen Devlet Sanatçısı unvanını aldı.  1998 yılında almış olduğu Devlet Sanatçısı 
unvanı	Nisan	2015’te	geri	alındı.	

Saint Petersburg Bal Mumu Heykelleri Müzesi’nde heykeli olan nadir Türk sanatçılardandır. 

12 ekim 2015 günü yaşamını yitirdi.

İlk kez 1964’te Ankara Devlet Tiyatrosu’nda sah-
neye çıktı. Ankara Birlik Tiyatrosu ve Oyuncularında 
çalıştı. Nasreddin Hoca Oyun Treni, Siz Olsaydı-
nız Ne Yapardınız? Bu Oyun Nasıl Oynanmalı? 
Sağlık Olsun! Ne Olur Ne Olmaz gibi televizyon 
dizilerinin yapımcılığını üstlendi.

1978’de Altın şehir adlı filmle sinemaya geçti. Ne 
Olacak Şimdi?,  ve Mavi Muammer adlı filmlerde 
oynadı. Hodri Meydan Topluluğu adlı Tiyatro Gru-
bu’nu kurdu. Eski eşi Oya Başar ile birlikte Güzel ve 
Çirkin ve Sefiller adlı oyunları sergiledi. Üç Baba 
Hasan, Kadıncıklar adlı oyunları sergiledi. 1988’de 
başlayıp 22 yıl süren Olacak O Kadar adlı televizyon 
programını hazırladı.

LEVENT KIRCA
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HOŞGELDİN BEBEK

TEBRİKLER

Serdar YILMAZ’ın oğlu,

Muhittin Hasan TURAL’ın kızı,

Soner YALDIR’ın oğlu,

Cengiz HAS’ın torunu oldu.

•	Şubemiz	Teknik	Görevlisi
Kerem ŞAHİN’in oğlu oldu.

Üyelerimizi ve eşlerini tebrik ediyor,
gözünüz aydın diyoruz.

Metehan KAYRAK,
Bora DAĞLIOĞLU,

Burak ÜNSAL,
Serkant DAŞOĞLU evlendi.

•	Şubemiz	Teknik	Görevlimiz	Emin Can ALKAN,
•	Şubemiz	Personelimiz	Ali Rıza AYDEMİR,
•	Şubemiz	Personelimiz	Utku İPEK evlendi.

Üyelerimizi ve eşlerini tebrik ediyor,
mutluluklarının daim olmasını diliyoruz.

Hacı Mehmet DEMİR’ in oğlu evlendi.

Fethi İNCE’ nin kızı nişanlandı.

Üyelerimizi tebrik ediyor,
gözünüz aydın diyoruz.

BAŞSAĞLIĞI

GEÇMİŞ OLSUN

•	Şube	Danışma	Kurulu	Üyemiz	
Özdemir ÇAMURDAN,

Betül ÖZDEMİR,

Şeref ARINÇ rahatsızlık geçirdi.

Üyelerimize ve yakınlarına geçmiş olsun
dileklerimizi sunuyoruz.

•	6802	sicil	nolu	üyemiz  Hasan ANLAR vefat etmiştir.

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

ayrıca camiamıza başsağlığı diliyoruz.

Mürsel DÜZOVA’ nın babası,

İnan EKİCİ’ nin babası,

Ömer Ümit YÜRÜGER’in biraderi,

Mesude EĞREK’in babası,

Tevfik Bülent GÜREKEN ve
İsmail GÜREKEN’in ağabeyleri,

Nezir ATASEV’ in kayınvalidesi,

İhsan Kaan ERÇETİN’ in annesi vefat etti.

Üyelerimize ve yakınlarına
başsağlığı dileklerimizi sunuyoruz.






