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SUNUŞ

Sevgili Meslektaşlarımız,

Yeni döneme başlarken, ilk günlerini yaşamakta olduğumuz 2016 
yılında, sizlere sağlık, huzur, başarı ve mutluluklar diliyoruz. Yeni 
dönem, aynı zamanda üreten, sanayileşen, kalkınan, demokratikle-
şen, insanca, hakça bir yaşam ve barışın egemen olduğu bir Türkiye 
amacımıza yönelik gelişmelerle dolu olması için, mücadele etmemiz 
gereken bir dönem olacağının da bilincindeyiz. 

Bilindiği gibi, Şubemiz Olağan Genel Kurul ve Seçimleri, 16 – 17 
Ocak 2016 tarihlerinde demokrasi şöleni havasında gerçekleştirildi. 
Çağdaş, demokratik, üreten ve sanayileşen bir Türkiye mücadelesinde 
61. Yılını geride bırakan Birliğimizin Adana Şubesinin, 23. Olağan Ge-
nel Kurulu sürecini bir kez daha birlikte üreteceğimiz, birlikte karar ala-
cağımız, birlikte yöneteceğimiz bir çalışma anlayışıyla tamamladık. 

Bu vesile ile Genel Kurul ve Seçimlerimize katılıp, söz üstüne söz 
söyleyerek şubemiz çalışmalarına katkı koyan; seçimlerde oy kulla-
narak demokratik haklarını kullanan tüm üyelerimize, Yönetim Ku-
rulu olarak bir kez daha teşekkür ediyoruz. Örgütlü üyemizden güç 
alarak; çalışmalarımızı daha üst seviyelere çıkartacağımıza olan 
kararlılığımızı sizlerle paylaşmak istiyoruz. 

Değerli Üyelerimiz,

Şubemiz geçmiş dönemlerden buyana önemli çalışmalar gerçek-
leştirmiştir. Bugün MMO Adana Şube, TMMOB örgütlülüğü içerisin-
de örnek alınacak bir şube olarak ortadaysa, bu bizden önce emeği 
geçen tüm şube başkanlarımızın, yöneticilerimizin, omuz verenleri-
mizin ve emektar çalışanlarımızın ortak eseridir. Bu bağlamda oda 
kültürümüzün taşıyıcılığını layıkıyla yerine getiren, mücadelemizde 
bizden emeğini, zamanını, katkılarını esirgemeyen, varlığıyla örgüt-
lülüğümüze değer katan Şube Başkanımız Hüseyin ATICI’ ya 
ayrıca şükranlarımızı sunarız. 

Şube Yönetim Kurulu olarak yapacağımız çalışmalarda Danışma 
Kurulu üyelerimiz, İl / İlçe Temsilciliklerinin Yürütme Kurulu Üyeleri-
miz, Meslek Dalı Komisyonları ve Uzmanlık Komisyonları üyelerimiz, 
İşyeri Temsilcilerimiz ve çalışanlarımızın aktif olarak yer alacağı 
düşüncesi ile katılımcılığı daha da arttırmayı hedeflemekteyiz. Bu 
anlayışla üyelerimizi yeni dönemde oluşturacağımız iş yeri temsilci-
liklerinde ve uzmanlık komisyonlarında Bülten ekinde ve/veya web 
sayfasında yer alan anketimizi doldurarak aktif görev almaya 
çağırıyoruz. 

Değerli Üyelerimiz,

Geçmiş dönemlerde satın alımı yapılan fakat bütçe sıkıntısı yü-
zünden tamamlanamayan Osmaniye ve İskenderun İlçe Temsilcilik-
lerimizin yeni binalarının odamıza, halkımıza ve üyelerimize yakışır 
hizmet sunabilmek için tamamlanması planlanmaktadır.

Aynı Zamanda 6.Dönem Şube Başkanlığı görevini üstlenen ve şu 
an Seyhan Belediye Başkanlığı görevini yürüten Sn.Zeydan KARALAR 
ile 20 Ağustos 2015 tarihinde protokolü imzalanan  ve Seyhan Bele-
diyesine bağlı SEYMER (Seyhan Belediyesi Meslek Edindirme Merkezi) 
ile ortaklaşa çalışacağımız ve belediyemizin Yeşiloba şantiyesin-
de 300m2 bir alanda inşaatına başlanan UYGULAMALI EĞİTİM 
MERKEZİ bu dönem önemsediğimiz projelerin başında gelmek-
tedir. Bölgemizin işsizlik ve nitelikli personel ihtiyacına bir nebzede 

olsa merhem olabileceğini düşündüğümüz ayrıca verilen belgelerin 
geçerliliğini sağlamak adına MEB, MYK ve TÜRKAK’tan onay alarak 
akredite olmasını planladığımız merkezimizde evrak işleri için Büro, 
Eğitim Salonu, Atölye ve Laboratuvar yer alacaktır.

TMMOB MMO olarak düzenlediğimiz önceki sanayi kongrelerinde 
gözetilen amaçlardan biri de; bölgesel dinamiklerin ülke düzeyinde 
koordine edilmesini sağlayabilmek ve böylece bulundukları il ve 
bölgelerde sanayi, tarım, doğal kaynaklar, ulaşım, enerji, çevre gibi 
konulardaki potansiyellerin değerlendirilmesine yönelik çalışmalar-
da şubemizin etkin olabilmesinin önünü açmak hedefi ile ilki 2007 
yılında gerçekleştirilen ÇUKUROVA'DA SANAYİLEŞME VE ÇEVRE 
SEMPOZYUMU bu dönem tekrar yapılması ile ilgili çalışmalar da 
başlamıştır.

Değerli Üyelerimiz,

İçinde bulunduğumuz süreç son aylarda ülkemiz ve halkımız açı-
sından oldukça vahim. Yurt da Barış Dünya da Barış politikasının 
geride bıraktığımız evreden sonra bizler için mutlu ve refah bir yaşa-
mın yegâne yolu olduğunu bir kez daha hep birlikte yaşamış olduk. 
Her ne kadar ölümleri ve acıları siyasi çıkar olarak gözeten bir iktidar 
tarafından yönetilmeye devam edilsek de, bu kanlı günlerin durması 
gayretinde olmaya devam edeceğiz. ‘‘Ülkede işlenen cinayetler-
den siyasiler sorumludur’’ sözü ülkemizde başkanlık sevdalıları ta-
rafından itiraf edilse de, toplu ve de tek tek ölümler her gün kapımızı 
çalsa da, inatla eşitliğin, özgürlüğün, kardeşliğin sesini yükseltmeye 
devam edeceğiz. 

Her türlü iktidar olanağını elinde bulunduranlar bugün saray eliy-
le yürütülen politikaları uygularken, hala yaşananlardan muhalif 
kesimleri sorumlu tutmaya devam etmekte. Ve böyle bir süreçte hala 
anayasa tartışmalarıyla gündem oyalanması yaşanmaktadır. Bu-
gün bizlere tarif edilen yeni anayasa da ki demokrasinin nasıl bir şey 
olduğunu Artvin- Cerrattepe de doğasını savunan halka uygulanan 
zulüm ile de görmekteyiz. Bugün bizlere tarif edilen yeni anayasa da 
ki demokraside 90 günü aşan sokağa çıkma yasakları ve sonucunda 
her gün artan asker, polis, sivil ölümlerini de rutin bir biçimde maale-
sef yaşamaktayız. AKP, Suriye de ki emperyalist taşeronluğunun de-
vamı olarak ülkemizi de yangın yerine çevirmekte. Savaş isteyenlerin, 
gözlerini kan bürüyenlerin, katliam ve cinayetleri yaygınlaştıranların 
hedefinde demokratik bir anayasa olmadığını görmemenin ve aynı 
masada paydaş olmanın en iyi niyetle tabirini ‘‘Saflık’’ olarak adlan-
dırabiliriz. 

Türkiye’ de yaşayan tüm etnik kesimler her koşulda birlikte olacak, 
birlikte mücadele edeceğiz. Halkların birlikte yaşama umudunu yok 
etmeye çalışanlara inat, ortak geleceğimizi kurmak için daha da 
birbirimize kenetlenmemiz gerekmekte. Çünkü biz bu karanlık gün-
lerde bile yarına dair umutlarını diri tutanlarız. Çünkü biz gücümüzü 
sadece örgütlü üyelerimizden, bilimden, emekten ve halkımızdan 
alıyoruz. Zor zamanları omuz omuza aşmak birliğimizin mayasın-
da var, geçmişten bugüne bize kararlılık bayraklarını emanet eden 
yöneticilerimizde var.

Sevgi ve saygılarımızla!.... 

TMMOB MMO Adana Şube
Yönetim Kurulu
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23. OLAĞAN GENEL KURULU

22. Dönem MMO Adana Şube Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin ATICI açılışta şöyle konuştu;

MMO ADANA ŞUBE 23. OLAĞAN GENEL KURUL YAPILDI

Şubemizin 23. Olağan Genel Kurulu 16 Ocak 2016 tarihinde Adana Seyhan Oteli Seyhan Balo Salonu'nda 210 
kişinin katılımı ile yapıldı. 22. Dönem Yönetim Kurulu adına MMO Adana Şube Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin ATICI 
tarafından yapılan açılış konuşmasının ardından Divan Başkanlığı‘na M.Selçuk GÖNDERMEZ, Başkan Yardımcılığı‘na 
Selahittin ALSANCAK, Yazmanlıklar‘a ise Işıl DENİZ ve Burçak KORUYUCU seçildi.

Genel Kurul, Adana Barosu Başkanı Gazi Mengücek ÇITIRIK, İMO Adana Şube Yönetim Kurulu Başkanı Nazım BİÇER,             
EMO Adana Şube Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet MAK, GIDAMO Adana Şube Yönetim Kurulu Başkanı Şehmus ALPARSLAN, 
JEOLOJİ Müh. Odası Adana Şube Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet TATAR, ZMO Adana Şube Yönetim Kurulu Üyesi Abdullah 
DOĞAN, Şehir Plancıları Odası Adana Şube Yönetim Kurulu Başkan Vekili Cüneyt Kamil ERGİNKAYA, Seyhan Belediye Başkan 
Yardımcısı Ulaş TOROS, Adana Eczacı Odası Yönetim Kurulu Üyesi Sühandan TOKSÖZ' ün konuşmaları ile devam etti.

Konuk konuşmacıların ardından, Şube Yönetim Kurulu adına Şube Sekreteri Erdal TAŞ Çalışma Raporunu,  
Sayman üye Ümit Galip UNCU` da Mali Durum Raporunu okudu.

Raporların okunmasının ardından Ali ÖZDEMİR ve Mahmut TEBERİK söz aldı.

Şube Yönetim Kurulu asıl ve yedek üyelikleri ile genel merkez asıl ve yedek delegeliği adayların belirlenmesinden  
sonra Genel Kurul tamamlandı.

Sayın Divan, Sayın Belediye Başkan Yardımcısı, Siyasi Partilerimizin değerli, İl ve İlçe Başkanları, Yöneticileri, Akademik Mes-
lek Odalarının değerli Başkanları, Emek Örgütlerinin Değerli Başkan ve Yöneticileri, Sevgili TMMOB Adana İKK Sekreterim, 
TMMOB’a bağlı Odalarımızın değerli Şube Başkanları ve Yöneticileri, İl, İlçe Temsilciliklerimizin Yürütme Kurullarının Baş-
kan ve Üyeleri, geçmiş dönemlerde görev yapan Şube Yönetim Kurullarımızın sevgili Başkan ve Üyeleri, Değerli Konuklar,  
Sevgili Meslektaşlarım, Basınımızın değerli Temsilcileri,

MMO Adana Şube Yönetim Kurulu ve şahsım adına hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
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23. OLAĞAN GENEL KURULU

 Hepimizin bildiği gibi AKP iktidarı, bu çalışma dönemi-
mizde, halk ve bütün ülke kurumları üzerinde olduğu gibi 
Odalarımız üzerinde de otoriter bir baskı kurma çabala-
rını yoğunlaştırmıştır. Son iki yılda ülkemiz, halkımız, Oda-
mız, TMMOB ve bütün ilerici güçler, sömürü ve yolsuzluk 
erbabı AKP iktidarının düşmanca icraatlarıyla yüz yüze 
kalmıştır. 

AKP, on üç yılı aşan iktidarı süresince, Cumhuriyetin 
tarihsel kazanımlarını, laikliği, bilimi, aydınlanmayı ve 
modern toplumsal yaşamı da karşısına almış; emekçilere, 
yaşlılara, kadınlara, gençlere, sanata, tarihsel değerlere her 
fırsatta hakaretler yöneltmiş; gerici, sermaye yanlısı, 
emek düşmanı bir rejim değişikliğini zorlamış, bütün ka-
musal alanları sömürü ve ranta açmıştır. 

Serbestleştirme, özelleştirme, ticarileştirme ve rant ek-
senli yönelim içinde kamuda sanayi üretimini bitiren, ka-
muya ait büyük sanayi kuruluşlarını hibe bedellerle yer-
li-yabancı sermayeye sunan iktidar, kamusal denetimi de 
dışlamıştır.  

Ülkemizin bütün kamusal birikimlerini hükümetlerinin 
ilk dönemlerinde hızla özelleştiren iktidar, otoyolların, köp-
rülerin, enerji santrallerinin, derelerin, ormanların, kent-
sel-kırsal dönüşüm süreçleri ile aklınıza gelebilecek her şe-
yin ama herşeyin, bütün varlık ve kaynaklarımızın satışı 
ve talanına yönelmiştir. 

2008 krizi öncesinde veya sonrasında, yabancı serma-
yeye verilen yüksek faiz aracılığıyla gerçekleşen sıcak 
para akımı ile ucuz dövize bağlı ithalat politikaları ve ucuz 
işgücü maliyeti sayesinde aldatıcı “büyüme” rakam ve yo-
rumlarının artık sonuna gelinmiştir. Sözü edilen “büyüme” 
olgusu, ekonominin sınai-tarımsal üretime ve yatırımlara 
değil, yabancı sıcak para akımına bağlı mali aracılık hiz-
metleri, inşaat, ulaştırma, depolama, haberleşme ile top-
tan-perakende ticarete dayalıdır. 

Büyüme-verimlilik-istihdam-gelir ilişkisi kopukluğu 
söz konusudur. Cari işlemler açığı, yüksek oranlı borçlar 
ve faiz giderleri halktan karşılanmaktadır. Eğitim, sağlık ve 
sabit sermaye yatırımlarına ayrılan paylar çok düşüktür. 
Yatırımlar özelleştirmelere yöneliktir. Gelir vergisi artışları 
çalışanlara yüklenmiştir. KDV, ÖTV dâhil dolaylı vergilerin 
yüksekliği ve vergi artışlarının yansıdığı zamlar sürekli hale 
gelmiştir. AKP iktidarı, halka her gün daha fazla vergi, 
zam ve zulüm olarak yansımaktadır.

Gerçekte kalkınma paradigması terk edilmiştir. Em-
peryalizmin güdümünde uygulanan politikalarla, üretimi 
yatırımı, sanayileşmeyi, bilimi, teknolojiyi, mühendisliği ve 

insanı dışlayan uygulamalar ile kamu yararını gözeten 
planlama yönelimi dışlanmaktadır. “Kanal İstanbul” vb. 
tüm büyük projelerin oturduğu nesnellik ve rant arzusu 
buralardan kök bulmaktadır. 

Türkiye gibi spekülatif kredi kullanımının revaçta ol-
duğu ülkelerde döviz kurunun aşırı ucuzlamasının  yol 
açtığı çarpık kaynak tahsisi ve ithalata bağımlılık olgu-
ları; aşırı borçlanma ve yüksek işsizlik ile sonuçlanan sana-
yisizleşmeyi beraberinde getiriyor. Türkiye, uluslararası mal 
ve finans piyasalarına ucuz ithalat cenneti ve yüksek dış 
borçlanıcı olarak eklemlenmek suretiyle, küresel işbölümü 
içerisinde, montaj sanayinin taşeron bir üreticisi haline 
gelmiştir. Bu politikalar eşliğinde, “rekabet gücü” ve “ih-
racat” kavramlarıyla cilalanmış bir dibe doğru yarışın yapı-
taşları oluşturulmuştur. Artan dış borç yükü, yapısallaşmış 
işsizlik olgusu, düşük ücretli ve niteliksiz istihdam yapısı 
ile ithalatın finansmanına indirgenmiş aşırı oynak üretim 
dalgalanmaları söz konusudur. 

Özetle, Türkiye ekonomisi, üretim, tasarruf-yatırım, 
istihdam, ihracat ve ithalatın yapısı, teknoloji düzeyi, dış 
talep bağımlılığı, cari açık, sermaye hareketlerinin serbest 
giriş-çıkışı ve aşırı borçlanma ile hayli örselenmiştir ve hay-
li kırılgan bir durumdadır.

Değerli konuklar,

Sevgili Meslektaşlar,

Ülkemizdeki genel siyasi durum ise özetle şöyledir. 
2010 anayasa değişiklikleri referandumu, 2011 millet-
vekili genel seçimleri, 2014 yerel yönetim seçimleri, 2014 
cumhurbaşkanlığı seçimleri ve sonuçları dikkate alın-
mayan 7 Haziran 2015 seçimlerinin ardından yapılan 1 
Kasım milletvekili genel seçimlerinin sonuçlarından güç 
alan AKP iktidarı, bütün muhalefet güçlerini, siyasi baskı 
ve şiddet ile sindirmeye çalışmaktadır. İktidar iç ve dış si-
yasette provokatif savaşçı politikalar izlemekte, Kürt soru-
nunda çatışma ve ölümleri kutsamaktadır.  

Ülkemizi bölgesel emperyalist oyunların derin ve kirli 
operasyon merkezi haline getiren dış politika anlayışı, bu 
kirli oyunda emperyalizmin kendisine verdiği rolü bü-
yük bir hevesle oynamıştır. İnsanların kalbini söken, kafala-
rını kesen, küçük çocukları bile uydurdukları dini kurallara 
göre infaz eden şeriatçı çetelere örtülü destek veren, 
Suriye`de 300 bini aşkın insanın, Reyhanlı’da, Gazian-
tep’te, Suruç’ta, Ankara’da hayatını kaybeden yurttaşları-
mızın ölümünden önemli oranda sorumlu olan bugün-
kü iktidardır. 
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23. OLAĞAN GENEL KURULU

AKP, Suriye ve Irak’ın içişleri gibi konularda savaşçı, 
maceracı politikalar izlemektedir. İktidar, emperyalizm ile 
Rusya-Suriye (ve dolayısıyla Çin ve İran) arasındaki gerilim-
lerde emperyalizmin tırmandırdığı “yeni soğuk savaş” 
politikalarını benimsemekte; hem Türkiye içinde hem de 
Suriye ve Irak’ta mezhep çelişkilerini derinleştirecek “Sün-
ni Devlet-Sünni toplum egemenliği” gibi tehlikeli yöne-
limlere girmekte; kısaca içeride ve dışarıda savaş kışkırtıcı-
lığı yapmaktadır. 

Aynı kapsamda çok önemli bir diğer konu da milli-
yetçilik ile İslamcılığın Türk-İslam sentezi içinde kay-
naştırılması, siyasal İslam’ın mezhepçi bir tarzda ve baskı 
politikaları eşliğinde hegemonyasının tesis edilmesidir. 
Sağcılaşma, muhafazakârlaşma, laikliğe aykırı dinsel yaşam 
motifleri ile cemaat-tarikat ilişkileri, liberal-gerici bir sentez 
içinde topluma yayılmıştır. Modern toplumsal ilişkiler ağını 
yadsıyan gericilik her gün laikliğe saldırmaktadır. Piyasa 
ekonomisinden kaynaklanan eşitsizlik, işsizlik ve yoksulluk-
tan yararlanan siyasal iktidar yoksulların dini duygularını 
sömürmekte, onları hegemonya alanında denetim altında 
tutmaktadır. AKP, sosyal devlet, toplumcu, cumhuriyet-
çi, laik yaklaşımlara karşı, liberal ve dinci-mezhepçi-gerici 
tezlere dayanarak açık bir ideolojik bir mücadele de yürüt-
mektedir. Toplumumuz sürekli gelişen bilimin ve tekniğin 
gerekleri ile laiklikten uzaklaştırılarak, hücrelerine dinci 
gericiliğin şırınga edildiği, demokrasi dışı, demokrasi düş-
manı bir düzleme itilmekte, geleceği karartılmaktadır. 

AKP iktidarında toplumsal cinsiyet eşitsizlikleri art-
mış, kadınlara yönelik cinsel-fiziksel şiddet aklanır olmuş, 
kadın emeği ve bedeni üzerindeki sömürü mekanizmaları 
çeşitlenmiştir. AKP kadınlar ve çocuklar dâhil insanları 
ucuz işgücü deposu, gericiliğin baskı ve şiddetinin nesnesi 
yapmak istemektedir. 

Eğitimde kesintili uygulamaya geçişi başlatan, çocuk 
işçilik yoluyla sömürü düzeninin enformel ucuz işgücü 
deposu gereksinimine hizmet eden, “çocuk gelinlik” gibi 
kadın-çocuk sömürüsünü yaygınlaştırıp gericiliği pekiş-
tiren, hurafeli eğitimi yerleştiren, mezhep ayrımlarını ka-
lıcılaştıracak olan 4+4+4 eğitim modeli, AKP iktidarının 
Türkiye’yi nerelere götürmek istediğinin açık bir göstergesi 
olmuştur. 

Değerli konuklar,

Sevgili Meslektaşlar,

AKP iktidarı, bütün bu değişim-dönüşüm sürecine mu-
halefet edenleri ve TMMOB’mizi, yasa/mevzuat düzenle-
meleri ve polis zoru ile bastırmaya çalışan bir iktidardır.

Bu noktada Odamız ve TMMOB’nin hiçbir siyasi gücün 
arka bahçesi olmayan, Haziran halk hareketi ile çakışan ve 
doğrulanan bağımsız tutumunu güçlendirmemiz, TM-
MOB’nin 2011 ve 2015 seçimleri dolayısıyla yayımla-
dığı Seçim Bildirgelerinin çok önemli ayrıntılarının top-
luma yayılması için çaba göstermeliyiz. Gündeme getirilen 
“başkanlık sistemi” ve “yeni anayasa” girişimleri açısın-
dan bunlar ve ilgili diğer metinlerimiz bizlere rehberlik 
yapacak bir içeriğe sahiptir. Bu noktada yeni dönemi ve 
bizlere olası yansımalarını dikkatle değerlendirmemiz 
gerekmektedir. 

1 Kasım seçimlerinin ardından içine girilen süreç, 
AKP’nin “yeni Türkiye”sine dair ideolojik-kültürel, siya-
sal, sınıfsal-toplumsal karşıtlık ve kutuplaşmanın yeni bir 
evresine geçilmesi ile karakterize olmaktadır. Parlamen-
ter-temsili demokrasinin fiilen sona erdiği, milliyetçi ve 
İslamcı kitlelerdeki ideolojik, kültürel, siyasal belirlenimlerin 
devlet desteğiyle militanlaşacağı, kurumsal faşizmin 
kitle tabanı oluşumunun hızlanacağı, sınıfsal, toplumsal, 
etnik ve mezhep boyutlu çatışmaların yoğunlaşacağı, si-
yasal hüviyet kazanacağı ve bütün bu hususların dış poli-
tika ile iç içe geçtiği zor bir döneme girmiş bulunuyoruz.

Değerli konuklar,

Sevgili Meslektaşlar,

Bilim ve teknolojiyi toplumla buluşturan bir meslek gru-
bunun üyeleri olan biz mühendisler, tüm yurttaşlar gibi 
önemli sorunlarla karşı karşıyayız. Ekonomi ve sanayinin 
içinde bulunduğu olumsuz koşullar, işsizlik, güvencesiz 
çalışma biçimleri, mesleklerimizi uygulamada karşılaştığı-
mız engeller ve ekonomik, demokratik, sosyal hakları-
mızdaki gerilemeler bu sorunların başında gelmektedir.

Gerçekleşen yeni liberal dönüşümün görünür so-
nuçları dahi, bizim en temel yaklaşımlarımızdan birini; 
mesleğimizin sorunlarının ülkemizin sorunlarından, 
meslektaşlarımızın sorunlarının da halkımızın sorunların-
dan ayrı değerlendirilemeyeceği yönündeki görüşümüzü 
doğrulamıştır. Ülkemizde gerçekleşen ekonomik-siyasi-i-
deolojik-kültürel-toplumsal dönüşümler ile TMMOB’nin 
dönüştürülmesi çabaları arasındaki doğrudan ve dolaylı 
bağlantılar, bugün daha net bir şekilde görülür olmuştur. 
Mühendislik hizmetleri, uygulamaları ve yasal mevzuatı-
mız bu dönüşüm süreci tarafından belirlenmektedir. So-
nuçta meslek ve uygulama alanlarımız daraltılmakta, 
mühendislik disiplinleri yok sayılmaktadır. 

Açık ki iktidar, şeffaf ve açık bir işleyişe sahip olan 
bizler üzerinde otoriter bir vesayet tesis etmek istiyor. Bu 
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çabalara paralel olarak, serbestleştirme-özelleştirme poli-
tikaları, mühendislik uygulamalarını birçok yönden ku-
şatmıştır. İş güvenliği kapsamındaki periyodik denetimler, 
iş makinaları eğitimleri, araçların imal tadilat montajı yö-
netmeliği, asansör denetimleri, LPG’li araç yönetmelik-
leri gibi alan ve konularda önemli değişiklikler yapılmıştır. 
Kamusal bir bakış açısı ile yaptığımız mesleki denetimle-
rimiz engellenmek istenmiştir. 

Yine bu dönemde uzaktan eğitim ve teknoloji fa-
külteleri uygulamalarıyla mühendislik eğitiminin dönüş-
türülmesi ve teknik öğretmenlere mühendis unvanı veril-
mesi gibi uygulamalar ile mühendislik teknik elemanlık 
düzeyine indirgenmeye çalışılmıştır. 

Özetle bugün, mesleğimizi uygulayabileceğimiz 
ortamların yaratılması, meslek alanlarımızın korunması 
ve geliştirilmesi mücadelesi ile bağımsızlık, demokrasi, 
kalkınma ve hakça paylaşma mücadelesi her zaman 
olduğundan daha fazla birbirine yaklaşmış ve önem ka-
zanmıştır.

Biliyoruz ki örgütlülüğümüzün ve TMMOB’nin sağlam, 
kurumsallaşmış yapısı, iç işleyiş gelenekleri; çağdaş, 
cumhuriyetçi, ilerici, demokrat, laik ve rant karşıtı çiz-
gisi, önlerinde bir engeldir. TMMOB mevzuatını değiştir-
meye yönelik adımlar ve diğer düzenlemeler bu çerçeve 
içinde gündeme gelmiştir. Bu düzlemde yeni dönemin 
başat konuları arasında, AKP’nin “yeni Türkiye”sini taçlan-
dırıcı ve tamamlayıcı nitelikteki başkanlık sistemi ile yeni 
anayasa konusu da bulunmaktadır. Bu iki önemli konu, 
hem Türkiye’nin bütününü hem de Birliğimizi, TMMOB 
Yasası’nı ilgilendirmektedir. 

Görünen o ki, TMMOB Yasası değişikliği, illa da anaya-
sa değişikliğini beklemeyecektir. Erdoğan-AKP iktidarının 
elde ettiği psikolojik ve maddi üstünlük, TMMOB Yasası 
değişikliğini, onlar için vazgeçilmez nitelikteki İmar Yasası 
değişiklikleri içinde yapmayı, daha önce olduğu gibi, yine 
ve yakın bir tarihte gündeme getirebilecektir. Bu, hazır 
olmamız gereken çok yakın bir olasılıktır. Bu noktada re-
havet psikolojisi, bizim için asla benimsenir bir davranış 
biçimi olmamalıdır. 

Piyasacı, gerici, faşist iktidarın, hedefe giden yolda 
ona engel oluşturan yapıları tasfiye etme gayreti, kendisi-
ne yeni rant alanları yaratma ve izlediği sermaye birikim 
modeliyle bağlantılıdır. Kamu yararını koruma gayesiy-
le hareket eden TMMOB’ye yönelik tutum, sanayi, tarım, 
enerji, kent, gıda, çevre, mühendislik, kamu yararı, ka-
musal denetim vb. konularla yani tam da AKP iktidarının 

sömürü ve rant alanlarıyla ilgilidir, onlardan ayrı düşünü-
lemez. Bu noktada önümüzdeki süreci, örgütlü üyelik-O-
da-TMMOB örgütlülüğünü güçlendirici, saldırılara karşı 
birlik içinde hazırlıklı olmamızı gerektirecek bir tarz ve içe-
rikle örgütleme sorumluluğumuz artmaktadır. 

Önümüzdeki dönem bu mücadele kaçınılmaz olacaktır. 
TMMOB’nin en örgütlü yapılarından biri olan Makina Mü-
hendisleri Odası’nın bu süreçte de üzerine düşeni yapıp, 
kendini bu anlayışla yeniden inşa ederken, mesleki sorum-
luluklarımızı daha fazla uzmanlaşarak devam ettirme yü-
kümlülüğümüz bulunmaktadır. 

Odamız ve TMMOB’nin mesleki uzmanlık alanına giren 
konuları ve hizmet alanlarını AKP ve düzen rantçılığına terk 
etmeme mücadelesi, doğal olarak, iktidarın diğer toplum-
sal alanlardaki benzer uygulamalarına karşı gelişen mu-
halefet güçleriyle yakın ilişki ve birlikte muhalefet esprisi 
içinde yer almayı gerektirmektedir.

Şimdi bugün Şube genel kurulumuzu bu öz direnç ve 
anlayış ile gerçekleştiriyoruz. 

Şubemiz, Odamızda yarattığımız aydınlanmacı, ilerici, 
kardeşliği temel alan yaklaşımını birlik içinde korumaya 
önümüzdeki dönemde de devam edecektir.

Bilimden, teknikten, üretimden, sanayileşmeden, kal-
kınma ve aydınlanmadan yana tutumumuzun korunması 
temel felsefemiz olmaya devam edecektir. 

Türkiye’de insanca, hakça, eşitlikçi, adil bir ekonomik–
toplumsal yaşamı hedefleyen ve onunla bütünlenmiş ba-
ğımsızlıkçı, demokratikleşmeci, laik ve toplumcu çerçeve-
miz hassasiyetle korunacak, Şube çalışmalarında bizlerin 
rehberi olacaktır. 

Değerli konuklar,

Sevgili Meslektaşlar,

İki yıllık çalışma dönemimizin sonunda MMO Adana 
Şube 22. Dönem Yönetim Kurulu olarak, "Birlikte Üretme, 
Karar Süreçlerinde Yer Alma Ve Birlikte Yönetme" anla-
yışı ile geliştirdiğimiz yönetim anlayışını, Şubemizin üyele-
rinin her anlamdaki bilgi ve birikimlerini ve şubemizin tüm 
olanaklarının en verimli şekilde yönlendirilmesi çer-
çevesinde değerlendirdik. Şubemizde katılımcı, demokra-
tik bir işleyişi çalışmalarımızın ekseni yapmaya çalıştık. 

Tüm çalışmalarımızda, Teknik hizmetler, İstihdam 
yaratma, Örgütlenme, Kadro, Mücadele ve Yönetim 
politikalarımızı ve çalışma anlayışını, insana, meslektaşı-
mıza, mesleğimize yakışır bir çalışma ortamı yaratma yak-
laşımını bir ana politika çerçevesinde yürüttük. 
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MMO Adana Şube Yönetim Kurulu olarak çalışmalarımı-
zı yürütürken içinden geçtiğimiz tarihsel sürecin gerekli-
liklerini ve bizlerin sırtına yüklediği sorumlulukları örgütü-
müzün tüm kimlikleri ile yerine getirmeye çalıştık.

Bir Meslek Örgütü olarak; Üyelerimizin mesleki, top-
lumsal, ekonomik çıkarlarının korunması için, Mesleki bil-
gilerin yenilenmesi için, düzensiz mesleki alanların düzen-
lenerek meslektaşlarımıza istihdam alanı açılması için, 

Bir Emek Örgütü olarak; Halkın, toplumun, Ülkemizin 
çıkarlarının korunması, halkın verimli, sağlıklı ve güvenilir 
mühendislik hizmeti alabilmesi için,

Bir Demokratik Kitle Örgütü olarak; Demokrasi mü-
cadelesi vermek, Kendi içinde demokratik seçimlerle gelip 
giden, hesap veren ve alan bir çalışma tarzı oluşturmak 
için, 

Kamu Kurumu niteliğinde bir kuruluş olarak; Halkın 
kamunun çıkarlarını savunmak, Yaptığımız tüm kontrolleri 
ve teknik hizmetleri en hassas şekilde yapmak, özerk bir 
kamu kurumunun da neler yapabileceğini herkese göster-
mek için, çaba sarf ettik.

Dosta düşmana kamusal bir bakış açısıyla çalışan 
bir mesleki demokratik kitle örgütünün neler başarabile-
ceğini gösterdik. En büyük ve önemli görevimizin de bu 
olduğunu yani yukarıda altı çizilen anlayış çerçevesinde bir 
temel anlayışın iktidarda olduğu yerlerde neler yapabi-
leceğini topluma göstermek olduğunu hiç unutmadık.

Gerek son iki yıllık çalışma döneminde, gerekse geçmiş 
dönemlerden bu yana Şubemiz önemli çalışmalar gerçek-
leştirmiş, her açıdan ciddi mesafeler kat edilmiştir. Şube-
mizin bugün geldiği nokta ortak eserimizdir. Bunda 
emeği bulunan bütün arkadaşlarımıza, geçmiş dönem 
Şube Başkan ve Yönetim Kurulu Üyelerine, Oda Or-
ganlarında görev alan Şubemiz üyesi Onur ve Denetleme 
Kurulu üyelerine,  tüm dönemlerin İl İlçe temsilcilik Yü-
rütme Kurulu Başkanlarına ve Üyelerine, Meslek Dalı 
ve Uzmanlık Komisyonlarımızın Başkanlarına ve üyelerine, 
İş yeri temsilcilerimize, TMMOB ve Oda delegelerimize, 
Odamızın geleceği olan öğrenci üyelerimize, özellikle 
Şube çalışanlarımıza ve Basın Danışmanımıza kısaca katkı 
sunan tüm örgütlü üyelerimize, düzenlediğimiz etkin-
liklerimize katılan tüm üyelerimize ve dostlarımıza Şube 
Yönetim Kurulumuz adına teşekkür ediyoruz. Bu vesileyle 
aramızda bulunmayan ve yitirdiğimiz arkadaşlarımızı da 
saygıyla anıyorum. 

Değerli konuklar,

Sevgili Meslektaşlar,

Meslek Örgütlerimiz, her açıdan ama her açıdan Türki-
ye içindir, halk içindir. 

Şimdi zaman; mesleğimiz, onurumuz, bağımsızlığı-
mız, tam istihdamı ve toplumsal refahı hedefleyen planlı 
bir kalkınma için; gerçek bir siyasal ve toplumsal demok-
ratikleşmeyi, bir arada kardeşçe yaşamayı hedefleyen 
bir toplumsal düzen için; yeni kuşaklara güzel bir gelecek 
bırakmak için daha fazla çaba sarf etme, daha fazla mü-
cadele etme zamanıdır. 

Emperyalizmin ve kapitalizmin sömürü, yağma ve ta-
lan düzenini reddedenler, ilerlemeden, aydınlanmadan 
yana olan kesimler dün olduğu gibi bugün de, gelecekte 
de örgütlülüğümüzün mihenk taşı olmalıdır. 

Ülkemizin içine girdiği yeni kaotik süreçte, ülkemize, 
halkımıza ve mesleğimize karşı yükümlülüklerimi-
zin yerine getirilmesi, ulaştığımız etkinlik düzeyinin ko-
runması ve geliştirilmesi için birlik içinde davranmamız 
gerekiyor. Bugün, halk için sanayileşmeden, emekten, 
bağımsızlıktan, çağdaş değerlerden yana olan tüm mes-
lektaşlarımızın mevcut örgütlülüğümüz içinde bir kez 
daha tek yürek olma zamanıdır. 

Üreterek büyüyen, paylaşarak gelişen, sanayileşmiş, 
bağımsız ve demokratik bir ülke mücadelesinde, Kapita-
lizmin ve emperyalizmin askeri, ekonomik, politik ve 
kültürel tüm örgütlerinden, sömürü ve eşitsizliklerden 
bağımsız, "Bir Başka Dünya, Bir Başka Türkiye Müm-
kün” dür. Bizim yolumuz budur. Yüreği insan sevgisi 
ve yurtseverlikle dolu Birliğimizi, Odamızı, Şubemizi ne 
mevcut iktidarın her geçen gün arttırdığı baskı ve yıldırma 
politikaları, ne de geçmişte görüldüğü gibi hiçbir güç bu 
yoldan geri döndüremeyecektir. 

Hüseyin ATICI

22. Dönem MMO Adana Şube
Yönetim Kurulu Başkanı
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23. OLAĞAN GENEL KURULU

MMO ADANA ŞUBE
23. DÖNEM YÖNETİM KURULU VE DELEGASYON SEÇİMLERİ TAMAMLANDI VE

ŞUBE YÖNETİM KURULU GÖREV DAĞILIMI YAPILDI

17 Ocak 2016 tarihinde Şubemiz'de gerçekleştirilen 23. Dönem Yönetim Kurulu ve Delegasyon Seçimleri sonuçlandı. Demokrat 
Mühendisler Gurubu`nun oluşturduğu tek listenin katıldığı seçimlerde 777 üyemiz oy kullanırken, seçimler sonucunda Demokrat 

Mühendisleri Grubu, geçerli oyların tamamını alarak 23. Dönem Yönetim Kurulu'nu oluşturmaya hak kazandı.

Seçilen Yönetim Kurulu, 25 Ocak 2016 tarihinde yaptığı ilk toplantıda aşağıdaki görev dağılımını
oy birliği ile karar altına alarak çalışmalara başlamıştır.

Hasan Emir KAVİ
Şube Yönetim Kurulu Başkanı

Hüseyin KALANTOR
Şube Yönetim Kurulu Sekreteri

Erol ZORLU
Şube Yönetim Kurulu Üyesi

Mustafa DEMİRYÜREK
Şube Yönetim Kurulu Saymanı

Uğur ÖZEL
Şube Yönetim Kurulu Üyesi

Ümit Galip UNCU
Şube Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Arzu PEKDUR
Şube Yönetim Kurulu İKK Temsilcisi

23. Dönem Şube Yönetim Kurulu Üyeleri
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23. OLAĞAN GENEL KURULU

Meltem SÖNMEZ KAYA Mehmet Samim ALDIK Çağdaş TÜRKÖZMurat UĞURLAR

Metehan KAYRAK Ozan Deniz TOPRAKMehmet Kerem
FETULLAHOĞLU

23. Dönem Şube Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri
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23. Dönem Olağan Genel Kurulu 46.Dönem Oda Genel Kurul Delegeleri

Sıra
No.

Sicil
No. ASIL Sıra

No.
Sicil
No. YEDEK
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BASIN AÇIKLAMALARI

ELEŞTİRİYE KAPALI, KERAMETİ KENDİNDEN MENKUL, ÇEVRESİNDEN 
“PADİŞAHIM ÇOK YAŞA” DIŞINDA BİR ŞEY DUYMAK İSTEMEYEN 
YÖNETİM ANLAYIŞLARIYLA MÜCADELE ETMEYE DEVAM EDECEĞİZ!

Anayasanın 135. Maddesinde ifade edilen "kamu ku-
rumu niteliğindeki meslek kuruluşlarından" birisi olan 
Makina Mühendisleri Odası, çalışmalarında bugüne kadar 
hep meslek, meslektaş ülke ve toplum yararını gözetmiştir. 

 Odamız aynı zamanda TÜRKAK tarafından onaylı A tipi 
bir muayene kuruluşudur. Sanayinin pek çok alanında en-
düstriyel ekipmanların periyodik kontrolü, LPG‘li araçların 
periyodik kontrolü gibi alanlarda hizmet veren odamız 
500‘e yakın uzman mühendis istihdamı ile Türkiye‘nin 
en büyük Avrupa‘nın da sayılı muayene kuruluşların-
dan birisidir.

Kar amacı gütmeden faaliyet yürüten Odamızın hizmet 
verdiği alanlardan biri de Asansörlerin yıllık kontrolleri-
nin yapılmasıdır. Bu çerçevede ülke çapında yüzlerce il/
ilçe belediyesi ile imzalanmış protokoller çerçevesinde 
hizmet vermeyi sürdürüyoruz.

Çukurova Belediyesi ile Makina Mühendisleri Odası ara-
sında 21.04.2010 tarihinden bu yana imzalanmış pro-
tokoller çerçevesinde Çukurova İlçe sınırları içinde hizmet 
veriyorduk.

Kar amacı gütmeyen bir meslek kuruluşu olarak 
04.12.2015 tarihinde Çukurova Belediyesi‘ne vermiş oldu-
ğumuz teklif ile Bakanlığın 24.06.2015 tarih ve 29396 sa-
yılı resmi gazetede yayınlamış olduğu "Asansör İşletme, 
Bakım ve Periyodik Kontrol Yönetmeliği" ne göre en 
düşük rakamı Çukurova İlçe Belediyesi‘ne teklif ettik. Ay-
rıca yine aynı yönetmeliğe göre İlçe Belediyelerinin alacağı 
"İlgili İdare Payı" nı maksimum rakam olan Yıllık kontrol 
gelirlerinin %10‘u olarak İlçe Belediyesi‘ne geri vereceğimi-
zi teklif ettik.

İlgili yönetmeliğe göre Çukurova İlçe sakinlerinin 
ödeyeceği en düşük ücreti öneren ve İlçe Belediyesi 
bütçesine yine aynı yönetmeliğe göre en yüksek (%10) 
"İlgili İdare Payı"nı öneren, hali hazırda bünyesinde 17‘si 
Adana‘da olmak üzere toplam 250 akredite edilmiş 
uzman mühendis çalıştıran kuruluş olmamıza rağmen 
Çukurova İlçe Belediyesi yetkililerinden, Adana‘da şubesi 
ve personeli olmayan özel bir firma ile protokol imzala-
dıklarını üzülerek öğrenmiş bulunuyoruz.  

Halkçı belediyecilik yaptığı iddiasında bulunan bir 
İlçe Belediyesinin,  en düşük bedeli, kar amacı gütmeyen, 
ülke ve toplum yararını gözeten Odamız teklif etmiş iken 
hangi amaçla ve neden kar amacı güden özel bir şirket-
le sözleşme imzaladığının yorumunu kamuoyuna bırakı-
yoruz.

MMO Adana Şubesi olarak, bugüne kadar olduğu gibi 
bundan sonra da "doğruya doğru, yanlışa yanlış" de-
meye devam edeceğiz. Eleştiriye kapalı, kerameti ken-
dinden menkul, çevresinden "padişahım çok yaşa" 
dışında bir şey duymak istemeyen yönetim anlayışlarıyla 
mücadele etmeye devam edeceğiz.

TMMOB MMO Adana Şube
Yönetim Kurulu
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OTOYOL VE KÖPRÜ GEÇİŞ ÜCRETLERİNE YAPILAN ARTIŞ SONUCU 
SÜRÜCÜLER 2016 YILINDA EN AZ 424.727.652 TL

ARAÇ BAŞINA İSE ORTALAMA 1.121 TL DAHA FAZLA ÖDEME YAPACAK

2016 yılına girdiğimiz şu günlerde hemen her alana 
yansıyan vergi ve fiyat artışları birbirini izliyor. Fiyatı artan 
hizmetler arasında otoyol ve köprü geçiş ücretleri de yer 
almaktadır. 

Yapılan açıklamaya göre otoyol ve köprülerden geçiş 
ücretleri yüzde 16 oranında artmış gibi görünmekle birlik-
te bu oran gerçeği yansıtmamaktadır. Zira Otomatik Geçiş 
Sistemi (OGS) ve Hızlı Geçiş Sistemine (HGS) geçiş için ya-
pılan "yüzde 20 indirim" şimdi ortadan kalkmış ve artı yüz-
de 16 artış yapılmıştır. Böylece, köprülerden geçiş yapan 
otomobil, motosiklet, kamyon, kamyonet ve minibüs için 
artış oranı yüzde 39,70 olmuştur. Bu oran hemen hemen 
benzer bütün kalemler için aynıdır. 

Karayolları Genel Müdürlüğü‘nden verilen bilgiye göre 
otoyol ve köprülerden geçen araçlar için Kasım ayı sonuna 
kadar net 808.622.451 TL gelir elde edilmiştir. 2015 yılın-
da sürücülerin KDV ve Belediye payı dâhil cebinden çıkan 
1.069.686.676 TL, yeni fiyat artışı göz önüne alındığında 
2016‘da 1.494.414.328 TL olacaktır. Bu durumda 2016 yılın-
da sürücüler toplamda en az 424.727.652 TL, araç başına 
ise ortalama 1.121 TL daha fazla ödeme yapacaktır. 

Ayrıca ön ödemeli bir sistemle ve insan unsuru olma-
dan otoyol ve köprülerden geçişini sağlamak için oluştu-
rulan HGS sisteminde vatandaşların aleyhine olan yoğun 
problemlerin yaşanmaya devam ettiğini belirtmek isteriz. 

Köprü ve otoyollar açılırken, maliyet çıkıncaya kadar 
alınacağı belirtilen bedellerin halen alınıyor olması bir 
soygun sisteminin var olduğunu ve sürdürüldüğünü gös-
termektedir. Otoyol ve köprülerin özelleştirilme sürecinde, 
işletme hakkını alacak firmalara yeni ve daha fazla kaynak 
yaratılması söz konusudur. Oysa bir kamu hizmeti olan 
otoyol ve köprülerden geçişler ücretsiz olmalıdır. Bu karar 
alınıncaya kadar geçecek sürede HGS sistemindeki sorun-
lar acilen giderilmelidir.

Diğer yandan, merkezi bütçe içinde her yıl yapılan ayar-
lamalarla çalışanlardan alınan gelir vergisi artışları yanı sıra 
KDV, ÖTV, alkollü içkiler, tütün ve akaryakıta yapılan dolay-
lı vergi artışları adeta soygun ve haraca dönüştürülmüş 
durumdadır. Dolaylı vergilerin bugün yüzde 70-80 aralı-
ğında olması, vergi artışlarının bütçe açıkları ile iktidarın 
denetimden geçmeyen/denetimi engellenen giderlerini 
karşılamak için kullanılması da söz konusudur. Özel olarak 
otoyol ve köprülerden geçiş hizmeti için yapılan kamu gi-
derlerini kat kat aştığı belirgin olan ve her yıl uygulanan 
otomatik zamlar tam bir adaletsizlik örneğidir, kabul edile-
mez boyutlara ulaşmıştır ve geri alınmalıdır. Kamuoyunun 
bilgisine sunarız. 

Ali Ekber ÇAKAR
TMMOB Makina Mühendisleri Odası Başkanı
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BARIŞ İSTEYEN AKADEMİSYENLER YALNIZ DEĞİLDİR
DÜŞÜNCE VE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ İLE AKADEMİK BAĞIMSIZLIĞA YÖNELİK 

BASKICI, TASFİYECİ TUTUM KABUL EDİLEMEZ

ŞUBE GENEL KURULLARIMIZ, DEMOKRASİ ŞÖLENİ ATMOSFERİNDE
YAPILDI VE "AKP İKTİDARINA HAYIR" DENİLDİ

Bu hafta başında bin 128 akademisyenin "Bu suça ortak 
olmayacağız" başlıklı barış istemli bir metni kamuoyuyla 
paylaşmalarının ardından Cumhurbaşkanı, Başbakan ve 
YÖK‘ün demokrasiyi, düşünce ve ifade özgürlükleri ile aka-
demik bağımsızlığı dışlayan tarzda aşırı sert birçok açıkla-
ma yaptıkları bilinmektedir. Ardından birçok üniversite rek-
törlüğü harekete geçmiş ve söz konusu metni imzalayan 
akademisyenler hakkında adeta bir cadı avı başlatılmış; 
akademisyenlerin "kanı ile duş almaktan" söz eden yasadı-
şı çeteciler boy gösterir olmuştur.

İstenen, tamamen suskun bir toplumdur. İstenen, akan 
kan gölüne seyirci ve yabancı kalınmasıdır. İstenen, insan-
lığımızın reddedilmesidir. 

Bu durum kabul edilemez. TMMOB Makina Mühen-
disleri Odası, bilim dünyasının, akademik dünyanın, in-
sandan, barıştan, demokrasiden, emekten yana seslerin 
susturulmaya çalışılmasını kabul edilemez bulmaktadır. 
Ülkemizin aydınlanma damarlarından biri olan bilim ve 
akademi dünyası yalnız değildir. Suskun, kendine yabancı-
laşmış, her türlü insanlık dışı tutumu tevekkülle karşılayan 
bir toplum yaratma çabalarına karşı sessiz kalmayacağımı-
zı, haksızlığa uğrayan herkes ile; emek, demokrasi, bilim-a-
kademi ve barış güçleri ile dayanışma içinde olduğumuzu 
bu vesileyle kamuoyuna duyururuz.

Ali Ekber ÇAKAR
TMMOB Makina Mühendisleri Odası Başkanı

TMMOB Makina Mühendisleri Odası‘nın (MMO) 18 Şu-
besine bağlı 81 ili kapsayan örgütlülüğü, 16-17 Ocak‘ta ge-
nel kurullarını ve genel kurul seçimlerini yaptı. 

Şube genel kurullarımız, birlikte üretme, birlikte karar 
alma, birlikte yönetme ilkemizin somutlandığı bir atmos-
ferde yapıldı ve antidemokratik iktidara karşı bilimin, tek-
niğin, aydınlanmanın, kamucu yaklaşımların birer yanıtı 
oldu. Genel kurullarımız, birer demokrasi şöleni olarak ger-
çekleşti, birlik ve dayanışma kürsüleri oldu.  

Odamızın temel gücü olan örgütlü üyelerimiz, Adana, 
Ankara, Antalya, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Eskişehir, 
Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Mersin, 
Samsun, Trabzon, Zonguldak Şubelerimizin genel kurul-
larında, 2014-2015 dönemi Şube çalışmalarını değerlen-
dirdi. Ayrıca iktidarın Anayasa ve yasalara aykırı bir şekilde 
TMMOB ve Odamıza yönelik yaptığı mevzuat düzenleme-
leri ile TMMOB Yasası değişikliği girişimleri değerlendirildi. 
Siyasi iktidarın kamu idari yapısını, kamu hizmetlerini ve 
kamusal mesleki denetimler ile TMMOB‘yi bir bütün olarak 
neoliberal çerçevede dönüştürme çabalarına karşı çıkan 
Odamızın direnişçi çizgisi, şube genel kurullarında bir kez 
daha onaylandı, rantçı ve baskıcı iktidara hayır denildi. 

Şube genel kurul seçimlerinde yenilenen yeni yönetim 
kurullarının çalışma programı taslakları da benimsendi. 
Ülke, kamu, toplum yararına oluşan bilimsel teknik mesleki 
birikimimizin yeni dönem Oda-Şube çalışmalarına yansıtıl-
ması için verimli tartışmalar yapıldı. 

Gene kurul seçimlerine demokrat, çağdaş, katılımcı 
mühendisler vb. liste adları ile katılan ilerici, demokrat, 
antiemperyalist, toplumcu belirlenimlere sahip mühen-
disler, ülke genelinde yapılan genel kurul seçimlerinde 
başarılı olmuş, yeniden yönetimlere gelmiş, Odamız ve 
TMMOB‘nin geleneksel çizgisinin sürdürüleceğini göster-
mişlerdir. Bu sonucun alınmasında emek ve katkısı bulu-
nan bütün sorumlu, örgütlü üyelerimize kamuoyu önün-
de teşekkür ediyor, kutluyoruz. 

Makina Mühendisleri Odası örgütlülüğü, Mart ayındaki 
Oda genel kuruluna ve onun ardından yapılacak olan TM-
MOB genel kuruluna, Şube-Oda genel kurullarından aldığı 
güçle, ülke, kamu, halk yararlarını esas alan demokratik, 
bağımsız çizgisini güçlendirmiş olarak katılacaktır. 

Yaşasın MMO Örgütlülüğü! Yaşasın TMMOB Örgütlülüğü! 

Ali Ekber ÇAKAR
TMMOB Makina Mühendisleri Odası Başkanı
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ANKARA’DAKİ TERÖR SALDIRISINI NEFRETLE KINIYORUZ
ÜLKEMİZDE, BÖLGEMİZDE VE DÜNYADA BARIŞ ŞARTTIR

18.02.2016

29 Aralık 2015 tarihinde, MMO İskenderun İlçe Temsilciliğinde 
"Doğalgaz İç Tesisat Uygulamaları" semineri yapıldı. Seminer, 
Makina Mühendisi Kamil BAYGIN`ın sunumu ve 14 üyemizin ka-
tılımıyla gerçekleşti.

MMO İSKENDERUN İLÇE TEMSİLCİLİĞİNDE "DOĞALGAZ 
İÇ TESİSAT UYGULAMALARI" SEMİNERİ YAPILDI

Dün Ankara‘da bombalı bir aracın patlatılması sonucu, 
ilk açıklamalara göre çoğu askeri ve sivil personel olmak 
üzere 28 yurttaşımız yaşamlarını kaybetmiş, 61 yurttaşımız 
yaralanmıştır. TMMOB Makina Mühendisleri Odası örgütlü-
lüğü olarak yaşamlarını kaybeden yurttaşlarımızın aileleri 
ve yakınlarına baş sağlığı diliyor, yaralılara acil şifalar diliyor, 
acılarını paylaşıyoruz. 

Daha önce defalarca belirttiğimiz üzere, Gezi Parkı Di-
renişi ve 7 Haziran seçimlerinden bu yana, ülkemizi kan 
gölüne çeviren; dozu, şiddeti ve etkileri giderek artan bir 
süreç yaşanmaktadır. Uludere, Reyhanlı, Diyarbakır, Suruç, 
Ankara, İstanbul Sultanahmet ve en son dün gerçekleşen 
katliam, ülkemizin her köşesinin açık bir şiddet-terör alanı 
haline getirildiğini göstermiştir. 

Bütün bu kanlı sürecin oluşum ve gelişimi izlenen iç ve 
dış siyasetle doğrudan bağlantılıdır. 

TMMOB Makina Mühendisleri Odası olarak, insana, ül-
kemize, halkımıza düşman güçlerin yaptığı bu katliamı da 
nefretle kınıyoruz. Ülkemizde, bölgemizde ve dünyada ba-
rış şarttır. Ülkemiz, emperyalizmin ve bölgesel işbirlikçileri-
nin pis oyun alanından, etnik düşmanlık ve mezhepçiliğin 
yıkıcı ortamından mutlaka çıkmalıdır. 

TMMOB Makina Mühendisleri Odası, teröre, kan sevici-
lerine, savaş yanlılarına, emek, barış, demokrasi, laiklik düş-
manlarına karşı mücadeleye kararlılıkla devam edecektir. 

Ali Ekber ÇAKAR
TMMOB Makina Mühendisleri Odası Başkanı

SEYHAN BELEDİYESİ İLE ASANSÖR PROTOKOLÜ YENİLENDİ

31 Aralık 2015 tarihinde, Seyhan Belediyesi ile Makina Mü-
hendisleri Odası Adana Şube`si arasında Asansörlü Binaların 
Asansörlerinin Yıllık Kontrolü Hakkında İşbirliği Protokolü imza-
landı. Buna göre, Seyhan Belediyesi sınırları içindeki asansörlü 
binaların asansörlerinin tescil ve yıllık kontrolü iki yıl boyunca 
A Tipi Muayene Kuruluşu olan Makina Mühendisleri Odası Ada-
na Şubesi tarafından gerçekleştirilecek. Protokol imza törenine; 
Seyhan Belediyesi Başkan Yardımcısı Ulaş TOROS, MMO Adana 
Şube Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Emir KAVİ, MMO Adana Şube 
Müdürü Elif DOĞRUYOL, Seyhan Belediyesi İmar Müdürlüğü‘n-
den Elektrik Mühendisi Sedat GÜNAŞTI ve MMO Adana Şube Tek-
nik Görevlisi Kerem ŞAHİN katıldı.

ODA KİMLİK KARTINIZI YENİLEDİNİZ Mİ ?
Oda Kimlik Kartları' nın 5 yılda bir yenilenmesi gerektiğini unutmayınız.

Kimlik yenilemek için ; 
• 1 Adet Fotoğraf
• Nüfus Cüzdanı aslı ya da fotokopisi
• Eski Kimliğiniz ile şubemize başvurabilirsiniz.

16



ŞUBEMİZDEN HABERLER

KAZAN OPERATÖRÜ YETİŞTİRME KURSU 
MARSA`DA YAPILDI

11-14 Ocak 2016 tarihleri arasında, Marsa`da "Kazan Opera-
törü Yetiştirme Kursu" MMO Adana Şube Teknik Görevlisi Halil 
BULUCU`nun eğitmenliği ve 12 kursiyerin katılımıyla yapıldı.

23 Ocak 2016 tarihinde, MMO Adana Şube Eğitim Salonu`n-
da, Şubemiz ve TTMD “Türk Tesisat Mühendisleri Derneği” ta-
rafından ortaklaşa düzenlenen "Dın 1946-4 Ve Hijyenik Klima 
Santralleri" semineri yapıldı.Seminer, Makina Mühendisi Ham-
za SONKUR`un sunumu ve 43 üyemizin katılımıyla gerçekleşti.

"DIN 1946-4 VE HİJYENİK KLİMA SANTRALLERİ" 
SEMİNERİ YAPILDI

LPG DOLUM BOŞALTIM PERSONELİ KURSU YAPILDI

21 Ocak 2016 tarihinde, MMO Adana Şube Eğitim Salonu'n-
da "LPG Dolum Boşaltım Personeli Kursu" MMO Adana Şube 
Teknik Görevlisi Halil BULUCU`nun eğitmenliği ve 15 kursiye-
rin katılımıyla yapıldı.

22 Ocak 2016 tarihinde, MMO Adana Şube Eğitim Salonu`nda 
"LPG Taşıma Personeli Kursu" MMO Adana Şube Teknik Görevlisi 
Halil BULUCU`nun eğitmenliği ve 11 kursiyerin katılımıyla yapıldı.

LPG TAŞIMA PERSONELİ KURSU YAPILDI

25-28 Ocak 2016 tarihleri arasında, MMO Adana Şube Eğitim 
Salonu`nda "Kazan Operatörü Yetiştirme Kursu" MMO Ada-
na Şube Teknik Görevlisi Halil BULUCU`nun eğitmenliği ve 5 
kursiyerin katılımıyla yapıldı.

KAZAN OPERATÖRÜ YETİŞTİRME KURSU YAPILDI

26 Ocak 2016 tarihinde, MMO Hatay İl Temsilciliğinde "LPG 
Dolum Boşaltım Personeli Kursu" MMO İskenderun İlçe Tem-
silciliği Teknik Görevlisi Mahmut ÖZER`in eğitmenliği ve 11 
kursiyerin katılımıyla yapıldı.

HATAY İL TEMSİLCİLİĞİNDE LPG DOLUM BOŞALTIM 
PERSONELİ KURSU YAPILDI

27 Ocak 2016 tarihinde, MMO Hatay İl Temsilciliğinde "Asan-
sör Avan Proje Hazırlama ve İmar Yönetmeliği" semineri ya-
pıldı. Seminer, MMO Adana Şube Teknik Görevlisi Kerem ŞA-
HİN`in sunumu ve 16 üyemizin katılımıyla gerçekleşti.

MMO HATAY İL TEMSİLCİLİĞİNDE "ASANSÖR AVAN 
PROJE HAZIRLAMA VE İMAR YÖNETMELİĞİ"
SEMİNERİ YAPILDI

29 Ocak 2016 tarihinde, MMO Adana Şube Eğitim Salonu`nda, 
"İşaretçi ve Sapancı Kursu" MMO Adana Şube Teknik Görevlisi 
Halil BULUCU`nun eğitmenliği ve 40 kursiyerin katılımıyla yapıldı.

İŞARETÇİ VE SAPANCI KURSU YAPILDI

İŞ MAKİNALARI FORKLİFT OPERATÖRÜ 
YETİŞTİRME KURSU OSMANİYE CROWN 
BEVCAN`DA YAPILDI

01-05 Şubat 2016 tarihleri arasında, Osmaniye Crown Bev-
can`da "İş Makinaları Forklift Operatörü Yetiştirme Kursu" 
MMO Adana Şube Teknik Görevlisi Halil BULUCU`nun eğit-
menliği ve 10 çalışanın katılımıyla yapıldı.
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08-11 Şubat 2016 tarihleri arasında, MMO Adana Şube Eği-
tim Salonu`nda "Doğalgaz İç Tesisat Mühendis Yetkilendir-
me Kursu" MMO Adana Şube Yönetim Kurulu Sekreteri Hüse-
yin KALANTOR`un açılış konuşması, Makina Mühendisi Ünal 
YILMAZ`ın eğitmenliği ve 17 üyemizin katılımıyla yapıldı.

İŞARETÇİ VE SAPANCI KURSU AMYLUM 
NİŞASTA`DA YAPILDI

05 Şubat 2016 tarihinde, Amylum Nişasta`da, "İşaretçi ve Sa-
pancı Kursu" MMO Adana Şube Teknik Görevlisi Okan ERDE-
NİZ`in eğitmenliği ve 30 kursiyerin katılımıyla yapıldı.

TRT ÇUKUROVA RADYO`YA KONUK OLDUK

14 Şubat 2016 tarihinde, TRT Çukurova Radyo`da yayınlanan 
Akdeniz`den Toroslara Programına konuk olan MMO Adana 
Şube Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Emir KAVİ; Asansör kont-
rolleri hakkında kamuoyuna bilgi verdi.

DOĞALGAZ İÇ TESİSAT MÜHENDİS YETKİLENDİRME 
KURSU YAPILDI

09 Şubat 2016 tarihinde, MMO Niğde İl Temsilciliğinde, MMO 
Adana Şube Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Emir KAVİ, Şube 
Yönetim Kurulu Sekreteri Hüseyin KALANTOR, Şube Yönetim 
Kurulu Yedek Üyesi Mehmet Samim ALDIK, MMO Niğde İl 
Temsilciliği Yürütme Kurulu Üyeleri ve 29 üyemizin katılımı ile 
MMO Niğde İl Temsilciliği Genel Üye Toplantısı yapıldı.

MMO NİĞDE İL TEMSİLCİLİĞİNDE GENEL ÜYE
TOPLANTISI YAPILDI

10-11 Şubat 2016 tarihleri arasında, MMO Niğde İl Temsilci-
liğinde "LPG Dolum Boşaltım Personeli Kursu" MMO Niğde İl 
Temsilciliği Teknik Görevlisi Bekir TUNÇ`un eğitmenliği ve 25 
kursiyerin katılımıyla yapıldı.

MMO NİĞDE İL TEMSİLCİLİĞNDE LPG DOLUM  
BOŞALTIM PERSONELİ KURSU YAPILDI

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

15-17 Şubat 2016 tarihleri arasında, Adana Organize Sanayi 
Bölgesi`nde "Tavan Vinci Operatörü Yetiştirme Kursu" MMO 
Adana Şube Teknik Görevlisi Okan ERDENİZ`in eğitmenliği ve 
27 çalışanın katılımı ile yapıldı.

MMO İSKENDERUN İLÇE TEMSİLCİLİĞİ 
GENEL ÜYE TOPLANTISI YAPILDI

17 Şubat 2016 tarihinde, İskenderun Ticaret ve Sanayi Oda-
sı`nda, MMO Adana Şube Yönetim Kurulu Başkanı Hasan 
Emir KAVİ, Şube Yönetim Kurulu Sekreteri Hüseyin KALAN-
TOR, Şube Yönetim Kurulu Saymanı Mustafa DEMİRYÜREK, 
Şube Yönetim Kurulu Üyesi Uğur ÖZEL, MMO İskenderun İlçe 
Temsilciliği Yürütme Kurulu Üyeleri ve 33 üyemizin katılımı ile 
MMO İskenderun İlçe Temsilciliği Genel Üye Toplantısı yapıldı.

15-18 Şubat 2016 tarihleri arasında, MMO Adana Şube Eği-
tim Salonu`nda "Endüstriyel ve Büyük Tüketimli Tesislerin 
Doğalgaza Dönüşümü Mühendis Yetkilendirme Kursu" MMO 
Adana Şube Müdürü Elif DOĞRUYOL`un açılış konuşması, 
Makina Mühendisi Ünal YILMAZ`ın eğitmenliği ve 11 üyemi-
zin katılımıyla yapıldı.

ENDÜSTRİYEL VE BÜYÜK TÜKETİMLİ TESİSLERİN  
DOĞALGAZA DÖNÜŞÜMÜ MÜHENDİS YETKİLENDİRME 
KURSU YAPILDI

02 Şubat 2016 tarihinde, Adana Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. H.Nesli-
han ÖNENLİ MUNGAN, TTB Merkez Konsey Üyesi Dr. İsmail BULCA, Ta-
bip Odası Genel Sekreteri Dr. Hakan ŞEN, Yönetim Kurulu Üyesi Dr.Ah-
met SUNTUR ile Dr. M.Can EREN, Dr. Kasım MUNGAN şubemizi ziyaret 
ederek yeni seçilen yönetim kuruluna görevlerinde başarı dilediler. 
Ziyarete, MMO Adana Şube Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Emir KAVİ, 
Şube Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ümit Galip UNCU, Şube Yönetim 
Kurulu Sekreteri Hüseyin KALANTOR, Şube Yönetim Kurulu Saymanı 
Mustafa DEMİRYÜREK, Şube Yönetim Kurulu Üyesi Arzu PEKDUR, Şube 
Yönetim Kurulu Yedek Üyesi Mehmet Samim ALDIK ve Şube Yönetim 
Kurulu Yedek Üyesi Metehan KAYRAK’ ev sahipliği yaptı.

ADANA TABİP ODASI ŞUBEMİZİ ZİYARET ETTİ
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18-21 Şubat 2016 tarihleri arasında TÜYAP Adana Ulusla-
rarası Fuar ve Kongre Merkezi`nde yapılan Adana İnşaat 
Fuar`ında; bülten, broşür, gerçekleşecek etkinlik afişleri ve 
yayınlarımızla yer aldık.

ADANA İNŞAAT FUARI`NDA STAND AÇTIK

İŞARETÇİ-SAPANCI VE TAVAN VİNCİ  
YETİŞTİRME KURSU TUFANBEYLİ   
ENERJİSA`DA YAPILDI

18-19 Şubat 2016 tarihleri arasında, Tufanbeyli Enerjisa`da 
"İşaretçi-Sapancı ve Tavan Vinci Operatörü Yetiştirme Kursu" 
MMO Adana Şube Teknik Görevlisi Okan ERDENİZ`in eğit-
menliği ve 46 çalışanın katılımıyla yapıldı.

18 Şubat 2016 tarihinde, MMO Hatay İl Temsilciliğinde, MMO 
Adana Şube Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Emir KAVİ, Şube 
Yönetim Kurulu Sekreteri Hüseyin KALANTOR, Şube Yönetim 
Kurulu Saymanı Mustafa DEMİRYÜREK, Şube Yönetim Kurulu 
Üyesi Arzu PEKDUR, Şube Yönetim Kurulu Üyesi Erol ZORLU, 
Şube Yönetim Kurulu Üyesi Uğur ÖZEL, Şube Yönetim Kurulu 
Yedek Üyesi Meltem SÖNMEZ KAYA, Şube Yönetim Kurulu Ye-
dek Üyesi Mehmet Samim ALDIK, MMO Hatay İl Temsilciliği 
Yürütme Kurulu Üyeleri ve 73 üyemizin katılımı ile Hatay İl 
Temsilciliği Genel Üye Toplantısı yapıldı.

19-21 Şubat 2016 tarihleri arasında, MMO Adana Şube Eğitim 
Salonu`nda "LPG Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür Kursu" 
MMO Adana Şube Yönetim Kurulu Saymanı Mustafa DEMİR-
YÜREK`in açılış konuşması, Makina Mühendisi Ayhan AN-
LAR`ın eğitmenliği ve 17 TMMOB üyesinin katılımıyla yapıldı.

MMO HATAY İL TEMSİLCİLİĞİNDE GENEL ÜYE  
TOPLANTISI YAPILDI

LPG OTOGAZ İSTASYONLARI SORUMLU MÜDÜR KURSU YAPILDI

20 Şubat 2016 tarihinde, MMO Adana Şube Eğitim Salonu`n-
da, Şubemiz ve TTMD “Türk Tesisat Mühendisleri Derneği” 
tarafından ortaklaşa düzenlenen "Gazlı, Köpüklü ve Su Sisi 
Söndürmeli Yangın Tesisatı Sistemlerinde Yenilikler" semineri 
yapıldı.Seminer, Makina Mühendisi Numan ŞAHİN`in sunu-
mu ve 56 üyemizin katılımıyla gerçekleşti.

"GAZLI, KÖPÜKLÜ VE SU SİSİ SÖNDÜRMELİ YANGIN TE-
SİSATI SİSTEMLERİNDE YENİLİKLER" SEMİNERİ YAPILDI

20 Şubat 2016 tarihinde, TÜYAP Adana Uluslararası Fuar ve 
Kongre Merkezi`nde yapılan Adana İnşaat Fuar`ında "Bina 
Yalıtımında Merak Ettiklerimiz" semineri yapıldı. Seminer, 
MMO Adana Şube Müdürü Elif DOĞRUYOL`un açılış konuş-
ması, İnşaat Mühendisi Serhat SERKAN’ın sunumu ve 35 kişi-
nin katılımıyla gerçekleşti.

TÜYAP ADANA ULUSLARARASI FUAR VE KONGRE 
MERKEZİ`NDE "BİNA YALITIMINDA MERAK  
ETTİKLERİMİZ" SEMİNERİ YAPILDI

ADANA HACI SABANCI ORGANİZE SANAYİ 
BÖLGESİ`Nİ ZİYARET ETTİK

22 Şubat 2016 tarihinde, Adana Hacı Sabancı Organize Sa-
nayi Bölgesi`ni ziyaret ettik. Ev sahipliğini Adana Hacı Sa-
bancı Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Bekir 
SÜTCÜ`nün yaptığı ziyarete, MMO Adana Şube Yönetim Ku-
rulu Başkanı Hasan Emir KAVİ, Şube Yönetim Kurulu Sekreteri 
Hüseyin KALANTOR katıldı.

MMO OSMANİYE İL TEMSİLCİLİĞİNDE 
GENEL ÜYE TOPLANTISI YAPILDI

23 Şubat 2016 tarihinde, MMO Osmaniye İl Temsilciliğinde, 
MMO Adana Şube Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Emir KAVİ, 
Şube Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ümit Galip UNCU, Şube 
Yönetim Kurulu Sekreteri Hüseyin KALANTOR, Şube Yönetim 
Kurulu Üyesi Uğur ÖZEL, Şube Yönetim Kurulu Yedek Üyesi 
Mehmet Samim ALDIK, MMO Osmaniye İl Temsilciliği Yü-
rütme Kurulu Üyeleri ve Üyelerimizin katılımı ile Osmaniye İl 
Temsilciliği Genel Üye Toplantısı yapıldı.
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24 Şubat 2016 tarihinde, MMO Adana Şube Yönetim Kurulu 
Üyeleri ve Şube Teknik Görevlilerin katıldığı "Teknik Hizmet 
Değerlendirme" toplantısı yapıldı.

"TEKNİK HİZMET DEĞERLENDİRME" TOPLANTISI YAPILDI

25 Şubat 2016 tarihinde, MMO Adana Şube Eğitim Salonu`n-
da "LPG Taşıma Personeli Kursu" MMO Adana Şube Teknik 
Görevlisi Burçak KORUYUCU`nun eğitmenliği ve 10 kursiye-
rin katılımıyla yapıldı.

LPG TAŞIMA PERSONELİ KURSU YAPILDI

25 Şubat 2016 tarihinde, MMO İskenderun İlçe Temsilciliğin-
de "İşaretçi ve Sapancı Kursu" MMO İskenderun İlçe Temsilci-
liği Teknik Görevlisi Mahmut ÖZER`in eğitmenliği ve 8 kursi-
yerin katılımıyla yapıldı.

İŞARETÇİ VE SAPANCI KURSU MMO İSKENDERUN
İLÇE TEMSİLCİLİĞİNDE YAPILDI

"BÜRO HİZMET DEĞERLENDİRME" TOPLANTISI 
YAPILDI

26 Şubat 2016 tarihinde, Kozan Belediyesi ile Makina Mü-
hendisleri Odası Adana Şube`si arasında Asansörlü Binaların 
Asansörlerinin Yıllık Kontrolü Hakkında İşbirliği Protokolü im-
zalandı. Buna göre, Kozan Belediyesi sınırları içindeki asansör-
lü binaların asansörlerinin tescil ve yıllık kontrolü iki yıl boyun-
ca A Tipi Muayene Kuruluşu olan Makina Mühendisleri Odası 
Adana Şubesi tarafından gerçekleştirilecek. Protokol imza tö-
renine; Kozan Belediyesi Başkan Yardımcısı Mustafa DURU, 
MMO Adana Şube Yönetim Kurulu Sekreteri Hüseyin KALAN-
TOR,  MMO Onur Kurulu Üyesi M.Selçuk GÖNDERMEZ, Kozan 
Belediyesi İmar Müdürlüğü‘nden Makina Mühendisi Adnan KI-
ZIL ve MMO Adana Şube Teknik Görevlisi Kerem ŞAHİN katıldı.

KOZAN BELEDİYESİ İLE ASANSÖR PROTOKOLÜ YENİLENDİ

26-28 Şubat 2016 tarihleri arasında, MMO Adana Şube Eğitim 
Salonu`nda "Şantiye Şefliği Mühendis Yetkilendirme Kursu" 
MMO Adana Şube Yönetim Kurulu Saymanı Mustafa DEMİR-
YÜREK`in açılış konuşması, Makina Mühendisi Ahmet DÖRT-
DEMİR`in eğitmenliği ve 20 üyemizin katılımıyla yapıldı.

29 Şubat 2016 tarihinde, MMO Adana Şube Yönetim Kurulu 
Üyeleri ve Şube Büro Görevlilerinin katıldığı "Büro Hizmet De-
ğerlendirme" toplantısı yapıldı.

ŞANTİYE ŞEFLİĞİ MÜHENDİS YETKİLENDİRME KURSU 
YAPILDI

24 Şubat 2016 tarihinde, MMO Adana Şube Eğitim Salonu`n-
da, "İşaretçi ve Sapancı Kursu" MMO Adana Şube Teknik Gö-
revlisi Burçak KORUYUCU`nun eğitmenliği ve 17 kursiyerin 
katılımıyla yapıldı.

İŞARETÇİ VE SAPANCI KURSU YAPILDI
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11-12 Aralık 2015 tarihlerinde gerçekleştirilen TMMOB Sanayi Kongresi 2015 Sonuç Bildirisi yayınlandı.

TMMOB SANAYİ KONGRESİ 2015 SONUÇ BİLDİRİSİ
"BAŞKA BİR SANAYİLEŞME MÜMKÜN"

Makina Mühendisleri Odası (MMO) sekretaryalığında TMMOB adına düzenlenen Sanayi Kongresi 2015, 11-12 Ara-
lık 2015 tarihlerinde Ankara‘da İMO Teoman Öztürk Konferans Salonu‘nda başarıyla gerçekleştirilmiştir. 1962 yılından bu 
yana yapılan, 1987 yılından itibaren geleneksel olarak iki yılda bir düzenlenen sanayi kongrelerinin yirmincisi "başka bir 
sanayileşme mümkün" ana temasıyla düzenlendi. Kongrede, Başka Bir Sanayileşme Mümkün ana teması bağlamında        
nasıl ve kim için sanayileşme sorusuna cevap arandı. 

"Sanayi: Geçmişten Geleceğe" konulu açılış konferansın-
da yapılan çerçeve değerlendirmenin ardından "Dünya ve 
Türkiye‘deki Gelişmeler" oturumunda "Küresel Ekonomide 
Yeni Güç Dengeleri ve Sanayileşme", "Türkiye Kapitalizmi-
nin Açmazları ve İhtimaller", "Türkiye‘de Finansallaşmanın 
Değişen Dinamikleri: Şirket ve Hanehalkı Borçlanması" 
başlıklı bildiriler; "Sanayinin Sorunları (Makro Analiz)" otu-
rumunda "Türkiye‘de Sanayileşme ve Yapısal Dönüşüm", 
"Türkiye, Sanayileşmek Mecburiyetindedir", "Belgelerde 
Sanayi ve Gerçekler" başlıklı bildiriler; "Gebze Alan Araş-
tırması" oturumunda "Üretim Zincirlerinde Mühendisle-
rin Yeri ve Yaşam Koşulları/Gebze Havzası Örneği" başlıklı 
bildiri; "Sanayileşme ve Emek" başlıklı oturumda "Hayal 
Mühendisleri: Bilişim Endüstrisinde İş, İstihdam ve İşsizlik", 
"Emek Süreçlerinin Dönüşümü ve Mühendisler", "Türki-
ye‘de 2000‘li Yıllarda Sendikal Hareketin Durumu" başlıklı 
bildiriler; "Başka Bir Sanayileşme Mümkün" konulu panel-
de ise "Türkiye İçin Düşük Karbonlu Gelişme Yolları ve Ön-
celikler", "Toplum Yararı İçin Demokratik Enerji Programı ve 
Kamusal Planlama", "Yeni Bir Tekno-Ekonomik Paradigma 
Doğar mı?" başlıklı bildiriler sunuldu. 

Kongrenin ikinci günü son oturumunda kongre de-
ğerlendirmesi, bildiri özetleri sunularak yapıldı. Sanayi 
Kongresi 2015‘te sunulan bildiri ve tartışmalarla birlikte, 
salondan sağlanan katkılar sonucunda oluşturulan görüş 
ve öneriler aşağıda kamuoyunun dikkatine sunulmuştur.

2013 yılında düzenlenen Sanayi Kongresi‘nden bu yana 
ekonomik bunalım yapısal düzeyde derinleşme seyri izle-
di. Kamu yönetimini, ülke imarını, yapı, kent, ulaşım, eği-
tim, sağlık, tarım, enerji, maden, su, çevre ve koruma alan-
ları ile TMMOB mevzuatını yeniden düzenlemeye yönelik 
adımlar yoğunlaştı. Sendikal alan daha da zayıflatıldı. Ulu-
sal istihdam stratejisi adım adım uygulanarak güvencesiz 
çalışma biçimleri yaygınlaştırıldı, kıdem tazminatlarını or-
tadan kaldırma girişimleri hız kazandı. 

Kamu varlıkları sermayenin ana kaynağını oluşturmaya 
devam etti. Bu rant dağıtımı imar rantları ve konut spekü-
lasyonlarıyla hız kazandı. Kısaca, neoliberal, rantçı, kapkaç-
çı, usulsüzlük ve yolsuzluklarla malul bir ekonomi politika 
bütünlüğü söz konusudur. 

10. Kalkınma Planı, Türkiye Sanayi Strateji Belgesi (2015-
2018) ile 64. Hükümet Programı gibi temel dokümanlar, 
neoliberal serbestleştirme, özelleştirme, metalaştırma, 
rant ve yoğun emek sömürüsü yönelimini tescil eden bel-
geler tüm bu süreçte bir kalkınma perspektifinden yoksun 
tasarımları ortaya koymuştur. Ayrıca bu belge ve program-
larda, makro göstergelerin cazip gösterilmesi için, yeni 
kavramlar ve hesapların oluşturulup, tabloların yanıltıcı bir 
şekilde kamuoyuna sunulması da söz konusudur. 

Türkiye Sanayi Stratejisi Belgesi‘nde "Orta-yüksek ve 
yüksek teknolojili ürünlerde Afro-Avrasya‘nın tasarım ve 
üretim üssü olmak", 64. Hükümet Programı‘nda da "Orta 
ve yüksek teknolojili ürünlerde Avrasya‘nın üretim merkezi 
haline gelmiş bir ülke olma vizyonuyla hareket edeceğiz" 
gibi sözler sarf edilmektedir. Ancak, mevcut uluslarara-
sı-bölgesel gerilimler ve Rusya ile yaşanan krizin olumsuz 
etkileri bir yana, gerçek nesnel durum farklıdır. Zira Türkiye, 
uluslararası mal ve finans piyasalarına ucuz ithalat cenne-
ti ve yüksek dış borçlanıcı olarak eklemlenmek suretiyle, 
küresel işbölümü içerisinde, montaj sanayinin taşeron bir 
üreticisi haline gelmiştir. Bu politikalar eşliğinde, "rekabet 
gücü" ve "ihracat" kavramlarıyla cilalanmış bir dibe doğru 
yarışın yapıtaşları oluşturulmuştur. 

AKP iktidarınca uygulanan yeni sermaye birikimi süre-
ci, başta kentsel, kırsal, doğal kaynak yağması ve özellik-
le kentlerdeki dönüşüm programından beslenmektedir. 
Nihayetinde 10. Plan, "Öncelikli Dönüşüm Programı" ana 
başlığı altında, yirmi beş alanda neoliberal programı kut-
sayan düzenlemeleri içermektedir. Bunların arasında, İs-
tanbul Uluslararası Finans Merkezi programı, iş ve yatırım 
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ortamı, işgücü piyasası, öncelikli teknoloji alanlarında tica-
rileştirme, sağlık endüstrileri, sağlık turizmi, aile ve nüfus 
yapısı, rekabetçiliği geliştiren kentsel dönüşüm program-
ları da bulunmaktadır. Kısaca, kalkınma paradigmasının 
terk edildiği açıktır.

1998‘ den bu yana Türkiye‘ de tasarrufların çöküşü ile 
birlikte  yaşanan sanayisizleşme süreci; sanayinin ulusal 
ekonomi içindeki gerileyen konumu ve ucuz ithalata da-
yalı, spekülatif rantiye kazançların özendirildiği bir birikim 
sürecine sürüklenmesi, ücretlerin düşürülmesine, istihda-
mın daralmasına ve buna bağlı olarak mühendisliğin iş-
lev ve iradesinin en aza indirilmesine yol açmıştır. Türkiye 
sanayisine özgül dönüşüm süreçleri, bu bakımdan Türki-
ye‘deki mühendislerin yaşadığı sınıfsal ve mesleki dönü-
şümlere de ışık tutmaktadır.

Ülkemiz ekonomisi, üretim, tasarruf-yatırım, istihdam, 
ihracat ve ithalatın yapısı, teknoloji düzeyi, dış talep ba-
ğımlılığı, cari açık, sermaye hareketlerinin serbest giriş-çıkı-
şı ve aşırı borçlanma ile hayli örselenmiştir ve hayli kırılgan 
bir durumdadır. 

Türkiye, 40 yıla yaklaşan deneyimlerin de ortaya koy-
duğu üzere düşük ücret düzeyine dayalı bir rekabet gücü 
politikası etrafında orta-düşük teknoloji bandına sıkışmış, 
yüksek borçlanma ve yoğun ithal girdi kolaycılığının üze-
rine oturmuştur. Ülkemizin başka ülkelerin teknoloji paza-
rı haline gelmesi, teknoloji üretiminde, projelendirme ve 
mühendislik tasarımında, AR-GE ve yerli üretimin gerile-
mesi gibi her geçen gün daha da olumsuz bir tablo çizen 
sonuçlar ortadadır. "Teknolojiyi yalnızca kullanan değil, 
üreten bir toplum olma"  odaklı anlayış hâkim olmadıkça 
mevcut tablo kararmaya devam edecektir.

Çoğu zaman siyasi bir propagandaya da dönüştürülen 
ekonomik büyüme olgusu, sanayideki dönüşümü de kap-
sayan anlayışıyla toplumsal refah açısından bir büyüme 
yaratmamaktadır. Büyümenin kaynaklarını halkın borçlan-
dırılmasına dayalı özel tüketim harcamaları, dış tasarruf-
lar ve kamu inşaatlarından oluşan kamu yatırımları oluş-
turmaktadır. Bölgesel kalkınma projeleri rafa kalkmıştır. 
Özellikle sanayi ihracatçısı bir ülke olmak bu yapıda hayal 
olurken, sanayici olma iddiası havada kalmıştır. İstihdam 
sağlayan, döviz geliri getiren, yüksek katma değer yaratan 
üretken yatırımlar yerine konut ve inşaat gibi değer yarat-
mayan, borçlanmayı artırıcı sektörler yatırım dağılımında 
öne çıkmıştır. 

Diğer yandan büyüme ile sanayileşme-kalkınma-istih-
dam-gelir dağılımı arasındaki, verimlilik ile istihdam arasın-

daki bağlar kopmuş durumdadır. Verimlilik ile amaçlanan, 
gerçekte birim üretimde daha az emeğin kullanılması ve 
daha fazla sömürülmesidir. Yeni Hükümet Programında 
dile getirilen, "işgücü piyasalarına esneklik sağlayan ça-
lışma biçimlerini iş ve sosyal güvenlik mevzuatına ekle-
yeceğiz" sözleri, emeğe yönelik saldırının nasıl süreceğine 
işaret etmektedir. 

Neoliberalizmin ekonomi politiği, AKP iktidarı tarafın-
dan doruk uygulamalara ulaştırılmış durumdadır ve artık 
eski tip kalkınmacı, inşacı, sanayileşmeci, kamucu yakla-
şımlar ile bu bağlam içine oturan bir mühendisliğe gerek-
sinim duyulmamaktadır. 

Açıklıkla saptamak durumundayız: Neoliberal serbest 
pazar ekonomisinin tüm tezleri iflas etmiştir. Dünya kapi-
talizminin krizine bulunmaya çalışılan çareler içinde, eski 
tip bir sermaye birikimi süreci gereğince, kapitalist de olsa 
kalkınmacı bir sanayileşmeye vb. artık gereksinim duyul-
mamaktadır. Kapitalizmin sınırsız azami kâr ve emperya-
list siyasal egemenlik çabası bir müddet daha sürecektir. 
Fakat görülmesi gereken tarihsel gerçeklik, yalnızca neo-
liberal modelin değil, onu da içerir şekilde, birkaç yüz yıla 
egemen olmuş bir modelin, bir toplumsal formasyon bi-
çimlenmesinin, yani kapitalizmin çözülüş sürecinin yaşan-
makta olduğudur. 

Sanayi Kongresi 2015‘te yapılan yukarıdaki görüş ve de-
ğerlendirme ile yapılan tartışmalar sonucunda oluşturulan 
öneriler aşağıda kamuoyuna duyurulmaktadır. 

•	 AKP	iktidarı	ile	birlikte	ortaya	çıkan	sanayisizleşme	süre-
cine, planlama ile kalkınmayı esas alan sanayileşme, toplum-
sal refah ve demokrasi ile bütünleşen bir alternatif geliştirmek 
mümkündür.

•	 Önceki	sanayi	kongrelerinde	ele	alınıp	işlenen	planlama,	
sanayileşme, kalkınma, istihdam odaklı, bölgesel eşitsizlikleri 
giderecek öncelikli yapılanma ve toplumsal refah, ayrılmaz bir 
bütündür. Bu bağlamda emperyalizmden bağımsız siyasi bir 
iradeye; planlama, sanayileşme ve kalkınmada halkçı, emek-
ten yana bir yaklaşım ve modele gereksinim bulunmaktadır. 
Bu yönde Türkiye‘nin önünde tek seçenek bulunmaktadır. Bü-
tün dış ilişkilerini gözden geçirerek, bağımsızlığı benimsemek; 
planlı bir kalkınma ve istihdam odaklı sanayileşmeden, etkin 
ve yatırım kararları ile bütünleşmiş, mühendisten, bilim, AR-
GE ve teknolojik gelişmeden yana, kendi kaynak ve tasarruf-
larına dayalı bir ülke ve ekonomi yaratmak zorunludur. Yüz-
de 14‘lere düşen iç tasarruf ve yüzde 16‘lardaki sabit yatırım 
oranları ile kalkınmak mümkün değildir. 
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•	 İnsan	emeğini	değersizleştiren	üretim	ve	sanayi	politika-
larını bir yana bırakılmalı kamusal merkezi bir planlama ve 
denetim politikasını benimsenmelidir. Emeği, mühendisliği, 
bilimi, tekniği, sanayileşmeyi toplumsal refah amacına doğru 
yönlendirmek gereklidir. Kapitalizmin azami kâr hırsı uğruna, 
her krizde üretici güçler ve insan potansiyeli yıkıma uğratıl-
maktadır. Emeğin varoluşu insanın varoluşudur, bu varoluş 
biçimi korunmalı, insanca kılınmalı ve geliştirilerek geleceğe 
aktarılmalıdır. 

•	 Ekonominin	önemli	bir	 sektörü	olan	 imalat	 sanayi,	 top-
lumsal gelişmeyi esas alan planlama yaklaşımına dayalı 
yüksek katma değerli bir üretim ve teknoloji politikasıyla dışa 
bağımlı yapıdan kurtarılarak üretken, ülke kaynaklarına ve 
bölgesel kalkınmaya yönlendirilerek tanımlanmalıdır. Bölgesel 
planlamalar, merkezi planlamayla bütünleşen ve bölge ger-
çekleri gözetilerek oluşturulan bir yaklaşımla ele alınmalıdır. 

•	 Sanayi	fason	üretim	ve	taşeronlaşmayı	ön	plana	çıkaran	
küresel rekabeti temel aldığı sürece, dışarıya bağımlı ithalat 
girdileri ve düşük katma değerli ihracat ile cari açık artmaya, 
ülkenin dış borç stoku büyümeye devam edecektir. Sanayi 
Kongrelerimizin sürekli olarak önerdiği öncelikli planlama 
yaklaşımı ise, yatırımları esas alarak ülke sathına yayacak, gelir 
dağılımını çalışanlar lehine düzeltecek, işsizliği ortadan kaldı-
racak, ekonomik, toplumsal ve kültürel gelişmeyi sağlayarak 
refahı kitlesel olarak yayacak ilke ve araçları kapsamaktadır. 

•	 Sanayide	 katma	 değer;	 tasarım	 ve	 AR-GE	 harcamala-
rının öncelikli sektörlerde yoğunlaştırılarak, yerli kaynaklara, 
nitelikli işgücüne ve mühendislik alt yapısına dayandırılan bir 
planlama ile artırılabilir. Burada kamu yararı benimsenmeli, 
bilim ve teknoloji kurumları ile üniversiteler bağımsız olma-
lıdır. Siyasi erk güdümündeki bu kurumların gerekli gelişmeyi 
sağlayacak iradeyi gösteremeyecekleri bilinmektedir. 

•	 Türkiye‘de	 büyüme	 oranları	 ile	 istihdam	 düzeyi	 arasın-
da önemli bir çelişki bulunmaktadır. Sınaî üretim, mevcut 
işgücünün daha fazla çalıştırılması ve verimlilik artışları ile 
gerçekleşmektedir Bu durum "istihdamsız büyüme" olgusunu 
ortaya koymaktadır. Haftalık çalışma süreleri en uzun olan 
ülkelerin başında Türkiye gelmektedir (mesaili 53,7 saat). Bu 
süreler mutlaka düşürülmeli, insanca bir yaşam esasına göre 
düzenlenmelidir.

•	 Borçlanma	politikasının	bir	parçası	olarak	tüketici	kredile-
ri ve kredi kartlarıyla tüketimi körükleyen bir finansman mode-
linden "bir kalkınma hedefi" yeşermeyeceği unutulmamalıdır. 

•	 Yeni	 bilişim	 teknolojilerinde	 imalat	 süreci	 Uzak	 Doğu	
Asya‘ya kaymış ve Hindistan-Çin-Endonezya gibi ülkelerde 
olağanüstü bir emek sömürüsü bansı kurulmuştur. Bilişim ve 
iletişim cihazları imalatında taşeronlaşma ve fason üretim 
biçimi, işgücünün aşırı çalıştırılması, düşük ücretler ve iş ka-
zaları ile köleleştirmeye yönelmiştir. Bu durum teknolojilerin 
ortaya çıkardığı sorunlar olarak "emek üzerinde sömürü ve 
baskı" şeklinde ülkemizde de mevcut yapıyı zorlamaktadır. 

•	 Sanayileşmeye	yönelik	atılması	gereken	öncelikli	
adımlar şunlardır; 

✔ Bölgesel dengesizliklerin kaldırılması,

✔ İstihdam odaklı sektörlerin geliştirilmesi, 

✔ Teknoloji yoğun ürünlerin imalattaki paylarının artırılması,

✔ Toplumsal gelişme ve refah için gelirin adil paylaşımının  

 sağlanması,

✔ Tasarım, AR-GE ve Mühendislik altyapısına yapılan   

 harcamalar artırılmalıdır

✔ Bilim-teknoloji ve mühendislik eğitimi alt yapısının   

 güçlendirilip, niteliğinin yükseltilmesi, 

✔ Taşeronlaşmanın kaldırılıp, ücretlerin çağdaş düzeye   

 getirilmesi, 

✔ Sabit yatırım ve iç tasarruf oranlarının yükseltilmesi   

 sağlanmalıdır. 

•	 Kamu	 yararına	 planlama,	 istihdam	 odaklı,	 öncelikli	
sektörlerde bölgesel kalkınmaya yönelik sanayileşmenin ger-
çekleşebilmesi; demokrasinin ilke ve kurumlarıyla egemen 
olduğu, insan hakları ve özgürlüklerin bütün boyutları ile uy-
gulandığı, toplumsal barışın sağlandığı bir ortamın oluştu-
rulması ile olanaklıdır. Demokrasi ve kalkınmanın, bütünleşik 
ve birbirini geliştiren olgular olduğu bilinmelidir. 

Bizler mühendis, mimar, şehir plancıları olarak, birli-
ğimiz TMMOB‘nin geleneksel antiemperyalist, demok-
rat, toplumcu, halktan ve emekten yana çizgisi doğrul-
tusunda, yukarıda genel hatları çizilen planlı kalkınma 
ve sanayileşme amacı yanında, özgürlükçü, demokratik, 
barış içinde bir arada yaşamı esas alan başka bir Türkiye 
ve başka bir dünya için mücadelemizi sürdüreceğimizi, 
TMMOB Sanayi Kongresi 2015 dolayısıyla bir kez daha 
kamuoyuna açıklarız.

TMMOB
TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ
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SANAYİNİN SORUNLARI VE ANALİZLERİ (XIV)

BÜYÜK SANAYİDE YABANCI HAKİMİYETİ ARTIYOR
Makina Mühendisleri Odası açıkladı: Rastgele ve politikasız yabancı sermaye daveti, sanayinin kâr oranı yüksek dalları-

nın iyice yabancı kontrolüne geçmesine, pazar egemenliklerine yol açmıştır. En büyük 500 firmanın 126 yabancı sermayeli 
şirketinin satışları, brüt katma değerde, ihracatta payları yüzde 40‘ları bulmaktadır. 

Fiyatların en hızlı arttığı gıda sanayinde yabancılar hızla hakimiyet kuruyor. Otomotiv, beyaz eşya, elektronik, kimya 
sektörlerinde de yabancı firma egemenliği artıyor.

TMMOB Makina Mühendisleri Odası, her ay iktisatçı-yazar Mustafa Sönmez‘in katkısıyla hazırladığı sanayinin sorunları 
bülteninin on dördüncüsünü sanayide yabancı firma egemenliği konusuna ayırdı.

Merkez Bankası, Hazine ve İSO verileri kullanılarak 
yapılan araştırmada sanayide yabancı sermayenin ha-
kimiyetinin arttığına, rastgele, politikasız, denetimsiz 
yabancı sermaye davetinin sanayiyi geliştirmediği ve 
birçok olumsuzluk yarattığına değinildi. Araştırmada 
şu noktalar öne çıkarıldı: 

•	 Türkiye	ekonomisine,	2002	öncesi	 yılda	2,5	milyar	dolar	
olarak hesaplanan kaynak girişi 2002-2015 döneminde yıllık 
37 milyar doları buldu. 

•	Bu	dönemdeki	yabancı	kaynak	girişinin	ancak	dörtte	biri	
doğrudan yabancı yatırım biçiminde, kalan dörtte üçü de 
borsaya yatırım ve kredi-mevduat biçimlerinde gerçekleşti. 

•	 2002-2015	 döneminde	 gerçekleşen	 130	 milyar	 dolarlık	
doğrudan yabancı sermaye girişinin imalat sanayi yüzde 
23‘ünü, madencilik ve enerji ise yüzde 13‘ünü aldı. Böylece ge-
niş anlamda sanayi, doğrudan yabancı sermaye yatırımları-
nın yüzde 38‘ini alırken kalan yüzde 62 hizmetler sektörüne 
yöneldi. 

•	Gelen	doğrudan	yabancı	yatırımın	"yeni	yatırım"	olması	
tercih edilir. Oysa Türkiye pratiğinde yabancıların girişi daha 
çok özelleştirilen Tekel, Petkim gibi KİT‘leri, yerli özel yatırım-
cının kurulu tesislerini satın almaya, ortak olmaya dönük 
olmuştur. Bu anlamda yeni yatırımdan çok el değiştirme, ele 
geçirme daha çok öne çıkmıştır. 

•	Adeta,	gelsin	de	ne	olursa,	ne	büyüklükte,	nereye	 isterse	
gelsin, keyfiyetiyle yabancı yatırım kabul edilmiştir. Bu rastge-
le ve politikasız yabancı sermaye daveti, sonunda sanayinin 
kâr oranı yüksek dallarının, gıda gibi stratejik alanların bile 
yabancı kontrolüne geçmesine, pazar egemenliklerine yol aç-
mıştır. Otomotiv, beyaz eşya, elektronik, kimya sektörlerinde 
de yabancı firma egemenliği artıyor.

•	İSO	500	sıralamasına	giren	126	yabancı	sermayeli	firma-
nın satışlar, brüt katma değer, ihracattaki payları yüzde 40‘ları 
bulmaktadır. En büyük ilk 100 İSO arasına giren 33 yabancı 
sermayeli büyük firmanın, İSO 500 satışlarının yüzde 21‘ini, 
brüt katma değerin yüzde 32 sine yakınını, kârların yüzde 
22‘sini elde ettikleri anlaşılmaktadır. Bu veriler, daha az sayıda 
güçlü yabancı sermayeli firmanın sanayideki hakimiyetinin 
daha yüksek olduğuna işaret etmektedir. 

•	 Yabancılara,	 Türkiye	 ekonomisinin	 öncelikleri	 dikkate	
alınarak yön verilmemiş, tersine yabancılar, küresel politika-
larına uyan oyun planlarını Türkiye‘de istedikleri gibi uygula-
mışlardır. 

•	Bu	ilkesiz,	rastgele,	politikasız	yabancı	yatırım	kabulünün	
genelde ekonomiye, özel olarak da sanayiye getireceği yarar-
lar sınırlı kalmakta, güç, daha çok yabancı yatırımcıların eline 
geçmektedir. 

•	 Türkiye‘nin	 dış	 kaynağa	 bağımlılığını	 azaltıcı	 bir	 yakla-
şıma ihtiyaç daha çok artmaktadır. Bu duyarlılıkla, yabancı 
kaynak girişinde doğrudan yatırım türüne öncelik verilirken 
gelecek yatırımcıda da sanayiyi geliştirici, teknoloji transferi 
sağlayan, istihdamı artıran, döviz ve vergi kazandıran özellik-
ler aranmalı ve böyle bir seçicilikle yatırım başvuruları süzgeç-
ten geçirilmelidir. 

MMO VE TMMOB ‘DEN HABERLER24



TMMOB üye sayısı 31 Aralık 2015 itibariyle 488.193'e ulaştı.
2014 sonunda 467.344 olan üye sayısı bir yılda 20.849 kişi arttı.

31 Aralık 2015 itibariyle TMMOB ÜYE SAYISI

TMMOB ÜYE SAYISI 488 BİNİ AŞTI
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EMEK - MESLEK ÖRGÜTLERİ DİYARBAKIR’ DA TEMASLARDA BULUNDU

TMMOB BAŞKANI SİLİVRİ’ DE UMUT NÖBETİNDE

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı’nın 
da içinde yer aldığı heyet, ilk olarak DTK Eş Başkanı Hatip 
Dicle'yi ziyaret etti. Daha sonra Diyarbakır Büyükşehir Bele-
diyesi'ne geçen heyet, burada eş başkanlar Gültan Kışanak 
ve Fırat Anlı ile görüştü. Buradaki temasın ardından beledi-
ye önünde bir basın açıklaması yapıldı.

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Meh-
met Soğancı belediye önündeki açıkla-
mada; “Diliyorum şu andan itibaren ölüm 
olmaz Türkiye’de.  Ancak durum öyle gö-
zükmüyor. Biz örgüt olarak, yıllardan beri 
bu ülkenin temel sorunlarından birinin 
Kürt sorunu olduğunu ve bunun çözü-
münün ancak barışçıl, demokratik yol-
lardan olabileceğini ifade ediyoruz. De-
mokratik bir Türkiye’de Türkler ve Kürtler 
el ele, omuz omuza, yürek yüreğe yaşaya-
cağımıza çok inanıyorum” diye konuştu.

Heyet daha sonra, cenazeleri sokakta 
olan ve açlık grevinde bulunan 3 aileyi 
ziyaret etti.

Diyarbakır Valisi Hüseyin Aksoy’u zi-
yaretten sonra heyet, Diyarbakır Barosu’na geçerek, geçti-
ğimiz günlerde öldürülen Tahir Elçi için taziye ziyaretinde 
bulundu.

Mit tırları hakkında yaptıkları haber nedeniyle tutuklu 
olarak yargılanan Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yö-
netmeni Can Dündar ve Gazetenin Ankara Temsilcisi Er-
dem Gül’e destek için Silivri Cezaevi önünde devam eden 
“Umut nöbeti”nin 38. günü olan 8 Ocak 2016 Cuma günü 
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı ve TM-
MOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Süleyman 
Solmaz nöbetteydi.

Gazetecilere Özgürlük Platformu’nun “Özgür Basın İçin 
Ayaktayız” dövizini taşıyan Soğancı, basın özgürlüğünün 
önemine vurgu yaparak, gazetecilerin haberleri yüzün-
den tutuklanmasının kabul edilemeyeceğini söyledi.

Aralarında DİSK, KESK, TMMOB, TTB, TİHV, ÇHD, İHD temsilcilerinin bulunduğu bir heyet, bölgede 
yaşanan olaylarla ilgili olarak 7 Ocak 2016 tarihinde Diyarbakır'a gelerek temaslarda bulundu.

08.01.2016 
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10 EKİM KATLİAMININ ÜÇÜNCÜ AYINDA GAR ÖNÜNDE BULUŞULDU

10 Ekim Ankara katliamının üçüncü ayında patlamanın 
gerçekleştiği Tren Garı önünde anma etkinliği düzenlendi. 
DİSK, KESK, TMMOB ve TTB’nin öncülüğünde gerçekleşti-
rilen etkinliğe hayatını kaybedenlerin aileleri de katıldı.

Katliamın gerçekleştiği 10.04’teki saygı duruşu ardından 
karanfiller bırakıldı, DİSK, KESK, TMMOB ve TTB adına ortak 
açıklamayı KESK Eş Genel Başkanı Şaziye Köse okudu.

11.01.2016 

10 EKİM KATLİAMININ DÖRDÜNCÜ AYINDA GAR ÖNÜNDE BULUŞULDU

10 Ekim Ankara katliamının dördüncü ayında patla-
manın gerçekleştiği Tren Garı önünde anma etkinliği 
düzenlendi. DİSK, KESK, TMMOB ve TTB’nin çağrısı ile ger-
çekleştirilen etkinliğe hayatını kaybedenlerin aileleri ile 
uluslararası sendikaların temsilcileri de katıldı.

 Katliamın gerçekleştiği 10.04’teki saygı duruşu ardın-
dan Avrupa Sendikalar Konfederasyonu Genel Sekreteri 
Luca Visenti ve Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu 
Genel Sekreter Vekili Jaap Wienen birer  konuşma yaptılar. 
Daha sonra katılımcılar patlamanın olduğu noktaya karan-
filler bıraktı.

10.02.2016 

10 EKİM KATLİAMINDA
YAŞAMINI KAYBEDENLERİN AİLELERİ İLE BİR ARAYA GELİNDİ

10 Ekim Ankara katliamında hayatını kaybedenlerin 
aileleri ile mitingin düzenleyicileri DİSK, KESK, TMMOB ve 
TTB yöneticileri 10 Ocak 2016 tarihinde TÜM-BEL SEN top-
lantı salonunda bir araya geldi. 

Toplantıda, hukuki süreçle ilgili bilgi verildi ve örgütlen-
me üzerine görüş alış verişinde bulunuldu. 

Toplantıya, 10 Ekim Ankara Katliamında hayatını kaybe-
denlerin aileleri ile TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Meh-
met Soğancı, KESK Eş Başkanı Şaziye Köse ve TTB Merkez 
Konsey üyesi Deniz Erdoğdu katıldı.
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TMMOB’ den ODTÜ’ ye DESTEK ZİYARETİ
TMMOB Yürütme Kurulu ve Oda Başkanlarından oluşan heyet, 11 Ocak 2016 tarihinde iktidar yandaşı

basın yayın kuruluşları, hükümet temsilcileri ve gerici-faşist bir güruhun saldırısı ile karşı karşıya bulunan
ODTÜ’ye destek ziyareti gerçekleştirdi.

TMMOB heyetini, ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet 
ACAR ve ODTÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. H. Nevzat ÖZ-
GÜVEN karşıladı.

Görüşmede, TMMOB’nin saldırılar karşısında ODTÜ’nün 
yanında olduğu ve dayanışma içerisinde olmaya devam 
edileceği ifade edildi.

ODTÜ Rektörlüğü salonunda gerçekleşen görüşmeye 
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, Yöne-
tim Kurulu II. Başkanı Züber Akgöl, Yürütme Kurulu Üyesi 
Ekrem Poyraz, TMMOB Genel Sekreteri Dersim Gül, EMO 
Yönetim Kurulu Yazman Üyesi Hüseyin Önder, FMO Yö-
netim Kurulu Başkanı Abdullah Zararsız, Gıda MO Yöne-
tim Kurulu Başkanı Yusuf Songül, HKMO Yönetim Kurulu 
II. Başkanı Harun Reşit Sever, İMO Yönetim Kurulu Başkanı 

Nevzat Ersan, JFMO Yönetim Kurulu Başkanı Şevket De-
mirbaş, KMO Yönetim Kurulu Başkanı Ali Uğurlu, Maden 
MO. Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Yüksel, MMO Yönetim 
Kurulu Başkanı Ali Ekber Çakar, Peyzaj Mim. Odası Yönetim 
Kurulu Başkanı Ayşegül Oruçkaptan katıldı

EMEK VE MESLEK ÖRGÜTLERİ SULTANAHMET KATLİAMINI LANETLEDİ

'Reyhanlı, Diyarbakır, Suruç, Paris, Ankara, Sultanahmet 
katliamlarını lanetliyoruz' yazılı pankartla Dikilitaş önünde 
toplanan emek ve meslek örgütleri, katliamda hayatını 
kaybedenler için 1 dakikalık saygı duruşunda bulundu.

Hazırlanan ortak metni örgütler adına KESK İstanbul 
Şubeler Platformu Dönem Sözcüsü Hüseyin Özer okudu. 
Türkiye'de artık kimsenin can güvenliğinin kalmadığını ifa-
de eden Özer, "Ülkemizde artık her vatandaş nerede, ne 
zaman bir kör kurşunun, canlı bombanın hedefi haline ge-
leceğinin tedirginliği ile yaşıyor" dedi. Barış talep edenlerin 
hedef gösterilmesine tepki gösteren Özer, “Hem içeride 
hem dışarıda savaş ve şiddet politikalarında ısrar eden si-
yasi iktidar, kin ve nefret kusanları değil, barış ve kardeşlik 
isteyenleri hedef alarak yaşanan katliamın üstünü örtmek 
istemektedir. Sultanahmet’teki patlamanın hemen ardın-
dan ‘jet hızıyla’ yayın yasağı getirilmesi de manidar. Daha 

önceki katliamlarda getirilen yayın yasakları failleri ve ar-
kasındaki güçleri korumaktan başka bir şeye yaramadığı 
halde yayın yasağında ısrar edilmesi bu olayın da üstünün 
örtülmek istediği yönündeki kaygımızı pekiştirmekte” diye 
konuştu. Özer, savaş ve şiddet ortamının son bulmasına 
yönelik barış, demokrasi ve insan hakları mücadelesini 
yükseltmek için de çağrıda bulundu.

KESK, DİSK, TMMOB ve TTB İstanbul birimleri, Sultanahmet Meydanı'nda yaşanan saldırı sonrası hayatını 
kaybedenleri anmak ve saldırıyı lanetlemek için, 14 Ocak 2016 Perşembe günü

Sultan Ahmet Camii önünde bir araya geldi.
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RANT VE DAHA FAZLA KAR İÇİN, İNSAN HAYATI HİÇE SAYILIYOR
DİSK İstanbul Bölge Temsilciliği, KESK İstanbul Şubeler Platformu, TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu ve 

TTB İstanbul Tabip Odası, İstanbul Bahçeşehir’de  bir rezidans inşaatında yük asansörünün düşmesi sonucu   
3 işçinin hayatını yitirdiği iş kazası üzerine olayın gerçekleştiği şantiye önünde bir basın açıklaması yaptı.

Basın açıklamasını TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Sekreteri Süleyman Solmaz okudu.

Değerli Basın Emekçileri;

Dün Bahçeşehir Fi Side adlı rezidans inşaatında bir yük 
asansörünün düşmesi sonucu 3 işçi hayatını kaybetti. Ha-
yatını kaybeden işçi kardeşlerimiz Yasin Bakır, Şükrü Yaşar, 
Osman Yardımcı’nın yakınlarına başsağlığı diliyoruz.

Ülkemizde her yıl asansör facialarında birçok vatandaşı-
mız yaşamını yitiriyor, yaralanıyor. Her yıl birçok iş kolunda 
binlerce iş kazası yaşanıyor, yüzlerce emekçi hayatını kaybe-
diyor, binlerce emekçi yaralanıyor. Her yıl artan iş cinayetleri, 
ülkemizde işçi sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili düzenlemele-
rin ne kadar sorunlu olduğunu bir kez daha ortaya koyu-
yor. DİSK, KESK, TMMOB ve TTB İstanbul Bileşenleri olarak, 
yıllardır alınması gereken tedbirlere dair açıklamalar yapıyor, 
bilimsel çalışmalarımızı, raporlarımızı ilgililerle paylaşıyoruz.

Kimi zaman "ölçülmeyen karbon monoksit oranı", kimi 
zaman "bakımı yapılmayan cephe asansörü", bazen "ka-
patılmayan inşaat boşluğu", bazen de "çadırdaki elektrik 
kaçağı" olarak karşımıza çıkan, oysa asıl nedeni yıllardır uy-
gulanan neoliberal politikalar olan iş cinayetlerinde her yıl 
ortalama 1500 emekçi hayatını kaybederken, binlercesi iş 
göremez duruma gelecek derecede sakatlanıyor.

Yalvaç’ta tarım işçisi kadınlar; Soma’da, Ermenek’te ma-
den emekçileri; Davutpaşa ve Ostim’de imalathane işçileri, 
Mecidiyeköy’de, Esenyurt’ta inşaat işçileri iş cinayetlerinde, 
işçi katliamlarında canlarını veriyor. On binlerce emekçinin 
alın terine gözyaşı ve kan karışıyor.

En baştan söyleyelim; ölümlerin nedeni, kentsel rant ve 
yoğun emek sömürüsü için işçilerin yaşamlarını gözden çı-
karanlardır.  İşçi sağlığı ve güvenliği alanında kalıcı, kesin, 
güvenceli önlemleri almayan siyasi iktidar ve onun çevre-
sinde türeyen rantçı, yandaş sermaye grupları her yıl binler-
ce insanımızın yaşamını yitirmesinin başlıca sorumlularıdır.

Değerli Basın Mensupları,

Ülkemizde insan yaşamının ve emekçilerin hayatı hiçe 
sayılmaya devam ediyor.  Acı olansa toplumun buna alıştı-
rılması, duyarsızlaştırılmasıdır. Öte yandan inşaat sektörün-
de sürekli artarak devam eden ölümlü iş kazaları sonucu 
yetkililerce hiçbir önlem, hiç bir ders çıkartılmamaktadır.

Sık sık yaptığımız açıklamalarda da belirttiğimiz gibi 
inşaat sektöründe denetimlere ağırlık verilmesi gerek-
mektedir. İşçi sağlığı ve iş güvenliğinin sağlanmasında 
önemli görevi olan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 
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ise denetim görevini yerine getirmediği gibi yaptığı kısmi 
denetimlerde gerekli yaptırımları uygulamıyor, kazaları 
izlemekle yetiniyor. Büyük reklamlarla yürürlüğe konulan 
6331 sayılı İş Sağlığı Güvenliği Kanunu’nun yürürlükte ol-
duğu 2013 ve 2014 yıllarında iş kazaları ve iş kazası sonucu 
ölümler azalmadı. 2015 yılında da artarak devam eden iş 
cinayetlerinde yaşamını yitiren emekçi sayısı 1730’tir.

Her gün “iş kazası” sonucu yaşamını kaybeden beş işçi-
den ikisi inşaat çalışanıdır. Bu noktada Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı’nın görevinin ölümleri saymak ve kaza 
sonrası işyerlerine müfettiş göndermek değil kazaların ön-
lenmesini sağlamak olduğunu belirtmek isteriz.

Örneğin Torunlar Center’de 10 işçinin hayatına mal olan 
‘asansör faciası’ davasında tutuklu yargılanan 3 kişinin ser-
best bırakılmasında da görüldüğü gibi; bugüne kadar ya-
şanan iş cinayeti davalarında daha fazla kâr için en temel 
önlemleri almayan patronların yerine, birkaç mühendis ya 
da iş güvenliği uzmanı sorumlu gösterilir ya da herkes ak-
lanarak işin içerisinden çıkılırsa verilen cezaların yetersizliği 
ile yeni iş cinayetlerine davetiye çıkarılmış olur.

İşçi Sağlığı ve Güvenliği bütün çalışanları ilgilendiren, 
çalışma yaşamının en temel unsurlarından biridir. Bu alana 
ilişkin göstergeler temel insan hakları, çalışma yaşamı ve 
ülkelerin gelişmişliklerine ilişkin en önemli göstergelerin 
başında gelmektedir. 

Ülkemizin, çalışma yaşamı koşulları açısından hem hü-
kümetin hem de kamuoyunun olağanüstü hassasiyetle 
üzerine eğilmesi gereken son derece olumsuz bir tablo ile 
karşı karşıya olduğu tüm açıklığı ile ortadadır.

Ülkemiz, iş cinayetlerinde, işçi ölümlerinde dünyada en 
üst sıralarda yer almaktadır. Bu tablo AKP’nin iktidara gel-
mesiyle daha da vahim bir hal almıştır. 2003 yılında günde 
ortalama 3 işçi yaşamını yitirmekte iken, bugün bu sayı 
5-7 işçiye kadar çıkmıştır. Ne olmuştur da bu ölümler kat-
lanarak artmıştır? Yatırımlar mı artmıştır bu ülkede, yoksa 
üretim mi? Ülkemizde artan yalnızca talan, yağma ve işçi 
ölümleridir.

Bugün ülkemizde uygulanmakta olan neoliberal eko-
nomi politikaları sonucunda iş güvencesinin azalması, 
esnek çalışma biçimleri, çalışma koşullarının ağırlaşması; 
özelleştirme, sendikasızlaştırma ve taşeronlaştırmanın yay-
gınlaşması; sosyal güvenlik ve güvenceden yoksun kayıt 
dışı işçilik ve çocuk işçi çalıştırma, yasal düzenlemelerdeki 
yanlışlıklar iş cinayetlerinin başlıca nedenidir.

Bugün işçiyi her türlü korumadan uzak bırakan, mü-
hendis ve hekimi iş kazaları tazminatlarından sorumlu tu-
tan, işvereni ve iş yaşamını denetlemekten sorumlu olan 
devleti ise her türlü sorumluluktan arındıran bir politika ile 
karşı karşıyayız.

Yapılan araştırmalara göre iş kazalarının % 98’i, meslek 
hastalıklarının % 100’ü önlenebilir iken; gerekli önlemler 
alınmadığı için maalesef her yıl iş kazaları ve meslek hasta-
larından dolayı birçok insan hayatını kaybetmektedir. Çün-
kü AKP iktidarı ile çalışma yaşamının tüm kuralları değişti-
rilmiş, dönüştürülmüştür. Çalışma yaşamı esnekleştirilmiş, 
yeni çalışma türleri devreye sokulmuş, geçici istihdam, ta-
şeronluk, kısmi süreli çalışma, telafi çalışması, çağrı üzerine 
çalışma, serbest zaman uygulaması, denkleştirme süresi vb. 
uygulamalara geçilmiş, iş güvencesi kaldırılmış, işlerin taşe-
ronlara verilmesi kolaylaştırılmış; işçilerin tamamen patron-
ların belirlediği koşullarda çalışmasının önü açılmıştır.

Bu noktada iş cinayetlerinde ölümleri, yaralanmaları ve 
meslek hastalıklarını “işçinin kaderi”, “işin fıtratı” şeklinde ifa-
de etmek, bilinçli olarak gerçeğin üstünü örtmek demektir 
ve art niyetli bir yaklaşımdır.

Cinayetlerin sorumluları işyerinde gerekli tedbirleri al-
mayan işverenler, yasal düzenlemeleri ve ikincil mevzuat-
ları olması gerektiği gibi hazırlamayanlar ve gerekli dene-
timleri yapmayan ilgili bakanlıklardır.

Bir kez daha söylüyoruz; Emek-meslek örgütlerinin 
önerileri dikkate alınmadan hazırlanan mevzuatlar, yasa ve 
yönetmelikler, sözde tedbirlerdir. Bunlarla iş cinayetlerinin 
engellenmesi mümkün değildir. İşçi sağlığı ve iş güvenliği 
için “Önce insan, önce sağlık, önce güvenlik” anlayışı taşı-
mayan hiçbir düzenleme sorunlara çözüm getirmeyecek, 
iş cinayetlerini durduramayacaktır.

Çalışma hayatının yeniden düzenlenmesi, çalışma şart-
larının iyileştirilmesi, işçi ölümlerinin durdurulması için 
mücadele etmeyi temel görevi sayan DİSK, KESK, TMMOB 
ve TTB, piyasalaştırılmış değil insan odaklı bir işçi sağlığı ve 
güvenliği düzenlenmesi için önerilerini defalarca gerek ik-
tidarla gerekse kamuoyu ile paylaşmıştır. Ancak ne yazık 
ki; görüşlerimizin hiçbiri dikkate alınmamıştır. Bir kez daha 
söylüyoruz; emek ve meslek örgütlerine kulak verin, işçi 
ölümlerini durdurun, iş cinayetlerini durdurun.

DİSK İSTANBUL BÖLGE TEMSİLCİLİĞİ
KESK İSTANBUL ŞUBELER PLATFORMU

TMMOB İSTANBUL İL KOORDİNASYON KURULU
TTB- İSTANBUL TABİP ODASI
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45. DÖNEM 5. ODA DANIŞMA KURULU TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

45. Dönem 5. Oda Danışma Kurulu toplantısı 13 Şubat 2016 tarihinde Oda Merkezi’nde
153 kurul üyesinin katılımıyla gerçekleştirildi.

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

Sayın Birlik Başkanım, 

Sayın Oda ve Şube Yöneticileri,

Sayın Oda Onur ve Denetleme Kurulları Üyeleri,

Danışma Kurulu Üyesi Arkadaşlarım, 

Hepiniz hoş geldiniz. Oda Yönetim Kurulu adına   
sizleri saygıyla, dostlukla selamlıyorum. 

Bildiğimiz üzere Şube genel kurullarımızı, Odamızın ve 
mesleğimizin saygınlığına yakışır bir biçimde tamamla-
dık. Şube genel kurullarımız; ülkemizi, halkımızı, kamuyu, 
meslek ve meslektaş yararını ana eksen olarak kabul eden; 
mesleki ve demokratik mücadeleyi, birini diğerinin önüne 
koymadan yürüten çalışma anlayışımızın örgütümüz ge-
nelinde benimsendiğini tekrar göstermiştir. 

Genel kurullarımız, ülkemizin içinde bulunduğu ka-
ranlık ortamda emek vererek büyüttüğümüz demokratik 
mevzinin korunması gerektiğini bir kez daha göstermiştir. 

Bu vesileyle, Oda Yönetim Kurulu adına, görevden ay-
rılan Şube yöneticilerimize çalışmalarından dolayı tekrar 

teşekkür ederken Oda örgütlülüğüne katkılarının bundan 
sonra da her düzeyde sürmesini diliyorum. Yeni seçilen 
Şube yöneticilerimizi kutluyor, yeni dönem çalışmalarında 
başarılar diliyorum. 

Değerli Arkadaşlar,

Bugün, 5-6 Mart tarihlerinde yapılacak olan Oda genel 
kurulu öncesi son danışma kurulu toplantımızı yeni seçi-
len yöneticilerimizle birlikte yapıyoruz. 

Genel kurulda, Odamızda son iki yılda yürütülen çalış-
maları, dünya ve ülkemizdeki gelişmeleri; bu gelişmelerin 
mesleğimiz, ülkemiz, halkımız üzerindeki etkilerini değer-
lendireceğiz. Odamızın gelecek iki yılda izleyeceği politi-
kaların çerçevesini hep birlikte oluşturacağız. 

Bugünkü toplantımızda, Oda çalışmaları ve ülke gün-
deminin Odamıza yüklediği görevlere dair yapılacak de-
ğerlendirme ve öneriler, genel kurulumuzda yapılacak tar-
tışma ve alınacak kararlara zemin oluşturacaktır. 

Görüşmelere geçmeden önce, dünya ve Türkiye‘deki 
genel durum ile Oda çalışmaları üzerine görüşlerimizi kı-
saca paylaşmak istiyorum. 

Sevgili Arkadaşlar, 

Kapitalizmin birçok ülkeyi iflasa götüren büyük eko-
nomik-mali bunalımın sekizinci, kalıcılaşan ekonomik 
durgunluğun da yedinci yılındayız. Uluslararası ekonomi 
ve siyasette yeni yapılanma ve egemenlik çatışmaları da 
belirli dengeler ve karşı hamlelerle sürmekte, yer yer de 
kızışmaktadır. 

Bu bağlam içinde, başını ABD‘nin çektiği emperyalist 
ülkeler ile diğer büyük küresel aktörler olan Çin-Rusya ara-
sındaki çelişkiler de derinleşmektedir. Diğer yandan Avru-
pa Birliği‘nde zayıflama süreci devam etmektedir. 

Önümüzdeki yılların gerilim odakları olan Asya Pasifik, 
Ortadoğu ve Afrika‘nın jeostratejik konumu, söz konusu 
güçler arası çelişki-çatışmalara ve bu bölgelerdeki dirence 
bağlı olarak yeniden şekillenecektir. 
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AKP iktidarının dünya saflaşmasındaki yeri ise bellidir. 
Zira bu iktidar, uluslararası siyaset; örneğin İran, Libya, Suri-
ye konularında, başlarda izlediği politikaların aksine, nihai 
planda hep emperyalizmin yanında yer almıştır. 

Siyasal iktidar, Ukrayna ve Suriye gibi uluslararası ge-
rilimlerde görüldüğü üzere ve içine girilen yeni "soğuk 
savaşta" emperyalizmin yanındadır. Daha önce de belirt-
tiğim üzere, Rus uçağının düşürülmesi bu kapsamda de-
ğerlendirilmelidir. 

Zira mevcut iktidar; emperyalist kamp ile çelişkileri ar-
tan Rusya‘nın Suriye yönetimi yanındaki aktif tutumunu; 
sınır bölgelerimizdeki şeriatçı güçlerin zayıflatılmasını; 
Kürt sorununun aldığı yeni boyutlar; mezhepçi-milliyetçi 
hassasiyetleri ve emperyalizmin taşeronu olması gibi ne-
denlerden hareketle kabullenmek istememektedir. AKP ik-
tidarının NATO‘nun sınır bölgelerimizde konumlanmasını 
çeşitli vesilelerle sık sık istemesi, emperyalizmle ilişkilerine 
ayna tutucu niteliktedir. 

Değerli Arkadaşlar, 

Dünyada ve bölgemizde yaşanan siyasal gelişmeler 
ve ülkemizdeki parlamenter muhalefetin durumu, Erdo-
ğan-AKP iktidarının birinci derece önem verdiği başkanlık 
sistemi ve yeni anayasa arzusuna uygun bir atmosfer oluş-
turmaktadır. 

Zira Erdoğan-AKP iktidarı, bazen Batı‘dan eleştiri alsa 
ve ne kadar tartışmalı da olsa bir "seçim meşruiyeti"ne 
dayanmaktadır. Batı‘nın eleştirilerinin, hangi çerçevede 
olduğunu tarihten ve güncel durumdan çıkarsayabiliriz. 
Eleştirilerin ardındaki amacın gerçekten demokrasi, insan 
hakları, basın ve ifade özgürlüğü vb. olmadığını; daha fazla 
ve bire bir politika uygunluğu, yani hep "daha, daha fazla 
bağımlılık" olduğunu unutmamalıyız. 

Diğer yandan, yeni anayasa konusunun, başından beri 
emperyalist çevreler ve liberal kamuoyunun bütün kanat-
larının istem ve yönlendirmesi dâhilinde gündeme girdi-
ğini unutmamalıyız. 

Erdoğan-AKP iktidarının, neoliberal program ve politi-
kaları, baştan beri emperyalizmin ve büyük sermayenin 
istekleri doğrultusunda uyguladığı da açıktır. 

Kısaca, uluslararası iktisadi eklemlenme ve bütünleşme 
gereklerinin, düzenin ve neoliberal programın tamamlan-
ma gereksinimlerinin koşulladığı bir yeni anayasa girişimi 

söz konusudur. İktidar ve muhalefet kanatları bu konuda, 
özünde hemfikirdir. Bu, görmemiz gereken bir gerçekliktir. 

Sevgili Meslektaşlarım,

Bu gerçeklik içinde, yeni anayasa konusunun Türki-
ye‘nin bütünü ile birlikte TMMOB Yasası‘nı, yani Türkiye‘nin 
yüz akı demokratik mevzilerimizi doğrudan ilgilendirdiğini 
bilince çıkarmalıyız. 

TMMOB Yasası değişikliğinin, anayasa değişikliğini bek-
lemeyebileceği, önceki girişimlerden dolayı çok açıktır. 
Erdoğan-AKP iktidarının elde ettiği psikolojik ve maddi üs-
tünlük ile programlarını uygulamadaki hızı gözettiğimiz-
de, kamuoyunda yaygın kullanılan bir tabirle "istikrar" veya 
"normalleşme" mümkün değildir. Söz konusu yasa deği-
şikliğini, yine İmar Yasası değişiklikleri içinde gündeme 
getirmeye uygun koşulların var olduğunu tespit edebiliriz. 
Örgütümüzün bu duruma karşı her an ve bir bütün olarak 
hazır olması gerektiği de çok açıktır. 

Bu noktada, TMMOB‘nin mesleki uzmanlık alanına gi-
ren konuları ve hizmet alanlarını iktidarın rantçılığına terk 
etmeme mücadelesi, iktidarın diğer toplumsal alanlardaki 
uygulamalarına karşı var olan muhalefet duyarlılıkları ile 
yakın ilişkiyi ve birlikte muhalefeti zorunlu kılmaktadır. 

Önümüzdeki günlerde bu mücadelenin kızışması ka-
çınılmazdır. Şubelerimiz ve Odamız, önümüzdeki dönemi 
bu gereksinim ışığında tasarlamalıdır. 

TMMOB‘nin en örgütlü yapısı olan Makina Mühendis-
leri Odası olarak bu süreçte de üzerimize düşeni yapmak 
durumundayız. Odamız, süreklilik ve birlik içinde kendini 
bu anlayışla konumlandırmalı ve mesleki sorumluluklarını 
daha fazla uzmanlaşarak yerine getirmelidir. 

Değerli Arkadaşlarım,

Odamız, önümüzdeki dönemde yeni anayasa ve baş-
kanlık sistemi konuları yanı sıra ve onlarla iç içe olan konu-
larda da duyarlılıklarını sürdürmelidir. Odamız, ülke gün-
deminde yakıcı yeri bulunan Kürt sorununda sergilenen 
vahşete, laiklik düşmanı şeriatçı hamlelere, mezhepçiliğe 
ve ülke iç siyasetiyle bire bir bağlantılı kılınan Suriye savaşı 
ile iç ve dış savaş tamtamlarına karşı duyarlı olmalıdır. Oda-
mızın, geleneksel demokratik, yurtsever, barışçı, eşitlikçi, 
özgürlükçü çizgisi birlik içinde hassasiyetle korunmalı, bu 
tutum yeni koşullarda titizlikle sürdürülmelidir. 
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Değerli Dostlar,

22 gün sonra yapılacak genel kurula, iki yıllık çalışmala-
rımız üzerine kapsamlı bir çalışma raporu sunacağız. An-
cak bazı önemli konulara perspektif düzeyinde değinmek 
istiyorum. 

"Çıraklık" ve "kalfalık" dönemlerinde kamu birikimleri-
ni hızla özelleştiren iktidar, "ustalık" evresinde toplumsal 
yaşamda, kamu yönetiminde, kamusal görev ve işbölü-
münde, kamu açısından hayati önem taşıyan kurumlarda 
ve meslek alanlarında köklü değişiklikler yapmıştır. İktidar, 
şimdi de kentsel-kırsal dönüşüme, inşaat/yapı sektörüne, 
derelerin, ormanların satışına, doğayı metalaştırmaya yö-
neldi. Konu, mühendislik, mimarlık hizmetlerini devre dışı 
bırakmaya gelmiştir. TMMOB mevzuatını değiştirmeye yö-
nelik adımlar işte bu çerçeve içinde gündeme geldi. 

İktidar, özellikle 2007 yılından bu yana; Odalarımız ve 
TMMOB‘ye yönelik çeşitli girişimlerde bulunmuştur. 2009 
yılında Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu Rapo-
ru ile başlayan süreç;

•	 Başbakan,	Bakanlar	ve	bazı	belediye	başkanlarının		
 Odalarımızı hedefe koyan açıklamaları, 

•	 2011	yılındaki	kanun	hükmünde	kararname	(KHK)		
 düzenlemeleriyle kamu idari yapısı ve TMMOB‘yi   
 otoriter vesayet altına alınma girişimleri, 

•	 Aynı	KHK‘lerle	bütün	ülkenin	imara	açılması,	bütün		
 yetkilerin Çevre ve Şehircilik Bakanlığında toplanması, 

 Odalar ve belediyelerin yetkilerinin sınırlanması, 

•	 İmar	yasası	ve	bazı	yönetmelik	değişiklikleriyle		 	
 mesleki denetimlerimizin sınırlanmaya çalışılması,

•	 TMMOB	Yasası‘nı	değiştirme	girişimleri,

•	 Ve	Odalarımızın	idari	ve	mali	denetimlerinin	çeşitli		
 bakanlıklara verilmesi gibi girişimlerle sürmüştür. 

Bu kapsamdaki çeşitli yönetmelik,    
      genelge ve tebliğlerle;

•	 İş	güvenliği	mühendisliği	piyasaya	açılmış,	 	
 mühendisliğin teknik elemanlık düzeyine   
 indirilmesini sağlayan düzenlemeler yapılmıştır. 

•	 İş	güvenliği	kapsamındaki	periyodik	denetimler		 	
 piyasaya açılmıştır.

•	 İş	makinaları	eğitimleri	serbestleştirilmiştir.	

•	 AİTM	Yönetmeliğinde	benzer	değişiklikler	yapılmıştır.	

•	 Asansör	denetimleri	piyasaya	açılmıştır.	

•	 Uzaktan	eğitim	ve	teknoloji	fakülteleri	uygulamaları		
 ile mühendislik eğitimi yeni biçimlere dönüştürülmüş; 

 teknik öğretmenlere mühendis unvanı vermeye   
 yönelik programlar başlatılmıştır. 

İktidar ve maliyesi, hemen her alanı vergilendirmeye 
tabi tutmakta, mali cezaları artırarak her alana yaymaktadır. 

Yıllar önce LPG‘li araç denetimlerimizle başlayan maliye 
denetimleri, KDV konusunu aşarak 2008-2013 arası bütün 
faaliyetlerimizi kapsayan, çok yüklü bir kurumlar vergisi ce-
zasına dek varmıştır. 

Kısaca, bundan sonraki işleyişimizi verili koşullar içinde 
ama TMMOB ve Oda çalışma programları-ilkeleri doğrul-
tusunda gerçekleştirmek durumundayız. Bizim için temel 
ölçüt, yaptığımız-yapacağımız hizmetlerin kalitesini artır-
mak, hizmetlerin kamusal-toplumsal-mesleki yarar doğ-
rultusunda sürmesini sağlamak, gelir-gider dengelerini 
çok doğru bir şekilde kurmak, örgütsel yapımızın sürekli-
liğini sağlamak vb. olmalıdır. 

Bu açıdan, geçen çalışma dönemimiz içinde, bildiğimiz 
bütün olumsuzluklara karşın teknik hizmetlerimizin sürek-
liliği sağlanmış, asli teknik hizmetlerde yoğunlaşılmıştır. 
Odamızın sağladığı başarı, önümüzdeki dönem için de 
bize bir yol haritası çizmektedir. 

Muayene Kuruluşumuzun, basınçlı kaplar ve basınç-
lı ekipmanlar, tahribatsız muayene, kaldırma ve iletme 
makinaları, asansörler, iş makinaları, teleferik, teleksi ve 
teleksiyej, baca gazı-gürültü ve titreşim kirliliği ölçümleri, 
gaz yakma tesisleri, gaz yakan cihazlar, basınçlı kaplara yö-
nelik periyodik kontrol ve imalat süreci kontrolü ile proje 
ve uygunluk değerlendirmeleri, doğalgaz tesisatı, baca 
kontrolleri, yangın önleme ve söndürme sistemlerinin pe-
riyodik kontrolü, yürüyen merdiven/bant, depolama tank-
ları, kaynaklı imalat ve çelik konstrüksiyonlar, boru hatları, 
metalden işlenmiş parçalar ve alanında Türkiye‘deki ilk ak-
reditasyon olan araçların LPG/CNG yakıt sisteminin kont-
rolünü kapsar hale gelmesi, bize önemli bir teknik destek 
sunmaktadır. 
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Gençlik ve Spor Bakanlığı, Telekom ve askeri birliklerde 
yapmaya başladığımız çalışmalar ile meslek alanlarımızı il-
gilendiren konularda yapacağımız çalışmalar bizlere yeni 
alanları düşündürtmelidir. 

İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği uyarınca, çok sayıda 
ara teknik elemanın eğitimi ve belgelendirilmesinde yo-
ğunlaşmak; hastanelerdeki basınçlı hava ve hijyenik hava-
landırma tesisatı çalışmaları; tehlikeli ve çok tehlikeli işler-
de çalışanların eğitim ve belgelendirilmesi; Oda merkezi 
adına düzenlediğimiz teknik etkinlikler sonucu meslektaş-
larımıza yönelik yapılacak belgelendirmeler (hidrolik-pnö-
matik mühendis yetkilendirmesi, bakım mühendisliği 
yetkilendirmesi, tıbbi cihaz alanında mühendis belgelen-
dirmesi, imalat sanayiine yönelik mühendis belgelendir-
mesi vb.) bu kapsamda değerlendirilmelidir. 

Yeni meslek uygulama alanları oluşturma yöneliminin 
sürekli kılınması, eski rahatlıklarımızdan uzaklaşmamıza ve 
yeni bir işleyişe geçişte bizlere önemli hareket olanakları 
sunacaktır. 

Diğer yandan, artık üye aidatlarını toplamaya daha fazla 
yönelmemiz, üyelerimizin Odaya sahip çıkmalarının özel 
çabalarla sağlanması, yeni dönemin gereklilikleri arasında 
yer almalı ve üzerinde hassasiyetle durulmalıdır. Bütün bu 
konular önümüzdeki dönemin çalışma programlarında 
mutlaka yer almalıdır. 

Odamızın maliye dışında, Çevre ve Şehircilik Bakanlı-
ğı‘nın idari ve mali denetimine tabi olacağını gözettiğimiz-
de, işleyişimizin mevcut yönetmeliklerimiz doğrultusunda 
düzenlenmesi hayati önem taşımaktadır. Bu husus hemen 
her konu için mutlaka geçerli olmalıdır. 

Örgütümüz, başta yöneticilerimiz ve teknik görevlile-
rimiz olmak üzere, yönetmeliklerimiz üzerinde çalışmalı, 
kendilerini ve birbirlerini eğitmeli, yönlendirmeli, bilgilen-
dirmelidir. 

Sevgili Meslektaşlarım,

Son derece hassas olmamız gereken yeni durumlar da 
söz konusudur. Örneğin akredite kuruluşların sayısının her 
geçen gün artması ve meslek odalarının kamu adına yap-
makla yükümlü oldukları mesleki denetimlerin kaldırılma-
sı; üye ile üyenin, üyeler ile şubelerin ve şubelerin birbirleri 
ile çıkar temelinde ayrışmasını, rekabetini teşvik edici ola-
bilecektir. 

Açıkça görelim, meslek odalarının üyeleriyle bugüne 
kadar kurduğu ilişki zayıflatılmak istenmektedir. Bu durum 
ve bu süreç, TMMOB Yasası‘nda yapılmak istenen değişik-
liklerle uyuşmaktadır. 

Burada özel çıkar-genel çıkar ilişkisi ve çelişkilerine 
karşı; genel, kamusal, toplumsal, mesleki yarar ilkeleri ile 
üye-meslektaş-Şube-Oda ilişkisini bir bütün olarak ön 
planda tutmalıyız. 

Görüleceği üzere hemen her alanda konu gelip, TM-
MOB ve Odamızın kuruluş yasalarındaki temel manzu-
meye, çalışma program ve ilkelerimizin her koşulda sü-
rekliliğini sağlamaya dayanmaktadır. Bu nedenle direnç 
ve mücadelemizin tarihsel ve güncel dayanaklarına karşı 
özgüvenle yaklaşmalıyız. Yeter ki mücadele edelim, bu 
mevziyi koruyacağımız ve geleceğe taşıyacağımız kesindir. 

Sevgili Meslektaşlarım,

Örgütlü üye ilişkilerimizi yeni yöntemler ekleyerek ge-
liştirmemiz, daha fazla üye ile temas kurmamız ve onları 
örgütlü üye ağına dahil etmemiz gerekiyor. 

2005 sonrasının mali rehavet ortamından artık kesin 
olarak çıkmalı, disipline olmalıyız. 

Gelir-gider denkliği sağlamayan etkinlikleri gözden ge-
çirmeli, etkinliklerimizi en ekonomik ve en yüksek mesleki 
gereklilik dengesi kurarak örgütlemeliyiz.

Yeni bina, yeni mefruşat vb. politikaları değiştirmelidir. 
Örgütümüze yeni yük getirmemeliyiz. 

Çalışma programları yanında, aylık, üç aylık, altı aylık, yıl-
lık ve iki yıllık iş planlamaları ve ayrıca personel planlaması 
yapmalıyız. 

Teknik görevliler başta olmak üzere bütün çalışanlarımı-
zı sorunlarımıza ortak etmeliyiz. 

Mühendis eğitimleri ve ara eleman eğitimlerini, periyodik 
kontrolleri ve bilirkişi-ekspertiz hizmetlerini geliştirmeliyiz. 

SMM denetimlerini, Şubelerin kendi içinde ve Oda ge-
nelinde tekleşmiş ve doğru bir biçimde yapabilmeliyiz. 

Temsilciliklerimiz yalnız bırakılmamalı; işyeri temsilcilik-
leri işletilmeli, yenileri kurulmalı, olağan işleyiş içinde de-
netleme mekanizmaları çalışmalı; Şube-Temsilcilik bütün-
lüğü oluşturulmalıdır. 
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Oda merkezi olarak Şubelerimizden çeşitli konularda 
görüş istediğimizde hiç görüş belirtmeyen Şubelerimizin 
varlığı, komisyonların ismen kurulduğunu ve çalışmadığını 
göstermektedir. Dolayısıyla komisyonlar ismen kurulma-
malı, işleyen organlarımız olmalıdır. Aynı hassasiyet meslek 
dalı komisyonlarımız için de gösterilmelidir. 

Odamızın yeni üyelerle buluşması; yeni meslek alanla-
rında akredite olması; daha fazla öğrenci üyeye yönelmesi, 
öğrenci üye çalışmalarını içselleştirmesi, öğrenci üye ko-
misyonlarına ilgi gösterilmesi ve kendisini kesintisiz şekil-
de yeniden üreterek yoluna devam etmesi, mesleğimiz ve 
ülkemizin geleceğinin en büyük umut odaklarından birisi-
dir. Bu gerçeğin farkında olmalıyız. 

Bilimi ve tekniği kâr hırsına, insanca demokratik bir 
yaşamı gerici karanlığa terk eden anlayışa karşı umudun 
kurulacağı yer, kendimizi gerektiği gibi örgütlendirmemiz 
olacaktır. 

Tamamlamakta olduğumuz çalışma dönemi içinde 
yaptığımız pek çok başarılı çalışmayı farkında olarak sür-
dürmemiz ve yeni çalışma dönemine dönük işlevsel plan-
lamaları yapmamız gerekir. 

Odamızın kamuoyunda takdir edilen etkinlik ve çalış-
ma düzeyi ile meslek alanlarımızı koruma ve genişletme 
çalışmalarının, yalnızca örgütlü üyelerimize dayanarak ger-

çekleştirildiğini özellikle belirterek, bu özelliğimizin gelişti-
rilmesinin, önümüzdeki dönem açısından taşıdığı öneme 
vurgu yapmak istiyorum. 

Şimdi zaman; mesleğimiz, onurumuz, bağımsızlığımız 
için; sanayileşmeyi, planlı, tam istihdamı ve toplumsal 
refahı hedefleyen bir kalkınma için; gerçek bir siyasal ve 
toplumsal demokratikleşmeyi, bir arada kardeşçe yaşa-
mayı hedefleyen bir toplumsal düzen için; yeni kuşaklara 
güzel bir gelecek bırakmak için daha fazla çaba sarf etme 
zamanıdır. 

Bu nedenle Odamız ve TMMOB‘de yaratılan birlik esprisi 
en üst düzeyde korunmalı ve geliştirilmelidir. 

Sevgili Arkadaşlar,

Odamızın ve TMMOB‘mizin ülkemizden, halktan, ka-
mudan, meslek ve meslektaştan yana çalışma program ve 
ilkelerini her koşulda savunmak, yaşama geçirmek, örgüt-
lülüğümüz ve çalışmalarımızı içinde bulunduğumuz "yeni 
Türkiye" koşullarında coşku ve dirençle devam ettirmek ve 
geliştirmek hepimizin görevidir. 

Bu bilinçle genel kurulumuzun, birlik, mücadele, daya-
nışma ve örgütlülük seviyemizi yükseltmesini diliyor, bu-
rada bulunan herkesi ve bütün üyelerimizi bu ortak gücü 
sahiplenmeye davet ediyorum.
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Ülkedeki baskıcı düzene karşı halkın sesi olan Birgün            
gazetesi, varlığını sürdürebilmek için başlattığı “Baskılara         
boyun eğmeyen Birgün’e destek ol” kampanyası çerçevesinde 
15 Şubat 2015 tarihinde TMMOB’yi ziyaret etti.

Birgün gazetesi İmtiyaz Sahibi İbrahim Aydın, Yayın Danış-
manı Barış İnce, Ankara Temsilcisi Yaşar Aydın, Ankara İstih-
barat Şefi Nurcan Gökdemir’in ziyaretinde TMMOB Yönetim 
Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, Yönetim Kurulu II. Başkanı 
Züber Akgöl, Yönetim Kurulu üyeleri Ekrem Poyraz, Kemal 
Zeki Taydaş ve TMMOB Genel Sekreteri Dersim Gül bulundu.

DİSK, KESK, TMMOB ve TTB Ankara birimleri 17 Şubat’ta 
Ankara’da gerçekleştirilen bombalı terör saldırısını kına-
mak ve hayatını kaybedenleri anmak için, 24 Şubat 2016                
Çarşamba günü katliamın gerçekleştiği Merasim Sokak gi-
rişine karanfil bırakarak, saygı duruşunda bulundular. Bura-
da, örgütler adına konuşan KESK Ankara Şubeler Platformu 
Dönem Sözcüsü Mevlüt Çakmak, "Önce Reyhanlı`da, ardın-
dan Diyarbakır, Suruç, Ankara ve Sultanahmet`te sonrasında 
yine Ankara`da patlayan bomba ile bir kez daha sarsıldık… 
Patlayan bomba yalnızca Ankara`yı değil tüm ülkeyi sarstı. 
Aydınlatılamayan tüm katliamlar, sonrasında yeni katliamlara zemin hazırlamaktadır. Yaşanan bu ve önceki katliamların 
sorumluları, saldırı ile ilgili tüm gerçekler ortaya çıkarılmalı, bu saldırılara neden olanlar hesap vermelidir. Bu alçakça saldırıyı 
şiddetle kınıyor ve lanetliyor, öncelikle tüm halkımıza başsağlığı, yaralı yurttaşlarımıza acil şifalar diliyoruz" dedi.

DİSK, KESK,TMMOB, TTB ANKARA`DAKİ PATLAMAYI KINADI

BİRGÜN GAZETESİNDEN DESTEK VE DAYANIŞMA ZİYARETİ

Artvin Cerattepe’de maden işletmeciliğine karşı direnen 
yöre halkına Ankara’dan da destek geldi.

Ankara'da 16 Şubat Salı akşamı Yüksel Caddesi'nde        
"Cerattepe geçilmez, Artvin halkı yenilmez" pankartı altın-
da talana karşı yaşama savunanlar için buluşuldu. Eylemde,       
Artvin Eğitim ve Kalkınma Vakfı Başkanı Demir Akın bir açık-
lama yaptı.

Eyleme TMMOB Genel Sekreteri Dersim Gül ve TMMOB 
üyeleri de katıldı.

ANKARA`DAN CERATTEPE DİRENİŞİNE DESTEK
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MÜHENDİS KADINLAR

AKP’nin kadınların çalışma yaşamındaki güçlüklerini, 
‘analık görevlerini’ yeri getirmede karşılaştığı zorlukla-
rı ortadan kaldırma iddiasıyla Meclis’e sunduğu tasarı, 
tuzak maddeler içeriyor. Kadının çalışma yaşamından 
uzaklaşmasına neden olacak hükümler içeren düzen-
leme, yeni haklar getiriyormuş gibi görünse de, aslında 
birçok kazanılmış hakkı ortadan kaldırıyor.

Düzenlemenin sihirli sözcüğü: ‘esnek çalışma’. Esnek ve 
güvencesiz çalışmanın, öncelikle doğum ve annelik üzerin-
den kadınlara, daha sonra bütün çalışanlara yaygınlaştırılaca-
ğı vurgulanıyor. Kadının yarı zamanlı çalıştığında ekonomik 
kayba uğramayacağına yönelik haberlere karşın, kadınların 
yarı zamanlı çalışması durumunda yarım maaş alacağını ifa-
de edemiyorlar. Kadınları çalışma yaşamı ile doğum yapmak 
arasında tercihe zorluyorlar ve sadece annelik rolü üzerinden 
tanımlıyor. Kadın annelikle var edilmeye çalışılıyor. Bu özel is-
tihdam bürolarına giden yol, aslında kiralık işçi sisteminin ya-
salaşmasıdır.

Çocuklara bakma ve onların eğitimi ile ilgilenme görevi 
toplumsal cinsiyet rollerinin bir gereği olarak kadına biçil-
miş bir görev olarak görülüyor devredilemez ve asıl iş olarak 
tanımlanıyor.

Bu nedenle uygulamanın doğumdan sonraki 5 - 6 yıl bo-
yunca kadına kısmi süreli çalışma önerdiği anlaşılmaktadır.  
Kısaca kadınlara asıl olarak annelik kariyeri önerilmekte, an-
nelikten arta kalan zamanlarında ise düşük ücretlerle, eksik 
primlerle, yarı zamanlı olduğu için vasıfsız olarak tanımlanan 
işlerde çalışma seçeneği sunulmaktadır.

Sağlıktan, eğitime çocukların ihtiyacı olan her türlü hizme-
tin paralı hale geldiği koşullarda bir sefere mahsus cüzi maddi 
yardım yapma düzenlemesi, hazırlanan bu esnek, güvencesiz 
çalışmaya dayalı programın reklamından ve parasal bağımlı-
lık yaratarak bağımlı ve biat eden bir toplum yaratmaktan 
ibarettir. 

Program kapsamında öngörülen yarı zamanlı çalışma ka-
dınları, düşük ücretlerle,  başta sendika hakkı olmak üzere en 
temel haklardan mahrum biçimde kayıt dışı çalışmaya itecek-
tir.  Çocuk işçiliği de bu durumda artacaktır. 

Sonuç olarak;

“Özel İstihdam Büroları” ile yani kiralık işçi sistemiyle, ka-
dınlar daha çok istihdam alanlarından uzaklaştırılacaktır. Çalı-
şan Kadınların özellikle bu uygulama ile fazla mesai, dinlenme 
hakkı, haftalık izin, süt izni, doğum izni gibi hakları tarih ola-
caktır. Bütün bu politikaların altında yatan gerici yobaz bir zih-
niyettir ve neoliberal politikaların sosyal yıkım yasalarıdır.   Bu 
bakış acısıyla sadece anne olarak görülen kadın, öncelikle an-
nelik görevine yerine getirmelidir çünkü “Kadının en önemli 
kariyeri anneliktir”. Gene bu doğrultuda kadına biçilen rol, 
istihdamdan çekilmesi dir, bunun altında “kadınlar iş aradı-
ğı için işsizlik yüksek” anlayışının yattığı çok açıktır. AKP’nin 
sürekli olarak kullandığı cinsiyetçi söylemler, bu yeni yasa da 
esnek ve güvencesiz çalışmanın ilk önce kadınlar üzerinden 
uygulanacağının ve kazanılan hakların nasıl gasp edilece-
ğini göstermektedir. Biz kadınlar olarak bu aldatmacaya karşı 
uyanık olmalı esnek ve güvencesiz çalışma koşullarına, kayıt 
dışı ve taşeron çalıştırmaya karşı mücadeleye etmeliyiz. Eşit 
işe eşit ücret şiarıyla “Özel istihdam bürolarını” kapatılıp ye-
rine güvenceli iş ve gelecek için taleplerimizi yükseltmeliyiz. 
Tüm cinsiyetçi söylemlere ve politikalara karşı, erkek egemen 
zihniyete karşı, şiddete ve tacize karşı birlikte olmak bu “Müj-
de “ aldatmacasını teşhir ederek, yasanın neler getirdiğini her 
yerde paylaşmalı ve mücadele etmeliyiz. Özgür, Eşitlikçi bir 
dünya için safları sıklaştıralım..

TMMOB MMO Adana Şube
Kadın Komisyonu

"MÜJDE" DEDİLER, KÖLELİK ÇIKTI !
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TEKNOLOJİ

ÖZET : Yükselen enerji maliyetleri ve artan çevre bilinci sayesinde, sanayide çalışan sektörleri kendi fabrikalarındaki atıkları 
(katı, sıvı, gaz) değerlendirme yönüne sevk etmiştir.  Özellikle bölgemizde çalışan demir çelik fabrikalarından elde edilebilecek 
birçok atık ısı kaynağı mevcuttur. Bacalardan dışarıya atılan sıcak gazlar, basınçlı hava elde etmek için kullanılan elektrik enerjisinin 
belirli bir miktarı olan ısı enerjisi vb. örnekler verilebilir.

Atık ısı değerlendirme, sanayi tesislerinde enerji yönetiminin önemli bir boyutudur. Atık ısının kullanılabileceği yerleri tespit 
etmek, uygulanabilecek sistemlerin ekonomik bir değerlendirmesini yapmak gereklidir. 

Bu çalışmada fırın bacasından atılan atık sıcak gaz kullanılarak, ısı değiştiriciler yardımıyla elde edilecek enerjinin merkezi ısıtma 
ve soğutma sistemlerinde kullanılabilirliğine bakılacaktır.

Anahtar kelime : Isı değiştiriciler, Isı geri kazanımı

1. GİRİŞ
Isı değiştiriciler, farklı sıcaklıktaki iki veya daha fazla akışkan arasında ısı alışverişi yapmak üzere özel olarak tasarlanmış 

ısıl cihazlardır.

Çoğu ısı değiştiricilerinde akışkanlar birbirine karışmaz, bir yüzeyle birbirlerinden ayrı tutulur. 

Hasan KILINÇ,  /  Yrd. Doç. Dr. Semir GÖKPINAR  /  İskenderun Teknik Üniversitesi

SANAYİDE ATIK ISI GERİ KAZANIMINDA
ISI DEĞİŞTİRİCİLERİN KULLANILMASI

Isı değiştiricileri aşağıdaki gibi sınıflandırılabilir.

1. Isı Değişim Sekline Göre Sınıflama
2. Isı Geçiş Yüzeyinin Isı Geçiş Hacmine Oranına Göre Sınıflama
3. Farklı Akışkan Sayısına Göre Sınıflama
4. Isı Geçiş Mekanizmasına Göre Sınıflama
5. Akıma Göre Sınıflama
6. Konstrüksiyon Özelliklerine Göre Sınıflama

Günümüzde enerji kaynaklarının kullanımı giderek daha fazla önem arz etmektedir. Mevcut yakıtların kullanım şekilleri 
kendi içlerinde farklılık göstermesine ek olarak kullanım sonucunda çevreye olan olumsuz etkileri de hesaba katılmaya 
başlanmıştır. Özellikle enerjinin fazla tüketildiği sektörlerde, enerjinin verimli kullanılması ve maliyetlerinin azaltılması çalış-
maları yapılmaktadır. 

Atık gazlardan ısı geri kazanım amacı ile kullanılacak ısı cihazları, enerji tasarrufu ve hava kirliliği açısından yararlar sağla-
yacaktır. Atık gazlardan ısı geri kazanımında ısı değiştiriciler kullanılmaktadır.

Şekil 1. Dolaylı Temaslı Şekil 2. Doğrudan Temaslı

38



TEKNOLOJİ

Örnekleme için seçilen Ekinciler Demir ve Çelik San. 
A.Ş. Tav fırınında ısıtılan kütükler ( yaklaşık 1.200 °C ) daha 
sonra haddelenmek üzere tezgahlara gönderilir. Isıtma iş-
leminde doğalgaz ve hava kullanılmaktadır. Fırın içerisinde 
yanma sonucunda 300 – 400 °C arası atık gaz fan yardımı 
ile bacadan dışarıya atılır. Bu atık gazı bir ısı değiştiriciden 
geçirerek su elde edilebilecektir.

Elde edilen sıcak su fabrika genelinde iklimlendirmede, 
yemekhanenin ihtiyacı olan sıcak suyun elde edilmesinde 
ve fabrika içerisinde kullanılan oksijen gazının sıvı halden 
gaz haline dönüştürmek için kullanılabilecektir. Şu anda 
bu ihtiyaçları doğalgaz ile çalışan kazanlardan elde edil-
mektedir. Bu hem yer altı kaynaklarının kullanım israfını 
hem de çevre kirliliğini arttırmaktadır.  

2. ÖRNEK HESAP YÖNTEMİ

İşletmede mevcut koşulları ve atık ısıdan elde edece-
ğimiz enerji miktarı hesabını yaklaşık olarak aşağıdaki gibi 
gösterebiliriz.

Fan debisi,  V: 40.000 Nm³/h

Havanın yoğunluğu, ρ: 0,5476 kg/Nm³ ( 350 °C için )

Havanın entalpisi, h1: 94,42 kcal/kg ( 350 °C için )

Havanın entalpisi, h2: 31,51 kcal/kg ( 120 °C için )

Havanın kütlesel debisi  : M = V X ρ = 40.000 X 0,5476 = 27.380 kg/h 

Elde edilecek sıcak su enerjisi :
Q = M X ( h1 – h2 ) = 27.380 x ( 94,42 – 31,51 ) Q = 1.640.000 kcal/h

Verimi %75 olarak hesaplanırsa ısıl kapasitemiz:
1.640.000 X 0,75 = 1.230.000 kcal/h

3. SONUÇ

Enerji tasarrufu kar demektir. İsraf edilen her kalori eko-
nomik gelişmenin önünde bir engeldir. Endüstriyel atık 
ısıdan geri kazanılan ısı miktarı tüm ülkemizde bulunan 
enerji tesisleri dikkate alınırsa, elde edilecek tasarrufun 
çok yüksek miktarda çıkacağı örneklemede  hesaplanan 
tasarrufun miktarında görülmektedir. Böylece enerjinin 
ekonomik kullanımı sağlanmış olmakla birlikte dışarıdan 
ithal edilen yakıt miktarlarında da önemli bir miktar tasar-
ruf edilmiş olur. 

Hesapları yapılan ısı değiştirici sayesinde endüstriyel te-
sislerdeki sıcak su ihtiyacı ve ortam ısıtılmasının atık baca 
gazı ısısından yararlanılarak sağlanması mümkündür.   

KAYNAKLAR:

1 – S. Dalkılıç, Bir fırına ait bacadan ısı değiştirici yardımıyla atık 

ısı geri kazanımı, makale

2 – Doç. Dr. M. Can, Endüstriyel atık akışkanların değerlendirilme-

si ve ülke ekonomisine katkısı, ekoloji dergisi, 1995

3 – Ç. Kara, kompresörlerde enerji geri kazanım sistemleri, 3. Ulu-

sal hidrolik pinomatik kongresi ve sergisi, 2003

4 – Yrd. Doç. K. Çomaklı, Sıcak su üretimi için baca gazı atık ener-

jinin kullanımı, makale, 2011

Aşağıdaki resimde tipik bir Demir Çelik fabrikasında uygulanan kütük ısıtma akış şeması görülmektedir. 

YEMEKHANE
BÜRO

ISITMA
OKSİJEN

GAZLAŞTIRMA

120 ºC350 ºC

70 ºC80 ºC

FAN
BACA

ISI
DEĞİŞTİRİCİTAV FIRINI
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YİTİRDİKLERİMİZ

Uğur MUMCU
Doğum : 1942, Kırşehir

Ölüm : 24 Ocak 1993, Ankara

Türk gazeteci, araştırmacı ve yazar. 24 Ocak 1993’te Ankara’da Karlı Sokak’taki evinin 
önünde, arabasına konulan bombanın patlaması sonucu suikasta kurban giderek 
yaşamını yitirmiştir.

Yaşar KEMAL
Doğum : 6 Ekim 1923, Hemite

Ölüm : 28 Şubat 2015, İstanbul

Romancı, senaryo ve öykü yazarı. Türk edebiyatının en önde gelen yazarlarından 
biridir. İlk öykü kitabı Sarı Sıcak’ta da yer alan Bebek öyküsü ile ilk romanı İnce 
Memed, Cumhuriyet’te tefrika edildi.

Hasan Hüseyin KORKMAZGİL
Doğum : 1927, Gürün

Ölüm : 28 Şubat 1984, Ankara Toplumcu-gerçekçi şiirin önde gelen temsilcilerinden biri olan şairdir.

Özdemir ASAF
Doğum : 11 Haziran 1923, Ankara

Ölüm : 28 Ocak 1981, İstanbul
Cumhuriyet dönemi Türk şairlerdendir. Asıl adı Halit Özdemir Arun’dur. Babası Meh-
met Asaf Şura-yı Devlet’in kurucularındandır.

Abdi İPEKÇİ
Doğum : 9 Ağustos 1929, İstanbul

Ölüm : 1 Şubat 1979, İstanbul

12 eylül öncesinin terör döneminde, birlik, beraberlik ve barış düşüncesini savunan 
yazılarıyla ön plana çıkan Milliyet Gazetesi genel yayın müdürü ve baş yazarı Abdi 
İpekçi, 1 şubat 1979 akşamı gazeteden Nişantaşı’ndaki evine giderken otomobilinde 
uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi.

Muhammer AKSOY
Doğum : 1917, İbradı

Ölüm : 31 Ocak 1990, Ankara

Hukukçu ve siyaset adamı. 1961 Anayasasını hazırlayan komisyonun sözcülüğünü 
yapmıştır. Milletvekili Numan Aksoy’un oğludur. 1990 yılında, faili meçhul bir cinayet 
sonucu öldürülmüştür.

Hrant DİNK
Doğum : 15 Eylül 1954, Malatya

Ölüm : 19 Ocak 2007, İstanbul

Türkiye Ermenisi gazeteci. 19 Ocak 2007 tarihinde saat 15:00 sıralarında, genel yayın 
yönetmeni olduğu Agos Gazetesinin Şişli Halaskârgazi Caddesi üzerindeki binası 
önünde uğradığı silahlı saldırı neticesinde hayatını kaybetti.

Metin GÖKTEPE
Doğum : 10 Nisan 1968, Sivas

Ölüm : 8 Ocak 1996, İstanbul
Metin Göktepe 8 Ocak 1996’da İstanbul’da gözaltında işkence yapılarak öldürülen 
gazeteci, Evrensel gazetesi muhabiri idi.

 Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi maliye ve iktisat bölümü'nü 
bitirdi. Maliye Bakanlığı'nda müfettiş yardımcılığı ve müfettişlik, darphane 
müdürlüğü, Kültür Bakanlığı'nda kültür yayınları danışma kurulu üyeliği, 
Orta Doğu İktisat Bankası yönetim kurulu üyeliği ve 25 yılı aşkın Türk Dil 
Kurumu üyeliği görevlerinde bulunmuştur. Yayınevlerinde danışmanlık, 
ansiklopedilerde redaktörlük, çevirmenlik yaptı.

Cemal SÜREYA
Şair ve Yazar. Asıl Adı Cemalettin Seber’dir.

Doğum : 1931, Pülümür

Ölüm : 9 Ocak 1990, İstanbul

Sizin hiç babanız öldü mü?
Benim bir kere öldü kör oldum
Yıkadılar aldılar götürdüler
Babamdan ummazdım bunu kör oldum
Siz hiç hamama gittiniz mi?
Ben gittim lambanın biri söndü
Gözümün biri söndü kör oldum
Tepede bir gökyüzü vardı yuvarlak
Şöylelemesine maviydi kör oldum
Taşlara gelince hamam taşlarına
Taşlar pırıl pırıldı ayna gibiydi
Taşlarda yüzümün yarısını gördüm
Bir şey gibiydi bir şey gibi kötü
Yüzümden ummazdım bunu kör oldum
Siz hiç sabunluyken ağladınız mı?
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ZEKA OYUNLARI

Kanada'ya Taşınan Bir İzmirli'nin Günlüğü
Aşağıda okuyacağınız metinden, yurt dışında yaşayan çok eski bir dostumdan 

gelen elektronik posta sayesinde haberdar oldum ve çok hoşuma gitti. Önce 
net aleminde bir arama yaptırdım ki zaten baya bir meşhur olmuş bile. Sonra da 
bizim mahalleye baktım. Daha önce herhangi bir Milliyet Blog yazarı dostumuz bu 
sayfalarda paylaşmış mı diye. Bizim tezgaha henüz düşmediğini görünce sizlerle 
paylaşmak istedim.

Bu can sıkıntılı halimde bile beni çok güldürdü ve biraz olsun neşelendirdi. 
Umarım hoşunuza gider. Özellikle, Güzelİzmirli dostların dikkatlerine, haniKanada'ya 
falan taşınmayı düşünenler var ise diye...

Sevgili Günlük

12 Ağustos: Göçmenlik başvurum kabul edildikten sonra Kanada'daki yeni evime 
taşındım. Çok heyecanlıyım. Bura çok güzel. Dağların manzarası muhteşem… 
Onların karlarla kaplı halini görebilmek için sabrımı zorluyorum.

14 Ekim: Kanada dünyanın en güzel yeri. Yapraklar kırmızı ve turuncunun 
tonlarına dönmeye başladı. Bir atla kir gezintisi yaptım ve bir kaç geyik gördüm. Çok 
güzeldiler. Muhtemelen yeryüzündeki en harika hayvanlar. Burası cennet olmalı. 
Burayı çok seviyorum

11 Kasım: Geyik avlama sezonu kısa bir sure sonra başlıyor. Böyle harika hayvanları 
öldürmeyi nasıl olurda isterler anlamıyorum. Umarım yakında kar yağısı başlar. 
Burayı seviyorum.

2 Aralık: Dün gece kar yağdı. Her yerin beyaz bir örtü ile kaplanışını seyretmek 
için gece kalktım. Tıpkı kartpostal gibi… Meğer yıllarca İzmir'de yaşayarak kendime 
haksızlık etmişim. Dışarı çıktık merdivenlerdeki ve garajın önündeki karları kürekle 
temizledik. Kartopu oynadık (ben kazandım:)

Kar temizleme makinesi (belediye'nin) gelince, garajın önündeki karları tekrar 
temizlemek zorunda kaldık. Harika bir yer. Kanada’yı çok ama çok seviyorum.

12 Aralık: Dün gece biraz daha kar yağdı. Kürekle garajın önündeki karları tekrar 
temizledik. Burayı seviyorum.

19 Aralık: Dün gece biraz daha kar yağdı. İşe gitmek için garajdan çıkamadım. 

Burası çok güzel bir yer fakat kürekle kar temizlemekten yoruldum. Kar temizleme 
makinesine lanet olsun! Sanki beni bekliyor ve sonra yoldan geçerek karları garaj 
kapıma yığıyor.

22 Aralık: Bu beyaz b.ktan dün gece biraz daha yağdı. Kürekle kar atmaktan ellerim 
su topladı ve belim ağrımaya başladı. Kar temizleme makinesini ben garajın onunu 
kürekle temizleyene kadar yolun kösesinde gizlendiğini düşünüyorum p…vengin.

25 Aralık: S.çtığımın karı, yine yağdı. Eğer kar temizleme makinesini kullanan 
p..evengi bir elime geçirirsem yemin ederim o puştu geberteceğim.

Yollardaki lanet buzları eritmek için neden daha fazla tuz kullanmadığını 
anlamıyorum.

27 Aralık: Allahın belası, dün gece yine kar yağdı. Kar temizleme makinesinin 
en son gelişinden beri 3 gündür karları kürekle atamadığım için eve hapsoldum. 
Hiç bir yere gidemiyorum. Hava durumunu sunan spiker bu gece 25 santim daha 
yağacağını söyledi. 25 cm. karın kaç kürek edeceğini sizler biliyor musunuz?

28 Aralık: Kuş beyinli spiker yanılmış, tam 83 cm. daha kar yağdı. Bu gidişle karlar 
yazdan önce erimez. Kar temizleme aracı kara saplandı ve hıyar oğlu hıyar sürücü 
benden küreğimi ödünç istedi. Karları temizlerken tam altı kürek kırdığımı ve 
sonuncusunu da onun kalın kafasında kırmaktan zevk duyacağımı söyledim.

4 Ocak: Nihayet evden çıkabildim. Markete gittim ve yiyecek aldım. Dönüşte lanet 
geyiğin biri arabamın önüne atladı. Arabamda yaklaşık 3000 dolarlık hasar var. 
Bu hayvanların hepsini gebertmek lazım... Lanet çirkin yaratıklar her yerde varlar. 
Umarım avcılar hepsinin kökünü kurutur.

3 Mayıs: Arabayı şehirde bir tamirciye götürdüm. Yollara dökülen baş belası tuzlar 
yüzünden arabamın kaportası çürümüş.

10 Mayıs: Türkiye’ye kesin dönüş yaptım ve İzmir’ime bir daha ayrılmamak üzere 
yerleştim.

Suratına s.çayım Kanada'nın da, karın da, geyiklerin de....

Son söz: İzmir' in tadına bakan bir kişi İzmir' siz kaldığında sudan çıkmış balığa 
döner.

Not: Yazının sahibini de bulmaya çalıştım ama maalsef başaramadım.

YANITI
Bülent, Bilgiler kullanılarak Ahmet'in sadece muz,

Can'ın ise sadece Elma yiyebildiği anlaşılır.
Bülent ise hem elma hem muz yiyebilir.

GÜLELİM...EĞLENELİM...DÜŞENELİM...

 YANITI
3!/.3=20

3/20
ÜÇ VE YİRMİ

Sadece 2 tane 3 kullanarak
20 sayısı nasıl elde edilir.

Hangisi dün elma, bugün muz yemiştir.

ELMA - MUZ
Kamp yapmakta olan Ahmet, Bülent ve Can

kahvaltıda sadece elma ya da muz yemektedirler.

Ahmet elma yerse, Bülent Muz yemektedir.
Ahmet ya da Can Elma yemektedir,

ancak ikisi birlikte değil.
Bülent ve Can ikisi birlikte muz yemezler.

41



ÜYELERİMİZDEN HABERLER

BAŞSAĞLIĞI

GEÇMİŞ OLSUN

HOŞGELDİN BEBEK

Mehmet Bahadır YOLAÇ' ın oğlu,

Behçet KAYA’ nın torunu oldu.,

Üyelerimizi ve eşlerini tebrik ediyor,
gözünüz aydın diyoruz.

TEBRİKLER

•	Şube	Danışma	Kurulu	Üyemiz
Selahattin AY’ ın yeğeni,

Mehmet Ali TERAN,
Okan TOPAL,

Emre DEĞİŞTİRİCİ,
Turan BAŞPINAR‘ ın kızı evlendi.

•	Şube	Personelimiz	
Halil BULUCU evlendi.

Üyelerimizi ve eşlerini tebrik ediyor,
mutluluklarının daim olmasını diyoruz.

Merve ECEMİŞ nişanlandı.

•	Şube	Teknik	Görevlimiz	
Rıdvan KAYA ve Üyemiz Sevinç GÜNGÖR

nişanlandılar

Üyelerimizi ve eşlerini tebrik ediyor,
mutluluklarının daim olmasını diyoruz.

•	Geçmiş	Dönem	Şube	Yöneticilerimizden	Erdal TAŞ’ın babası,
•	Denetleme	Kurulu	Üyemiz	Ali ÖZDEMİR’in ablası,
•	Şube	Danışma	Kurulu	Üyemiz	Selahattin AY,

Mesut AKDEMİR,
•	Şube	Personelimiz	Çağrı DEMİR rahatsızlık geçirdi.

Üyelerimize ve yakınlarına geçmiş olsun
dileklerimizi sunuyoruz.

9614 sicil nolu üyemiz NEDİM YILDIRIM,
14994 sicil nolu üyemiz ATAHAN ÖZNERGİZ,

23323 sicil nolu üyemiz ŞÜKRAN DOĞAN vefat etmiştir.

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

ayrıca camiamıza başsağlığı diliyoruz.

•	Oda	Onur	Kurulu	Üyemiz	
Mehmet Selçuk GÖNDERMEZ’in kuzenleri,

•	Geçmiş	Dönem	Şube	Yöneticilerimizden
Berrin ATAŞER’in babası,

•	Şube	Yönetim	Kurulu	Üyemiz
M.Kerem FETULLAHOĞLU’nun kayınvalidesi,

•	Şube	Danışma	Kurulu	Üyemiz
Murat ATAŞER’in kayınpederi,

•	Geçmiş	Dönem	Şube	Yöneticilerimizden
Vedat ÇETİNER’in annesi,

•	Geçmiş	Dönem	Şube	Yöneticilerimizden
İmdat ÇETİNER’in annesi,

Ahmet Uğur AKYAZICI’nın ağabeyi,
Alper BARINDIK’ın kayınpederi,

Semih DOĞAN’ın annesi,
Okan TOPAL’ın halası,

Hikmet YOLDAYÜRÜ’nün kızı,
Mehmet Bahadır YOLAÇ’ın babası,

Tahsin COŞKUN’un kuzeni,
Uran OTMANBÖLÜK’ün ağabeyi vefat etti.

Üyelerimize ve yakınlarına
başsağlığı dileklerimizi sunuyoruz.

42






