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16 Nisan’da sandığa gidiyoruz.

EVET ya da HAYIR diyerek oylayacağımız Anayasa değişikliklerinde neler var?

• Cumhurbaşkanı tek başına yürütme/icra gücü olacak ve istisnasız her şeyi belirleyecek

• Meclisin yasama/kanun yapma yetkisi Cumhurbaşkanının yeni yetkileri ve kararnamelerinin gölgesinde 
kalacak

• Meclisin yürütmeyi dengeleme, frenleme ve denetleme yetkisi kalmayacak

• Cumhurbaşkanı kamu idari yapısı, devlet, milli güvenlik politikaları, kamu kurum ve kuruluşları, kamu 
kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, sendikalar, dernekler, vakıflar ve toplum örgütlenmelerinin 
üzerinde tek başına hâkimiyet kuracak

• Bekleme odasına alınan parlamenter sistemden sonra, Meclisin içinden çıkan Bakanlar Kurulu da tasfiye 
edilecek,

• Hükümet tek kişiden ibaret olacak

• Cumhurbaşkanı’nın partili olması/parti başkanı olması sağlanacak, tarafsızlığı kalmayacak

• Cumhurbaşkanı, yardımcıları ve bakanlarının yargılanabilmesi neredeyse imkansız hale gelecek, 
görevleriyle ilgili olmayan suçlar için de dokunulmazlıkları olacak

• Anayasa Mahkemesi’nin 15 üyesinin 12’si doğrudan Cumhurbaşkanı tarafından, 3’ü ise Cumhurbaşkanı’nın 
kontrolündeki Meclis tarafından seçilecek

• Hakimler Savcılar Kurulu’nun 13 üyesinin 6’sı Cumhurbaşkanı tarafından, 7’si ise Cumhurbaşkanı’nın 
Meclisteki çoğunluk partisi tarafından belirlenecek

• Yargı tamamen Cumhurbaşkanı’na bağımlı olacak

• Cumhurbaşkanı dilediği kadar Cumhurbaşkanı Yardımcısı atayabilecek

• Cumhurbaşkanı, yardımcıları ve bakanlarının Meclise karşı siyasi sorumlulukları olmayacak

• Cumhurbaşkanı’na Meclis Başkanı değil Cumhurbaşkanı Yardımcısı vekalet edecek ve tüm yetkileri 
kullanabilecek

• Seçimleri yenileme/Meclisi feshetme yoluyla, “bir kimse en fazla iki defa Cumhurbaşkanı seçilebilir” hükmü 
ihlal edilecek

• Seçimlerin yenilenmesi için Meclis üye tamsayısının beşte üç çoğunluğu olan 360 milletvekilinin oyu 
gerekecek ancak Cumhurbaşkanı tek başına bu kararı verebilecek

• Cumhurbaşkanı ülkenin merkezi yönetim bütçesini tek başına belirleyecek ve yönetecek

• Olağanüstü hal kararını yalnızca Cumhurbaşkanı alacak

TMMOB olarak, üyelerimizi ve bütün yurttaşlarımızı bu değişikliğe, karanlık gidişe HAYIR demeye, ülkemizin 
sahipsiz olmadığını göstermeye, Cumhuriyet, demokrasi ve laiklik mücadelesini sahiplenmeye ve HAYIR oyu 
vermeye çağırıyoruz.
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SUNUŞ

ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ REFERANDUMUNDA,

MEMLEKETİMİZ, MESLEĞİMİZ VE MESLEK ÖRGÜTLÜLÜKLE-
RİMİZ İÇİN “HAYIR” DİYECEĞİZ

Ülkemiz, Anayasa değişikliği adı altında Ülkemizin geleceğinin 
oylanacağı bir referandum sürecine girmiştir. Halkımızı evet-hayır 
kıskacına alan, siyasal iktidar ve yandaşları dışında düşünce ve 
görüş beyan edenlerin terör örgütü üyeliği ve “vatan hainliği” ile 
suçlandığı bir dönemde yapılacak referanduma sunulan Anayasa 
değişikliği, hazırlanış usulü ve içeriği bakımından da birçok sorunu 
ve yanlışı içinde barındırmaktadır.

Anayasalar toplumsal sözleşmelerdir. Toplumun mümkün 
olan en geniş kesimlerinin uzlaşı içerisinde olduğu metinler olma-
sı toplumun refahı için önem taşır. Özgürlüklerin sınırlandırıldığı, 
meclisin işlevsiz hale getirildiği OHAL koşullarında hazırlanan Ana-
yasa, içeriği hakkında toplumun sağlıklı bir bilgi dahi edinemediği, 
demokratik ortamlarda özgürce tartışılmadan; Sivil toplum kuru-
luşlarının, üniversitelerin, meslek odalarının, sendikaların, dernekle-
rin ve siyasi partilerin görüşü alınmaksızın hazırlanmıştır. Mecliste 
bulunan siyasi partilerin bile uzlaşamadığı, sadece iki partinin 
kapalı kapılar arkasında görüşerek hazırladığı teklif metni, hızla 
komisyondan geçirilerek TBMM Genel Kuruluna sunulmuş ve hızla 
kabul edilmiştir.

Anayasa hukukunun en temel özelliği olan iktidarların yetkileri-
nin sınırlandırılması gerekliliğinden yoksun, Anayasa değişikliği tek-
lifi, iktidar olanaklarının Cumhurbaşkanı, Hükümet ve iktidar partisi 
tarafından sonuna kadar kullanılacağı baskı ve sindirme politika-
larının uygulama aracına dönüşen OHAL sürecinde referanduma 
sunulacaktır. İstenen değişikliğin atılacak olan adımlarda ekonomi-
ye ve ülke siyasetinde hızlı karar alınacağı için her şeyin daha güzel 
olacağı söyleniyor. Bırakın devlet yönetimini kurumsallaşamayan 
şirketlerin bile ömürlerinin ne kadar olduğunu herkes bilir. Devlet 
yönetiminde kuvvetler ayrılığı ilkesi karar alma süreçlerinde tek dü-
şünce yapısına göre elbette daha uzun olacaktır. Çünkü devlet yöne-
timinde yok sayılamayacak azınlık hakları da vardır. 

“Bir cumhuriyetin tam demokratik cumhuriyet olabilmesi için, 
gönüllü birlikteliklerle bir arada bulunan o ülke halklarının tüm ke-
simlerinin, çoğulcu özgür iradeleri ile katılımcı olarak yönetim ve 
denetim süreçlerine doğrudan katıldığı, demokrasiyi tüm sivil 
kurum, kuruluş ve kadroları ile var ettiği ve çok kimlikli, değişik inanç-
lı ve çeşitli kültürlerin bir mozaik oluşturacak şekilde bir arada yaşa-
masına olanak veren bir devlet yapılanmasının gerçekleştirilmesi 
gerekir.” İstenen değişikliğin bu amaca hizmet etmeyeceği açıktır.

Değerli Üyelerimiz,

Cumhurbaşkanı’nın parti genel başkanı da olabildiği, bakanlık-
lar üzerinde her türlü düzenlemeyi yapabildiği, yetki yasasına gerek 
olmaksızın tıpkı OHAL KHK’ları gibi “Cumhurbaşkanı kararnamesi” 
adı altında kararname çıkarabildiği, Cumhurbaşkanına meclisi fes-
hetme yetkisi de dahil olmak üzere, bütçe hazırlama, kararname 
çıkartma, HSYK ve AYM üyelerinin tamamına yakınını, büyükelçileri, 
tüm üst düzey kamu yöneticilerini atama, milli güvenlik politikaları-
nı belirleme yetkileri tanıyan Anayasa değişiklik teklifi, Ülkemizde ya-
şanmakta olan “yasa tanımazlık” anlayışının sür-git devamını sağ-

lamaya yönelik  olarak “tek adam” şahsında yasalaştırma teklifidir. 
Karşı karşıya bulunduğumuz acil sorunların çözümü tek adama, tek 
partiye dayalı bir dikta rejiminde değil; çoğulcu, katılımcı parlamen-
ter rejimde, demokratik bir anayasada, temel hak ve özgürlüklerin 
geliştirilmesinde, farklı inanç ve düşüncelerin, farklı yaşam tarzla-
rının herhangi bir kaygı ve korkuya kapılmadan eşit ve özgürce bir 
arada yaşayabilmesinde, emekçilerin hak ve çıkarlarının önündeki 
engellerin kaldırılmasında içte ve dışta savaş konseptinde değil ba-
rışçıl politikalardadır.

Bu nedenlerle;  TMMOB’ye bağlı Makina Mühendisleri Odası 
Adana Şubesi olarak, TMMOB 44. Olağan Genel Kurul kararlarında 
ve Birliğimizin 44. Dönem Yönetim Kurulu açıklama ve kararlarında 
ifade edilen tutumu tam bir birlik ve dayanışma içinde paylaşıyor;

Çoğulcu ve katılımcı bir anlayışla hazırlanmayan ve OHAL koşul-
larında referanduma sunulan; 

• Partili Cumhurbaşkanı’nın yasama, yürütme, yargı;   
  devlet, siyaset, toplum ve iktisadi yaşamın bütünü üzerinde   
  otokratik bir hâkimiyet kurmasına hizmet edecek;

• Parlamenter demokrasiyi, yasama, yargı, yürütme kuvvetleri  
  arasındaki denge, fren ve denetleme mekanizmalarını yok edecek;

• Meclisin yasamaya dair tek ve en üst yetkili organ olma   
  özelliğini; bağımsız yargının varlık koşullarını ortadan   
  kaldıracak;

  Anayasa değişiklik teklifine “HAYIR” diyoruz.

• Soframızdaki ekmek azalıyor. Çocuklarımızın geleceği   
  kararıyor. İş ve aş için HAYIR diyoruz.

• Başımıza ne gelecek korkusuyla yaşamak istemiyoruz.   
  Huzur ve mutluluk için HAYIR diyoruz.

• Laiklik, herkesin inandığı gibi yaşamasının güvencesidir.   
  Laikliği kazanmak için HAYIR diyoruz.

• Gençlerimiz toprağın altında değil, üzerinde birlikte yaşasın  
  istiyoruz. Birlikte yaşamak için HAYIR diyoruz.

• Ekmek, Yaşam ve Hürriyet günlerimiz için, yeni bir başlangıç  
  için HAYIR diyoruz.

• Nefes almak için HAYIR diyoruz.

Bilim ve tekniği Ülkemizin ve Halkımızın yararı doğrultusunda 
kullanmayı şiar edinmiş TMMOB’ye bağlı Odalardan biri olarak bu 
referandumda; Ülkemizin ve halkımızın aydınlık  geleceği için eşit, 
özgür, demokratik ve barışçıl bir ortamda birlikte yaşamı savunan-
ları, tercihlerini “HAYIR”dan yana kullanmaya çağırıyoruz.

Ülkenin dört bir yanında Başkanlık anayasasına karşı HAYIR sesi-
ni yükseltecek, ‘Dikta Anayasasına Hayır’ diyen tüm yurttaşlarımızla 
birlikte memleket için yeni bir yol açacağız. HAYIR diyen milyonlarla 
birlikte hep beraber omuz omuza yürüyeceğiz. 

 Biliyoruz ki sonunda HAYIR kazanacak, Halk kazanacak!   
 Biz kazanacağız!

TMMOB MMO Adana Şube
Yönetim Kurulu
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BASIN AÇIKLAMALARI

Geride bıraktığımız 2016 terör saldırılarının ve acının 
yılı oldu. Şiddetini gün geçtikçe artıran terör ülke geneline 
yayılarak doğrudan halkı da hedef aldı, yaşam alanlarımız 
daraldı, toplum olarak adeta nefes alamaz hale geldik. 
Yaşanan her katliamdan sonra sorumluların donuk yüz 
ifadeleriyle yaptıkları tekdüze açıklamalar, sayılara indirge-
nen ölümler, ertesi gün unutulan yaralılar, getirilen yayın 
yasakları karamsarlığı derinleştirdi ve giderek tüm toplum 
umutsuzluk girdabının içine çekildi.

Bu kaotik ortamı kızıştıran, 15 Temmuz darbe girişimi-
nin ardından ilan edilen, ancak tarihe, basın-yayın organ-
larının kapatıldığı, muhalif gazetecilerin gözaltına alındığı, 
tutuklandığı, kamu çalışanlarının, akademisyenlerin gö-
revlerinden alındığı, KHK’larla  işten atıldığı, derneklerin 
kapatıldığı, kısacası muhalif tüm seslerin susturulmaya ça-
lışıldığı bir istibdat (baskı) dönemi olarak geçen Olağanüs-
tü Hal koşullarında önümüze bir anayasa değişikliği paketi 
dayatıldı.

10 Aralık 2016 tarihinde AKP üyesi 316 milletvekili im-
zasıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulan, 
21 maddelik Anayasa değişikliği paketi, Anayasa Komis-
yonu’ndan 18 madde olarak çıkmıştır. Komisyonun dokuz 
gün içinde tüm görüşmeleri tamamlayarak oy çokluğu ile 
kabul ettiği, Anayasa’nın 58 maddesini değiştiren, 21 mad-
desini de yürürlükten kaldıran bu torba değişiklik paketi, 
kamuoyu daha ne getirip ne götürdüğünü tam olarak an-
layamadan, yeterince bilgilenemeden TBMM Genel Kuru-
lu’na sunulmuştur.

12 Eylül faşizminin Danışma Meclisi bile TMMOB dahil 
çeşitli kesimlerin rapor ve görüşlerini değerlendirmeye al-
mış ama bu kez çoğunluğu iktidar milletvekillerinden olu-
şan Anayasa Komisyonu’nun canlı yayına bile açılmayan 
görüşmeleri yeterli görülmüştür.

Oysa Anayasa, sadece devletin örgütlenme biçimini 
değil aynı zamanda bütün yurttaşların temel hak ve öz-
gürlüklerini hukuki güvence altına alan toplumsal içerikli 

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz TBMM’nde görüşmelerine başlanacak olan
Anayasa değişikliğine ilişkin 9 Ocak 2017 tarihinde bir basın açıklaması yaptı.

TMMOB ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ TEKLİFİNE “HAYIR” DEMEKTEDİR, “HAYIR” DİYECEKTİR

TMMOB ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ TEKLİFİNE
“HAYIR” DEMEKTEDİR, “HAYIR” DİYECEKTİR
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BASIN AÇIKLAMALARI

bir metindir. Dolayısıyla Anayasa değişikliği iktidarın oy 
çokluğuna dayalı basit bir usul işlemi değildir. Demokratik 
bir anayasa üzerinde, ancak toplumun tüm kesimlerince 
özgür koşullarda tartışılarak uzlaşılabilir. Bu nedenle hazır-
lanışı ve değiştirilmesinde açıklık, şeffaflık, katılımcılık ve 
sağlıklı tartışma zeminleri yaratılması esastır, ancak önü-
müzdeki değişiklik teklifi bu özelliklerden yoksundur.

Demokratik ülkelerde herhangi bir yasa değişikliğinde 
bile üniversitelerin, aydınların, demokratik kitle örgütleri-
nin, meslek kuruluşlarının ve sendikaların görüşleri alınır. 
Yani konu çoğunluk iradesine indirgenemez. Ülkemizde 
ise demokrasi seçimlerde oy verme ve TBMM’de temsil 
edilen siyasal partilerin tartışmasına indirgenmiştir. Ana-
yasa değişikliği çalışmaları, gerçekte, parlamentoda grubu 
bulunan iki siyasi parti ile sınırlı kalmıştır.  Söz konusu Ana-
yasa değişikliği gerçekleşse bile meşruiyeti tartışma konu-
su olacak ve yeni toplumsal gerilimlerin kapısını sonuna 
kadar açacaktır.

Unutulmamalıdır ki, 1982 Anayasası yüzde 92 oranın-
da oy almasına karşın meşruiyet kazanamamıştır. Üstelik 
temel hak ve özgürlükler halka oylatılarak yok edilmiş, ço-
ğunluk oyu yani “milli irade” yönünden hiçbir sorunu ol-
masına karşın meşruiyeti hep tartışılmıştır. Tarih göstermiş-
tir ki, “çoğunluk oyu” demokrasilerde tek referans olamaz, 
olduğunda da onu adı ve içeriği artık demokrasi değildir.

Bu Anayasa değişikliği saray iktidarının totaliter bir tarz-
da kalıcı kılınmasına hizmet edecektir.

12 Eylül Anayasası kuvvetler ayrılığı ilkesini yürütme le-
hine bükmüş iken, siyasal iktidara bu güçlü yürütme yetki-
si dahi az gelmiş olmalı ki, tüm erkleri tek kişide toplamak 
istemektedir. Görünen odur ki, cumhuriyet ile hesaplaşıl-
ması, demokrasi ve laikliğin tasfiye edilmesi, yoğun din-
selleştirme, kısaca toplumun yeniden biçimlendirilmesine 
hizmet eden düzenlemeler eşliğindeki Anayasa değişikli-
ği ile siyasal rejim değişimi/dönüşümünü tamamlayacak 
yeni bir dönemece girilmiştir.

Anayasa değişikliği, kamuoyunda bilindiği üzere Cum-
hurbaşkanına olağanüstü yetkiler öngörmektedir. Ülke-
mizde yaklaşık 140 yıllık geçmişi bulunan parlamenter sis-
temin olmazsa olmazı olan kuvvetler ayrılığı ilkesinin yerle 
bir edileceği, yasama, yürütme ve yargı mekanizmalarının 
tek kişide toplandığı otoriter-totaliter bir rejime, açık faşiz-
me geçiş söz konusudur.

Halkın temel hak ve özgürlüklerini güvenceye almayan, 
sosyal hukuk devleti normlarından, hukukun üstünlüğün-
den ve kuvvetler ayrılığından yoksun, toplumsal, politik 
örgütlenmelerin hazırlanmasında öncü bir rol üstlenme-
diği, demokratik koşullarda özgürce tartışılmayan hiçbir 
anayasa değişikliği girişimi Türkiye’de demokrasinin de 
“istikrarın” da önünü açamaz. Bu değişikliğin gerçekleş-
mesi durumunda demokrasinin biçimsel unsurları da yok 
edilecek, toplum daha büyük yarılmalar yaşayacaktır. Bu 
gerçeklerden hareketle, anayasa değişikliği teklifi TBMM 
gündeminden çekilmelidir.

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, ardı ardına ya-
şadığımız katliamlarda genç, yaşlı, çocuk, kadın, sivil, asker, 
polis binlerce insanımız can verirken, binlerce insanımız 
yaralanırken; basın yayın organları üzerinde tekel oluştu-
rulmuşken, muhalif kesimler baskı ve şiddetle sindirilmeye 
çalışılırken, toplumsal kutuplaşmayı artıracak olan Anayasa 
değişikliği teklifine “HAYIR” demektedir, “HAYIR” diyecektir.

26–29 Mayıs 2016 tarihlerinde yapılan 44. TMMOB 
Olağan Genel Kurulu Sonuç Bildirisinde belirtildiği üzere, 
“Mesleki ve toplumsal sorumluluklarını bir bütün olarak gö-
ren TMMOB, önümüzdeki çalışma döneminde de, ülkemizi, 
halkımızı, Birliğimizi, neoliberal ve siyasal İslamcı bir tarzda, 
kökten bir şekilde dönüştürmeyi amaçlayan “yeni anayasa” 
ve “başkanlık sistemi”nin karşısında olacak; cumhuriyeti, de-
mokrasiyi, laikliği, barışı, emeği, eşitliği, özgürlüğü, adaleti bir 
bütün olarak kazanmak için mücadele edecektir.”

Emin Koramaz
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
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OHAL koşullarının yarattığı puslu havadan yararlanıla-
rak yeni bir KHK ile, aralarında Ziraat Bankası AŞ, BOTAŞ, 
Türkiye Petrolleri AO, PTT, Borsa İstanbul AŞ, TÜRKSAT ve 
ÇAYKUR’un aralarında olduğu birçok kamu kurum ve ku-
ruluşunun sermayelerinde bulunan Hazine’ye ait hisseler 
tek bir gecede yangından mal kaçırırcasına Varlık Fonu’na 
devredildi.

Öncelikle kuruluşu son derece tartışmalı olan Varlık 
Fonu Şirketi’ne devredilen söz konusu bu kuruluşların bu 
sayede bütçe ve meclis denetiminin dışına çıkarılmasının 
hukuk dışı bir uygulama olduğu bilinmelidir. OHAL koşul-
larının sunduğu yetkilerin, siyasi iktidarın kendi çıkarları 
doğrultusunda kullanılması kabul edilemez.

Bilindiği gibi bugüne dek üretken yatırımlardan, sanayi-
den ve gelir yaratan istikrarlı bir ekonomiden uzak duran 
iktidar politikalarının bir sonucu olarak bugün ülke ekono-
misi işsizliğe, yüksek enflasyona ve yüksek borçlanmaya 
mahkûm edilmiş, düşük büyümede takılı kalmıştır. Bugü-
ne kadar nitelikli, toplumsal refaha katkı yapacak yatırımlar 

yerine siyasi amaçlara da 
hizmet edeceği düşünü-
len “mega projeler” öne çı-
karılmış, bilimsel dayanak-
lardan yoksun projelere 
öncelik verilmiştir. Yüklü bir 
yatırım gerektiren bu pro-
jelerin finansmanına Hazi-
ne garantör olarak destek 
vermiş, mali yükümlülük-
leri üstlenmeyi taahhüt et-
miştir. Bugün bu projelerin 
ağırlıkla dış finansman zor-
lukları nedeniyle darboğa-
za düştüğü ve söz konusu 
taahhütlerinden dolayı Ha-
zine üzerine büyük bir yü-
kün bindiği bilinmektedir.

Tam da bu noktada, 
birçok kamu kurum ve ku-
ruluşunun Varlık Fonu’na 

devri, bu batık projeleri kurtarmaya dönük bir hamle ola-
rak gözlenmekte ve bu varlıklar üzerinden Hazine’yi devre-
den çıkararak uzun bir süredir Türkiye’den uzak duran sıcak 
para için yeni bir albeni yaratılması planlanmaktadır.

Kamu kaynaklarının, kamu yararı ve toplumsal refaha 
katkı sunacak şekilde yönetilmesi yerine, siyasi çıkarlar 
uğruna harcanmasının, ülkeye yoksulluk ve yozlaşmadan 
başka bir katkı sunmayacağı açıktır. Böylesi bir ekonomik 
konjonktürde, borca bu kadar sıkışık bir ülkenin fonu, rant 
peşinde koşan yatırımcılara kısa sürede yem edilecektir.

Yoksullaşma ve yoksunlaşmaya neden olacak Varlık 
Fonu AŞ ve öngörülen icraatlar durdurulmalı, kamu ku-
rum ve kuruluşları bütçe ve Meclis denetimine açık hale 
getirilmelidir.

Ali Ekber ÇAKAR
TMMOB Makina Mühendisleri Odası

Yönetim Kurulu Başkanı

MMO: VARLIK FONU ÜZERİNDEN KAMU KAYNAKLARI
TÜKETİLMEKTE, TOPLUM YOKSULLAŞTIRILMAKTADIR

Makina Mühendisleri Odası, 11 büyük kamu kuruluşu ve birçok arazinin
Varlık Fonu’na devredilmesine ilişkin 7 Şubat 2017 tarihinde bir basın açıklaması yaptı.

Varlık Fonu Üzerinden Kamu Kaynakları Tüketilmekte, Toplum Yoksullaştırılmaktadır
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44. DÖNEM II. DANIŞMA KURULU’NDA
MÜHENDİS, MİMAR, ŞEHİR PLANCILARI “HAYIR” DEDİ

İMO Teoman Öztürk Toplantı salonunda 11 Şubat 2017 tarihinde gerçekleştirilen
TMMOB 44. Dönem II. Danışma Kurulu’nda üyeler yapılan basın açıklamasıyla anayasa referandumunda 

“HAYIR” diyeceklerini kamuoyu ile paylaştı.

TMMOB 44. Dönem II. Danışma Kurulu 11 Şubat 2017 
tarihinde İMO Teoman Öztürk Toplantı salonunda gerçek-
leştirildi. Anayasa değişikliği ve referandum gündemiyle 
toplanan Kurul, Referandum süreci boyunca ülkenin dört 
bir yanında TMMOB’nin tüm birimlerinin çalışması ile ha-
yata geçirilecek olan TMMOB Hayır Programına son halini 
verdi.

Basın açıklamasını TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin 
Koramaz okudu. Basın açıklamasının tam metni şöyle;

Anayasa Değişikliği Referandumunda,

Ülkemiz, Halkımız, Cumhuriyet, Demokrasi, Laiklik İçin,

Meslek Alanlarımız ve Meslek Örgütlülüklerimiz          
      İçin “Hayır” Diyeceğiz

Bağlı 24 Odası ve yarım milyonu aşan mimar, mühen-
dis, şehir plancısı üyesi bulunan Türk Mühendis ve Mimar 
Odaları Birliği 44. Dönem İkinci Danışma Kurulu’nu, 11 Şu-

bat 2017 Cumartesi günü, “Anayasa Değişikliği ve Referan-
dum Süreci” gündemi ile Ankara’da toplamıştır.

Danışma Kurulumuz, OHAL Kararnamelerinin Ana-
yasa, Meclis ve yargının üstünde fiili bir konum edindiği, 
toplumsal muhalefetin baskı ve şiddetle sindirilmeye ça-
lışıldığı, basın-yayın organlarının, derneklerin kapatıldığı, 
gazetecilerin, belediye başkanlarının, milletvekillerinin ce-
zaevlerine kapatıldığı, aralarında yöneticilerimizin ve üye-
lerimizin de bulunduğu ilerici, demokrat kamu çalışanları-
nın, ülkemizin beyinleri olan öğretim görevlilerinin bütün 
özlük hakları ellerinden alınarak işten atıldığı koşullarda 
toplanmıştır. 

Danışma Kurulumuz, ülkemizin içinde bulunduğu süre-
ci; Saray-AKP iktidarının siyasal sistem ve rejim değişimini, 
Anayasa ve hukuk ihlalleriyle, ülkemizi ve halkımızı kaosa, 
krize, çatışmalara yönlendirdiği bir süreç olarak değerlen-
dirmektedir. 
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İçinde bulunduğumuz anayasa değişikliği referandum 
süreci, dünyadaki ve Türkiye’deki anayasa yapım süreçle-
rinden, anayasal gelenek ve birikimlerden, anayasal devlet 
anlayışından tamamen kopuktur.

Sistem-rejim değişimini içeren anayasalar, belirli bir 
toplumsal meşruiyeti temsil eden Kurucu Meclisler tara-
fından yapılır. Önümüzdeki değişiklik istemi ise, böylesi bir 
toplumsal taban meşruiyetinden tamamen yoksundur.

İktidarların yetkilerinin sınırlandırılması, egemenliğin 
kayıtsız koşulsuz halkta/ulusta olması ve kişi ya da kişiler 
tarafından değil seçimler ve temsil esaslı organlar ve ku-
rullar tarafından, dahası yasama-yargı-yürütme erklerinin 
kuvvetler ayrılığı ilkesi içinde kullanılması gerekliliklerin-
den yoksundur.

Bu teklif çoğunluğu elinde bulundurduğunu düşünen 
iktidar partisinin rejim değişikliği ve tek kişi diktasını dayat-
maktadır. Partili Cumhurbaşkanı tarafından belirlenen kişi-
lerin milletvekili, bakan, Cumhurbaşkanı yardımcısı olaca-
ğı, Cumhurbaşkanına Meclisi feshetme, bütçe hazırlama, 
kararname çıkarma, HSK ve AYM üyelerini, büyükelçileri, 
üst düzey kamu yöneticilerini atama, milli güvenlik politi-
kalarını belirleme yetkisi tanıyan anayasa değişikliği teklifi, 
özetle bir dikta rejimi getirecektir.

Yürütme güçlerinin tek kişide toplanmasının, uzak ta-
rihteki örnekleri mutlakiyetçi, otokratik rejimler; yakın ta-
rihteki örnekleri ise faşist rejimler olmuştur.

Hazırlık sürecinde halkın, anayasa hukukçularının, baro-
ların, üniversitelerin, özerk meslek kuruluşları ve demokra-
tik kitle örgütlerinin görüşü alınmamış, oylanması sırasında 
Meclis İç Tüzüğü’ndeki gizli oy esası açıkça ihlal edilmiştir.

Ülkemizde OHAL koşullarında Anayasa değişikliği ilk 
kez yaşanmamaktadır. 1982 Anayasası da benzer şekilde 
sıkıyönetim koşullarında hazırlanmış ve halkoyuna sunul-
muştur. yüzde 92’lik bir oran ile çoğunluğun onayladığı 82 
anayasası temel hak ve özgürlüklerin yok edildiği bir baskı 
döneminde kabul ettirildiğinden dolayı toplum nezdinde 
hiçbir zaman meşruiyet kazanamamıştır.

Gelecek kuşakların iradesini ipotek altına alacak ve Tür-
kiye’nin kaderini belirleyecek bu Anayasa değişikliği tek-
lifi, yürürlükteki Anayasa’nın büyük ölçüde askıya alındığı, 
özgürlüklerin yasaklandığı ve fiilen kullanılamadığı, top-
lumsal kutuplaşmanın tırmandırıldığı ortam ve koşullarda 
referanduma sunulmaktadır.

Görsel ve yazılı basın denetim altındadır. İletişim özgür-
lüğü temelinde örgütlenmesi ve hizmet vermesi gereken 
medya, yalnızca anayasa değişikliği lehine olan görüşlere 

hizmet vermek üzere seferber edilmektedir. Muhalefet 
partileri, medyada sınırlı olarak yer alabilmekte; hukukçu-
lar ve demokratik kitle örgütleri ise fikirlerini açıklayacak bir 
zemin bulamamakta, ancak alternatif görüşlerin eşit şart-
larda ifade edilemediği zeminlerde cılız bir sesle görüşleri-
ni ifade etmeye çalışmaktadır.

İki gün önce yayımlanan kararname ile Yüksek Seçim 
Kurulu’nun özel radyo ve televizyonlara yönelik denetim 
yetkisi kaldırılmıştır. Buna göre, Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 
özel TV ve radyolara, eşitlik ilkesini de içeren esaslara aykırı 
yayın yapması halinde yayın durdurma ve para cezası ve-
remeyecektir.

Referandum, yurttaşlara sunulan seçeneklerin şeffaf ve 
korkusuz bir biçimde tartışılabilmesini ve tercihlerin ser-
bestçe dillendirilebilmesini gerektirir. Ancak daha ilk gün-
den kampanyaların toplumsal kutuplaşmayı artıracak bir 
üslupla yürütüleceğinin sinyalleri verilmektedir. Daha ilk 
günden tercihini “HAYIR” yönünde kullanacak vatandaşlar 
vatan haini, terörist gibi yaftalamalara maruz bırakılmıştır.

Bu koşullarda yapılacak anayasa değişikliğinin bir meş-
ruiyet sorunu yaşaması kaçınılmazdır.

Sonuç olarak, Danışma Kurulumuz, yurttaşlık sorum-
luluklarımızın ve kamusal, toplumsal sorumluluklarımızın 
bir gereği olarak, referandumda “HAYIR” tutumunun be-
nimsenmesini tam bir görüş ve oy birliğiyle karar altına 
almıştır.

Bu ülkenin mühendis, mimar ve şehir plancıları; piya-
sacı, emek ve doğa düşmanı, laiklik karşıtı düzeni kalıcı-
laştırılacağı; fiili olarak uygulanan dinci-mezhepçi dikta 
rejimine yasal statü kazandıracağı; bağımsızlık, cumhuri-
yet, demokrasi, laiklik bütünlüğüne darbe vuracağı; par-
lamenter demokrasiyi, yasama, yargı, yürütme erkleri ara-
sındaki denge, fren, denetleme mekanizmalarını, Meclisin 
yasamaya dair tek ve en üst yetkili organ olma özelliğini, 
bağımsız yargının varlık koşullarını ortadan kaldıracağı için 
Anayasa değişikliği teklifine “hayır” demektedir.

Sadece üyelerimizi değil tüm halkımızı, eşit, özgür, de-
mokratik ve barışçıl bir ortamda birlikte yaşamı savunan 
her bir bireyi, ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ TEKLİFİNİ REDDET-
MEYE VE REFERANDUMDA TERCİHİNİ HAYIR’DAN YANA 
KULLANMAYA ÇAĞIRIYORUZ.

TMMOB 44. Dönem II. Danışma Kurulu
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TMMOB, ADANA’DA İŞ CİNAYETLERİNE VE
TEK ADAM REJİMİNE “HAYIR” DEDİ!

TMMOB Yürütme Kurulu 3 Mart 2017 tarihinde Adana birimleri ile 3 Mart İş Cinayetleri İle Mücadele ve referan-
dum çalışmaları gündemi ile toplantı yaptı.

Toplantıya TMMOB Yürütme Kurulu, Adana İl Koordinasyon Kurulu, Oda Şube Yönetim Kurulları, Makina Mühendis-
leri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ekber Çakar ve Mimarlar Odası Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Muhçu katıldı.

Toplantı ardından saat 18.00’de İnşaat Mühendisleri Odasında 3 Mart İş Cinayetlerine Karşı Mücadele Günü ve 
16 Nisan referandumu konusunda basın toplantısı yapıldı, basın açıklamasını TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı 
Emin Koramaz okudu.

İŞ CİNAYETLERİNE, İŞÇİ KATLİAMLARINA VE
TEK ADAM REJİMİNE HAYIR DİYORUZ!

Bugün 3 Mart 1992 tarihinde Zonguldak Kozlu’da 
yaşanan ve 263 madencinin yaşamını yitirdiği facianın 
yıldönümü.

2012 yılında TMMOB 42. Genel Kurulu‘nda önemli bir 
karar aldık. Bu karar ile birlikte işçi sağlığı ve iş güvenliği 
konusunda toplumsal duyarlılığı arttırmak, siyasi otoriteyi 
uyarmak amacıyla her yıl 3 Mart İş Cinayetlerine Karşı Mü-
cadele Gününde bir dizi etkinlik gerçekleştiriyoruz.

Çünkü ülkemizde iş cinayetleri, iş kazaları ve meslek 
hastalıkları her geçen gün artıyor. 2016 yılında 2000’e ya-
kın emekçiyi iş cinayetlerinde kaybettik. Soma, Ermenek, 

Torunlar ve Şirvan’da yaşanan işçi katliamları hala hafıza-
mızda tazeliğini koruyor. Sadece bu dört büyük faciada 
hayatını kaybeden işçilerin sayısı 350’yi aşıyor.

AKP’nin iktidara geldiği 2002 yılından 2017 yılının başı-
na kadar iş cinayetlerinde 20.000 işçi hayatını kaybetti. İş 
kazaları ve meslek hastalıkları nedeniyle iş göremez duru-
ma gelenlerin, hayatını kaybedenlerin ise sayısı tutulamaz 
durumda.

İş cinayetlerinde ve meslek hastalıkları nedeniyle haya-
tını kaybeden tüm emekçileri saygıyla anıyoruz.

Bilinmelidir ki, işçi sağlığı ve iş güvenliği açısından gi-
dişat olumsuz yönde ilerliyor. Yasalar ile koruma altına 
alınacağı söylenen işçi sağlığı ve iş güvenliği konusunda 
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geçtiğimiz her gün ülkemiz daha da geriye gidiyor. Yaşa-
dığımız büyük işçi katliamlarının tamamı 6331 sayılı kanun 
yürürlükteyken meydana gelmiştir.  

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu bir göz bo-
yama kanunu olarak ortaya çıkarılmıştır. Bu kanun ve çer-
çevesinde bu güne kadar yapılan düzenlemeler problem-
lidir. Bununla birlikte, 4857 Sayılı İş Kanunu’nda yer alan 
“telafi çalışması”, “denkleştirme”, “çağrı üzerine çalışma”, 
“kısmi süreli çalışma”, “asıl işveren-alt işveren ilişkisi” başta 
olmak üzere kuralsız çalışma koşulları olduğu sürece işçi 
sağlığı ve iş güvenliği alanındaki düzenlemeler bir anlam 
ifade etmeyecektir.

OHAL süresinde iş cinayetlerinde ve iş kazalarında bü-
yük bir artış meydana gelmiştir. Ülkemizin içinde bulundu-
ğu bu koşullarda iş cinayetlerinin, iş kazalarının ve meslek 
hastalıklarının önü alınamazken, emekçilerin kazanılmış 
hakları ellerinden alınmaktadır.

İşçilerin temel sendikal hakları ve grev hakları OHAL 
veya milli güvenlik gerekçe gösterilerek engellenmektedir. 
Sendikal örgütlenmenin önündeki engeller kaldırılmadık-
ça işçi sağlığı ve iş güvenliği konusunda yol almak müm-
kün olmayacaktır.

Denetimsizliğin, kontrolsüzlüğün bu kadar yaygın ol-
duğu bu dönemde, OHAL ve KHK’ların gölgesinde bir 
referandum sürecine sokulduk. İşçilerin grev haklarının 
milli güvenliği tehdit ettiğinin söylendiği bu dönemde, ül-
kemizde rejimi değiştirmeyi amaçlayan bir anayasa paketi 
halkoyuna sunulacak.

16 Nisan’da halk oylamasına sunulacak olan Anayasa 
değişikliğinde toplumun ve ülkenin temel ihtiyaçları ve 
sorunlarına yönelik hiçbir öneri, iş cinayetleri ile mücadele, 
meslek hastalıklarının engellenmesi gibi konulara dönük 
hiçbir çözüm bulunmamaktadır.

Aksine parlamenter temsili demokrasi, Meclisin içinden 
çıkan ve Meclis denetimine tabi Hükümet sistemi, Bakan-
lar Kurulu, yargı bağımsızlığı, yasama, yürütme ve yargı 
kuvvetlerinin ayrılığı ortadan kaldırmaktadır.

Bu değişiklikle, iktidar sözcülerinin ifadesi ile “Hükümet 
sistemi meclisten kovulmaktadır”. Meclisin yasama ve de-
netim yetkisi elinden alınmaktadır. Yürütme yetkisi, tek 
başına Cumhurbaşkanında toplanmakta, denetimsiz ve 
sınırsız yetkilerle donatılmaktadır. Cumhurbaşkanının yar-
gılanması neredeyse imkânsız hale getirilmektedir.

Partili Cumhurbaşkanlığını öngören bu rejim/sistem 
değişikliği, tek kişi diktasını getirecek, cumhurbaşkanı ta-
rafından belirlenen kişiler milletvekili, bakan, Cumhurbaş-
kanı yardımcısı olacaktır. Cumhurbaşkanına Meclisi fes-
hetme, bütçe hazırlama, kararname çıkarma, HSK ve AYM 
üyelerini, büyükelçileri, üst düzey kamu yöneticilerini ata-
ma, milli güvenlik politikalarını belirleme, TSK’yı kullanma 
ve daha birçok yetki verilmektedir. Tüm bu değişiklikler, 
dikta rejiminden başka bir şey getirmeyecektir.

TMMOB, ülkemizin içine sürüklendiği bu girdaptan çıkış 
için üzerine düşen sorumluluğu yerine getirecektir.

16 Nisan’da anayasa değişikliği referandumu değişikliği 
için kurulan sandıklarda, Türk Mühendis ve Mimar Odaları 
Birliği tüm örgütlü gücü ile HAYIR diyecektir.

510.159 üyemizin tamamına ulaşarak, gerçekleri anla-
tacak ve meslektaşlarımızın HAYIR oyu vermesini sağlaya-
caktır. Aynı zamanda yurttaşlara gerçekleri anlatacak ve 
Hayır oyu vermeye davet edecektir. 

Bizleri, bu ülkenin teknik elemanlarını, yani mühendis-
leri, mimarları ve şehir plancılarını ülkemizin aydınlık gele-
ceğini düşünmekten ve bu ortak geleceğimiz için sorum-
luluklarımızı yerine getirmekten kimse alıkoyamayacaktır.

TMMOB olarak, 3 Mart İş Cinayetlerine Karşı Müca-
dele Günü’nde, üyelerimizi ve bütün yurttaşlarımızı; iş 
cinayetlerine ve işçi katliamlarına HAYIR demeye, ül-
kemizin sahipsiz olmadığını göstermeye, Cumhuriyet, 
demokrasi ve laiklik için Hayır oyu vermeye çağırıyoruz.

Emin Koramaz
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
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MMO VE TMMOB ‘DEN HABERLER

SUAT SEZAİ GÜRÜ’YÜ ÖLÜMÜNÜN 24. YILINDA
SEVGİ VE ÖZLEMLE ANDIK

Makina Mühendisleri Odası’nın 29 Şubat - 1 Mart 1992 tarihlerinde yapılan Oda Genel Kurulu ve seçimlerinde 
12 yıl aradan sonra yeniden Oda Genel Sekreterliği’ne seçilen Suat Sezai Gürü, 27 Ocak 2017 tarihinde

MMO Suat Sezai Gürü Toplantı Salonu’nda, ölümünün 24. yılı nedeniyle  yapılan etkinlikle anıldı.

Görevi gereği Konya Ereğli`ye yaptığı bir seyahat sıra-
sında 29 Ocak 1993 tarihinde yaşamını yitiren Suat Sezai 
Gürü için yapılan anma etkinliğine aynı zamanda Suat 
Sezai Gürü’nün dost ve arkadaşları da olan TMMOB Yöne-
tim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, Oda Merkez ve Ankara 
Şube Yönetim Kurulu Üyeleri ile Odamız çalışanları katıldı. 
Anma etkinliğinde sırasıyla; Oda Yönetim Kurulu Başka-
nı Ali Ekber Çakar, TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin 
Koramaz, Oda Enerji Çalışma Grubu Başkanı Oğuz Türk-
yılmaz, TMMOB 36 ve 37. Dönem Yönetim Kurulu Başkanı 
Kaya Güvenç  ve Oda Yönetim Kurulu Sekreter Üyesi Yunus 
Yener birer konuşma yaparak Suat Sezai Gürü ile ortak mü-
cadele anılarını paylaştılar.

Oda Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ekber Çakar, Odamızın 
bugünlere gelmesinde Suat Sezai Gürü’nün çok büyük 
katkıları olduğunu hatırlatarak, bugün de ülkemizin zorlu 
ve karanlık bir dönemden geçtiğine dikkat çekip, mücade-
leye aynı kararlılık ve anlayışla devam etmemiz gerektiğini 
vurguladı.

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, Suat 
Sezai Gürü ile ortak anılarını anlatarak başladığı    konuş-
masında; Odamızın bugünlere gelmesinde, yeniden top-
lumun çıkarlarından yana bir anlayış kazanmasında Suat 
Sezai Gürü’nün yoğun emek ve fedakârlıklarının olduğu-
nu hatırlattı. Koramaz konuşmasında, referandum süreci 
ve ülkenin yaşadığı karanlık günlerin altını çizerek, TM-
MOB’nin tüm bileşenleriyle bu zorlu süreçte üzerine dü-
şen görevleri Suat Sezai Gürü’den miras kalan anlayış ve 
kararlılıkla yerine getireceğini söyledi.

Oda Enerji Çalışma Grubu Başkanı Oğuz Türkyılmaz, 
TMMOB 36 ve 37. Dönem Yönetim Kurulu Başkanı Kaya 
Güvenç ve Oda Yönetim Kurulu Sekreter Üyesi Yunus Ye-
ner ise konuşmalarında, Suat Sezai Gürü’nün birleştirici, 
mücadeleci, kararlı kişiliğiyle ve yaptıklarıyla  TMMOB ve 
Odamızın toplumdan, toplumun çıkarlarından, emekten, 
insandan, yaşamdan ve bilimden yana olan çizgisine dik-
kat çekip, bu kararlılıkta Suat Sezai Gürü’nün büyük pay 
sahibi olduğunu dile getirdiler. Etkinlik, konuşmaların ar-
dından sohbetlerle devam etti.
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TMMOB YÖNETİM KURULU: HAYIR

TMMOB Yönetim Kurulunun aldığı karar şu şekilde;

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Değişiklik Yapılma-
sına Dair Kanun Teklifi TBMM Genel Kurulunda, 339 evet 
oyu ile kabul edilmiş olup, Cumhurbaşkanı onayı sonrası 
referanduma sunulacaktır.

Anayasa değişikliği ile mevcut parlamenter sistemde 
eksikte olsa işleyen kuvvetler ayrılığı ilkesi yerle bir edile-
cek, yasama, yürütme ve yargı erkleri tek kişide toplana-
cak, otoriter-totaliter bir rejime geçilecektir. Yasama ve yar-
gı erklerinin zaten önemli ölçüde budanmış bağımsızlığı 
tümüyle ortadan kaldırılacaktır.

Özgürlükçü ve gelişmiş demokrasilerde kuvvetler ayrı-
lığı ilkesi tartışmasız temel ilkedir. Anayasa ortak bir top-
lumsal sözleşme metnidir. Hakimler ve Savcılar Kurulu ve 
Anayasa Mahkemesi üyelerinin neredeyse tamamının si-
yasi parti başkanı kimliği de olacak tek bir kişi tarafından 
belirlenmesi asla kabul edilemez.

Tek başına bir kişiye parlamentoyu gerekçesiz fesih yet-
kisi verilmesi açık bir diktatörlüktür.

Anayasa değişikliği ile ülkemizde on yıllardır adım adım 
kurgulanan piyasacı, emek ve doğa düşmanı, laiklik karşı-
tı düzen korunmak ve kalıcılaştırılmak istenmektedir. Fiili 
olarak uygulanan başkanlık ve dikta rejimine yasal statü 
kazandırılması hedeflenmektedir.

Örgütümüz, toplumsal kutuplaşmayı artıracak ve dik-
tatörlüğü kurumsallaştıracak, ortak bir toplum sözleşmesi 
metninden uzak, OHAL koşullarında hazırlanan ve 12 Eylül 
darbe Anayasasından bile daha gerici olan bu Anayasa de-
ğişikliği teklifine “HAYIR” demektedir.

TMMOB tüm bileşenleri ile referandum sürecinde de 
bu değişiklik teklifine “HAYIR” diyecek, bu süreçte üyeleri-
ne ve halkına olan sorumluluğu gereği tüm birimlerini ha-
rekete geçirerek,  ortak mücadele hattının oluşturulması 
için emek ve meslek örgütleri ile birlikte hareket edecektir.

TMMOB 44. Dönem Yönetim Kurulu 21 Ocak 2017 tarihinde gerçekleştirdiği 11. toplantısında 138 numaralı 
kararla, Anayasa değişikliği ve referandum sürecine ilişkin tüm birimlerini harekete geçirme kararı aldı. 
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TMMOB 44. DÖNEM II. DANIŞMA KURULU TOPLANTISI 
GERÇEKLEŞTİRİLDİ

44. Dönem TMMOB II. Danışma Kurulu toplantısı, 11 Şubat 2017 tarihinde İnşaat Mühendisleri Odası
Teoman Öztürk toplantı salonunda gerçekleştirildi.

Danışma Kurulu, TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin 
Koramaz’ın açış konuşmasıyla başladı. Ardından TMMOB 
Genel Sekreteri Dersim Gül, 1. Danışma kurulu sonrası 
TMMOB’ye bağlı Odalar, İl Koordinasyon Kurulları, örgüt 
içi toplantıları, etkinlikler ve yayınlar konusunda geniş kap-
samlı bir sunum yaptı.

Tüm illerden katılımın yoğun olduğu TMMOB 2. Danış-
ma Kurulu toplantısı kapsamında saat 12.00’de bir basın 
toplantısı düzenlendi. Toplantıda; Mühendis, Mimar ve Şe-
hir Plancıları, “TMMOB HAYIR Diyor” kampanyası kapsamını 
ve programını kamuoyu ile paylaştı.

Basın toplantısı sonrası, üye ve katılımcıların da katkı-
larıyla TMMOB referandum çalışmaları kapsamında HAYIR 
programına ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu. 546 TM-
MOB Yöneticisinin  katıldığı toplantı da sırasıyla; Danışma 
Kurulu üyeleri Kaya Güvenç (TMMOB YK eski BAŞKANI - 

MMO), Yavuz Önen (TMMOB YK eski BAŞKANI - MO), Meh-
met Soğancı (MMO), Hüseyin Yeşil (EMO), Ali Ekber Çakar 
(MMO), Özden Güngör (ZMO), Ertuğrul Candaş (HKMO),   
Ali Uğurlu (KMO), Hüseyin Alan (JMO), Cemal Gökçe (İMO), 
Birkan Sarıfakıoğlu (BMO), Yaşar Üzümcü (GIDAMO),Or-
han Sarıaltun (ŞPO), Ayhan Yüksel (MADENMO), Zeyne-
ti Bayrı Ünal (ÇMO), Tezcan Candan (MO), Melih Yalçın 
(MMO), Cevahir Efe Akçelik (ÇMO), Mehmet Orak (EMO), 
Vahap Tuncer (ZMO), Ayşegül Oruçkaptan (PEYZAJMO), 
Köksal Şahin (İMO), Battal Kılıç (MMO), Mehmet Mak 
(EMO), Mustafa Erdoğan (HKMO), Ferdan Çiftçi (ZMO), Zeki 
Arslan (MMO), Ali Ekinci (MO), Kubilay Özbek (EMO), Nec-
mi Ergin (MADENMO), Çağdaş Kaya (İMO), İbrahim Mart 
(MMO), Yusuf Bozkurt (EMO), Mehmet Makar (MADENMO), 
İbrahim Tataroğlu (MMO), Gözde Akgün Demirci (BMO), 
Mert Özdağ (HKMO), Kadir Dağhan (GIDAMO), Barış Özel 
(BMO) ve Hüseyin Sinan Omtan (MO) konuştu.
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SANAYİNİN SORUNLARI VE ANALİZLERİ (XXIII)

KRİZ TEHLİKESİ ARTIYOR, SANAYİ YÜZDE 3,2 KÜÇÜLDÜ 
TMMOB Makina Mühendisleri Odası, “Sanayinin Sorunları ve Analizleri (XXIII) MMO: Kriz tehlikesi: Sanayi 

yüzde 3 küçüldü” konulu araştırma raporunu açıkladı.

KRİZ TEHLİKESİ ARTIYOR: SANAYİ YÜZDE 3,2 KÜÇÜLDÜ  

• TMMOB Makina Mühendisleri Odası açıkladı: İmalat 
sanayisinde 3. çeyrekte yüzde 3,2 küçülme yaşandı. Özel-
likle dayanıklı tüketim malı üretiminde büyük iniş var.

• Yılın son çeyreğinde de sanayide inişin sürdüğü, dolar-
daki hızlı artışın sanayi kuruluşlarında büyük kur zararlarına 
yol açacağı, bunun zincirleme olarak bankalara ve kamu 
maliyesine de yansıyacağı uyarısı yapıldı.

• Bu krizin, ekonomik gibi görünen bir “politik kriz” ol-
duğunun altı çizildi. Krizden bir U dönüşü yapılabilmesin 
yolunun demokratikleşmeden, öncelikle OHAL’in kaldırıl-
masından, Başkanlık türü totaliterleşmeye götüren niyet-
lerden uzak durmaktan geçtiğini belirten raporda, tersi 
yöndeki yönelimlerin Türkiye’ye kaotik günler vaat edece-
ği konusunda uyarılar yer alıyor.

Türk Mimar Mühendis Odaları Birliği Makina Mühen-
disleri Odası, her ay iktisatçı-yazar Mustafa Sönmez’in 
katkısıyla hazırladığı sanayinin sorunları bülteninin 
23’üncüsünü “Kriz Tehlikesi: Sanayide küçülme” konu-
suna ayırdı.

TÜİK, Merkez Bankası, IMF, Hazine Müsteşarlığı, Kalkın-
ma Bakanlığı verileri kullanılarak yapılan analizde, sanayi-
nin sürüklenmekte olduğu krize dikkat çekilirken şu sapta-
malara vurgu yapıldı:

• Türkiye ekonomisi yeni bir krizin eşiğinde. Yılın üçüncü 
çeyreğinde ekonominin tamamında yüzde 1,8 oranında 
küçülme yaşanırken, imalat sanayiindeki küçülme yüzde 
3,2’yi buldu.

• Türkiye ekonomisi 2009’un üçüncü çeyreğinden bu yana 
yani, aradan geçen 27 çeyrekte hep büyüme göstermişken, 
2016’nın 3. çeyreğinde yüzde 1,8’lik daralma ile yeni bir krize 
giriş yaptı.

• 2016’nın son çeyreğine ait Ekim-Aralık döneminde de 
küçülmenin devam etme ihtimali yüksek. Son çeyreğin ilk 
ayı Ekim’de imalat sanayisi üretimi, bir önceki ayın üretimine 
göre yüzde 5 geriledi. Bu da son çeyrekte, sanayideki gerile-
menin, ekonominin geneline etki etmesi anlamına geliyor.

• Sanayide özellikle, dayanıklı tüketim malları üretimindeki 
gerileme dikkat çekiyor. 2015’in ilk 10 ayında yüzde 5’e yakın 
üretim artışı gösteren bu sektörde, 2016’nın ilk 10 ayında yüz-
de 3’e yakın düşüş kaydedildi.

• Milli gelire harcamalar yönünden bakıldığında, üçün-
cü çeyrekte iç talepteki sert düşüş dikkat çekiyor. Yüzde 1,8 
küçülmede en önemli etken, hanehalkı harcamalarındaki 
sert düşüş oldu.

• Hanehalkının 2016 üçüncü çeyreğindeki talep gerilemesi, 
2015’in aynı mevsimine göre yüzde 3,3’ü buldu. Talep düşüşü 
özellikle dayanıklı tüketim mallarındaki harcamada kendisini 
gösteriyor ve bu tür mallarda talep gerilemesinin yüzde 8’e yak-
laştığı gözleniyor. Dayanıksız mallardaki harcama düşüşü yüz-
de 6’ya yaklaşırken, hizmet için yapılan harcamalarda da yüzde 
1dolayında azalma dikkat çekiyor.

Mevsim etkilerinden arındırılmış işgücü göstergele-
ri, Mayıs ayından Eylül sonuna kadar işsiz sayısında 314 
bin artış olduğunu, işsizlik oranının yüzde 10,4’ten yüzde 
11,3’e çıktığını ortaya koyarken tarım dışı işsizliğin 1,2 puan 
artışla yüzde 12,3’ten yüzde 13,5’a çıktığını gösteriyor.

• Türkiye’nin yavaş yavaş içine girdiği krizde yine yabancı 
fonların çekilişi ana etken. Ama onları uzaklaştıran ana ne-
den,  dışsal çekiciliğin yanında içerideki durumun iştah kaçı-
rıcı yanı.

• Türkiye’nin 2009 ile kıyaslanmayacak ölçüde riskleri 
artmış durumda.

• Görmek gerekiyor ki, bu kriz, daha çok iç politik dinamik-
lerden kaynaklanıyor ve ağırlıkla “ev yapımı” niteliğinde.  Hız-
landıran dış rüzgarlar olsa da Türkiye’nin bundan diğer ülke-
lerden daha fazla etkilendiği gözden kaçmamalı. 

• Bu kriz, 2009’da olduğu gibi, kamunun ekonomik mü-
dahaleleri ile yönetilebilir özellikte değil. Bu durum da, 
önceki krizlerden farklı olarak, Türkiye’nin entegre olduğu 
Batı dünyasının, dış sermayenin güvenini kazanmanın yo-
lunun, AB değerlerine uyumdan, otoriterleşmeden, hu-
kuksuzluktan vazgeçmekle ilgili olduğunu gözler önüne 
seriyor.

• Bu anlamda bu kriz, ekonomik gibi görünen bir “politik 
krizdir” aslında. Sonuçta bu kriz üreten ekonominin U dönüşü 
yapması, demokratikleşmeden, öncelikle OHAL’in kaldırılma-
sından, Başkanlık türü totaliterleşmeye götüren niyetlerden 
uzak durmaktan geçiyor. Tersi yöndeki yönelimler ise Türki-
ye’ye kaotik günler vaat ediyor.
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SANAYİNİN SORUNLARI VE ANALİZLERİ (XXIV)

“KRİZDEKİ İMALAT SANAYİSİ YÜKSEK DÖVİZ-YÜKSEK FAİZ KISKACINDA”
TMMOB Makina Mühendisleri Odası, Sanayinin Sorunları ve Analizleri (XXIV): “Krizdeki imalat sanayisi 

yüksek döviz-yüksek faiz kıskacında”  başlığıyla 19 Ocak 2017 tarihinde yayımlandı. 
Sanayinin Sorunları ve Analizleri (XXIV) Araştırma Raporundan: “Krizdeki imalat sanayisi

yüksek döviz-yüksek faiz kıskacında”

TMMOB Makina Mühendisleri Odası, her ay iktisat-
çı-yazar Mustafa Sönmez’in katkısıyla hazırladığı sa-
nayinin sorunları bülteninin 24’üncüsünü “Politik kaos 
ve sanayide daralma” konusuna ayırdı. TÜİK, Merkez 
Bankası, Hazine Müsteşarlığı ve IMF verileri kullanılarak 
yapılan analizde, imalat sanayisinin 3 çeyrektir küçülme 
yaşadığının “resmen” açıklanmış bulunduğu ve 2016’yı 
sanayinin küçülerek tamamladığının kuvvetle muhte-
mel olduğu belirtildi. 2017’ye küçülme ikliminde giren 
sanayinin “yüksek döviz-yüksek faiz” kıskacına çekilerek 
birçok zorlukla karşı karşıya olduğunun belirtildiği ana-
lizde şu noktalara vurgu yapıldı:

• TÜİK’in mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış büyü-
me verileri, imalat sanayisinin 2016’nın başından itibaren 3 
mevsim üst üste küçüldüğünü, dolayısıyla ilk 9 ayın verileri-
ne göre, “resmen” krize girdiğini teyit etmektedir. Küçülmenin 
özellikle ithal girdi fiyatları artan ana metal sanayisi ve iç ta-
lebe dönük dayanıklı tüketim malları sektörlerinde yaşandığı 
gözlenmektedir.

• Büyüme verisi 31 Mart’ta açıklanacak ve 2016 son çey-
reğinde genelde milli gelirin, özel olarak da imalat sanayisi 
katma değerinin performansının iyi olmadığı bilinmektedir. 
Türkiye’nin GSYİH’sinin 2016’nın tamamında küçüldüğü, 
imalat sanayisinde bunun biraz daha derin olduğu tahmin 
edilmektedir. İmalat sanayisi istihdamı, 2016 Ekim ayında, 
12 ay öncesine göre 123 bin azalmıştır. Bu da krizin bir başka 
yansımasıdır.

• Türkiye ekonomisi ve 
sanayisi 2017 yılına da ol-
dukça olumsuz koşullarda 
giriş yaptı. Özellikle iç po-
litikadaki yüksek gerilimin 
etkisiyle, portföy yatırımcısı 
“sıcak para”, Türkiye’den uzak 
durmakta, daha çok vur-kaç 
girişleri yapmaktadır. Buna 
ek olarak, 213 milyar dolara 
ulaşan döviz borcu yüküne 
sahip firmaların açık pozis-
yon kapatma çabaları ile 
dövize talep artmakta ve 
doların fiyatı yükselmektedir. 

Bunların yanı sıra, irili ufaklı birikim sahiplerinin TL’den uzak-
laşarak dövize, özellikle dolara dönüşleri gözlenmektedir. Dö-
viz mevduatının toplam mevduattaki payı yüzde 40’ın altına 
inmemektedir.

• Bu talepler dizisi dışarıda da doların güçlenmesi ile bir-
leşince dolar fiyatı yılın ilk 15 gününde yüzde 10’ları aşan 
oranda arttı. Bunu frenlemek için Merkez Bankası’nın banka-
lara kullandırdığı fonlara dönük uyguladığı örtülü faiz artışı 
ise, beklenen “yüksek döviz-yüksek faiz” kıskacına ekonomiyi 
sokmak üzeredir. Bu durum, doların artışına belli bir tempo 
kaybı getirse de bu kez faizleri artıracaktır. Yükselen faizler ile 
tüketici kredi kullanımı azalacağı için iç talep baskılanacak, 
yatırım cephesinde de en küçük yatırım niyeti bile ertelenecek, 
sonuçta, “yüksek döviz/yüksek faiz” kıskacına giren ekonomi-
de, özellikle de sanayide küçülme kaçınılmaz hale gelecektir.

• Bütün bu yaşananların olumlu bir kulvara taşınması ve 
düşük maliyetlerle bu dönemden çıkılması ise, ekonomik ön-
lemlerden çok, politik adımlarla, demokratikleşme rüzgarla-
rının iklime hakim olmasına bağlı görünmektedir. Ancak bu 
olursa, Türkiye’nin hem içeride hem dış dünya gözünde politik 
riskleri azalabilecek ve sermaye trafiğinde, iç dengelerde ve 
ekonomi aktörlerinin davranışlarında normalleşmeye dönü-
lebilecektir; tersi durum, ödenecek bedelleri daha da ağırlaş-
tıracaktır. 
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SANAYİNİN SORUNLARI VE ANALİZLERİ (XXV)
“TEK ADAM REJİMİ TASARISI SANAYİYE KAN KAYBETTİRİYOR”

MMO VE TMMOB ‘DEN HABERLER

TÜİK, Merkez Bankası, Hazine Müsteşarlığı ve IMF 
verileri kullanılarak yapılan analizde, Anayasa değişik-
liğine giderek inşa edilmek istenen tek adam rejimi-
nin, genelde ekonomide, özel olarak sanayide yarattığı 
olumsuz etkilere değinildi. 16 Nisan’da oylanacak rejim 
değişikliğinin yatırım ve tüketim kararlarını olumsuz et-
kilediği, sermaye çıkışına yol açarak doların fiyatlanma-
sında da ana etken olduğu vurgulandı.

Analizde şu noktalara vurgu yapıldı:

• Türkiye ekonomisi ve sanayisi 2017 yılına oldukça 
olumsuz bir iklimde giriş yaptı. Yılın ilk iki ayında özellik-
le dış kaynak girişindeki dalgalanma ve içerideki borçlu 
firmaların dövize hücumu sonucu dolar fiyatı, dünyadaki 
diğer yerel paralardan ayrışarak hızlı tırmanışlar gösterdi, 
Şubat ayında ise görece inişler gösterdi.

• Türkiye’nin gündemine yerleştirilen “Tek adam rejimi” ta-
sarısı, ekonominin ve sanayinin bütün kararlarını olumsuz 
etkilemektedir. Hem yerli hem yabancı aktörler, yatırım başta 
olmak üzere önemli kararlarını ertelemektedirler. Tüketici ke-
sim, hem kredi kullanımı hem de tüketme konusunda iştahsız 
davranmaktadır. Bunun sonucu olarak özellikle dayanıklı sa-
nayi ürünleri ve konutta beklenen iç talep oluşmamakta, ih-
racattaki kötü performansın da sonucunda talep daralmak-
ta, büyüme temposu iyice hız kaybetmektedir.

• Bankaların hem tüketici alacaklarında hem de şirket 
alacaklarında yüzde 3 ile 5 arasında değişen tahsili gecik-
miş alacak sorunu yaşanmaktadır. Sanayide, özellikle da-

yanıklı sanayi ürünlerinin talebinde, dolayısıyla üretiminde 
önemli gerilemeler söz konusudur. Sanayi istihdamı 12 
ayda 92 bin düşüş göstermiştir. Sanayi ürünleri, dolardaki 
tırmanışla birlikte yıllık yüzde 14 artış göstermiştir.

• Yasama ve yargıyı, Cumhurbaşkanlığında merkezileşti-
ren ve tek adamın kararlarına tabi kılan koyu anti-demokra-
tik yönelim, ekonomi aktörlerinde de tedirginliğe yol açmıştır. 
İçerideki aktörler açısından bu durum, örneği sık sık görülen, 
şirketler arası kayırmacılığa, keyfiliğe, rasyonel olmayan ka-
rarlara alan açarken yargının artacak bağımlılığı, adalet bek-
lentilerini de yaralamıştır.

• Tek adam rejimi tasarısının ekonomide şimdiden ya-
rattığı tahribatı hafifletmek üzere getirilen çeşitli vergisel 
kolaylıkların hem tüketime, hem istihdama etkisinin ne 
olacağı ise bilinmemekte, ancak bu teşviklerin merkezi 
bütçede önemli gedikler açması da beklenmektedir. Bu-
nun yanında merkezi bütçeye paralel olarak oluşturulan 
ve hukukiliği olmayan Varlık Fonu uygulaması, başka bir 
keyfiliği ve kamu varlıklarının hukuksuzca kullanılmasını 
gündeme taşımıştır.

• Dış ekonomik aktörler açısından da “tek adam rejimi”ne 
yönelişte önemli kaygılar geçerlidir. Yasama ve yargı erkleri 
üstüne tek kişinin artacak sultası, uluslararası sözleşmelere ve 
AB normlarına özellikle terslikler oluştururken, referanduma 
götürülen tasarının Türkiye-Batı dünyası, Türkiye–AB enteg-
rasyonu ile uyumsuzluklar ortaya çıkaracağı öngörülerek her 
türlü önemli karar ertelenmektedir. Derecelendirme kuruluş-
larının notlarına da etki eden Tek adam rejimi tasarısı, dış fi-
nans kaynaklarının kaynak kullandırma şartlarını da gözden 
geçirmelerine neden olmuştur.

• Bütün bu yaşananların olumlu bir kulvara taşınması ve 
düşük maliyetlerle bu dönemden çıkılması ise, ekonomik 
önlemlerden çok, politik adımlarla, özellikle Nisan referan-
dumunda aklın galebe çalması ve tek adam rejimine çıka-
cak bir “hayır” oyuna bağlı görünmektedir. Ancak akıldışı 
tek adam rejimi tasarısına “Hayır” tepkisi ile, Türkiye’nin hem 
içeride hem dış dünya gözünde politik riskleri azalabilecek 
ve sermaye trafiğinde, iç dengelerde ve ekonomi aktörleri-
nin davranışlarında normalleşmeye dönülebilecektir.

TMMOB Makina Mühendisleri Odası, Sanayinin Sorunları ve Analizleri (XXV): “Tek adam rejimi tasarısı, 
sanayiye kan kaybettiriyor” başlığıyla 25 Şubat 2017 tarihinde yayımlandı. 

“Tek adam rejimi tasarısı, sanayiye kan kaybettiriyor”

TMMOB Makina Mühendisleri Odası, her ay iktisatçı-yazar Mustafa Sönmez’in katkısıyla hazırladığı
sanayinin sorunları bülteninin 25’incisini “Tek adam rejimi ve sanayi” konusuna ayırdı.
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MÜHENDİS KADINLAR

TEK ADAMLA GÜÇLENDİRİLMEK İSTENEN
ERKEK EGEMEN SİSTEMİNİZE HAYIR !!!

Kadın hakları tarihçemize baktığımızda pek de iç 
açıcı durumlar ile karşılaşamıyoruz maalesef. Kadın-
ların eğitimden uzak, üretimden uzak, yönetimden 
uzak kalması her çağda adeta desteklenmiştir. Uzun 
zamanlardan beri kadınların eğitimi için sunulan fır-
satlar olağan karşılanmayan bir konu olmuştur.

Antik Çağ’da ve Orta Çağ öncesine kadar kadınlar 
için akademide eğitim görmek ve çalışmak alışılagel-
miş bir durum olmasa bile mümkündü. Antik Mısır, 
Antik Yunan ya da Roma İmparatorluğu dönemin-
den zamanın önde gelen kadın doktorları, mimarları, 
filozofları ve diğer kadın bilgeleri hakkında anlatılar 
günümüze kadar gelmiştir.

Ortaçağ’ın feodal toplumuna 
geldiğimizde kilisenin talimatı-
na uyan okullar ve üniversiteler 
nedeniyle kadınların akademide 
eğitim görebilmeleri yüz yıllar 
sonra ailelerinin bir manastıra 
para yardımı ya da herhangi bir 
mal devri ile mümkün olabilmiştir.

Aydınlanma Çağı ile birlikte 
devlet okulu ve genel zorunlu 
eğitim düşüncesi yayılmaya baş-
lamıştır. Kız çocuklarının bu zo-
runlu eğitime dahil edilip edilme-
yeceği uzun süre tartışılmıştır. Bu 
okullarda kız çocukları, ev kadını 
ve ev yönetimindeki hayatlarına 
hazırlık yapmış; kız çocuklarının 
daha fazla konu hakkında bilgi 
sahibi olmalarına izin verilmemiş-
tir. Kadınlara vatandaşlık hakkının 
istenmesi ilk kadın hareketlerinin 
fitilini ateşlemiştir. 18. Yüzyılda 
başlayan Kadın Hareketleri ile 
kadınlar, uzun bir mücadele ile 
vatandaşlık haklarını elde etmeyi 

19. Yüzyılın sonlarına doğru elde etmeyi başarsa da 
dünyanın tüm ülkelerinde halen vatandaşlık hakkı 
elde edemeyen kadınlar vardır.

Osmanlı Devleti’nde eğitimin ilk basamağı sübyan 
mektebleriydi. Genellikle mahalle aralarında ve cami 
yakınlarında kurulurdu. Kız ve erkek çocukların karma 
olarak devam ettiği okulların yanı sıra bazı yerlerde 
yalnız kız çocukları için açılanlar da bulunuyordu. Bu 
mekteplerin belli makamlarca düzenlenmiş belirli bir 
programları yoktu. Kız okullarının kadın hocaları, Kur-
an’ı ezberleyerek hafız olmuş ve o devrin klasikleşen 
birkaç kitabını okumayı bilen yaşlı kadınlardı. Kız ço-
cukları 8-9 yaşına geldiği zaman okuldan alınıp evle-
rine kapatılır ve kaderlerine boyun eğerlerdi.
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Tanzimat Dönemi (1839-1908) ile birlikte Batı’da 
görülen etkilerle, Kadın hareketleri örgütlenmeye 
başlamış, Ülke kadınları açısından da bazı yenilikler 
elde edilmiştir. Kız Öğretmen Okulu açılmış, hem kız 
rüştiyelerine hem de kız sübyan okullarına öğretmen 
yetiştirilmeye başlanmıştır. 1914’de kızlara özel Darül-
fünun açılmış ve kız çocukları için en yüksek eğitim 
müessesesi olmuştur.

I. Dünya Savaşının başlamasıyla, erkekler silah ba-
şına çağrılmış kadınlar devlet hizmetlerinde onların 
yerlerini almışlardır. Hanımlara Mahsus Gazete, Ka-
dınlar Dünyası, Hanımlar Alemi adlı gazete ve dergi-
lerde kadın hakları savunulmuştur. Kadın hakları üze-
rine bu gelişmeler, kadınların eğitimi üzerinde etkili 
olmuştur.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasından sonra 
1924 yılında Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun kabul 
edilmesiyle eğitim tek sistem altında toplanmış ve 
kadınlarla erkeklere eğitimde eşit imkanlar sunul-
muştur. 1925 yılında Kıyafet Kanunu ve 1926 yılında 
kabul edilen Türk Medeni Kanunu ile kadınların yasal 
statüsü değişmiş, hem aile içinde hem de bir birey 
olarak eşit haklar kazanmıştır. Kadın-Erkek eşitliği 
açısından Cumhuriyetimizde yaşanan en önem-
li gelişmelerden biride Kadınların 1930’da yerel, 
1934’de genel seçimlerde seçme ve seçilme hakkı ka-
zanmasıdır.

Uzun yılları alan ve önemli kazanımlar sağlayan 
kadın mücadelesinde, bu gelinen noktada kadın-
lara bugün asla kabul edemeyeceği bir tek adam 
rejimi dayatılmaktadır.

Bugün önümüzde, parlamentoyu yok ederek 
bütün yönetim sistemini tek bir kişiye; cumhurbaş-
kanına bağlamak isteyen yani ancak Orta Çağ dev-
letlerinde olabilecek kölelik yönetimini dayatan bir 
anayasa değişikliği referandum süreci var. Gerçek-
leştirilmek istenen anayasa değişikliği; Cumhuriyet 
dönemi ile elde ettiğimiz haklarımızı elimizden 
almayı hedeflemektedir. 

Anayasa değişikliği referandumu sonrası tek adam 
yönetimine geçmemiz halinde kadınların önce “mak-

bul”, “makbul olmayan” diye ikiye ayrıldığı, laikliğin ol-
madığı, şer’i hukukla yönetilen bir memlekette şeriat 
kanunlarına uymayan kadınların şeytanla bir tutula-
rak cezalandırılmasının mubah olduğu bir ülkede ya-
şamamız istenmektedir. Bugün yaşadıklarımız; kadın 
cinayetlerinin her geçen gün artması, kadınların ya-
şam tarzına saldırılar, faillerin serbest bırakılması, be-
lediyelerin kadınların bunu hak ettiklerini vaaz veren 
kitapçıklar dağıtması ve modern haklarımıza yönelik 
birçok saldırı günümüzün kadın nefreti biçimleridir. 
Bu saldırılar karşısında mevcut anayasamızın bize 
verdiği haklara dayanarak, çoğu kez TBMM içinde 
çözümler aranmıştır. Şimdi hem yasal dayanakla-
rımız, hem başta parlamento olmak üzere çözüm 
mercilerimiz, hem derneklerimiz, kadın örgütlerimiz, 
belediyelerdeki kazanımlarımız ortadan kaldırılmaya 
çalışılıyor ve kendimizi ifade olanaklarımızın ortadan 
kaldırıldığı bu Orta Çağ rejimi yasal ve kalıcı hale ge-
tirilmek isteniyor. 

Biz Kadınlar; erkek egemen sistemin tek adam 
rejimiyle güçlenmesine onay vermeyeceğiz. Laik, 
Eşitlikçi, Özgürlükçü, Demokratik bir yönetim için 
Barış İçinde, Huzurlu, Refah bir Ülkede Yaşamak İçin 
Hayır Diyeceğiz!

TMMOB MMO Adana Şube
Kadın Komisyonu
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MMO VE TMMOB ‘DEN HABERLER

MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU ULUSAL YETERLİLİKLERİNDE 
BELGELENDİRME KAPSAMIMIZ GENİŞLETİLDİ

MYK’dan alınan yetki kapsamında Odamızın 2016 yılı Haziran ayından beri devam eden Çelik Kaynakçısı-seviye 
3, Plastik Kaynakçısı-seviye 3, Alüminyum Kaynakçısı-seviye 3, Kaynak Operatörü-seviye 4, Doğal Gaz Çelik Boru Kaynak-
çısı-seviye 3, Doğal Gaz Polietilen Boru Kaynakçısı-seviye 3, Dozer Operatörü-seviye 3, Silindir Operatörü-seviye 3, Ekska-
vatör Operatörü-seviye 3, Greyder Operatörü-seviye 3, Endüstriyel Taşımacı-seviye 3, Kazıcı Yükleyici (Beko Loder) Ope-
ratörü-seviye 3 Ulusal Yeterlilikleri sınav ve belgelendirme faaliyetlerine MYK tarafından aşağıdaki alanlar eklendi:

- Asansör Bakım ve Onarımcısı-seviye 3

- Asansör Bakım ve Onarımcısı-seviye 4

- Asansör Montajcısı-seviye 3

- Asansör Montajcısı -seviye 4

- Köprülü Vinç Operatörü-seviye 3

- Mobil Vinç Operatörü-seviye 3

Odamızın MYK Ulusal yeterliliklerindeki sınav ve belgelendirme kapsamına,

http://portal.myk.gov.tr/index.php?option=com_kurulus_ara&view=kurulus_ara&layout=kurulus&kurId=7094
sayfasından ulaşılabilir.
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MMO ADANA ŞUBE ÖĞRENCİ ÜYE KOMİSYONU

BİLİM DE ‘HAYIR’ DİYOR

Ülkelerin gelişmişlik seviyeleriyle, bilimsel çalışmala-

ra ne kadar yöneldikleri ve yatırım yaptıkları doğal olarak 

doğru orantılı bir şekilde gelişir. Bu durum direkt olarak 

eğitimin nasıl şekillendiğini ve içeriğini de belirler. Bilimin 

yol göstericiliğinde ilerleyen ülkelerde ‘eğitim düzeyi’ dedi-

ğimiz kavram her zaman daha yüksektir. Eğitim düzeyi dü-

şen (düşürülen) halkın da istenilen algıya doğru yönelmesi 

çok daha kolaylaşır. Mantıklı düşününce hiçbir aklın kabul 

edemeyeceği durumlar bile ülkede gerçekleşir hale gelir.

 Bir ülkede bilime ve tekniğe vurulan her darbe her 

zaman doğrudan olmasa da kalıcı ve ciddi etkiler bırak-

maktadır. Bunun en alenen örneğini kendi ülkemizde 

görebiliriz. Cumhuriyetin ilerici kazanımlarının getirdiği 

bilimsellik düzeyi mevcut iktidar tarafından şu anda dibe 

çekilmiş durumda. Bilimsel yayınların içeriği değiştirilerek 

Evrim gibi bilimin temel taşlarından biri olan bir gerçek ül-

kedeki genç akıllardan uzak tutulmaya çalışıldı. Dini ders-

ler neredeyse eğitim her düzeyinde zorunlu hale getirildi. 

İktidarın eliyle şekillenen TÜBİTAK tarafından bilimsellikten 

tamamen uzak projeler yarışmalarda derecelendirildi ve 

öğrenciler bu tür projeleri hayata geçirmeleri için okullar-

da gerici eğitim görevlileri tarafından heveslendirildi. 

Bunlar da yetmedi saldırılar üniversite akademisine ka-

dar yükseldi. Bilimden başka kimsenin izinden gitmeyen 

hocalarımız alakasız suçlarla görevlerinden alındı, öğrenci-

lerinden uzaklaştırıldı, yerlerde sürüklendiler. Yıllarca gerici 

çetelerle ve tarikatlarla mücadele etmiş ilerici-aydın aka-

demisyenler bile fetö gibi bir cemaate destekle suçlandılar. 

Üniversiteler sermayedarların fabrikası haline geldi ve 

sektör için ne tür eleman ihtiyacı varsa eğitim de ona göre 

şekillenir oldu. Özellikle mühendislik-mimarlık fakültelerin-

de bilimsel bir müfredat takip edilmesi gerekirken ezberci 

ve tekdüze bir müfredatla biz öğrencilerin kafası gereksiz 

şeylerle dolduruldu. Daha yüksek bir maaşla işe girebilmek 

için birbirimizi ezerek geçmemiz yönünde motive edildik. 

Bu gibi örnekler bize referandum sonrası mevcut hü-

kümetin Yeni Türkiye’sinin nasıl şekilleneceğini alenen 

gösteriyor. Laikliğin kırıntısının bile kalmayacağı hilafet sis-

temine geçme hevesinin hepimiz farkındayız. Biz Makine 

Mühendisleri Adana Şube Öğrenci Üye Komisyonu olarak 

tabi ki de bilimin ve tekniğin düşmanı olanlara ‘HAYIR’ de-

meye devam edeceğiz.

MMO Adana Şube
Öğrenci Üye Komisyonu
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MEKANİK TESİSAT MÜHENDİS YETKİLENDİRME
KURSU YAPILDI

“TEKNİK HİZMET DEĞERLENDİRME” TOPLANTISI 
YAPILDI

23. DÖNEM 4. ŞUBE DANIŞMA KURULU TOPLANDIMMO NİĞDE İL TEMSİLCİLİĞİNDE LPG DOLUM
BOŞALTIM PERSONELİ KURSU YAPILDI

TAVAN VİNCİ OPERATÖRÜ YETİŞTİRME KURSU
ŞA-RA ENERJİ`DE YAPILDI

02-10 Ocak 2017 tarihleri arasında, MMO Adana Şube ÖZ-
DEMİR ÇAMURDAN Eğitim Salonu`nda devam edecek olan 
“Mekanik Tesisat Mühendis Yetkilendirme Kursu” MMO Ada-
na Şube Yönetim Kurulu Saymanı Mustafa DEMİRYÜREK`in 
açılış konuşması, Makina Mühendisi Ahmet DÖRTDEMİR`in 
eğitmenliği ve 22 üyemizin katılımıyla yapıldı.

07 Ocak 2017 tarihinde MMO Adana Şube Yönetim Kurulu 
Sekreteri Hüseyin KALANTAR, Şube Müdürü Elif DOĞRUYOL 
ve Şube Teknik Görevlilerinin katıldığı “Teknik Hizmet Değer-
lendirme” toplantısı yapıldı.

07 Ocak 2017 tarihinde, MMO Adana Şube ÖZDEMİR ÇA-
MURDAN Eğitim Salonu`nda, 23. Dönem Şube Danışma 
Kurulu 4.Toplantısı, MMO Şube Yönetim Kurulu ve 70 üyenin 
katılımlarıyla yapıldı.

Danışma Kurulu, MMO Adana Şube Yönetim Kurulu Başka-
nı  Hasan Emir KAVİ`nin açılış konuşmasının ardından Şube 
Yönetim Kurulu  Sekreteri Hüseyin KALANTOR‘un 3 aylık Şube 
çalışmaları sunumu, Şube Yönetim Kurulu Saymanı  Mustafa 
DEMİRYÜREK‘in ise Şubemizin mali durumu hakkında bilgi-
lendirmesi ile başladı. Şube Yönetim Kurulu Üyesi MMO İKK 
Temsilcisi Arzu PEKDUR, Enerji Komisyonu Başkanı Ali YIL-
DIRIM, Danışma Kurulu Üyesi Ali ÖZDEMİR,  Kent Gündemi 
İzleme Komisyonu adına Ali Rıza GÜRDAL,Yapı Denetim Ko-
misyonu Başkanı M.Selçuk GÖNDERMEZ, Hidrolik-Pnömatik 
Komisyonu Başkanı Nedim GÖRGÜLÜ, Asansör Komisyonu 
Başkanı Cem GÜLER, Danışma Kurulu Üyesi Yusuf TEK, MMO 
Hatay İl Temsilciliği Yürütme Kurulu Başkanı Ömer İYİEL‘in gö-
rüş  ve önerilerini sunmaları ile devam eden toplantı, TMMOB 
Yönetim Kurulu Yedek Üyesi Hüseyin ATICI‘nın konuşmasının 
ardından son buldu

02-03 Ocak 2017 tarihlerinde, MMO Niğde İl Temsilciliği`nde 
“LPG Dolum Boşaltım Personeli Kursu” MMO Niğde İl Temsil-
ciliği Teknik Görevlisi Bekir TUNÇ`un eğitmenliği ve 11 kursi-
yerin katılımıyla yapıldı.

04-05 Ocak 2017 tarihlerinde, Şa-ra Enerji, İnşaat, Ticaret ve 
Sanayi`A.Ş de “Tavan Vinci Operatörü Yetiştirme Kursu” MMO 
Adana Şube Teknik Görevlisi Burçak KORUYUCU`nun eğit-
menliği ve 47 çalışanın katılımıyla yapıldı.
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ŞUBEMİZDEN HABERLER

“SOĞUTMA SİSTEMLERİNDE ENERJİ  
VERİMLİLİĞİ” SEMİNERİ YAPILDI

12 OCAK 2017 tarihinde, MMO Adana Şube ÖZDEMİR ÇA-
MURDAN Eğitim Salonu`nda `Soğutma Sistemlerinde Enerji 
Verimliliği` semineri yapıldı. Seminer, Johnson Kontrol Bölüm 
Müdürü Önder GÜVENÇ`in sunumu ve 30 üyemizin katılımıy-
la gerçekleşti..

SEYHAN ATIKSU ARITMA`YA TEKNİK GEZİ DÜZENLENDİ LPG OTOGAZ İSTASYONLARI SORUMLU MÜDÜR  
KURSU YAPILDI

“ENDÜSTRİYEL TESİSLERDE ENERJİ VERİMLİLİĞİ” 
SEMİNERİ YAPILDI

10 Ocak 2017 tarihinde, Enerji Verimliliği Haftası etkinlikleri 
kapsamında Enerji Komisyonumuz tarafından SEYHAN ATIK-
SU ARITMA`ya düzenlenen teknik gezi, MMO Adana Şube 
Yönetim Kurulu Sekreter Üyesi Hüseyin KALANTOR ve 18 üye-
mizin katılımıyla gerçekleşti.

13-15 Ocak 2017 tarihleri arasında, MMO Adana Şube ÖZ-
DEMİR ÇAMURDAN Eğitim Salonu`nda “LPG Otogaz İstas-
yonları Sorumlu Müdür Kursu” MMO Adana Şube Müdürü Elif 
DOĞRUYOL`un açılış konuşması, Makina Mühendisi Ayhan 
ANLAR`ın eğitmenliği ve 27 TMMOB üyesi kursiyerin katılı-
mıyla yapıldı.

11 OCAK 2017 tarihinde, MMO Adana Şube ÖZDEMİR ÇA-
MURDAN Eğitim Salonu`nda `Endüstriyel Tesislerde Enerji 
Verimliliği` semineri yapıldı. Seminer, Johnson Kontrol Bölüm 
Müdürü Önder GÜVENÇ`in sunumu ve 34 üyemizin katılımıy-
la gerçekleşti.

“ENDÜSTRİYEL TESİSLERDE YANGIN TESİSATI”  
SEMİNERİ YAPILDI

14 Ocak 2017 tarihinde, MMO Adana Şube ÖZDEMİR ÇAMUR-
DAN Eğitim Salonu`nda, Şubemiz ve TTMD “Türk Tesisat Mü-
hendisleri Derneği” tarafından ortaklaşa düzenlenen “Endüstri-
yel tesislerde yangın tesisatı” semineri yapıldı. Seminer, Numan 
ŞAHİN`in sunumu ve 55 üyemizin katılımıyla gerçekleşti.

TRT ÇUKUROVA 
RADYO’YA KONUK 
OLDUK

14 Ocak 2017 tarihinde, TRT Çukurova Radyo`da yayınlanan 
Akdeniz`den Toroslara Programına konuk olan MMO Adana 
Şube Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Emir KAVİ; Asansörlerde 
Güvenlik Önlemleri hakkında kamuoyuna bilgi verdi.
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ŞUBEMİZDEN HABERLER

“HİDROLİK POMPALAR VE MOTORLAR”
SEMİNERİ YAPILDI

MMO HATAY İL TEMSİLCİLİĞİNDE LPG DOLUM
BOŞALTIM PERSONELİ KURSU YAPILDI

“HİDROLİK VALFLER AKIŞ KONTROL,
BASINÇ KONTROL VE YÖN KONTROL VALFLERİ”
SEMİNERİ YAPILDI

“İŞKUR DESTEKLERİ VE İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI” 
SEMİNERİ YAPILDI

KAZAN OPERATÖRÜ YETİŞTİRME KURSU YAPILDI

17 Ocak 2017 tarihinde, MMO Adana Şube ÖZDEMİR ÇA-
MURDAN Eğitim Salonu`nda `Hidrolik Pompalar ve Motor-
lar` semineri yapıldı. Seminer, Hidrolik-Pnömatik Komisyonu 
Başkanı Nedim GÖRGÜLÜ`nün sunumu ve 15 üyemizin katı-
lımıyla gerçekleşti. 06-07 Şubat 2017 tarihlerinde, MMO Hatay İl Temsilciliği`nde 

“LPG Dolum Boşaltım Personeli Kursu” MMO Hatay İl Temsil-
ciliği Teknik Görevlisi Tolga TEMİZSOY`un eğitmenliği ve 8 
kursiyerin katılımıyla yapıldı.

07 Şubat 2017 tarihinde, MMO Adana Şube ÖZDEMİR ÇA-
MURDAN Eğitim Salonu`nda `Hidrolik Valfler Akış Kontrol, 
Basınç Kontrol ve Yön Kontrol Valfleri` semineri yapıldı. Semi-
ner, Şube Müdürü Elif DOĞRUYOL`un açılış konuşmasının ar-
dından Hidrolik-Pnömatik Komisyonu Başkanı Nedim GÖR-
GÜLÜ`nün sunumu ve 21 üyemizin katılımıyla gerçekleşti..

16 Şubat 2017 tarihinde, TUYAP İNŞAAT 2017 FUARI Akdeniz 
Salonunda `Enerji Kimlik Belgesi ve Yalıtım` semineri yapıldı. 
Seminer, İnşaat Mühendisi Serhat SERKAN`ın sunumu ve 31 
katılımcıyla gerçekleşti..

26 Ocak 2017 tarihinde, MMO Adana Şube ÖZDEMİR ÇA-
MURDAN Eğitim Salonu`nda `İşkur Destekleri ve İşbaşı Eği-
tim Programı`semineri yapıldı. Seminer,İŞKUR İş ve Meslek 
Danışmanı Ergin Koluman`ın sunumu ve 16 üyemizin katılı-
mıyla gerçekleşti.

30 Ocak-02 Şubat 2017 tarihleri arasında, MMO Adana Şube 
ÖZDEMİR ÇAMURDAN Eğitim Salonu`nda devam edecek 
olan “Kazan Operatörü Yetiştirme Kursu” MMO Adana Şube 
Teknik Görevlisi Uğur ŞEN`in eğitmenliği ve 13 kursiyerin ka-
tılımıyla başladı.

“ENERJİ KİMLİK BELGESİ VE YALITIM” SEMİNERİ YAPILDI
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ŞUBEMİZDEN HABERLER

LPG TAŞIMA PERSONELİ KURSU YAPILDI

FİNAL EĞİTİM KURUMUNU ZİYARET ETTİK

FİNAL EĞİTİM KURUMUNDA İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNE 
YÖNELİK “ASANSÖRLERİN GÜVENLİ KULLANIMI” 
SEMİNERİ YAPILDI

22-23 Şubat 2017 tarihlerinde, MMO Adana Şube ÖZDEMİR 
ÇAMURDAN Eğitim Salonu`nda”LPG Taşıma Personeli Kursu” 
MMO Adana Şube Teknik Görevlisi Burçak KORUYUCU`nun 
eğitmenliği ve 14 kursiyerin katılımıyla yapıldı.

23 Şubat 2017 tarihinde,Özel Adana Final İlkokul ve Ortaokul 
Müdürü Şirvan KOPAR’ ı makamında ziyaret ederek, İlköğre-
tim Öğrencilerine yönelik yapılacak Asansör Bilgilendirme 
Seminerleri ve Resim Yarışması hususunda görüş alışverişin-
de bulunuldu. Ziyarete, MMO Adana Şube Yönetim Kurulu 
Başkanı Hasan Emir KAVİ, MMO Adana Şube Yönetim Kurulu 
Yedek Üyesi M.Kerem FETULLAHOĞLU ve Asansör Komisyon 
Başkan Yardımcısı Burak BELHAN katıldı.

24 Şubat 2017 tarihinde, Özel Adana Final Eğitim Kurumun-
da İlkokul Öğrencilerine yönelik `Asansörlerin Güvenli Kulla-
nımı` konulu seminer düzenlendi. Açılış Konuşmasını MMO 
Adana Şube Yönetim Kurulu Yedek Üyesi M.Kerem FETUL-
LAHOĞLU` nun yaptığı seminer, MMO Adana Şube Asansör 
Birim Sorumlusu Kerem ŞAHİN`in sunumuyla gerçekleşti. 
1.2.3. ve 4. sınıf öğrencilerine yönelik yapılan bilinçlendirme 
semineri için MMO Adana Şubesine memnuniyetini belirten 
İlkokul ve Ortaokul Müdürü Şirvan KOPAR, M.Kerem FETUL-
LAHOĞLU`na ve Kerem ŞAHİN`e teşekkürlerini sunup çiçek 
takdim etti.

NİĞBAŞ A.Ş. DE TAVAN VİNCİ OPERATÖRÜ 
YETİŞTİRME KURSU YAPILDI

NİĞDE- 16-17 Şubat 2017 tarihlerinde, NİĞBAŞ A.Ş. de “Tavan 
Vinci Operatörü Yetiştirme Kursu” MMO Adana Şube Teknik 
Görevlisi Burçak KORUYUCU`nun eğitmenliği ve 14 kursiyerin 
katılımıyla yapıldı.

MMO ADANA ŞUBE ÖĞRENCİ ÜYE YEREL KURULTAYI 
DÜZENLENDİ

25 Şubat 2017 tarihinde, MMO Adana Şube ÖZDEMİR ÇA-
MURDAN Eğitim Salonu`nda “MMO Adana Şube Öğrenci 
Üye Yerel Kurultayı” gerçekleştirildi. Açılış konuşmalarını 
MMO Adana Şube Başkanı Hasan Emir KAVİ, Şube Yönetim 
Kurulu Başkan Vekili Hüseyin KALANTOR ve MMO Genel Mer-
kez Teknik Görevlisi Cem ŞAVUR ’un yaptığı kurultayda, Üni-
versite Yaşamı ve sonrasında ki Geleceksizlik Kaygısı, Mühen-
dislik Eğitiminin Niteliksizleştirilmesi, Kadın Mühendislerin İş 
Hayatında ki Yeri, Toplumsal Değişim, Referandum konuları 
tartışıldı.
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TEKNOLOJİ

ALTERNATİF YAKIT SEÇENEKLERİ

Algler diğer adıyla bildğimiz yosunlar gerekli prosesler uygulandığında biyoyakıt kö-
kenli alternatif bir yakıt olarak kullanılabilmektedir. Araştırmaların sonucu olarak özel-
likle biyodizel üretiminde kullanılan alglerin yapısını inceleyelim.

Algler (su yosunları) fotosentez yapabilen fakat 
gelişmiş bitki türlerine benzemeyen suda ve karada 
zor koşullarda yaşayabilen basit canlılardır. Bitkiler-
den ayrılan en belirgin özelliği klorofil-c taşıyıp sen-
tez ürünlerini nişasta formunda depolamazlar. Bün-
yelerinde yağ depolarlar. Alglerden elde edilen yağ, 
tıpkı soya yağı gibi, dizel motorlarda doğrudan yakıt 
olarak kullanılabilir ve arıtılarak biyoyakıta da dönüş-
türülebilir. Algler daha fazla CO₂ ve organik madde ile beslendiğinde üretilen yağ miktarının %40 dü-
zeyinde arttığı laboratuvar ortamında gözlenmiştir. Özellikle biyodizel üretiminde algler bünyesindeki 
yağ organik kökenli ve çevre dostu bir yakıt olarak kullanılabilir.

ALGLER
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TEKNOLOJİ

BİYODİZEL NEDİR?

ALGLERDEN BİYODİZEL ÜRETİMİ

Bitkisel ve hayvansal yağların bir katalizör eşiliğinde kısa zincirli bir alkol ile reaksiyonu sonucu elde 
edilen fosil olmayan ve genelde motor yakıtı olarak kullanabilen bir yakıt çeşididir. Özellikle yağlı to-
hum bitkilerinden; Ayçiçek, kanola, soya gibi yağ içeriği yüksek bitkilerin esterifikasyon sonucu yağ 
asitlerine parçalanarak elde edilen yakıt çevresel açıdan da oldukça temiz bir kaynaktır. Günümüzde 
benzin ve türevi yakıtlara katkılanarak kullanılmaktadır fakat ileriki yıllarda saf bir yakıt olarak kullanılma 
potansiyeli vardır. Biyodizel üretiminin temel prosesi trans esterifikasyondur (alkoliz). Büyük yağ mole-
külleri bir katalizör(enzim) yardımıyla kendisinden daha küçük yağ asitleri ve gliserin vererek esterleşir.

Yukarıda bahsettiğimiz biyodizel yakıtının 
kaynağı kanola, ayçiçek soya gibi yağlı tohum 
bitkileridir, fakat son yıllarda alglerinde bünye-
lerinde depoladıkları yağlardan biyodizel üret-
mek de oldukça revaçtadır. Detaylı çalışmalar 
sonucu algler  tarımsal ürünlerle ve diğer sucul 
bitkilerle karşılaştırıldığında gelişme hızlarının 
oldukça fazla olduğu ve değişen ortam koşul-
larına daha dayanıklı olduğu saptanmıştır.

Prosesin süreci ise şöyle özetlenebilir; deniz kenarında veya karada yaşayan algler toplanır, yüksek 
nem içeriğine sahip alglerin nemi giderilir daha sonra basınç uygulanarak bünyelerindeki yağ ortaya 
çıkarılır, ortaya çıkan yağ katalizör eşliğinde esterifikasyon (alkoliz) yöntemiyle yağ asitleri ve gliserine 
ayrılır. Üretilen biyodizel fosil kökenli yakıta katkılanarak motor yakıtı ve dizel olarak kullanılabilir ayrıca 
uygun mühendislik çalışmaları ile biyodizel tamamen yakıt olarak da kullanılabilir.

Biyodizelin başlıca kullanım alanları ise şöyle sıralanabilir:

❱ Jeneratör yakıtı olarak

❱ Kalorifer yakıtı olarak

❱ Soba, fener ve diğer ısıtıcılarda

❱ Model uçaklarda

❱ Yapışkan kimyasal sprey boyaların ve otomobillerdeki istenmeyen boyaların
 temizlenmesinde çözücü (solvent) olarak

❱ Motor parçalarındaki yağ ve kurumun temizlenmesinde

❱ Çok amaçlı makine yağlayıcı olarak

❱ Tuğla üretiminde ve çömlekçilikte

❱ Araziye ya da suya kazaen dökülen petrolün temizlenmesinde

❱ İnşaat kalıplarının sıvanmasında

❱ Hidrolik sıvısı olarak

❱ Demiryolu yağlayıcısı olarak

❱ Ayrıca gıda kurutulmasında başarı ile kullanılabilir

❱ Kükürt içermeyen biyodizel seralar için mükemmel bir yakıt olabilir.
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ZEKA OYUNLARI

 YANITI YANITI
(90-30/2)2x=150 dakika

YÜRÜYEREK NE KADAR?
Arkadaşınızın evinden işine yürüyerek gidip

arabayla dönmesi 1.5 saatini alıyor.

Hem giderken, hem de dönerken araba kullanırsa
bu süre 30 dakikaya iniyor.

Arkadaşınız yürüyerek ne kadar zamanda
işine gidip dönebilir

KARELEME
Aşağıdaki 5 şekli birleştirerek tam bir kare elde edin.

Ancak aynı renkler, hiç ir kenardan ve köşeden
birbirlerine değmeyecek.

ŞEYTAN HATASINI NASIL BİLMEZ?
Günlerden birgün şeytanın yolu bir köye düşmüş.

Keyfi yerinde olan şeytan sırtını bir ağaca dayamış ve buzağısı kazığa
bağlı olan ineğini sağan genç bir kadını uzaktan izlemiş.

Şeytan kadını epeyce izledikten sonra yerinden kalkıp kazığa bağlı
buzağının ipini biraz gevşetmiş.

Buzağı bu az ötede annesinin sütünün kovaya sağılmasını aç karnına
izlemeye daha fazla dayanamamış debelenmiş ve boynundaki ip çözülmüş

Koşarak annesini emmeye giden buzağı süt kovasını devirmiş
Sağdığı süt ziyan olunca sinirlenen genç kadın eline geçirdiği odunu

buzağıya vurunca yavru yere yığılmış.
Yavrusuna saldırılan inek kayıtsız kalamayıp bir tekmede kadını yere

serip öldürmüş.
Uzaktan geçmekte olan kadının kayınpederi, ineğin ´gelinini

öldürdüğünü görüp ineği tüfekle vurmuş.
Silah sesini duyan koca , karısını yerde cansız yatar babasınıda

elinde tüfekle görünce silahını çekip babasını öldürmüş.
Kısa bir süre sonra gerçeği öğrenen genç adam , bu kadar acıya

dayanamayıp intihar etmiş.
Bütün bu olayları bir kenardan izleyen şeytan “BU FELAKETİ BANA YÜKLERLER, BUZAĞININ İPİNİ 

GEVŞETMEKTEN BAŞKA NE YAPTIM Kİ
demiş.
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ÜYELERİMİZDEN HABERLER

- KADİR ÖZEL’in oğlu oldu.

Şube Teknik Görevlimiz
- Alper YILDIZ’ın kızı,

Şube Büro Görevlimiz
- Celal - ÇİFTÇİKAL’ın oğlu oldu.

Üyelerimizi, çalışanlarımızı ve yakınlarını 
tebrik ediyor, gözünüz aydın diyoruz. 

Geçmiş Dönem İskenderun Temsilcilik Yürütme Kurulu Başkanı
- Ayhan KARAN rahatsızlık geçirdi.

Üyemize ve yakınlarına geçmiş olsun
dileklerimizi sunuyoruz.

İskenderun Temsilcilik Yürütme Kurulu Başkanı 

- Murat DURUKAN’ın babası,

Şube Danışma Kurulu Üyemiz

- Oktay ÖZBİÇER’in annesi,

Şube Danışma Kurulu Üyemiz

- Selahattin AY’ın kayınvalidesi,

- Mehmet Atay ÇAKIR’ın  babası,

- Volkan ŞENGÜL’ün babası,

- Burak ŞENGÜL’ün babası,

- Selda ŞENGÜL’ün kayınpederi,

- Murat TOPALOĞLU’nun babası,

- Volkan TOPALOĞLU’nun dayısı,

- Abdulgani KUR’un kayınpederi,

- Hasan EFE’nin annesi,

- Ömer IŞIK’ın kayınvalidesi,

- Serkan EFE’nin babaannesi vefat etti

Üyelerimize ve yakınlarına başsağlığı
dileklerimizi sunuyoruz.

1594 sicil nolu üyemiz

- Mustafa SEZGİNER,

7468  sicil nolu üyemiz

- Zeynel Abidin DİNÇER vefat etmiştir. 

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

camiamıza başsağlığı diliyoruz.

BAŞSAĞLIĞI

GEÇMİŞ OLSUN

TEBRİKLER

HOŞGELDİN
BEBEK

- Şahin Can KAVİ  evlendi.

Üyemizi ve eşini tebrik ediyor,
mutluluklarının daim olmasını diliyoruz.

- Halil TOPLAR’ın kızı,

- Hasan Güngör TOPLAR’ın kızkardeşi nişanlandı.

Üyelerimizi ve yakınlarını tebrik ediyor,
gözünüz aydın diyoruz.
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