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SUNUŞ

MMO’nun değerli üyeleri;

31 Mart Cuma günü temeli 2016 Nisanında atılan Seyhan Beledi-
yesinin katkılarıyla inşaatı tamamlanan uygulamalı eğitim merkezi-
ni, atölyeleri, eğitim sınıfları ile birlikte Seyhan Belediyesi başkanı Sa-
yın Zeydan KARALAR, MMO genel başkanı Ali Ekber Çakar ,İstanbul 
MMO şube başkanı, MMO Osmaniye, Niğde, İskenderun, Hatay il ve 
ilçe temsilcilikleri başkanları ve bir çok davetlinin katılımı ile kamu-
nun hizmetine açtık.  

Yine aynı gün Osmaniye temsilcilik ve İskenderun temsilcilik bi-
nalarını  MMO genel başkanı Ali Ekber Çakar, İstanbul MMO şube 
başkanı ve bir çok davetlinin katılımı ile hizmete açtık. 

Kaynakçı, vinç operatörü, vb eğitimlerimiz yine bu dönemde         
devam etti.

Açılışlarla ve eğitimlerle ilgili bilgileri iç sayfalarda bulacaksınız.

Bu sayıya kadar tanıtımını yaptığımız şairler ve şiirlerinin yerini 
bu sayımızdan sonra edebi akımları içeren yazılar alacak.

Tabii ki Nisan ayının en önemli olayı referandum du; 

TMMOB’nin de öncülüğünde ve katkıları,  Adana MMO, İMO, 
EMO, GMO,ZMO gibi odaların da katılımı ile yoğun bir hayır kam-
panyası yürüttük. Demokrasi güçleri olarak biz kazandık ama;… 
Bununla ilgili bir düşüncelerimizi içeren bir yazıyı da sizlerle payla-
şıyoruz.Yeni bir bültende buluşmak umuduyla Tüm MMO üyelerini 
saygı ve sevgiyle selamlıyoruz.

Adana MMO Şube Yönetimi

REFERANDUM VE SONRASI

Bir oldubitti ile gündeme gelen Cumhuriyetin rafa kaldırılma ope-
rasyonu referandumuna, iktidarın propaganda bombardımanı ile girdi 
Türkiye halkı. Radyolar, televizyonlar, gazeteler tek adam iktidarı için 
yoğun borazanlık yaptı. Evet karşıtları “teröristlikle, şerefsizlikle, cibilli-
yetsizlikle, karaktersizlikle” suçlandı. Çeşitli yerlerde evet karşıtları yoğun 
tacizlere maruz kaldı. Dövüldü, sövüldü, hakarete uğradı hayırcılar. İkti-
dar sahipleri silah göstererek, tehdit ederek, muhalif gazetecileri ilgisiz 
suçlamalarla hapse atarak, bir siyasi partinin milletvekillerini tutuklaya-
rak gözdağı vermeye çalıştı. Buna rağmen hayır oyu vermek isteyenler 
propaganda çalışmalarını en kötü koşullarda dahi olsa büyük bir çaba 
ve feragatle yürüttü…

Bu oylamada;  2.500.000  mühürsüz oy rezaleti, 865.000 olarak be-
lirlenen geçersiz oy rekoru ve1.500.000 Suriyeli Türk vatandaşına(!) oy 
kullandırma becerilerini gösteren devlet destekli evetçilere karşı alınan 
%48.6 lık oranın ne kadar önemli olduğu ortaya çıktı…

16 nisan referandumu Cumhuriyetten, laiklikten, eşitlikten, aydınlan-
madan yana olanları kuşkusuz ki çok üzdü… Seçime giderken yoğun 
devlet destekli evet oyları, yine yoğun devlet destekli hile ve 0y hırsızlıkla-
rıyla kazanma potansiyeline getirildi… Birçoğumuz umutsuzluk içinde. 
Çaresiz, ne yapacağız, nasıl bir yol çizeceğiz kaygısında. Kimileri her şey 
bitti, yapacak bir şey kalmadı bedbahtlığı içinde. Giderek yoğunlaşan 
baskı ve şiddete karşı sinmeyi, kabuğuna çekilmeyi son çare olarak gö-
renlerden, “bana dokunmayan yılan bin yaşasın” diyenlere kadar umut-
suzluk içinde olanlar var… 

Bu oylamada;  2.500.000  mühürsüz oy rezaleti, 865.000 olarak be-
lirlenen geçersiz oy rekoru ve1.500.000 Suriyeli Türk vatandaşına(!) oy 
kullandırma becerilerini gösteren devlet destekli evetçilere karşı alınan 
%48.6 lık oranın ne kadar önemli olduğu ortaya çıktı…

16 nisan referandumu Cumhuriyetten, laiklikten, eşitlikten, aydınlan-
madan yana olanları kuşkusuz ki çok üzdü… Seçime giderken yoğun 
devlet destekli evet oyları, yine yoğun devlet destekli hile ve 0y hırsızlıkla-
rıyla kazanma potansiyeline getirildi… Birçoğumuz umutsuzluk içinde. 
Çaresiz, ne yapacağız, nasıl bir yol çizeceğiz kaygısında. Kimileri her şey 
bitti, yapacak bir şey kalmadı bedbahtlığı içinde. Giderek yoğunlaşan 
baskı ve şiddete karşı sinmeyi, kabuğuna çekilmeyi son çare olarak gö-
renlerden, “bana dokunmayan yılan bin yaşasın” diyenlere kadar umut-
suzluk içinde olanlar var… 

Ama;

Referandum; sadece Anayasa değişikliği oylaması değil aynı zaman-
da “insan olma mücadelesi” veren kitlelerin birliğinin belki de ilk dene-
mesiydi.

Neydi insan olmak? Özgürce yaşamaktı, birlikte çalışmaktı, birlikte 
üretmekti, düşüncelerini açıkça söyleyebilmekti. Sinemaya konsere, ti-
yatroya gidebilmekti insan olmak… Okumaktı, sevmekti, aşık olmaktı, 
Türkü söylemekti birlikte. Bölüşmekti acıyı, kederi, tasayı, mutluluğu, 
neşeyi… Kültürdü, insanların yüzyıllardan getirdiği tortulardan oluşan 
ovaydı, insan olmak… Dik durmaktı işkencelerde. Gülümsemekti, işken-
ceciyle alay edercesine. Omurgaydı kaypaklara karşı. Aydınlanmaydı, 
gericiliğe, yobazlığa, kulluğa karşı…  insan olmak; dil, din, ırk,  ayrımı 
yapmadan insanı insan olduğu için sevmekti, yardım etmekti… Yurdu-
nu çiçeğiyle, böceğiyle hayvanı ile her şeyiyle sonsuz bir aşkla sevmekti 
insan olmak… Estetikti, güzellikti, resimdi, şiirdi.  Var olmanın dayanıl-
maz coşkusuydu… Direnmekti, insan olmaktı her türlü baskıya yobaz-
lığa, faşizme karşı…

Yüzyıllar sonra Cumhuriyetle birlikte insan olma fırsatı verildi kul 
olanlara. Cumhuriyeti kuranlar taassubun, gericiliğin, yobazlığın yerine 
bilimi teknolojiyi sanatı akılcılığı koymaya çalıştılar. Ama neyleyelim ki 
toplumun alt yapısı, ekonomisi edebiyatı, kültürü, teknolojisi buna hazır 
olmadığından. Kısaca yüzyılların ölü toprağı üzerimizdeyken farkına va-
ramadık bu değerlerin… 

94 yıl geçti Cumhuriyetten bu yana. Görünen odur ki gel-gitlerle dolu 
demokrasi tarihimizde ilk kez bir demokratik uğraşı başarıya ulaştı… 
Bu referandum, demokrasinin başarı göstergesidir… İnsan olma mü-
cadelesinin başarılmasıdır. Yeni bir çocuk doğdu referandumda. Devlet 
baskısına, emperyalizmin sermayesine, hileye, sahtekârlığa, yandaşlığa, 
adam kayırmaya karşı duran, siyasi görüşleri farklı ama yaşam tarzıma 
dokunma diyen, direnen insanların oluşturduğu geniş bir kitle vardı bu 
referandumda… Çok değerliydi bu oylar… Demokrasiyi savunan kit-
lelerin doğal refleksiydi. İlk kez Türk’ten Kürt’e Çerkez’den Laz’a Tatar’a 
Arap’a Sünni’den Alevi’ye, sağdan sola Türkiye’nin tüm demokrasi güçleri 
dayanışma içinde direnişi başlattılar. Aydınlanmanın karşı konulmaz, da-
yanılmaz coşkusu geliyor. Demokrat olmanın partililikle, ırkla, dindar  ol-
makla, bir ilgisinin olmadığını anladı “insan olanlar”… Türkiye halklarının 
orta doğu halkları gibi biat etmeyeceğini duyurdular dosta düşmana…

Bu referandum umutsuzluğun değil umudun yeşerdiği bir seçimdi. 
Referandum gelecek ile ilgili birliği, dayanışmayı, birey olma mücadelesini 
açıkça ortaya koydu. Karanlıktan çıkışın uzak olmadığının bir simgesi oldu. 

Baskı, zulüm işkence faşizm varsa direniş haktır…

Kuşkusuz ki 

“DİRENE DİRENE KAZANACAĞIZ”

YAŞASIN HAKLI MÜCADELEMİZ. 

TMMOB MMO Adana Şube
Yönetim Kurulu
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BASIN AÇIKLAMALARI

Öncelikle başta 8 Mart’ın ruhunu oluşturan 1857 yı-
lında yakılan işçi/emekçi kadınlar olmak üzere bugüne 
dek erkek-devlet şiddetiyle mücadele eden tüm kadınları 
saygıyla anıyor, mücadeleleri ve direnişleriyle bugün hala 
yolumuzu aydınlatan, bize güç veren tüm kadınları selam-
lıyoruz.

Bugün size 8 Mart’ın tarihini anlatmayacağız, çünkü 
zaten biliyorsunuz. Bugün daha önceden yaptığımız gibi 

tarihsel kazanımlarımızdan da bahsetmeye-
ceğiz. Birçoğunu beraber kazandık. Hepsin-
de birçok kadının emeği, payı var, bunları da 
biliyorsunuz.

Bugün size bilmediğiniz bir şeyi değil, 
ancak farklı bir şeyi, “kaybettiklerimizi” anlata-
cak, dişimizle tırnağımızla mücadele ederek 
elde ettiğimiz kazanımlarımızın nasıl tek tek 
elimizden alındığından bahsedeceğiz.

Çünkü biliyoruz ki unutmamamız için 
konuşmamız gerek. Bunları anlatmazsak, 
bunları konuşmazsak birbirimizi daha sıkı 
saramaz, daha iyi anlayamaz, daha çok daya-
nışamayız.

KAYBEDİYORUZ; işimizi elimizden, aşımızı 
boğazımızdan hukuksuzca söküp alıyorlar.

KAYBEDİYORUZ; eğitim hakkımızı, ço-
cuklarımızın eğitim hakkını, geleceğimi-
zi ellerimizden alıyorlar. Bilimsel olmayan 
müfredatlarla boş bakışlı, düşünmeyen, sor-
gulamayan, kendilerine biat eden çocuklar 
yaratmaya çalışıyorlar. Öğretmenlerimizi, biz-
lerin bugünlere gelmesinde büyük payı olan 
eğitim emekçilerimizi bir imza ile, bir gecede, 
onca yıl uğruna didindikleri mesleklerinden, 
canları gibi sevdikleri öğrencilerinden ayırı-
yorlar.

KAYBEDİYORUZ; tecavüzcüler, tacizciler, 
parkta yürüyen hamileye, otobüste şortuyla 

oturan genç kadınlara tahammül edemeyenler, hiçbirini 
asla kabul etmediğimiz türlü bahanelerle kadınları katle-
denler, şiddetin her türlüsünü uygulayanlar yargılanmak 
şöyle dursun aramızda serbestçe dolaşarak bizi tehdit et-
meye, bizlere yaşamı zindan etmeye devam ediyorlar.

KAYBEDİYORUZ; yaşam hakkımızı, nefes aldığımız alan-
ları ellerimizden alıyorlar.

TMMOB Kadın Çalışma Grubu, 8 Mart Dünya Kadınlar gününe ilişkin
7 Mart 2017 tarihinde  bir basın açıklaması yaptı.

TMMOB KADIN:
BİZİM OLANIN BİZDEN ALINMASINA HAYIR
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BASIN AÇIKLAMALARI

Hukukun, adaletin olmadığı, haksızlığa hukuksuzluğa 
direnenlerin anında gözaltına alındığı, hapse atıldığı, öz-
gürlüklerimizin gerekçesiz ve zorbaca elimizden alındığı 
bir ülkede yaşar olduk.

Her sabah uyandığımızda, acaba bugün bombalardan 
kurtularak hayatta kalabilecek miyim derken üstüne üstlük 
bir de sorgusuz sualsiz işten atıldığımızı öğrenir olduk.  

OHAL’lerle yönetilir olduk, geceleri bırakın bari gündüz-
leri güvenle sokaklarında dolaşabilelim dediğimiz mahal-
leler arar olduk.

İş yerlerimizde korkuyla çalışır olduk, bugün sıra kimde, 
hangimizde diye listelerde isimlerimizi, dostlarımızın isim-
lerini arar olduk.

Korkunun, her yerde olduğu gibi mecliste de kol gezdi-
ği bir dönemde geceden sabaha insanların yaşam, barın-
ma, eğitim, özlük hakları, özgürlükleri ellerinden alınıyor. 
Hepimizin hayata karşı umutları söndürülmeye, geleceğe 
dair beklentileri kırılmaya çalışılıyor. Düşünen, tepki gös-
teren, karşı duran, susmayan haykıranları tehdit ediyor, 
baskıyla, zulümle sindirmeye çalışıyorlar, ötekileştiriyorlar. 
Akılları sıra kendilerinden olmayanı böyle cezalandırıyorlar.

Kaybettiklerimizin bunca fazla, bunca can yakıcı ve ta-
hammül edilemez olduğu bugün 8 Mart Dünya Kadınlar 
Günü’nde var gücümüzle, tüm bu yapılanlara, bu zulme 
direniyor ve baskıya, şiddete, zulme dur demek için avazı-
mız çıktığı kadar HAYIR diyoruz.

Acılarımız çoğaldı ancak bizim hala umudumuz var.

Bizler; üniversitelerde, kamuda, özel sektörde, fabrika-
larda, şantiyelerde, ofislerde, plazalarda hayatın her alanın-
da var olan TMMOB’li mühendis, mimar ve şehir plancıları-
yız. Ekmeğimizi emeğimizle, alın terimizle kazananlarız ve 
ekmeğimize, aşımıza, geleceğimize sahip çıkıyoruz.

Kendimizle birlikte tüm canlıların yaşam hakkını savu-
nuyoruz. Doğanın rant uğruna yağmalanmasına, talanına 
karşı çıkıyor HAYIR diyoruz.

Ve bizler, kadınlar... Ekmeğini kazanmak, nefes almak için 
hep daha fazla mücadele etmek zorunda kalan kadınlar...

Hep ilk önce gözden çıkarılan, sömürüden şiddetten 
ayrımcılıktan payını alan, ezilen kadınlar…

Kadın dayanışmasının hepimizi güçlendirdiğini bilerek 
susmuyoruz, korkmuyoruz, itaat etmiyoruz, HAYIR diyoruz.

Hayatı bize zindan eden, yaşam alanlarımızı yok eden 
tüm hükümleri, kanunları, yasaları reddediyor, tek adam ve 
yönetimine HAYIR diyoruz.

Adalet istiyoruz, özgürlük istiyoruz, okumak, çalışmak, 
yaşamak ve yaşatmak istiyoruz, HAYIR diyoruz.

Kaybettiklerimiz onca yıldır mücadelelerle kazandıkla-
rımızdır. Bizim olanın bizden alınmasına izin vermiyoruz, 
sahip çıkıyoruz ve HAYIR diyoruz.

HAYIR’larımızı çoğaltmak için 8 Mart’ta her rengiyle tüm 
kadınlarla birlikte alanlara çıkıyor, en güçlü sesimizle hay-
kırıyoruz.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü, mücadele günümüz 
kutlu olsun.

TMMOB Kadın Çalışma Grubu
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Bilindiği üzere 16 Nisan’da, ülkemizin siyasi sistem ve 
rejimini köklü bir şekilde değiştirmeyi, kamu yönetimi ve 
ekonomi üzerinde sınırsız hâkimiyet kurmayı amaçlayan 
bir anayasal düzen değişikliği referandumu yapılmıştır.

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, referandum sü-
recini ve yapılmak istenen değişiklikleri başından itibaren 
bütün yönleriyle değerlendirmiş; yaptığı açıklamalar ve 
yayımladığı dokümanlarla meslektaşlarını ve halkı bilgi-
lendirmeye çalışmıştır.

En özlü bir şekilde ifade edersek TMMOB; Cumhuriyeti, 
demokrasiyi, laikliği, 150 yıllık geçmişi bulunan Anayasal 
kazanım ve birikimlerimizi savunmuştur.

TMMOB Anayasa ve hukukun üstünlüğünü, yasama-yü-
rütme-yargı kuvvetlerinin ayrılığını, yargı bağımsızlığını, 
yasama ve yargının yürütme üzerindeki denge, fren ve 
denetleme mekanizmalarını, temel insan hak ve özgürlük-
lerini, kamusal, toplumsal yarar doğrultusunda hizmet ve 
denetim sunan meslek kuruluşlarının özerkliğini, hayatın 
her alanına dokunan meslek alanlarımızın kamu ve halk 
yararı doğrultusundaki işlevlerini savunmuştur.

TMMOB Anayasa değişikliği sürecinin başından beri, 
toplumun bu değişikliklerin kapsamı üzerine sağlıklı bilgi 
edinemediğini; barolar, anayasa hukukçuları, üniversite-
ler, özerk meslek kuruluşları, demokratik kitle örgütleri ve 
halktan hiç görüş alınmadığına ve Meclis’te oylanmasının 
Meclis İç Tüzüğü ve Anayasa’da belirtilen gizli oy kuralının 
ihlal edildiğine dikkat çekmiştir.

TMMOB değişikliğin, Anayasaların en temel özelliği 
olan, iktidar yetkilerinin sınırlandırılması normundan ve 
rejim değişimini içeren anayasaların yapım organı olan 
Kurucu bir Meclis’ten yoksun olduğunu vurgulamıştır.

TMMOB, partili Cumhurbaşkanının belirlediği kişile-
rin milletvekili olacağı, partili Cumhurbaşkanının mec-
lisi feshetme, bütçe hazırlama, kararname çıkarma, HSK 
ve AYM üyelerini, büyükelçileri, tüm üst düzey kamu 

yöneticilerini atama, milli güvenlik politikalarını belir-
leme yetkisi tanıyan değişikliklerin “tek adam” diktası 
olacağına dikkat çekmiş ve bu yönelimin her yönüyle 
demokrasiye aykırı olduğunu, toplumda gerilim ve ku-
tuplaşmalara yol açacağını vurgulamıştır.

TMMOB değişikliğin, 15 Temmuz darbe girişimi üzerine 
ilan edilen ancak demokratik toplumsal muhalefet üze-
rinde baskı ve sindirme politikalarının uygulama aracına 
dönüşen OHAL ve OHAL KHK’leri ve medyanın tamamen 
iktidarın hizmetinde olduğu koşullarda referanduma su-
nulmasının yanlışlığına işaret etmiştir.

TMMOB iktidar olanaklarının sonuna kadar kullanılacağı 
bir halk oylamasının, hiçbir şekilde demokratik koşullarda 
yapılmış bir oylama hüviyeti kazanmayacağını belirtmiştir.  

TMMOB bu koşullarda yapılacak ve eleştirilen içerikteki 
bir Anayasa değişikliğinin, yüzde 92 evet oyu ile yürürlüğe 
giren 1982 Anayasası gibi meşruiyetten yoksun olacağına 
da işaret etmiştir.

Nihayetinde bu referanduma birçok usulsüzlük ve ada-
letsizlik de damgasını vurmuştur. Yüksek Seçim Kurulu’nun, 
mühürsüz oy zarflarının iptaline yönelik Seçim Kanunu’na 
2010 yılında getirilen bir hükmü ve aynı yöndeki genelgesini 
iktidar partisinin istemi üzerine uygulamaması 2,5 milyon oy 
üzerinde şaibe yaratmıştır. Basında yer alan, yurttaşların ve si-
yasi partilerin dile getirdiği birçok usulsüzlük ve itiraz ile evet 
cephesinin oylarındaki belirgin düşüş, oylamanın başa baş 
şeklindeki sonucu üzerinde haklı kuşkular oluşturmuştur.

Tartışmalı sonucun daha şimdiden istikrarsızlık, adalet-
sizlik ve hukuk dışı keyfi uygulamalara yol açtığı açıklıkla 
görülebilmektedir.

Halkın hayır’larının resmi sonucu aşan boyutları olduğu 
tarihsel bir gerçekliktir.

İlan edilen geçici sonuçlara göre bile, halkın en az ya-
rısının hayır oyu verdiği, 30 büyükşehirin 17’sinde hayır 

ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİNİN ÜLKEMİZE İSTİKRAR GETİRMEYECEĞİ
DAHA İLK GÜNDEN GÖRÜLMÜŞTÜR.

HAYIR, TÜRKİYE HALKININ VİCDANINDA KAZANMIŞTIR.
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, anayasa değişikliği referandumu sonrası 17 Nisan 2017 tari-
hinde bir basın açıklaması yaparak mühendis, mimar ve şehir plancılarının üzerine düşen sorumluluğu bundan 
sonra da yerine getirerek; mesleki demokratik mevzilerini koruma ve güçlendirmek için; Cumhuriyetin, demok-
rasinin, laikliğin, barışın, eşitlik ve özgürlüğün ülkemizde özgürce serpilip gelişebilmesi için ellerinden gelen her 
şeyi yapacağını kamuoyu ile paylaştı.
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oylarının farkla önde olduğu, ülkemizin en büyük bütün 
şehirlerinin hayır dediği gözetildiğinde, bu sonuçlar kesin-
leşse bile bu Anayasa değişikliğinin meşruiyeti sağlanmış 
olmayacaktır.

Evet cephesinin düşüşe geçen oylarıyla ve tartışmalı 
başa baş bir sonuç ile rejim/sistem değişimi asla doğru 
değildir. Zira Anayasalar, bir şekilde toplumsal ve siyasal 
mutabakatı, tartışmasız bir halk çoğunluğunu, tartışma-
sız bir tarihsel meşruiyeti gerektirir. Ancak bu değişikliğin 
kesinleşmesi halinde, yarılma ile sonuçlanan referandum, 
ülkemize sanıldığından daha fazla güç kaybettirecektir.

Siyaset ve Anayasal düzenin, “atı alan Üsküdar’ı geçmiş-
tir” gibi söz ve yaklaşımlarla düzenlenemeyeceği, kalıcı ola-
nın Anayasal mücadeleler tarihi, demokrasi mücadeleleri 
tarihi olduğu bilinmelidir.

Bütün olumsuzluklara karşın bu referandum süreci, ül-
kemizde demokratik duyarlılıkların geliştiğini, toplumun 
en az yarısının mevcut gidişe hayır dediğini, özgür, yasak-
sız, baskısız, adil ve demokratik koşullarda bir seçim yapıla-
bilse hayır’ın kazanacağını göstermiştir.

Şimdi görevimiz, ülkemizin felakete sürüklenmesinin 
önünü alacak bu demokratik duyarlılıkların daha da geliş-
mesi ve giderek ülkemizin geleceğini belirleyecek düzeye 
gelmesi için çalışmaktır. 

Anayasa değişikliği halk oylaması sürecinde seferber 
olan örgütümüzün bütün birimlerine ve demokrasiyi ka-
zanmak için emek ve düşüncesini ortaya koyan halkımıza 
çok teşekkür ediyoruz.

Mühendis, mimar ve şehir plancıları; çocuklarımız, to-
runlarımız, aydınlık olmasını istediğimiz geleceğimiz için 
üzerine düşen sorumluluğu bundan sonra da yerine geti-
recek; mesleki demokratik mevzilerini koruma ve güçlen-
dirmek için; Cumhuriyetin, demokrasinin, laikliğin, barışın, 
eşitlik ve özgürlüğün ülkemizde özgürce serpilip gelişebil-
mesi için ellerinden gelen her şeyi yapacaktır.

Yaşasın TMMOB örgütlülüğü!

Yaşasın halkımızın demokrasi mücadelesi!

Emin Koramaz
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

BASIN AÇIKLAMALARI

MMO : YURTTAŞLARIN DEMOKRATİK PROTESTO HAKLARI
ENGELLENMEMELİDİR

TMMOB Makina Mühendisleri Odası, referandum protestoları ve gözaltılar üzerine
19 Nisan 2017 tarihinde bir basın açıklama yaptı.

Bilindiği üzere 16 Nisan halkoylaması sırasında ger-
çekleşen birçok usulsüzlük toplumda haklı tepkilere yol 
açmıştır. Yurttaşlarımızın, Yüksek Seçim Kurulu’nun, Seçim 
Kanunu ve kendi genelgesine aykırı uygulamalarını pro-
testo etmesi ve usulsüzlüklerin üzerine gidilerek seçim 
adaletinin sağlanmasına yönelik istem ve tepkileri, ne ya-
zık ki baskı politikalarıyla bastırılmaya çalışılmaktadır.

Odamızın İstanbul Şubesi Bilgi Teknolojileri Danışmanı 
Abdurrahman Atalay ile Odamızın üyesi ve Teknik Görev-
limiz Mesut Geçgel bu nedenle bu sabah evlerine polis 
baskını yapılarak gözaltına alınmışlardır. Basında, gözaltına 
alınanların 38 kişi olduğu belirtilmektedir. Ayrıca yurdun 
çeşitli yerlerinde benzer gözaltılar yapıldığı haberleri de 
medyada yer almaktadır.

Oda üyemiz, danışmanımız ve yurttaşlarımızın demok-
ratik istem ve tepkilerini engelleyen, Anayasal hak ve öz-
gürlüklerini ortadan kaldıran bu vb. antidemokratik uygu-
lamalara derhal bir son verilmelidir.

Gerek referandumun şaibeli sonuçları gerekse bu baskı 
politikaları, daha ilk günden Anayasa değişikliğinin ülke-
mize istikrar getirmeyeceğini göstermektedir. Bu yanlış 
politikalardan bir an önce vazgeçilmelidir. Anayasal de-
mokratik haklarını kullanan üyemiz, danışmanımız ve yurt-
taşlarımız derhal serbest bırakılmalıdır.

Ali Ekber Çakar
TMMOB Makina Mühendisleri Odası

Yönetim Kurulu Başkanı
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BASIN AÇIKLAMALARI

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (İSG), bütün çalışanları ve 
işyerlerini ilgilendiren, çalışma yaşamının en temel un-
surlarından biridir. İşçi sağlığı ve iş güvenliğine ilişkin gös-
tergeler, temel insan hakları, çalışma yaşamı ve ülkelerin 
gelişmişliklerine ilişkin önemli göstergeler sunmaktadır. 
Ancak SGK ve diğer resmi istatistikler göstermektedir ki, 
ülkemizde bu konuya gereken önem verilmemekte; yasa, 
yönetmelik ve uygulamalarda yetersiz kalınmaktadır. Ge-
rek işveren kesimi, gerekse kamu işvereni konumundaki 
devlet, neoliberal ekonomik politikaların da etkisiyle ko-
nuya gereken özeni göstermemektedir.

Toplu iş cinayetlerine de dönüşen iş kazaları ve meslek 
hastalıkları, sermayenin azami kâr hırsı ve emek aleyhine 
politikalardan kaynaklanmaktadır. Ülkemiz iş kazalarında 
Avrupa ve dünyada ilk sıralarda; ölümlü iş kazalarında ise 
Avrupa’da birinci, dünyada üçüncü sırada yer almaktadır. 
Neoliberal ekonomi politikaları kapsamında iş güvencesi-
nin azalması, esnek çalışma biçimleri, taşeronlaştırmanın 
yaygınlaşması, çalışma koşullarının ağırlaşması, özelleştir-

me, sendikasızlaştırma, sosyal güvenlikten yoksun kayıt 
dışı işçilik, yoğun kadın, genç, çocuk emeği sömürüsü, iş 
kazalarını artıran nedenler arasındadır.

İş kazaları sonucu toplu ölümlerin artması nedeniyle 
2012 yılında çıkarılan 6331 sayılı İş Sağlığı Güvenliği Yasası 
ile iş güvenliği uzmanlığı, hekimliği ve diğer sağlık perso-
neline ilişkin yönetmelikler defalarca değiştirildi. Ancak 
kazalar ve iş cinayetleri artarak devam etmektedir. Yasa ilk 
gündeme geldiğinde ve üzerinde yapılan değişikliklere 
dair, iş kazaları ve meslek hastalıklarının bu yasa ve mev-
zuat ile önlenemeyeceğini hep söyledik.

Bu gerçeklerden hareketle İSG alanı üzerine önerile-
rimizi aşağıda kamuoyunun dikkatine sunuyoruz.

1. İşçi sağlığı ve güvenliğine ilişkin düzenlemenin can alıcı  
noktalarından birisi, kurulması gereken İşçi Sağlığı Güvenliği 
Enstitüsüdür. İdari ve mali yönden bağımsız, üyelerinin çoğun-
luğu emek ve meslek örgütleri temsilcilerinden oluşması gere-
ken bu kurum, düzenleme, denetim yapan bir yapıda olmalıdır.

MMO : 28 NİSAN DÜNYA İŞÇİ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GÜNÜ’NDE
DİKKATLER ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER ÜZERİNDE

YOĞUNLAŞMALIDIR

Makina Mühendisleri Odası, Dünya İşçi Sağlığı ve Güvenliği Günü dolayısıyla
27 Nisan 2017 tarihinde bir basın açıklaması yaptı.

11



2. Çalışma yaşamına ilişkin düzenlemeler bu enstitü ta-
rafından bütünüyle yeniden düzenlenmeli; esnek ve taşeron 
çalışma yasaklanmalı, örgütlenme, toplu sözleşme ve grev 
hakkının önündeki engeller kaldırılmalıdır. İSG alanında yapı-
lacak düzenlemeler ancak bu şekilde anlamlı olabilir.

3. İSG ile ilgili düzenleme ve uygulamalar, ayrımsız, kısıtla-
masız bütün işyerlerini ve her statüdeki tüm çalışanları kapsa-
malıdır.

4. Yapılacak düzenlemeler, “İşçi sağlığı ve iş güvenliği-
nin sağlanmasının öncelikle işverenin görevi olduğu” 
ilkesinde hareketle yapılmalıdır. İşyerinde istihdam edilen 
uzman, hekim ve benzerlerinin verdikleri hizmetin bir danış-
manlık hizmeti olduğu kabullenilmelidir.

5. Yapılacak düzenlemeler; İSG hizmetlerinin “piyasa koşul-
larında verilmesi” anlayışı ile yapılmamalıdır. İşçi sağlığı ve iş 
güvenliğinin sağlanmasında kamu hizmeti, kamu deneti-
mi anlayışı hâkim olmalıdır. Yukarıda sözü edilen enstitü, hiz-
met ve denetimi organize eden, yerine getiren bir yapı olma-
lıdır. Halen uygulanmakta olan Ortak Sağlık Güvenlik Birimi 
(OSGB) anlayışına son verilmelidir.

6. İşyerlerinde görev alacak uzman, hekim, sağlık personeli 
ve diğer personelin eğitimi önerdiğimiz Enstitü tarafından ye-
rine getirilmelidir. Sözü edilen personel her yıl yenileme eğiti-
mine tabi tutulmalıdır.

7. Uzman, hekim, diğer personel ve sağlık personelinin 
işyerinde yürüttüğü çalışmalar, ilgili meslek örgütleri tarafın-
dan denetlenmelidir.

8. Uzman, hekim, diğer personel ve sağlık personelinin işyer-
lerinde görevlendirilmesi, Enstitünün yerel birimince yapılmalı, 
işyeri ile yapılacak sözleşme “tip sözleşme” olarak enstitü ve 
meslek örgütleri tarafından hazırlanmalı, sözleşmede yer alan 
hususlar personel için asgari haklar olarak kabullenilmelidir.

9. Uzman, hekim, sağlık personeli görev yaptığı işyerindeki 
işçi sağlığı ve güvenliğine ilişkin durumu Enstitünün yerel biri-
mine raporlamalıdır.

10. Uzman, hekim, diğer personel ve sağlık personelinin 
ücreti Enstitü bünyesinde oluşturulacak bir fondan karşılan-
malıdır.

11. İSG ile görevli çalışan temsilcilerinin eğitimleri, Enstitü-
nün görevlendirmesi ile kamu kurumu niteliğindeki meslek 
örgütleri tarafından yapılmalıdır.

12. Çalışan temsilcilerinin işyerlerinin büyüklüğüne göre 
belirlenecek süre ile her gün işyerinin bütününde gözlem yap-
ması ve bunu raporlaması olanağı yaratılmalıdır.

13. Çalışan temsilcilerinin koşulsuz iş güvencesi olmalıdır.

14. 30 ve daha fazla çalışanın bulunduğu işyerlerinde İşçi 
Sağlığı Güvenliği Kurulu kurulmalıdır.

15. Çalışan temsilcisi, uzman, hekim tarafından önerilen 
hususlar, öneriyi yapan kişi ikna edilmediği sürece kabul edil-
mek zorunda olmalıdır. İşveren bu karara karşı sadece Enstitü 
yerel birimine itiraz edebilmelidir.

16. İşçi eğitimleri Enstitü tarafından gerçekleştirilmelidir.

Ali Ekber Çakar
TMMOB Makina Mühendisleri Odası

Yönetim Kurulu Başkanı
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BASIN AÇIKLAMALARI

YAŞASIN 1 MAYIS YAŞASIN BİRLİK MÜCADELE DAYANIŞMA GÜNÜ

Bu yılın 1 Mayıs’ının, 16 Nisan referandumunun hemen 
ardından geldiği için özel bir anlamı bulunuyor.

Emekçilerin uluslararası birlik, mücadele, dayanışma 
günü olan 1 Mayıs’ı, referandumdaki HAYIR’larımızın ardın-
dan kutluyoruz.

Bu 1 Mayıs, emekçilerin emek düşmanlarına, sömürü ve 
baskı düzenine, dikta özlemlerine karşı 16 Nisan’da güçlü 
bir şekilde gösterdikleri HAYIR tutumunun bir devamı ni-
teliğindedir.

Çünkü hepimiz biliyoruz, bu Anayasa değişikliğinin 
sonuçlarında kıdem tazminatlarımızın, bütün hak ve kaza-
nımlarımızın yok edilmesi var.

Bu Anayasa değişikliğinin sonuçlarında sendikaların ve 
bizim gibi, TTB gibi kamu kurumu niteliğindeki meslek ku-
ruluşlarının yok edilmesi var.

Bu Anayasa değişikliğinin sonuçlarında, ülkemizin, do-
ğamızın, üretken kuruluşlarımızın, kamu kaynak ve varlık-
larımızın yabancı sermayeye ipotek edilmesi, halka küfre-
den yandaş/paydaş kesimlere peşkeş çekilmesi var.

Bu nedenle referandumdaki HAYIR’larımızın ve bu tutu-
mun devamının anlamı büyüktür.

Mühendis, mimar, şehir plancılarının örgütü olan TM-
MOB, 1 Mayıs’ta bütün Türkiye’de, kardeş emek ve meslek 
örgütlerimizle alanlarda olacaktır.

Bu 1 Mayısta da:

Her yer Taksim her yer direniş diyeceğiz.

Kanlı 1 Mayıs 1977’nin 40. yıldönümünde, katledilen 
kardeşlerimizi alanlarda yaşatacağız.

Emek ve demokrasi düşmanlarına HAYIR diyeceğiz.

Cumhuriyet ve laiklik düşmanlarına HAYIR diyeceğiz.

Referandumda çalınan oylarımızın, hayatımız boyun-
ca çalınan ve sömürülen emeğimizin hesabını soracağız.

Ülkemizin, doğamızın, üretken kuruluşlarımızın, kamu 
kaynak ve varlıklarımızın Varlık Fonu aracılığıyla yabancı 
sermayeye ipotek edilmesine HAYIR diyeceğiz.

İşten çıkarmalara, özlük haklarının ömür boyu gasp 
edilmesine HAYIR diyeceğiz.

Emek sömürüsüne, rant imparatorluğuna ve diktaya 
HAYIR diyeceğiz.

Bütün emekçileri, bütün mühendis, mimar, şehir plancı-
larını, yüreği insanlıktan  yana atanları,  HAYIR’ına ve ülkesi-
nin geleceğine sahip çıkan herkesi, 1 Mayısta alanlarda bu-
luşmaya, HAYIR’larımızı birlikte haykırmaya davet ediyoruz.

Haydi, 1 Mayıs’a!

Haydi, 1 Mayıs alanlarına!

Emin Koramaz
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, işçi sınıfının birlik, mücadele ve dayanışma günü olan
1 Mayıs’ın, 16 Nisan anayasa referandumu sonrası bu yıl her zamankinden daha önemli olduğunu vurgulayarak 

28 Nisan 2017 tarihinde üye ve halkımıza 1 Mayıs’ta güçlü katılımımızla alanlarda olalım çağrısı yaptı.
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ŞUBEMİZDEN HABERLER

MMO OSMANİYE İL TEMSİLCİLİĞİNDE 
GENEL ÜYE TOPLANTISI YAPILDI

10 Mart 2017 tarihinde, MMO Osmaniye İl Temsilciliğinde, 
MMO Adana Şube Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Emir KAVİ, 
MMO Osmaniye İl Temsilciliği Yürütme Kurulu Üyeleri ve Üye-
lerimizin katılımı ile Osmaniye İl Temsilciliği Genel Üye Top-
lantısı yapıldı.

06 Mart 2017 tarihinde, Atatürkçü Düşünce Derneği Adana 
Şube Başkanlığı`nı ziyaret ettik. Ev sahipliğini Atatürkçü Dü-
şünce Derneği Adana Şube Başkanı Makina Mühendisi Atila 
EKER`in yaptığı ziyarette, MMO Adana Şube Yönetim Kurulu 
Başkanı Hasan Emir KAVİ, MMO Şube Yönetim Kurulu Sekre-
teri Hüseyin KALANTAR katıldı. Yeni seçilen Yönetim Kurulunu 
tebrik eden KAVİ, başarılı bir çalışma dönemi temennisinde 
bulundu. Ziyarette 16 Nisan’da yapılacak Anayasa referandu-
mu görüşüldü, önümüzdeki süreçte birlikte etkinlikler gerçek-
leşmesi konuları ele alındı.

07 Mart 2017 tarihinde, MMO Adana Şube Yönetim Kurulu 
Başkanı Hasan Emir KAVİ, Şube Yönetim Kurulu Sekreter Üyesi 
Hüseyin KALANTAR, Şube Yönetim Kurulu Yedek Üyesi M.Sa-
mim ALDIK, MMO Niğde İl Temsilciliği Yürütme Kurulu Üyeleri 
ve üyelerimizin katılımı ile MMO Niğde İl Temsilciliğinde Ge-
nel Üye Toplantısı yapıldı.

09 Mart 2017 tarihinde, MMO Adana Şube ÖZDEMİR ÇA-
MURDAN Eğitim Salonu`nda `Oransal Valfler, Servo Valfler 
ve Lojik Valfler` semineri yapıldı. Seminer, Şube Müdürü Elif 
DOĞRUYOL`un ve Hidrolik-Pnömatik Komisyonu Başkanı 
Nedim GÖRGÜLÜ`nün açılış konuşmasının ardından Makina 
Mühendisi Mustafa AKTAŞ`ın sunumu ve 23 üyemizin katılı-
mıyla gerçekleşti.

15 Mart 2017 tarihinde, MMO Adana Şube Yönetim Kurulu 
Üyeleri, MMO Adana Şube Teknik Görevlileri ve Büro Görev-
lilerinin katıldığı “Büro Hizmet ve Teknik Hizmet Değerlendir-
me” toplantısı yapıldı.

ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE DERNEĞİ ADANA ŞUBE  
BAŞKANLIĞI`NI ZİYARET ETTİK

MMO NİĞDE İL TEMSİLCİLİĞİNDE GENEL ÜYE
TOPLANTISI YAPILDI

 “ORANSAL VALFLER, SERVO VALFLER VE LOJİK
VALFLER” SEMİNERİ YAPILDI

“BÜRO HİZMET VE TEKNİK HİZMET DEĞERLENDİRME” 
TOPLANTISI YAPILDI
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ŞUBEMİZDEN HABERLER

16 Mart 2017 tarihinde Osmaniye Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl 
Müdürlüğünde Asansör Yönetmelikleri üzerine bilgilendirme 
toplantısı yapıldı. Ev sahipliğini Osmaniye Bilim, Sanayi ve 
Teknoloji İl Müdürü Cafer TAKIRTAŞ`ın yaptığı, Osmaniye Be-
lediye Başkan Yardımcısı Hacer Burcu YÜCEER ve çok sayıda 
Bina Yöneticisinin katıldığı toplantı, Osmaniye Bilim, Sanayi 
ve Teknoloji İl Müdürü Cafer TAKIRTAŞ`ın, Osmaniye Belediye-
si İmar Müdürü Gökhan ATEŞ`in ve MMO Adana Şube Asan-
sör Birim Sorumlusu Kerem ŞAHİN`in sunumları ile sona erdi.

17 Mart 2017 tarihinde, KESK`e bağlı sendikaların EĞİ-
TİM-SEN, BTS, TARIM ORKAM-SEN ve SES Adana Şubeleri-
nin yeni seçilen yönetim kurullarını ziyaret ettik. Ziyaretlere 
MMO Adana Şube Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Emir KAVİ 
ve Şube Yönetim Kurulu Sekreteri Hüseyin KALANTAR katıldı. 
Yeni seçilen Yönetim Kurullarını tebrik eden KAVİ, başarılı bir 
çalışma dönemi temennisinde bulundu. Ziyarette 16 Nisan`-
da yapılacak Anayasa referandumu görüşüldü ve Uygulama 
Eğitim Merkezi Açılışına davet edildi.

15 Ağustos 2009 tarihinde trafik kazasında yaşamını yitiren öğrenci 
üyelerimiz Eren-Onur DEMİRCAN adlı ikiz kardeşlerin anılarını yaşat-
mak ve öğrenciler arasında dayanışmayı sağlamak amacıyla şube-
miz tarafından düzenlenen ve geleneksel hale getirilen Eren-Onur 
DEMİRCAN halı saha futbol turnuvası 18 Mart 2017 tarihinde final 
maçıyla tamamlandı. Ç.Ü. Mühendislik Bölümü öğrencilerinin oluş-
turduğu takımların mücadele ettiği bu yıl 8.si yapılan turnuvada, Ç.Ü. 
Peyzaj Mimarlığı Bölümü öğrencilerinin oluşturduğu takım kazandı. 
Çukurova Üniversitesi Mühendislik Bölümü öğrencilerinin katıldığı 8. 
Eren-Onur DEMİRCAN halı saha futbol turnuvasında dereceye giren 
takımlara madalyaları MMO Adana Şube Başkanı Hasan Emir KAVİ, 
Şube Yönetim Kurulu Sekreteri Hüseyin KALANTOR, MMO Adana 
Şube Müdürü Elif DOĞRUYOL ile Ankara`da oturan İkizlerin babası 
Süleyman DEMİRCAN, annesi Necla DEMİRCAN ve abisi Evrim DE-
MİRCAN tarafından verildi. Eren-Onur DEMİRCAN’ın anne ve babası 
Necla-Süleyman DEMİRCAN ayrıca turnuvaya katılan tüm sporcula-
ra Eren-Onur DEMİRCAN adını taşıyan birer hediye hediye etti, MMO 
Adana Şube Başkanı Hasan Emir KAVİ, geçmiş dönem Şube Başkanı 
Hüseyin ATICI ile odanın yönetici ve çalışanlarına teşekkür etti.

16-17 Mart 2017 tarihlerinde, MMO Adana Şube ÖZDEMİR 
ÇAMURDAN Eğitim Salonu`nda “LPG Dolum Boşaltım Per-
soneli Kursu” MMO Adana Şube Teknik Görevlisi Burçak KO-
RUYUCU`nun eğitmenliği ve 13 kursiyerin katılımı ile yapıldı.

OSMANİYE BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ İL
MÜDÜRLÜĞÜNDE ASANSÖR YÖNETMELİKLERİ
ÜZERİNE BİLGİLENDİRME TOPLANTISI YAPILDI

LPG DOLUM BOŞALTIM PERSONELİ KURSU YAPILDI

KESK`E BAĞLI SENDİKALARIN EĞİTİM-SEN, BTS,
TARIM ORKAM-SEN VE SES ADANA ŞUBELERİNİ
ZİYARET ETTİK

VIII. EREN - ONUR DEMİRCAN HALI SAHA TURNUVASI 
FİNAL MAÇI İLE TAMAMLANDI
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ŞUBEMİZDEN HABERLER

20 Mart 2017 tarihinde, AKSAGAZ A.Ş. Adana Bölge Müdürlü-
ğü`nü ziyaret ettik. Ev sahipliğini AKSAGAZ A.Ş. Adana Bölge 
Müdürü Güngör ATEŞ`in yaptığı ziyarete, MMO Adana Şube 
Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Emir KAVİ, MMO Şube Yöne-
tim Kurulu Sekreteri Hüseyin KALANTAR ve Şube Müdürü Elif 
DOĞRUYOL katıldı. KAVİ, başarılı bir çalışma dönemi temen-
nisinde bulunurken, 1 Nisan 2017 de açılışı yapılacak olan 
MMO Uygulamalı Eğitim Merkezimizin açılışına AKSAGAZ 
A.Ş. Adana Bölge Müdürü Güngör ATEŞ`i ve çalışma arkadaş-
larını davet etti.

28 Mart 2017 tarihinde, MMO Hatay İl Temsilciliğinde, MMO 
Adana Şube Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Emir KAVİ, MMO 
Adana Şube Yönetim Kurulu Sekreter Üyesi Hüseyin KALAN-
TOR ve 35 üyemizin katılımı ile Hatay İl Temsilciliği Genel Üye 
Toplantısı yapıldı.

21 Mart 2017 tarihinde ÇSGB İş Teftiş Kurulu Başkanlığını ziya-
ret ettik. Ev sahipliğini ÇSGB İş Teftiş Kurulu Başkanlığı Adana 
Grup Başkanı Veysel GÜL ve ÇSGB İş Teftiş Kurulu Başkanlığı 
Adana Grup Başkan Yardımcısı Semiha DOSTLAR `ın yaptığı 
ziyarete, MMO Adana Şube Yönetim Kurulu Sekreteri Hüseyin 
KALANTOR, Şube Müdürü Elif DOĞRUYOL ve Şube Periyodik 
Kontrol Birim Sorumlusu Hikmet PEKDUR katıldı.

AKSAGAZ A.Ş. ADANA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ`NÜ
ZİYARET ETTİK

HİDROLİK DEVRE ELEMANLARI VE HİDROLİK
DEVRELER SEMİNERİ YAPILDI

MMO HATAY İL TEMSİLCİLİĞİNDE GENEL ÜYE
TOPLANTISI YAPILDI

ÇSGB İŞ TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI`NI
ZİYARET ETTİK

23 Mart 2017 tarihinde, MMO Adana Şube ÖZDEMİR ÇA-
MURDAN Eğitim Salonu`nda `Hidrolik devre elemanları ve 
hidrolik devreler` semineri yapıldı. Seminer, Şube Müdürü 
Elif DOĞRUYOL`un ve Hidrolik-Pnömatik Komisyonu Başkanı 
Nedim GÖRGÜLÜ`nün açılış konuşmasının ardından Makina 
Mühendisi Mustafa AKTAŞ`ın sunumu ve 18 üyemizin katılı-
mıyla gerçekleşti.

24-26 Mart 2017 tarihleri arasında, MMO Adana Şube ÖZ-
DEMİR ÇAMURDAN Eğitim Salonu`nda gerçekleşen “Şantiye 
Şefliği Mühendis Yetkilendirme Kursu” MMO Adana Şube Yö-
netim Kurulu Saymanı Mustafa DEMİRYÜREK`in açılış konuş-
ması, Makina Mühendisi Ahmet DÖRTDEMİR`in eğitmenliği 
ve 34 üyemizin katılımıyla yapıldı.

ŞANTİYE ŞEFLİĞİ MÜHENDİS YETKİLENDİRME
KURSU YAPILDI
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MMO NİĞDE İL TEMSİLCİLİĞİNDE LPG DOLUM
BOŞALTIM PERSONELİ KURSU YAPILDI

MMO ADANA ŞUBE UYGULAMALI EĞİTİM MERKEZİ 
AÇILDI

MMO OSMANİYE İL TEMSİLCİLİĞİ YENİ HİZMET
BİNAMIZ AÇILDI

MMO İSKENDERUN İLÇE TEMSİLCİLİĞİ YENİ
HİZMET BİNAMIZ AÇILDI

MMO İSKENDERUN İLÇE TEMSİLCİLİĞİ GENEL
ÜYE TOPLANTISI YAPILDI

28-29 Mart 2017 tarihlerinde, MMO Niğde İl Temsilciliği`nde 
“LPG Dolum Boşaltım Personeli Kursu” MMO Niğde İl Temsil-
ciliği Teknik Görevlisi Bekir TUNÇ`un eğitmenliği ve 10 kursi-
yerin katılımıyla yapıldı. 30 Mart 2017 tarihinde, MMO İskenderun İlçe Temsilciliği Yeni 

Hizmet Binası Arsuz Belediye Başkanı Nazım ÇULHA, İTSO 
Meclis Başkanı Servet UGUTMEN, İTSO Yönetim Kurulu üye-
leri, MMO Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ekber ÇAKAR, TMMOB 
Yönetim Kurulu Yedek Üyesi Hüseyin ATICI, MMO Onur Kurulu 
Üyesi İbrahim Semih OKTAY, MMO Adana Şube Başkanı Ha-
san Emir KAVİ,MMO İstanbul Şube Başkanı Battal KILIÇ, MMO 
Adana Şube Yönetim Kurulu Üyeleri, İskenderun İlçe Temsilci-
liği Yürütme Kurulu Üyeleri ve Üyelerimizin katılımı ile yapılan 
törenle hizmete açıldı.

30 Mart 2017 tarihinde, MMO İskenderun İlçe Temsilciliği Yeni 
Hizmet Binasında, MMO Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ekber 
ÇAKAR, TMMOB Yönetim Kurulu Yedek Üyesi Hüseyin ATICI, 
MMO Onur Kurulu Üyesi İbrahim Semih OKTAY, MMO De-
netleme Kurulu Üyesi Erdal TAŞ, MMO Adana Şube Yönetim 
Kurulu Başkanı Hasan Emir KAVİ, Şube Yönetim Kurulu Sekre-
teri Hüseyin KALANTAR, Şube Yönetim Kurulu Saymanı Mus-
tafa DEMİRYÜREK, Şube Yönetim Kurulu Üyesi Arzu GÜRGEN 
PEKDUR, Şube Yönetim Kurulu Yedek Üyesi M.Samim ALDIK, 
MMO İskenderun İlçe Temsilciliği Yürütme Kurulu Üyeleri ve 
üyelerimizin katılımı ile MMO İskenderun İlçe Temsilciliği Ge-
nel Üye Toplantısı yapıldı.

30 Mart 2017 tarihinde, Seyhan Belediyesi ve Makina Mühen-
disleri Odası Adana Şube işbirliği ile yaptırılan sanayi alanın-
da çalışan firmalara ara elaman yetiştirilmesi amaçlanan 
“Uygulama Eğitim Merkezi” düzenlenen törenle açıldı.

30 Mart 2017 tarihinde, MMO Osmaniye İl Temsilciliği Yeni 
Hizmet Binası Osmaniye Valisi Kerem AL, Osmaniye Belediye 
Başkanı Kadir KARA, MMO Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ekber 
ÇAKAR, TMMOB Yönetim Kurulu Yedek Üyesi Hüseyin ATICI, 
MMO Onur Kurulu Üyesi İbrahim Semih OKTAY, MMO Adana 
Şube Başkanı Hasan Emir KAVİ, MMO İstanbul Şube Başkanı 
Battal KILIÇ, MMO Adana Şube Yönetim Kurulu Üyeleri, Os-
maniye İl Temsilciliği Yürütme Kurulu Üyeleri ve Üyelerimizin 
katılımı ile yapılan törenle hizmete açıldı.
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CTN MAKİNADA TAVAN VİNCİ OPERATÖRÜ
YETİŞTİRME KURSU YAPILDI

ŞUBEMİZDEN HABERLER

23. DÖNEM 5. ŞUBE DANIŞMA KURULU TOPLANDI

31 Mart-1 Nisan 2017 tarihlerinde, CTN Makina da “Tavan 
Vinci Operatörü Yetiştirme Kursu” MMO Adana Şube Teknik 
Görevlisi Burçak KORUYUCU`nun eğitmenliği ve 12 kursiyerin 
katılımıyla yapıldı.

01 Nisan 2017 tarihinde, MMO Adana Şube ÖZDEMİR ÇAMURDAN 
Eğitim Salonu`nda, 23. Dönem Şube Danışma Kurulu 5.Toplantısı, 
MMO Şube Yönetim Kurulu ve 65 üyenin katılımlarıyla yapıldı.

Danışma Kurulu, MMO Adana Şube Yönetim Kurulu Başkanı  Hasan 
Emir KAVİ`nin açılış konuşmasının ardından Şube Yönetim Kurulu  Sek-
reteri Hüseyin KALANTOR‘un 3 aylık Şube çalışmaları sunumu, Şube 
Yönetim Kurulu Saymanı  Mustafa DEMİRYÜREK‘in ise Şubemizin mali 
durumu hakkında bilgilendirmesi ile başladı. Şube Yönetim Kurulu Ye-
dek Üyesi M.Kerem FETULLAHOĞLU, MMO İskenderun İlçe Temsilciliği 
Yürütme Kurulu Başkanı Murat DURUKAN, MMO Niğde İl Temsilciliği 
Yürütme Kurulu Başkanı Sungur ECEMİŞ, Danışma Kurulu Üyesi Yusuf 
TEK, Danışma Kurulu Üyesi Ali ÖZDEMİR, Hidrolik-Pnömatik Komis-
yonu Başkanı Nedim GÖRGÜLÜ, Danışma Kurulu Üyesi Ömer İYİEL‘in 
görüş  ve önerilerini sunmaları ile devam eden toplantı, MMO Yönetim 
Kurulu Başkanı Ali Ekber ÇAKAR‘ın konuşmasının ardından son buldu.

“FLUSHİNG VE PİCKLİNG UYGULAMALARI” 
SEMİNERİ YAPILDI

05 Nisan 2017 tarihinde, MMO Adana Şube ÖZDEMİR ÇAMUR-
DAN Eğitim Salonu`nda `Flushing ve Pickling Uygulamaları` 
semineri yapıldı. Seminer, Şube Müdürü Elif DOĞRUYOL`un ve 
Hidrolik-Pnömatik Komisyonu Başkanı Nedim GÖRGÜLÜ`nün 
açılış konuşmasının ardından Makina Mühendisi Mustafa AK-
TAŞ`ın sunumu ve 13 üyemizin katılımıyla gerçekleşti.

TRT ÇUKUROVA 
RADYO’YA KONUK 
OLDUK

06 Nisan 2017 tarihinde, TRT Çukurova Radyo`da yayınlanan 
Akdeniz`den Toroslara Programında Hakan ERENDOR`un 
konuğu olan MMO Adana Şube Yönetim Kurulu Başkanı Ha-
san Emir KAVİ; yeni açılan hizmet binalarımız ve Uygulamalı 
Eğitim Merkezimiz hakkında kamuoyuna bilgi verdi.

KLİMADA SİSTEM SEÇİMİ SEMİNERİ YAPILDI

08 Nisan 2017 tarihinde, MMO Adana Şube ÖZDEMİR ÇA-
MURDAN Eğitim Salonu`nda, Şubemiz ve TTMD “Türk Tesi-
sat Mühendisleri Derneği” tarafından ortaklaşa düzenlenen 
“KLİMADA SİSTEM SEÇİMİ” semineri yapıldı.Seminer, Dr.Veli 
DOĞAN`ın sunumu ve 32 üyemizin katılımıyla gerçekleşti.

03 NİSAN-14 NİSAN 2017 TARİHLERİ
ARASINDA NİĞDE DİTAŞ A.Ş. DE YAPILACAK 
OLAN İŞ MAKİNALARI FORKLİFT
OPERATÖRÜ YETİŞTİRME KURSU BAŞLADI

03 Nisan-14 Nisan 2017 tarihleri arasında, NİĞDE-DİTAŞ A.Ş. 
de yapılacak olan “İş Makinaları Forklift Operatörü Yetiştirme 
Kursu” MMO Adana Şube Teknik Görevlisi Burçak KORUYU-
CU`nun eğitmenliği ve 27 kursiyerin katılımıyla başladı.
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06-07 Nisan 2017 tarihlerinde, MMO Hatay İl Temsilciliği`nde 
“LPG Dolum Boşaltım Personeli Kursu” MMO Hatay İl Temsil-
ciliği Teknik Görevlisi Tolga TEMİZSOY`un eğitmenliği ve 10 
kursiyerin katılımıyla yapıldı.

LPG TAŞIMA PERSONELİ KURSU YAPILDI

19-20 Nisan 2017 tarihlerinde, MMO Adana Şube ÖZDEMİR 
ÇAMURDAN Eğitim Salonu`nda “LPG Taşıma Personeli Kur-
su” MMO Adana Şube Teknik Görevlisi Burçak KORUYUCU`-
nun eğitmenliği ve 19 kursiyerin katılımıyla yapıldı.

MMO HATAY İL TEMSİLCİLİĞİNDE LPG DOLUM
BOŞALTIM PERSONELİ KURSU YAPILDI

SEÇİM BİLİŞİM SİSTEMİ SEMİNERİ YAPILDI

08 Nisan 2017 tarihinde MMO Adana Şube ÖZDEMİR ÇAMUR-
DAN Eğitim Salonu`nda ̀ `Bilgi Sistemi ve İnsanın süreçteki Yer-
leri, Riskler, Gizlilik, Bütünlük, Kullanılabilirlik Değerlendirmesi, 
YSK’ nın, Partilerin, Kamuoyunun Sağlaması Gereken Kontrol-
ler`` semineri yapıldı. Seminer Bilgisayar Mühendisleri Odası(-
BMO) SEÇSİS Çalışma Grubu ve Yönetim Kurulu Saymanı Cem 
Nuri ALDAŞ`ın sunumu ve 30 üyemizin katılımıyla gerçekleşti.

ŞUBEMİZDEN HABERLER

MYK (Mesleki Yeterlilik Kurumu) nun 
Kaynakçı Belgelendirmeleri konusunda 
yetkilendirdiği kurumumuz 01-31 Mart 
2017 tarihleri arasında Çelik Kaynakçısı 
ve Alüminyum Kaynakçısı toplam 8 sınav 
gerçekleştirmiş, 88 kişi katılım sağlamış 
ve belgelendirilmiştir.

MYK (Mesleki Yeterlilik Kurumu) nun Kay-
nakçı Belgelendirmeleri konusunda yet-
kilendirdiği kurumumuz 13 Nisan 2017 
tarihinde Çelik Kaynakçısı sınavı gerçek-
leştirmiş ve belgelendirilmiştir.
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MMO VE TMMOB ‘DEN HABERLER

KARANLIKLARINIZA HAYIR DİYORUZ,
FİDAN DİKİYOR UMUDU BÜYÜTÜYORUZ!

Emekçi kadınların sesi, direnci, mücadele günü olan 
8 Mart’ta yine bir aradayız.

8 Mart Sömürüye, baskıya, zulme, haksızlığa, eşitsizliğe 
karşı ülkemizde ve tüm dünyada mücadele ve dayanış-
mayla “Hayır” dediğimiz gündür. Aynı zamanda Kadınların, 
kadın olmaktan dolayı yaşadıkları olumsuzlukların yanı 
sıra, emeklerinin sömürülmesine, cinsiyet ayırımcılığına ve 
baskıya karşı Clara Zetkin’lerden süregelen mücadelenin 
ifade bulduğu bir gündür. Başka bir dünyanın mümkün 
olduğunu haykırdığımız gündür.

Erkek egemen bu sistemde şiddet, taciz, tecavüz vaka-
ları her geçen gün artarken, Kadın-erkek eşitsizliği son yıl-
larda gittikçe derinleşirken, sanki her şey çok iyi gidermiş-
çesine, birde tek adam diktasına, bizleri daha çok karanlığa 
mahkum edecek anlayışa onay vermemiz beklenmektedir.

8 Mart’ta TMMOB’li Kadınlar olarak  tekrar haykıyoruz:

Kadın cinayetlerine, emeğimizin sömürülmesine, cinsi-
yet ayrımcılığına, kadın üzerinde yürütülen kirli siyasetinize, 
kamudan uzaklaştırılarak evlere kapatılmaya, din üzerin-
den yürüttüğünüz karanlığınıza, savaşa, bu kirli düzeninize 
HAYIR diyoruz. OHAL’de KHK’larla işten uzaklaştırarak mü-
cadelemizi kıramayacaksınız, bu devran dönecek ve hesa-
bını vereceğiniz o günler gelecek. Biz kadınlar barıştan, öz-
gürlükten, eşitlikten, adaletten yana olmaya ve karanlığın 
karşısında durmaya devam edeceğiz. Sizin var ettiğiniz ve 
beslediğiniz bu düzenin bedelini biz ödemeyeceğiz.

TMMOB’li Kadınlar olarak,  Adana’da yaşanan kadın 
cinayetlerinde hayatını kaybeden kadınların anısını dik-
tiğimiz fidanlarla yaşatmayı amaçlıyoruz. Bugün burada 
fidan dikerken umudu büyütüyoruz. Kadın cinayetlerinin 
son bulduğu, eşit, adil ve özgür bir dünyanın mümkün 
olması için mücadele ediyoruz. Kolkola şarkılar söylediği-
miz, neşeli kahkahalarla dans edebileceğimiz, Güneş yüzü 
görebileceğimiz, aşkı ve diğer güzellikleri özgürce yaşa-
yabileceğimiz, İnsanın insanı sömürmediği, üretilen her 
şeyin herkese yetecek şekilde paylaşıldığı, eşit, özgür bir 
dünyaya merhaba demeyi umut ediyoruz. Bu Dünyanın 
taşlarını biz kadınlar yerleştireceğiz, çocuklarımıza daha 
güzel yarınlar teslim edeceğiz.

Umutlarımız bizim en büyük zenginliğimizdir. Ne şidde-
tiniz ne zulmünüz, ne emek sömürünüz, ne de haksızlığı-
nız bizim umutlarımızı bitiremeyecek. Biz eşit ve özgür bir 
dünya için omuz omuza, kadın dayanışmasını büyütmeye 
devam edeceğiz.

Biz mücadelemiz de haklıyız ve biliyoruz ki biz kazana-
cağız!!

ŞİDDETE, EŞİTSİZLİĞE, TACİZE VE TECAVÜZE HAYIR!

 KADIN CİNAYETLERİ POLİTİKDİR!

 YAŞASIN 8 MART,   YAŞASIN KADIN DAYANIŞMASI!

TMMOB Adana İKK Kadın Komisyonu
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MMO VE TMMOB ‘DEN HABERLER

KINALI ELLER KADIN KOOPERATİFİ TMMOB’Lİ KADINLAR KAHVALTI

PAKETLEME TESİSİ TARIM İŞÇİLERİ
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T.C. ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI
YETKİ BELGESİ YENİLENDİ

MMO VE TMMOB ‘DEN HABERLER

T.C Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğünde Odamız adına
Oda Yönetim Kurulu Başkanı ve Sekreteri ile Yenilenebilir Enerji Genel Müdürü ve yetkilileri arasında

Enerji Yöneticiliği Eğitimleri için 30 Mart 2017 tarihinde yetkilendirme sözleşmesi imzalanmış,
“Yetki Belgesi” (ETKB-YK-01) yenilenerek yetkilendirmemiz 2021 yılına kadar uzatılmıştır.

2 Mayıs 2007 tarih ve 26510 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu 
ve 25 Ekim 2008 tarih ve 27035 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin 
Kullanımında Verimliliğin Arttırılmasına Dair Yönetmelik” kapsamındaki Makina Mühendisleri Odası faaliyetleri 2009 yılın-
dan beri sürdürmektedir. Yetkinin yenilenmesi ile Makina Mühendisleri Odası; Enerji Yöneticisi Eğitimleri ile Bina ve Sanayi 
alanındaki Etüt Proje Eğitimleri düzenleme ve Enerji Verimliliği Şirketlerini yetkilendirme konularındaki faaliyetlerini devam 
ettirilecektir.

Kocaeli, İzmir ve İstanbul da düzenlenen eğitimlerle ilgili detaylı bilgi ve başvuru yapmak için aşağıdaki adres ve 
telefonlarla irtibata geçilmesi gerekmektedir.

KOCAELİ  : MMO Uygulamalı Eğitim Merkezi Sanayi Mah. Çarşı Yapı Sitesi D Blok No : 22  İZMİT / KOCAELİ
  (KOÇTAŞ Alışveriş Merk. Arkası.)   Tel : +90 262 335 33 96
İZMİR :  Tepekule Kongre Sergi ve İş Merkezi Anadolu Cad. NO: 40 Kat : M2  BAYRAKLI / İZMİR   Tel : +90 232 462 33 33
İstanbul : Katip Mustafa Çelebi Mh. İpek Sk. No: 9  BEYOĞLU / İSTANBUL   Tel : +90 212 252 95 00

T.C BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI YETKİSİ YENİLENDİ

Odamız, 26.10.2016 tarih ve 29869 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlülüğe giren Araçların İmal, 
Tadil ve Montajı Hakkında Yönetmelik çerçevesinde; araç yakıt sistemi için montaj tespit raporu,

gaz sızdırmazlık raporu düzenleyecek veya gaz sızdırmazlığını kontrol edecek kurum / kuruluşlar olarak
T.C Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından faaliyetlerini yürütmek üzere yetkilendirilmiştir.

Makina Mühendisleri Odası bu alandaki faaliyetlerini devam ettirecektir.
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ADANA’DA UYGULAMALI EĞİTİM MERKEZİ’NİN,
OSMANİYE VE İSKENDERUN’DA YENİ HİZMET BİNALARIMIZIN 

AÇILIŞLARI YAPILDI
Odamız uygulamalı eğitim merkezlerine 30 Mart 2017 tarihinde açılışını yaptığımız Adana Uygulamalı 

Eğitim Merkezi ile devam edildi. Yine aynı tarihte, Adana Şubemiz Osmaniye İl ve İskenderun İlçe 
Temsilciliklerimizin yeni hizmet binalarının da açılışı gerçekleştirildi.

Adana Seyhan Belediyesi ve Odamız Adana Şubesi iş-
birliğiyle yaptırılan Uygulamalı Eğitim Merkezi’nin açılış          
konuşmalarını Oda Başkanımız Ali Ekber Çakar, Adana 
Şube Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Emir Kavi ve Seyhan 
Belediye Başkanı Zeydan Karalar tarafından gerçekleştiril-
di. Açılış törenine Oda Başkan Ali Ekber Çakar’ın yanı sıra, 
Odamız Adana, İstanbul ve Mersin Şubelerimizin Yönetim Ku-
rulu Üyeleri, Adana  Şube çalışanları, yerel yöneticiler ve çok 
sayıda davetli katıldı.

İş makinası ve vinç operatörü, kaynakçı, hidrolik-pnö-
matik ustası, makina montajcısı ve bakımcısı, asansör ba-
kımcısı, klima montaj ve bakımcısı, doğalgaz altyapı yapım 
kontrol personeli, ısıtma ve doğal gaz iç tesisat yapımcısı 
ve bacacı eğitimleri verilecek olan Uygulamalı Eğitim Mer-
kezi’nin açılışında konuşan Oda Başkanı Ali Ekber Çakar; 
‘Odamız bugün büyük bir yapı haline gelmiştir. 1954 yı-
lında 902 olan üye sayımız bugün 100 bini aşmıştır. Türki-
ye genelinde 18 Şube, 98 il-ilçe temsilciliği, 5 mesleki de-
netim bürosu, 6 uygulamalı eğitim merkezi; 116 noktada 
aynı anda 3 bin üyemize hizmet veren Meslek İçi Eğitim 
Merkezleri; onaylanmış akredite kuruluşlar; iki yılda bir 
ülkemizin dört bir yanında düzenlediğimiz onlarca mer-

kezi kongre, kurultay, sempozyum etkinliği ve binlerce 
kurs, seminer, söyleşi, panel etkinlikleri ile Odamız, TM-
MOB’nin en büyük Odası haline gelmiştir. Bugün bu dev 
yapıya, Adana Uygulamalı Eğitim Merkezi’ni de eklediği-
miz için mutluyuz. Belirtmek isterim ki, Odamızın bütün 
çabası, mesleklerimiz ve meslektaşlarımızın korunmasına, 
geliştirilmesine; mühendislik hizmetlerinin ülke, sanayi ve 
toplum çıkarları doğrultusunda verilmesine yöneliktir. Bu 
çerçevede hizmet verecek olan Adana Uygulamalı Eğitim 
Merkezinin arazisini tahsis eden Seyhan Belediyesi Baş-
kanlığına, Sayın Başkan Zeydan Karalar ile Adana Şube Yö-
netim Kurulumuza, örgütlü üyelerimiz ve çalışanlarımıza 
teşekkür ediyor, kendilerini kutluyorum’ dedi.

MMO VE TMMOB ‘DEN HABERLER 23



Oda Başkanımız Ali Ekber Çakar açılış konuşmalarında 
ülkemizin içinden geçtiği süreçle ilgili de özetle; ‘Bugün 
ülkemiz, halkımız ve mühendislik birçok güçlük ve sorunla 
karşı karşıyadır. Cumhuriyet, laiklik, demokrasi, sanayinin 
ve emekçilerin durumu, genel toplumsal durum ve ülke-
mizin uluslararası siyasetteki yeri, bildiğimiz üzere oldukça 
sorunludur. Bu olumsuzluklara 16 Nisan’da oylayacağımız 
Anayasa değişiklikleri de eklenmiştir. Anayasa değişiklik 
paketinin neleri getirip neleri götürdüğünü etraflıca ay-
dınlatan metinler Odamızdan temin edilebilmekte; ayrıca, 
bu metinlere Odalarımız veya TMMOB’nin internet sitesin-
den ulaşılabilmektedir.

Yapılmak istenen değişikliğin TMMOB’nin ve mes-
lek örgütlerinin bütününe de yansımaları olacaktır. Zira 
2007-2009 tarihleri arasında TMMOB’den Barolar Birliği ve 
TOBB’a kadar bütün kamu kurumu niteliğindeki meslek 
kuruluşlarının, Anayasa’nın 135. maddesinde tanımlanan 

özerk kamu tüzel kişiliği hüviyetini ve kamu yararını tas-
fiye etmeyi amaçlı bir rapor düzenleyen Devlet Denetle-
me Kurulu’nun, bu kuruluşlar hakkında her türlü inceleme, 
araştırma ve denetleme yapma yetkisine, idari soruşturma 
da eklenmektedir. DDK’nin görev ve yetkilerinin kanun ile 
düzenlenmesi hükmü kaldırılıp, yerine Cumhurbaşkanı ka-
rarnamesi getirilmektedir. 

Yapılmak istenen değişikliğin kabulü halinde, yıllardan 
beri TMMOB Yasası’nda değişiklik yapmak için çabalayan 
iktidarın bu kez Anayasa’da hızla başka değişiklikler yap-
maya yönelerek meslek kuruluşlarıyla ilgili 135. maddesini 
değiştireceği, meslek alanlarımız ve örgütlerimizin gelece-
ğine el atacağı kesindir. Özetle bu Anayasa değişikliğine 
HAYIR demek için esaslı nedenlerimiz var. Ülkemiz, halkı-
mız, mesleklerimiz, meslek alanlarımız ve meslek örgütle-
rimizin birleşik çıkarları için HAYIR diyeceğimizi burada bir 
kez daha belirtmek istiyorum’ şeklinde konuştu.
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Osmaniye İl Temsilciliği Hizmet Bina-
sı’nın açılış törenine; Oda Başkanı Ali Ekber 
Çakar, ve Odamız Adana Şubesi Yöneti-
cileri’nin yanı sıra, Osmaniye Valisi Kerem 
Al  ve yerel yönetici ve idareciler de katıldı. 
Hizmet Binası’nın açılışında bir konuşma 
gerçekleştiren Oda Başkanı Ali Ekber Ça-
kar, ‘Odamızın bütün çabası, mesleklerimiz 
ve meslektaşlarımızın korunmasına, geliş-
tirilmesine; mühendislik hizmetlerinin ülke, 
sanayi ve toplum çıkarları doğrultusunda 
verilmesine yöneliktir. Bu çerçevede hizmet 
verecek olan Osmaniye Temsilciliğimize, kat-
kılarından ötürü Adana Şube Yönetim Kuru-
lumuza, örgütlü üyelerimiz ve çalışanlarımıza 
teşekkür ediyor, kendilerini kutluyorum’ dedi.

Odamız İskenderun İlçe Temsilciliği Yeni 
Hizmet Binası’nın açılışına ise, Oda Başkanı 
Ali Ekber Çakar ve Odamız Adana Şubesi 
Yönetim Kurulu Üyeleri’nin yanı sıra, yerel 
yöneticiler de katılım sağladı. Düzenlenen 
açılış töreninde konuşan Oda Başkanı Ali 
Ekber Çakar; ‘İskenderun Temsilciliği Yeni 
Hizmet Binası’nda başarılı çalışmalar yapıl-
masını diliyor, emeği, katkısı bulunan herkese 
tekrar teşekkür ediyor, açılışı onurlandıran ko-
nuklarımıza, meslektaşlarımıza, dostlarımıza 
saygılar sunuyorum’ dedi.
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SANAYİNİN SORUNLARI VE ANALİZLERİ (XXVI)

ARAŞTIRMA RAPORUNDAN :
“DÖVİZDE TIRMANMA, ENFLASYONU DA TIRMANDIRIYOR”

TMMOB Makina Mühendisleri Odası, “Sanayinin Sorunları ve Analizleri (XXVI): “Dövizde tırmanma, 
enflasyonu da tırmandırıyor” başlığıyla yayımlandı.

TMMOB Makina Mühendisleri Odası (MMO), her ay iktisatçı-yazar Mustafa Sönmez’in katkısıyla hazırladığı sanayinin 
sorunları bülteninin 26’ncısını “ Sanayicinin enflasyonu ” konusuna ayırdı.

TÜİK, Merkez Bankası, Hazine Müsteşarlığı ve IMF 
verileri kullanılarak yapılan analizde; hem tüketici, hem 
sanayici(üretici) fiyatlarında çift haneli enflasyona geçil-
diği ve döviz fiyatlarındaki artışla, enflasyonun daha da 
yükseleceği öngörüsünde bulunuldu.

MMO analizde şu noktalara vurgu yaptı:   

• Türkiye sanayisi, neredeyse 30 aydır yaşamadığı çift 

haneli bir enflasyonu yaşamaya başladı. Yurtiçi Üretici Fiyat 

Endeksi (Y-ÜFE) diye adlandırılan sanayinin Şubat ayı fiyat 

artışları, yıllık olarak yüzde 15,4’ü buldu. Bu yeni bir eğilim 

ve sürme ihtimali de yüksek olan bir olumsuzluk.

• Ortalaması yüzde 15,4’ü bulan sanayici fiyatlarının “ara 

malı” kategorisindeki ürünlerde yıllık fiyat artışı yüzde 20’yi 

buldu. Sanayinin omurgasını oluşturan imalat sanayisinde 

üretilen ürünler için ise sanayici, 12 ayda fiyatlarını yüzde 17,2 

artırdı. İmalat sanayisinde de ana metal sanayisindeki fiyat-

lar yüzde 44 artarak patlama yaptı.

• Üretici(sanayici) fiyatlarının 2008 ortalarından bu yana 

ilk kez yüzde 15’in üstüne çıkmasına kaynaklık eden en 

önemli etken ise döviz, özellikle dolar fiyatındaki hızlı artış 

oldu. Buna, dünyada enerji ve öteki emtia fiyatlarının yeni-

den artış trendine girmesi de eklendi.

• Özellikle Eylül 2016-Şubat 2017 dönemini kapsayan 6 

ayda doların yüzde 24 artması, enflasyonu da tırmandırdı. 

Söz konusu bu 6 ayda yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 11,5, 

tüketici fiyatlarında ise yüzde 7 artış oldu. 

•  Döviz kurunun maliyet enflasyonuna yol açışı, özellik-

le ana metal, beyaz eşya, elektronik, kimya gibi sektörlerde 

hızla hissedildi.

• Sanayici kesimin fiyatlarında yaptığı artışlar yıllık yüzde 

15,4’ü bulurken, tüketicinin ödediği fiyatlardaki (TÜFE) artış, 

yüzde 10,1’i aştı. Tüketicinin kullandığı hizmet dışı mallardaki 

yılık artış ise yüzde 11’e yaklaştı.

• Döviz fiyatları TL karşısında arttıkça, bunun sanayici-ü-

retici fiyatlarına maliyet enflasyonu, devamında da tüketi-

cinin önüne tüketici fiyat artışı olarak gelmesi kaçınılmaz.

• Sanayici fiyatları yüzde 15’i aşmakla beraber, son yılların 

konut fiyat artışlarının gerisinde kaldı. 2011–2016 dönemi 

Türkiye ortalaması olarak konutta yıllık artış yüzde 11,7’yi bu-

lurken sanayicinin fiyatlarındaki yıllık ortalama artış ise yüzde 

7’de kaldı.

Çift haneli enflasyon, gelir artışı tek hanede kalanlarda 
reel gelir kaybına yol açıyor. Asgari ücretin 2017’deki yüz-
de 8 artışının, çift haneli tüketici enflasyonun altında kal-
dığı göz önünde bulundurulursa, asgari ücretlinin 2017’de 
reel gelir kaybına uğrayacağı söylenebilir.  
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SANAYİNİN SORUNLARI VE ANALİZLERİ (XXVII)

TOTALİTER REJİM RİSKİ, 2016’DA SANAYİYİ GERİLETTİ
TMMOB Makina Mühendisleri Odası, Sanayinin Sorunları ve Analizleri (XXVII): “Totaliter rejim riski, 2016’da 

sanayiyi geriletti” başlığıyla yayımlandı. 

TMMOB Makina Mühendisleri Odası, her ay iktisatçı-yazar Mustafa Sönmez’in katkısıyla hazırladığı sanayinin sorunları 
bülteninin 27’ncisini “2016 büyüme verileri ve sanayi”  konusuna ayırdı. 

TÜİK, Merkez Bankası, Hazine Müsteşarlığı ve IMF 
verileri kullanılarak yapılan analizde, Anayasa değişikli-
ğine giderek inşa edilmek istenen ‘Tek adam rejiminin’, 
genelde ekonomide, özel olarak da sanayide yarattığı 
olumsuz etkilerin verilerine yer verildi. 2016 Temmuz 
sonrası ekonominin yüzde 1 oranında büyümede kaldı-
ğının belirtildiği araştırmada, yeni seri milli gelirin istih-
dam verileriyle çelişkisine ayrıca dikkat çekildi.

MMO analizinde şu noktalara vurgu yapıldı: 

• Anayasa değişikliği gündemi, bunun, politik ve jeopo-

litik düzeyde biriktirdiği riskler, genelde ekonomiye, özel 

olarak da sanayiye kan kaybettirdi. Türkiye’nin risk sırala-

masında yükselen ülkeler içinde birinci sırayı almasında, 

kendi iç ekonomik kırılganlıkları kadar, Temmuz 2016’da 

tavan yapan ve o tarihten bu yana azalmayan politik ve 

jeopolitik riskleri etkili oluyor.

• 15 Temmuz darbe girişimi ile tavan yapan riskler, deva-

mında ilan edilen Olağanüstü Hal (OHAL) ve KHK denilen ka-

nun hükmünde kararnamelerle yönetim biçimi, hem iç hem 

dış aktörleri olumsuz etkileyen sonuçlar yarattı. Buna, Anaya-

sa değişikliği ile bir “Tek adam rejimi”ne geçiş girişimi eklenin-

ce, ekonomi, iyice olumsuz bir iklimin etkisi altına girdi.

• TÜİK, 2015’te yüzde 6,1 olarak ölçtüğü büyümenin 

2016’da yüzde 2,9’a düştüğünü bildirdi. Bu, tüm yöntemsel 

eleştiriler saklı kalmak üzere, büyüme ivmesinin yarı yarıya 

azalması anlamına geliyor. Alt sektörler itibariyle bakıldığın-

da tarım ve hizmetlerde 2016 yılında büyüme değil, küçül-

me yaşandığı görülüyor. Özellikle tarımdaki küçülme yüzde 

4’ün üstünde ve dikkat çekici. Aynı şekilde turizmin de yer 

aldığı hizmetler sektöründeki küçülme önem taşıyor.

• 2016’nın ikinci yarısında ekonomi önemli bir düşüş içine 

girdi.  Özellikle 15 Temmuz darbe girişiminin Türkiye’nin tüm 

risklerini yükselterek sermaye çıkışına yol açması, derecelendir-

me kuruluşlarından negatif not alması, bunun etkisiyle TL’nin 

dolar karşısında diğer yerel paralardan daha fazla değer kay-

betmesi ve bütün bunların üretimi negatif etkilemesi, yılın ikinci 

yarısında farklı bir iklim yarattı. 2017’de de bu iklim sürmektedir.

• Yüzde 2,9 büyüdüğü bildirilen 2016 milli gelirinin,  ilk 

yarı büyümesi yüzde 4,9 olmasına karşın Temmuz-Aralık 

dönemini oluşturan ikinci yarıda 2015’in ikinci yarısına 

göre ancak yüzde 1 arttığı görülmektedir.

• 2016’nın ikinci yarısında sermaye hareketlerinde rüzgar 

ters dönmüştür. Temmuz-Aralık 2016’da sermaye girişi bir 

yana, 3,3 milyar dolar sermaye çıkışı yaşanmıştır. Buna karşı-

lık, 9,2 milyar dolarlık kaynağı belirsiz sermaye girişi olmuştur. 

Bu sermaye girişindeki gerileme, büyümeyi de olumsuz etkile-

miş ve ikinci yarının büyüme ortalaması yüzde 1’e düşmüştür.

• TÜİK’in yeni metodoloji ile hesapladığı milli gelir, 2010-

2016 döneminde yıllık ortalama yüzde 6,8 artmış görünü-

yor. Bu, dünyada istikrarlı büyüme örneği ile ilk sırada olan 

Çin’in aynı dönem yıllık ortalaması olan yüzde 8’lik büyü-

meden, sadece 1,2 puan geride bir performans olarak su-

nulmakta ve şaibeli bulunmaktadır.

•  Dış borç ve cari açığın milli gelir karşısındaki büyüklükleri 

de “şişirilen milli gelir” tarafından düşürülerek makyajlanmıştır. 

Ayrıca milli gelir artışı ile istihdamda değişim arasında büyük 

tutarsızlıklar bulunmaktadır. Bunların, IMF başta olmak üzere 

dış odaklarca nasıl değerlendirileceği de merak konusudur. 
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MÜHENDİS KADINLAR

SONSUZ YÜKSEKLİKTEKİ TOPUKLU AYAKKABILAR

Dünyadaki 8 milyar insandan herhangi biri ama  bütün 
dünyayı ifade etmeye yetecek bir kadın.

  Onun adı.....

 Tanrı’nın kusurlu bıraktığı hikayelerden biri. Kaderle sa-
vaşan, imkansızı mümkün kılmaya çalışan... Bütün hikayeler-
de olduğu gibi bu hikayede de dünyası farklıdır kadının. Bu 
dünya ne görülüp ne de duyulur. Çünkü o dünyada kimsenin 
duymadığı sessiz çığlıkları vardır kadının, kimsenin görmediği 
sevinçlerini ve hüzünlerini biriktirir. Ve tek başınadır kadın.

 Bir toz bulutudur kadının dünyası. Sanılanın aksine toz 
pembe değil zifiri karanlıktır aslında ve dünyasını anlatabildiği 
ya da aydınlığa çıkmaya çalıştığı kelimeleri var sadece. Kelime-
lerden önce de zifiri karanlıkta ona eşlik eden yalnızlığı vardı 
ve kelimeden sonra da var olmaya devam etti yalnızlık. Keli-
meler yalnızlığı unutturdu ve yalnızlık kelimeyle birlikte yaşadı 
insanın içinde. Kelimeler, yalnızlığı anlattı ve yalnızlığın içinde 
eriyip kayboldu. Yalnız, kelimeler acıyı dindirdi. Duygularını ke-
limelerle yaşar oldu ve kelimeler insanın aklına geldikçe yalnız-
lık büyüdü, dayanılmaz oldu. 

 Duygu kokar kadın. Çoğu zaman yalnızlık kokar, kimsenin 
onu anlamamasının ve hissedememesinin getirdiği yalnızlık. 
Duyguların en ağırı da budur herhalde insanın burnunun direk-
lerini sızlatır. Ama o hep güçlü olmak zorundadır. Bazen mutlu-
luk kokar, sevdiklerinin yanında olmasının verdiği mutluluk. Siz 
fark etmeseniz de gizli gizli seyreder sevdiklerini. Başardığı her 
güzel şeyi sessizce alkışlar elleri. Bazen hüzün kokar, insanların 
acımasızlığının getirdiği hüzün. Bazen telaş kokar, toplumca 
yüklediğimiz zorunlulukları temizliği, ütüyü yetiştirememenin 
getirdiği telaş. Bazen yorgunluk kokar, her şeyi tek başına yük-
lenmenin getirdiği yorgunluk. Bazen de kırgınlık kokar.

 Kadın içinde bir sürü notaları olan müzik aslında. Çünkü müzik; ata-
madığımız çığlıklar, söyleyemediğimiz sözler, anlatamadığımız şeylerdi.

 Kadın içinde dünyayı barındıran bir şiir aslında. Nazan Bekiroğlu nun ;

“Duy beni yazılmış ve yazılacak olan bütün hikayelerin kadın kahramanları.

Bütün o yaşanmış ve yazılmış olan,

bütün o yaşanmamış ve yazılmamış olan hikâyelerin kadın kahramanları.

Kadınlar ve kızlar, dişil ve doğurgan, duygusal ve duyarlı olan.

Eril olmayan yani, fethetmeyi değil fethedilmeyi bekleyen kale, daima.

Gecenin karanlık koynunda kapılarını açan kent,  en fazla bir sandalı 

        koynuna alan deniz. 

Durağan

ve çaresiz

ve lekesiz 

ve temiz tertemiz.

Adı tarihe geçmiş ve geçecek

dişil ve doğurgan,

kadın ve kız olan yani ki 

yani ki bütün hikâyelerin baş kahramanı olan.

Dünyanın çevresinde döndüğü asıl güneş, çağların gerçek sahibi, gerçek  

        yazıcısı tarihin,

bir anda en güçlü hükümdarları yerle bir kılan

en güçlü kumandanları köle, en zelil köleleri hükümdar kılan,

tutsakları en derin aydınlıkta hür, hür olanı en koyu karanlıkta tutsak kılan,

hükümsüzü birden bire hükümlüye çeviren,

hükümlüyü birden hükümsüz eden.

Geçer akçeleri geçmeze, geçmez akçeleri geçere dönüştüren saklı ve gizli el.

Ama güçsüz,

çünkü daima ödeyen ve ödenen bedel.

Duyun beni geçmiş ve gelecek zamanların bütün hikâye kahramanı kadınları

ve hikâye kahramanı olmayan kadınları.”                                                                                                                    

        Nidasında olduğu gibi.

Kadın kelimeleriyle romandır aslında. Sabahattin Ali’nin 
Maria Puder (Kürk Mantolu Madonna) karakterinin “Beni 
yüzde yüz doyur¬mayan, bana tam manasıyla lüzumlu gö-
rünmeyen şeyleri yapmak, beni kendi gözümde küçültüyor... 
Bilhassa tahammül edemediğim bir şey, kadının erkek karşı-
sında her zaman pasif kalmaya mecbur oluşu... ”omana büyük 
anlamlar yükleyen sözleri gibi.

 Velhasılı kadın bir dünyadır dedik hep, işte bu dünyada 
susuyoruz karşılıklı ve susturuyoruz. 

Ama bir gün “paydos” diyecek tabiat ana “ ağlamak bitti 
güzel kadın”. 

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

SONUNDA HEP ÖZGÜRLÜK KAZANIR !

Referandum sürecinin tek taraflı, OHAL koşulların-
da ve son derece eşitsiz şartlar altında yapılmış ol-
masının tespiti için, yalan söylememeye niyet etmiş 
olmak yeterli. Toplantı yasağından, medya engeline, 
afiş parçalamaktan gözaltına almaya, teröristlikten 
darbeciliğe kadar pek çok itham ve engelle karşıla-
şan ‘hayır’ cephesi, devletin bütün imkânlarını kulla-
nan ‘evet’ cephesine karşı zor şartlar altında, ancak 
ılımlı ve mücadeleci bir kampanya yürüttü. Bunlara 
rağmen halkoylamasından “Başkanlık Rejimi” çıkma-
yacağını biliyorduk. Tüm baskılara ve engellemelere 
karşın, “Hayır” kampanyasının ülke genelinde nasıl 
coşkuyla yürütüldüğünü ve her kesimde karşılık bul-
duğunu gördük. Herkeste aynı inanç, iyimserlik ve 
beklenti vardı. Anayasa değişikliği ve başkanlığa ge-
çiş referandumu YSK verilerine göre, %51 evet, %49 
hayır ile sonuçlandı. Peki, bu sonuçlar gerçekte ne 
kadar güvenilir?

Bugün bu sonuçlar göz önüne alındığında, Türki-
ye’de eşit, özgür, adil ve rekabetçi seçimler yapmak 
için gerekli bütün demokratik kurum ve kurallar yok 
edilmiş durumda olduğunu görmek zor değil. Bu 
koşullar altında yapılacak tüm seçim ve oylamalar 
meşruiyetini yitiriyor. Meşruiyetini yitirmiş iktidarlara 
karşı direnmek haktır ve tüm evrensel insan hakları 
belgelerinde bu hak tanınmıştır.

Önümüzde, yan yana ve çoğalarak yürünmesi ge-
reken uzun bir demokrasi yolu var. Umut, sabır ve 
emek istiyor. Unutmayalım ki sonunda hep özgürlük 
kazanır.

MMO Adana Şube

Öğrenci Üye Komisyonu
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EDEBİ AKINLAR

HÜMANİZM

Rönesans felsefesinin gündeme 
getirildiği en önemli sorunun in-
san sorunu olmasına bağlı olarak 
gündeme giren bir yönelimdir. 
İnsanı temel alan ve onun ne ol-
duğunu, bu dünyadaki yerinin ve 
anlamının ne olduğunu gündeme 
getiren eğilim bu anlamda hüma-
nizmdir.

Bir başka anlamda da hümanizm, an-
tikçağ felsefesinin kaynaklarına ve anlaşılma-
sına yöneliş ve onların yeniden bir değerlendirilmesi 
girişimi olarak ortaya çıkmıştır. Ancak hümanizm esas 
ve yaygın anlamda, yeni meydana gelen modern insa-
nın yeni dünya görüşü ve yaşam anlayışı olarak anlam 
kazanmıştır.

Rönesans özellikle İtalya’da meydana gelen güçlü 
bir akım olmuştur; aynı şekilde hümanizm de ilk olarak 
ortaya çıkar. Hümanizm bu anlamda bir gerçek insan 
arayışıdır ya da insanı gerçek olarak temellendirme ara-
yışı. Bireysellik bu akımda önemli bir öğedir. 

Şair Francesca Petrarca hümanist düşün-
cenin ilk atalarındandır. Bireyselliği ve 

hümanizmi ile en önemli  isimlerden 
biri ise Michel de Montaigne ‘dir. 
Ayrıca hümanist düşüncenin ünlü 
ve kurucu isimlerinden biri olarak 
Erasmus’u da anmak gerekir.” 

Ortaçağ’ın yaşam, düşünce, 
din, ve sanat sorunlarını kendine 

özgü bir anlayışla ele alma ve işleme 
yöntemi vardır. Edebiyat ve sanat, din-

sel ve ahlaki ölçütlere yöneliktir. İnsan en 
çok yaradılış ve yok oluş kavramları içinde ele 

alınıyordu. Hemen hemen her şey yalnızca Hristiyanlı-
ğın amaçlarına uygun, ahlaki bir yaşantının koşullarını 
gerçekleştirme amacıyla değerlendiriliyordu.

Rönesans, elbette düşüncenin bu dar sınırlandırılışı-
nı ani bir şekilde yıkmış değildir. Gerçekçiliğin getirdiği 
güçlü bir akım, kalıplaşmış düşünce biçimine karşı tep-
kiye yol açmış, dinle olduğu gibi dünya ile de, ahlak ve 
metafizikle olduğu gibi, bunların dışındaki kavramlarla 
da ilgilenme eğilimini ortaya çıkarmıştır.

• Hümanizm, 14. yüzyılda İtalya’da doğan, insanı evrende tek ve en yüce 
değer sayan, insanı geliştirme ve yüceltme amacını güden düşünüştür.

• Bu düşüncenin doğuşunda, kilise ve devlet baskısına dayanan Ortaçağ 
zihniyetine karşı özgür düşüncenin tepkisi ve eski Yunan ve Latin 
edebiyatlarına duyulan hayranlık rol oynamıştır.

• Hümanizm akımı İtalya’dan başlayarak ispanya, Fransa, İngiltere gibi 
ülkelerde Rönesans edebiyatı adı altında toplanan yapıtların temelini 
oluşturmuştur.

Hümanist Sanatçıların Başlıca Ortak Özellikleri :

• Sanatı doğanın bir taklidi (mimesis) olarak kabul etmişlerdir.

• Hümanistlere göre sanatın ve edebiyatın asıl konusu insandır. İnsan, özün-
de mükemmel bir varlık olabilme potansiyelini taşır. Edebiyatın amacı insanı 
bu mükemmelliğe doğru götürmektir.

• Hümanist sanatçılar, beslendikleri en önemli kaynak olan eski Yunan ve 
Latin edebiyatı eserlerini örnek almışlardır.

• İnsan sevgisinden yola çıkan hümanistler, içinde yaşadıkları çağa, topluma, 
yerel ve ulusal değerlere uzak kalmışlar; evrenselliği hedeflemişlerdir.

• Hümanist sanatçılar, eserlerini içinde yaşadıkları aristokrat tabakanın beğe-
nisine uygun olarak biçimlendirmişlerdir.

Hümanizmin Önemli Temsilcileri

• Dante (1265 -1321): İtalyan edebiyatının kurucusu En önemli eseri yapma 
destan niteliğindeki “İlahi Komedya”dır.

• Petrarca (1304 -1374): İtalyan şairi. Soneleriyle tanınır.

• Boccacio (1313-1375): İtalyan yazarı. Hikâye türünün yaratıcısıdır. “Deca-
meron” adlı eseriyle ünlüdür.

• Villon (1431 -1463): Fransız edebiyatının kurucusu sayılan şair.

• Rabelais (1490 -1553): Fransız yazarı. Pantagruel ve Gargantua adlı mizahi 
ve fantastik eserleriyle roman türünün doğmasında öncülük etmiştir.

• Ronsard (1524-1585): Fransız şairi.

• Montaigne (1533 -1592): Fransız yazarı ve düşünürü. Deneme türünün 
babası.

• Cervantes (1547 -1616): Türünün ilk örneği sayılan Don Kişot romanıyla 
dünyaca tanınmış İspanyol yazarı.

• Shakespeare (1564 -1616): İngiliz ve dünya tiyatro edebiyatının büyük sa-
natçısı. Romeo ve Juliet, Hamlet, Othello, Kral Lear, Machbeth gibi tragedya-
ları ve Yanlışlıklar Komedisi, Hırçın Kız gibi komedyalarıyla tanınır.

Türk Edebiyatında Hümanizm

Hümanist düşünüş Türkiye’de ancak Cumhuriyet döneminde etkili olmuştur.

• Nurullah Ataç,
• Orhan Burian,
• Sabahattin Eyüboğlu ve
• Vedat Günyol’un

başını çektiği bazı deneme yazarları çağdaş düşünceyle beslenmiş bir hü-
manizmi savunmuşlardır. Bu yazarlara göre, hümanizm akımıyla bir ilgisi 
olmasa da ilk Türk hümanisti Yunus Emre’dir. Ancak Yunus Emre’de insan 
sevgisinin tasavvuftan kaynaklandığı da unutulmamalıdır.
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ZEKA OYUNLARI

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

Gönyenin üst köşesini daire üzerinde C noktası üzerine
yerleştirin. D ve E kesim noktaları birleştirildiğinde dairenin

çapını çizmiş olursunuz. Göryenin yerini değiştirerek
yeni bir c noktası üzerine koyun ve yine aynı şekilde başka 
bir çap çizin. İki çapın kesişim noktası dairenin merkezidir.

DAİRENİN MERKEZİ
Şekilde görülen dairenin merkezini

yalnız gönye ve bir kalem kullanarak nasıl bulursunuz.

SAYILI KUTULAR
Kutulara, uygun rakamları yerleştirerek 10 rakamlı öyle

bir sayı oluşturun ki, 0 numaralı kutudaki rakam,
o sayıda toplam kaç tane 0 rakamı bulunduğunu,

1 numaralı kutudaki rakam o sayıda kaç tane 1 rakamı 
bulunduğunu, 2 numaralı kutudaki rakam o sayıda

kaç tane 2 olduğunu, ve benzer şekilde 9 numaralı kutu, o 
sayıda kaç tane 9 rakamı bulunduğunu göstersin.

1 2 3 4 5 6 7 8 90

12
211 000 000

3456
6

789 0

ASIL CESARET
Kara, deniz ve havacılardan oluşan bir askeri birlikte komutanlar, “Hangimizin askeri daha cesur ?”
diye iddiaya girmişler. Karacıların komutanı bir asker çağırmış; asker koşarak gelmiş tak bir selam : 
- Emret komutanım !.. 
- Yere yat !.. 
- Başüstüne komutanım !.. 

Komutanı bir tankın, askerin üzerinden geçmesi için emir vermiş. Asker kılını bile kıpırdatmadan yattığı yerde 
beklemiş ve ezilmiş. Komutan diğerlerine gururla dönerek demiş ki , 
- İşte cesaret bu !.. 

Havacıların komutanı bir asker çağırmış. Asker koşarak gelmiş tak bir selam , 
- Emret komutanım !.. 
- Hemen şu helikoptere bin !.. 
- Başüstüne komutanım !.. 
Asker helikoptere binmiş ve havalanmış. Komutanı telsizle emretmiş , 
- Paraşütsüz olarak aşağı atla !.. 
- Başüstüne komutanım !.. 
Komutanın emrine itaat eden asker, yere çakılarak can vermiş. Komutan da diğeri gibi gururla dönerek demiş ki , 
- İşte cesaret bu !.. 

Sıra gelmiş denizci komutana. Denizci komutan askerini çağırmış. Asker koşarak gelmiş, tak bir selam verdikten 
sonra çakı gibi hazırola geçmiş , 
- Emret komutanım !.. 
- Derhal denize atla ve 10 dakika yüzeye çıkma !.. 
- Hadi lan !.. 
Komutan diğer komutanlara dönerek, şöyle demiş , 
- İşte asıl cesaret bu !.. 
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ÜYELERİMİZDEN HABERLER

- Fikret Ünsal ÖZEL’in kızı,

- Mahmut TEBERİK’in torunu,

- Ali TIKIR’ın torunu oldu.

Üyelerimizi ve yakınlarını tebrik ediyor, 
gözünüz aydın diyoruz.

Şube Personelimiz
- Özlem TEBERİK ÖZEL’in kızı oldu.

Personelimizi ve eşini tebrik ediyor, 
gözünüz aydın diyoruz. 

- Veysel BAYRAKTAR
ÖNER SEPARATÖR’e Fabrika Müdürü oldu.

Üyemizi tebrik ediyor, yeni görevinde
başarılarının devamını diliyoruz.

Oda Denetleme Kurulu Üyesi

- Erdal TAŞ’ın annesi,

Şube Yönetim Kurulu Üyesi

- Uğur ÖZEL’in kuzeni,

- Füsun DOBA KADEM’in babası,

- Mustafa Gökhan KADEM’in kayınpederi,

- Burak BELHAN’ın amcası,

- İbrahim GÜLMEZ’in annesi,

- Rıza GÖRKEM’in babası,

- Mustafa Kemal AKBAY’ın kayınvalidesi,

- Timur YALIN’ın annesi,

- İsmail ÖZÇETE’nin babası,

- Caner BAZDOĞAN’ın babası vefat etti.  

Şube Teknik Görevlimiz

- Ömer ÜRGER’in babaannesi vefat etti.

Üyelerimize ve yakınlarına başsağlığı
dileklerimizi sunuyoruz.

89688 sicil nolu üyemiz

- MUSTAFA ÖZSOY,

12895sicil nolu üyemiz

 ERKAN ÖZTÜRK vefat etmiştir. 

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

camiamıza başsağlığı diliyoruz.

BAŞSAĞLIĞI

TEBRİKLER

TEBRİKLER

HOŞGELDİN
BEBEK

- RAMAZAN ZEKA,

- İbrahim DİNÇER’in oğlu,

- Ekrem ÇETİN’in oğlu evlendi.

Üyelerimizi ve eşlerini tebrik ediyor,
mutluluklarının daim olmasını diliyoruz.
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