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SUNUŞ

Sevgili Meslektaşlarımız,

Bildiğimiz üzere referandum, ülkemizin anayasal düzenini ve siyasi 
rejimini köklü bir şekilde değiştirerek, tek bir kişinin kamu yönetimi ve 
ekonomi üzerinde sınırsız hâkimiyetini kurmayı amaçlamıştır.

Birliğimiz yurttaşlık sorumluluklarımızın ve kamusal, toplumsal so-
rumluluklarımızın bir gereği olarak, referandumda “HAYIR” tutumunu 
benimsediğimizi, bu ülkenin mühendis, mimar ve şehir plancıları ola-
rak; piyasacı, emek ve doğa düşmanı, laiklik karşıtı düzeni kalıcılaştırı-
lacağı; fiili olarak uygulanan dinci-mezhepçi dikta rejimine yasal statü 
kazandıracağı; bağımsızlık, cumhuriyet, demokrasi, laiklik bütünlüğü-
ne darbe vuracağı; parlamenter demokrasiyi, yasama, yargı, yürütme 
erkleri arasındaki 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” diyeceğimizi deklere etmiştik.

Bu anayasa değişikliği, tarihsel toplumsal süreçleri geliştiren Ana-
yasalardan çok farklıdır. Zira demokratik bir anayasanın temel özellik-
leri arasında yer alan hiçbir norm bu değişiklikte yoktur. Bu Anayasada 
hukukun üstünlüğü, iktidarın hukuki bir çerçeve ile sınırlandırılması, 
yoktur. Bu değişiklikte güçler ayrılığı yoktur. Eşitlik ve yurttaşlık hakları, 
temel hak ve özgürlükler yoktur. Bizim gibi toplumsal örgütlenmelerin 
bağımsızlıkları ve özerklikleri yoktur. Toplumsal ortak çıkarların ko-
runması, kamu yararının ve kamusal hizmetlerin temel alınması gibi 
normlar, bu değişiklikte yoktur. Başta laiklik ve cumhuriyet kazanımları 
olmak üzere, Türkiye toplumunu birçok açıdan geriye götüren yeni bir 
rejim söz konusudur.

Kazandığını ilan eden ama derinliklerinde şaşkınlık yaşayan iktidar 
taşıması ağır bir yükün altına girmiştir. Önümüzdeki dönem, rejim ta-
rafından yönetilmesi oldukça zor bir süreç olarak gelişecektir. Bu ne-
denle baskı ve şiddet artacak, OHAL ve KHK’lerle yani zor aracılığıyla 
yönetme seçeneği yeğlenecektir.

Bu noktada görevlerini liyakat ve başarıyla yaparken, OHAL karar-
nameleriyle hukuk dışı bir şekilde kamudan ihraç edilen meslektaşla-
rımıza, bilim insanlarına, öğretmenlerimize, çağdaş, demokrat kamu 
çalışanlarına, Nuriye Gülmen ile Semih Özakça’ya ve onlara destek 
eylemleri yapanlara yönelik hukuk ve insanlık dışı uygulamaları kına-
dığımızı belirtmek istiyorum.

Değerli dostlar,

2009 yılındaki Devlet Denetleme Kurulu Raporu ve dönemin Baş-
bakanının 2009 yerel seçim kampanyasını başlatan konuşmasından 
bu yana Birliğimiz açıkça hedefe oturtulmuştur.

Farklı tarihlerde Cumhurbaşkanı dâhil iktidar temsilcileri tarafın-
dan söylenenler, yandaş medya tarafından yazılanlar, abuk sabuk 
ithamlar ve yasa değişikliği girişimlerinin hepsi bu öngörünün bariz 
işaretleridir.

Şimdi, referandum sürecinde de ifade ettiğimiz üzere, Anayasa de-
ğişikliğinin Birliğimize, Odalarımıza ve meslek alanlarımıza olası yan-
sımaları gündeme gelmiş bulunmaktadır.

31 Mayıs 2017 tarihinde bu ülkenin yüz akı olan GEZİ DİRENİŞİ-
NİN yıldönümünde birliğimize ulaşan bir bilgi ile 6235 Sayılı TMMOB 
Kanunu’nun değiştirilmesine yönelik girişimler olduğunu öğrenmiş 

bulunmaktayız. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan 
“6235 SAYILI TMMOB KANUNU DEĞİŞİKLİK TASLAĞI” görüş için bazı 
Bakanlıklara gönderilmiştir. Tıpkı geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi TM-
MOB Kanunu’nda değişiklik girişimini bu defa da tesadüfen öğrenmiş 
bulunmaktayız. 

Birlik Kanunumuz, tarafımızdan bu yönde herhangi bir talep ol-
mamasına rağmen, bilgimiz ve onayımız dışında hazırlanan planlar 
ile değiştirilmeye çalışılmaktadır. 

Her yıl ortaya atılan yasa taslakları ile Birlik ve Odalarımızı etki-
sizleştirmek, enerjisini boşa akıtmak ve yetkilerimizin budanmasına 
zemin hazırlamak amacıyla bu tür girişimler gündeme gelmektedir. 
Denetim, seçim sistemi ile Birliğimizin ve Odalarımızın yetkilerinin bu-
danmasına yönelik hükümler içeren yasa taslağının neye hizmet ettiği 
hepimizin malumudur. 

Baskılar karşısında direnebilmenin, örgütümüze sahip çıkmanın 
tek yolu, referandum sürecinde ortaya koyduğumuz kolektif tavrı 
önümüzdeki dönemde de muhafaza etmek ve güçlendirerek devam 
ettirmektir.

Sadece meslek alanlarıyla ilgilenen ve ülkede yaşanan gelişme-
lerden kopuk davranan meslek örgütlerinin deneyimi önümüzde 
durmaktadır. Bazı meslek örgütleri izlediği bu yol ile meslektaşlarının 
sorunlarına dahi yanıt üretemeyen, bürokratik yapılara dönüşmüş, 
iktidar ve rant oyunlarına teslim olmuş durumdadır.

Meslek ve meslektaş sorunlarını ülkenin ve halkın sorunlarından 
ayırmadan yürüme tutumunda ısrarcı olunmalıdır. TMMOB’yi büyü-
ten, geliştiren, meslektaşları ve kamuoyu nezdinde itibarlı, güvenilir 
kılan bu tutumdur.

Tarihte hep gördüğümüz gibi hiçbir olumsuzluk, mutlak ve kalıcı 
değildir.

Önümüzde her bir evresinde dirençli ve birlik içinde olmamız gere-
ken uzun soluklu bir süreç var.

Ayrıca biliyoruz ki, toplumda yoğunlaşan sömürüye, rant talanına, 
eşitsizliklere, adaletsizliklere, hukuk ihlallerine, cumhuriyet, demokrasi, 
laiklik düşmanlığına, savaş yanlılığına karşıt birikim ve tepkiler var.

Tarihsel haklılığımıza inanarak mücadele etmeli, asla diz çökme-
meli, umutların gerçekleşmesi ile mücadele arasındaki bağları önce 
kendimiz görmeli ve bu yaklaşımı genelleştirmeliyiz.

Son olarak, Birliğimiz TMMOB’nin bugünkü tavrının bir geleneğin 
devamı olduğunu belirterek bitirmek istiyoruz.

Bu yurtsever, demokrat, halkçı, toplumcu geleneği bilinçle, inatla, 
kararlılıkla sürdürmek boynumuzun borcu olmalıdır.

Yaşasın haklı mücadelemiz.

Yaşasın TMMOB örgütlülüğü.

TMMOB MMO Adana Şube
Yönetim Kurulu
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BASIN AÇIKLAMALARI

Bilindiği üzere 13 Mayıs 2017 tarihinde, Muğla’dan Mar-
maris yönüne giderken, 24 vatandaşımızın hayatını kay-
bettiği ve ağır yaralıların olduğu bir trafik kazası meydana 
geldi. Bu elim kazada yaşamını yitiren vatandaşlarımızın 
yakınlarının acısını paylaşıyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz.

Konuya ilişkin edinilen ilk bilgilere göre, 03 FR 247 pla-
kalı 2003 model midibüsün frenlerinin tutmaması sonu-
cu sürücünün direksiyon hâkimiyetini yitirmesinin kazaya 
neden olduğu belirtilmektedir. Ancak bir kazanın oluşabil-
mesi için sürücü kusuru dâhil birden fazla etkenin bir ara-
ya gelmesi gerekmektedir. Nihayetinde bu olayda olduğu 
gibi, 2014 yılında alınan D sınıfı sürücü belgesine sahip 
sürücünün uzun yol tecrübesinin olmaması, bilinçsiz araç 
kullanımı, araç frenlerinin bakımlı olmaması ve eşdeğer 
yedek parça kullanılmaması gibi etkenler bu tür acı kazala-
ra davetiye çıkarmaktadır.

Ülkemizde 2016 yılında yaşanan trafik kazalarından do-
layı 3 bin 493’ü olay yerinde olmak üzere toplam 7 bin 300 
kişi hayatını kaybetmiştir. Bu durum, AB ortalamasının (50 
kişi/milyon nüfus) yaklaşık iki katıdır.

Hâlbuki 31 Temmuz 2012 tarihinde Resmi Gazete’de ya-
yımlanan “Trafik Güvenliği Stratejik Eylem Planı”nda, 2020 
yılı için, 2010 yılında trafik kazası nedeniyle hayatını kaybe-
denlerin sayısının yarısına indirilmesi hedeflenmiştir.

(2010 yılında olay yerinde hayatını kaybedenlerin sayısı 
4 bin 45 kişidir.)

Belirli periyotlarla yapılan araç muayeneleri; basit, ucuz 
ve pratik muayenelerdir. Bugün AB ülkelerinin birçoğunda, 
örneğin Almanya’da otobüsler yılda 3 defa, kamyonlar yıl-
da bir defa olmak üzere, Araç Muayene Periyodunun dışın-
da ve eğitilerek belgelendirilmiş makina mühendisleri (filo 
mühendisleri) tarafından ara denetime tabi tutulmaktadır.

Ülkemizde de bu uygulamayı hayata geçiremediğimiz 
müddetçe, ne yazık ki kazalara “kader” demeye devam 
edilecek ve yaşamını yitirenlerin sayıları hep fazla olacaktır. 
Bu noktada, bu tür kazaların önlenmesi için, başta ilgililer 
olmak üzere herkesi kaderciliğe sığınmaya değil, aklın ve 
bilimin kurallarını uygulamaya çağırıyoruz. Bu çerçevede 
yeni bir mevzuat düzenlemesi yapılmalı; ticari araçların 
periyodik bakım, enerji tasarrufu, sürücü eğitimi, güvenli 
bakım ve parça kullanımı gibi konularda MMO tarafından 
eğitilerek sertifika almış “Araç Teknik Denetim Mühendisle-
ri”ne denetim yetkisi verilmeli ve ticari araçlar iki muayene 
arasında en az üç kez özel bir denetimden geçirilmelidir.

Ali Ekber Çakar
TMMOB Makina Mühendisleri Odası

Yönetim Kurulu Başkanı

Makina Mühendisleri Odası, 13 Mayıs’ta Muğla’dan Marmaris yönüne giderken, 24 kişinin hayatını kaybettiği 
kazaya ilişkin 16 Mayıs 2017 tarihinde bir basın açıklaması yaptı.

MMO: TRAFİK KAZALARINI VE TOPLU ÖLÜMLERİ ÖNLEMEK İÇİN
ARAÇ TEKNİK DENETİMLERİ GELİŞTİRİLMELİDİR
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BASIN AÇIKLAMALARI

Süreklileşmiş bir OHAL ve baskı rejimi içerisinde de-
mokratik hak ve özgürlüklerin giderek yok edildiği gün-
lerden geçmekteyiz. Hukukun ayaklar altına alındığı OHAL 
yönetiminde çıkarılan KHK’lar ile on binlerce insan muhalif 
kimlikleri dolayısı ile gerekçe dahi gösterilmeden işlerin-
den atılarak mağdur edilmiştir. Demokrasinin kalan kırın-
tılarının da yok edildiği KHK uygulamaları ile mağdur edi-
lenler açlık ile terbiye edilmeye çalışılmaktadır. Hukukun 
işlemediği bu süreçte hiç kimse hakkını koruyamamakta-
dır. Hukuk askıya alınmış ve KHK’lar ile yaratılan adaletsizli-
ğe boyun eğilmesi istenmektedir.

Suçsuz yere ihraç edilen ve açığa alınan emekçilerin 
haklı demokratik tepkilerine dahi tahammül edilmemek-
tedir. Mağduriyetin giderilmesi ve işlerine iade edilmeyi 
isteyenlerin haklı talepleri görmezden gelinirken şiddet 
içermeyen masum hak arama eylemleri baskı ve zor ile 
engellenmektedir. Açlık grevi, oturma eylemi ve basın 
açıklaması yapmak isteyenler orantısız şiddet eşliğinde 
gözaltına alınmakta ve tutuklanmaktadır. Demokratik hak 
arama kanalları şiddet uygulanarak kapatılmaktadır.

Hukuksuz bir şekilde ihraç edilen Nuriye Gülmen ve Se-
mih Özakça’nın işlerine geri dönmek için yapmış olduğu 
açlık grevi ve bu taleplerin karşılanmasını isteyen destek 
eylemlerine yapılanlar asla kabul edilemez. Sağlık örgütleri 
tarafından yapılan açıklamalarda iki eğitimcinin durumları-
nın kritik eşikte olduğu ve hayati risk içerdiği belirtilmişken 
gözaltına alınmalarını ve ardından tutuklanmalarını kınıyo-
ruz.Yapılması gereken hukuksuzlukta ısrar edilmesi değil 

Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’nın sağlıklarına ve işleri-
ne kavuşmalarının sağlanmasıdır.

Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’nın açlık grev yaptığı 
Yüksel Caddesinde bulunana İnsan Hakları Anıtı çevresi ve 
cadde üzerinde sıkıyönetim uygulanmaktadır. Abluka altı-
na alınan caddeden insanların geçmesi, işlerine gitmeleri, 
alışveriş yapmaları engellenmektedir. Kimsenin açıklama 
yapmasına izin verilmemekte, milletvekillerine dahi şiddet 
uygulanmaktadır. Tüm bunların yaşandığı yerde bulunan 
anıt İnsan Haklarını temsil etmektedir. Ancak anıtın önünde 
yapılanlar insan hakları düşmanlığından başka bir şey değil-
dir. Ankara’nın göbeğinde İnsan Hakları Anıtı önünde yaratı-
lan tablo ülke demokrasimizin geldiği yer itibari ile bir utanç 
tablosudur. Bu rezalete bir an önce bir son verilmeli, cadde 
yaya trafiğine açılmalı ve uygulanan şiddet durdurulmalıdır.

Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’nın taleplerinin karşı-
lanması için yetkililere çağrıda bulunan emek ve meslek 
örgütlerinin organize ettiği basın açıklamalarına karşı ya-
pılanlar ise diktatörlüğün ulaştığı boyutu göstermektedir. 
Ankara’da emek ve meslek örgütlerinin çağrısı ile Sakarya 
Caddesinde yapılmak istenen açıklama şiddet kullanılarak 
engellenmiş, plastik mermi ve gazlar ile saldırılmış, insan-
lar gözaltına alınmıştır. İstanbul’da da aynı uygulama hayat 
bulmuş açıklamalara orantısız müdahale edilmiş ve gö-
zaltılar yaşanmıştır. Aralarında üyelerimizin ve Birliğimize 
bağlı Kimya Mühendisleri Odası İstanbul Şube Başkanı 
Selin Top’un da bulunduğu yurttaşlarımız gözaltına alın-
mıştır. Ankara’da ve İstanbul’da yaşanan saldırıları kınıyo-
ruz. İnsan hayatına, demokrasiye ve insan haklarına karşı 
gösterilen bu düşmanca tutum bizleri teslim alamayacak-
tır. Gözaltına alınanlar derhal serbest bırakılmalıdır.

OHAL ve KHK hukuksuzluğu karşısında susmayacağımızı, 
emek ve meslek örgütleri ile dayanışma içerisinde baskıla-
ra karşı mücadele edeceğimizi bir kez daha ifade ediyoruz. 
OHAL kaldırılmalı, KHK’lara son verilmeli, hukuksuzca ihraç 
edilen emekçiler işlerine bir an önce iade edilmelidir.

Emin Koramaz
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

BASKILARA BOYUN EĞMEYECEĞİZ
HUKUKSUZCA İHRAÇ EDİLENLER İŞLERİNE İADE EDİLSİN

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin KORAMAZ, hukuksuz bir şekilde ihraç edilen, açığa alınan emekçilerin 
ivedilikle işlerine iade edilmeleri ve Nuriye Gülmen ile Semih Özakça’nın açlık grevi sonucu gözaltına alınmala-

rı ve ardından tutuklanmalarına ilişkin 24 Mayıs 2017 tarihinde bir basın açıklaması yaptı.
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1970 yılında, dönemin iktidarı tarafından TBMM gün-
demine getirilen İş Yasası ve Sendikalar Yasası’nı yeniden 
düzenleyerek DİSK’i, sendikal hakları ve temel işçi hakları-
nı geriletmeye yönelik yasa tasarısına karşı 15–16 Haziran 
günlerinde Kocaeli ve İstanbul’da büyük bir işçi direnişi 
gerçekleşmişti. 168 fabrikadan 150 bin işçinin gerçekleştir-
diği direnişe şiddetle müdahale edilmesi sonucu üç işçi ve 
bir esnaf ölmüş, 200’den fazla işçi yaralanmış ve 16 Haziran 
günü sıkıyönetim ilan edilmişti. Olayların ardından yüz-
lerce işçi ve sendikacı sıkıyönetim mahkemelerinde yar-
gılanmış 5 binden fazla işçi işten atılmıştı. İki yıl sonra ise 
Anayasa Mahkemesi söz konusu değişiklikleri iptal etmişti.

12 Mart faşizmi döneminde sermaye çıkarları doğrul-
tusunda yeterince düzenlenemeyen çalışma yaşamı, 24 
Ocak 1980 ekonomi kararları ve 12 Eylül faşizmi tarafından 
yeniden biçimlendirilmiştir. İşçi sınıfı ve bütün çalışanların 
aleyhine yapılan düzenlemeler, bugünlere dek kesintisiz 
olarak uygulanmıştır.

Siyasi iktidar, 2003 yılından itibaren söz konusu neolibe-
ral emek düşmanı politikaları uygulamaktadır. İş Yasası de-
ğişikliği ile başlayan onlarca düzenleme, emekçilerin üc-
retlerini, üretim-çalışma, yaşam koşullarını olumsuz yönde 
etkilemiştir. Taşeronlaştırma, esnek-güvencesiz istihdam 
biçimleri ve sendikasızlaşma yaygınlaşmıştır.

İşçi sağlığı ve iş güvenliği hizmetleri piyasaya açılmış; 
serbestleştirme, kuralsızlaştırma ve kamu denetiminin kal-
dırılmasına yönelik birçok düzenleme yapılmıştır. Bugün 
işçi cinayetlerini meşrulaştıran dinci-sermayeci bir yakla-
şım egemendir. Yoğun emek sömürüsü yoluyla sağlanan 
azami kârları güvenceye alan sermaye birikimi politikaları, 
emekçilerin aydınlanma kanallarını kapatan laiklik düşma-
nı uygulamalarla birlikte uygulanmaktadır. 

TMMOB Makina Mühendisleri Odası, bugünkü temel 
asgari istemler olan; esnek-güvencesiz, taşeron çalışma, ki-
ralık işçilik vb. sömürü yoğun bütün istihdam biçimlerinin 
kaldırılması, kıdem tazminatları ve zorunlu bireysel emekli-
lik sigortası girişimleri üzerinden kıdem ve emeklilik hakla-
rına dokunulmaması istemlerini desteklemekte; bu yönde 
birleşik bir mücadelenin gerekliliğine inanmaktadır. Zira ek-
siksiz sendikal haklar, güvenceli çalışma, çalışma saatlerinin 
azaltılması, insanca yaşam ve insanca emeklilik koşulları, 
her çalışanın temel haklarının başında gelmektedir.

Odamız emekçilerle dayanışma halindedir ve 15-16 Ha-
ziran direnişinin 47. yılında haklarına sahip çıkan emekçi 
direnişlerini selamlamakta, insanca hakça yaşam istemini 
desteklemektedir.

Ali Ekber Çakar
TMMOB Makina Mühendisleri Odası

Yönetim Kurulu Başkanı

MMO :
15-16 HAZİRAN 1970 BÜYÜK İŞÇİ DİRENİŞİNİ SELAMLIYORUZ

TMMOB
Makina Mühendisleri Odası 
15-16 Haziran
Büyük İşçi Direnişinin
yıl dönümü dolayısıyla
15 Haziran 2017 tarihinde
bir basın açıklaması yaptı.
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TBMM gündeminde olan İş Mahkemeleri Kanunu Ta-
sarısı’na eklenen bir madde ile “399 sayılı Kamu İktisadi 
Teşebbüsleri Personel Rejiminin Düzenlenmesi ve 233 sa-
yılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 1 inci ve geçici 
9 uncu maddelerine tabi teşebbüs ve bağlı ortaklıklarda 
toplu iş sözleşmesi kapsamı dışında çalışan personel ile bu 
teşebbüs ve bağlı ortaklıklar arasında, iş ilişkisi nedeniyle 
sözleşmeden veya kanundan doğan her türlü hukuk uyuş-
mazlıklarına ilişkin dava ve işler iş mahkemelerinde görü-
lür.” şeklinde bir değişikliğe gidilmektedir.

Bu düzenleme ile Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdür-
lüğü, BOTAŞ, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, TEMSAN ve 
bazı kamu iktisadi teşekkülleri ile T.C. Başbakanlık Özelleş-
tirme İdaresi Başkanlığı portföyündeki bazı kuruluşlarda 
çalışan binlerce kapsam dışı personelinin kamu personeli 
olma statüsü değiştirilerek iş güvencesinin ortadan kaldı-
rılması ve idarelerin bu çalışanları kolayca işten çıkarmala-
rına yönelik keyfi uygulamaların idari yargı kararları ile iptal 
edilmelerinin önüne geçilmesi amaçlanmaktadır.

233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararname eki kuruluşlar listesinde yer verilen 
TPAO sermayesinin tamamı devlete ait bir İktisadi Devlet 
Teşekkülüdür. BOTAŞ Kamu İktisadi Teşebbüsü (KİT) olarak 
yapılandırılmıştır. Türkiye Elektromekanik Sanayii AŞ-TEM-
SAN, aynı kararnameye tâbi  olup bu kuruluşlar T.C. Enerji 
ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın ilgili kuruluşu statüsüyle 
faaliyetilerini sürdürmektedir. Kıyı Emniyeti Genel Müdür-
lüğü ise Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nın 
İlgili Kuruluşu olarak, 233 sayılı Kanun Hükmünde Karar-
name Hükümleri kapsamında faaliyet göstermektedir. Bu 
kuruluşlar, sermayesinin tamamı devlete ait olan kuruluş-
lardır.

Bu kuruluşlarda, Toplu İş sözleşmesi kapsamında olma-
yan personelin statüsü kapsam dışı personel olarak tanım-
lanmış, bu personelin özlük hakları idarelerin tek taraflı yü-
rürlüğe koyduğu yönetmelikler ile düzenlenmiştir.

TC. Anayasanın “Kamu Hizmeti Görevlileriyle İlgili Hü-
kümler” başlığı altında yer alan 128’inci maddesinde 
“Devletin, kamu iktisadî teşebbüsleri ve diğer kamu tü-
zelkişilerinin genel idare esaslarına göre yürütmekle yü-
kümlü oldukları kamu hizmetlerinin gerektirdiği aslî ve 
sürekli görevler, memurlar ve diğer kamu görevlileri eliyle 
görülür.” Hükmüne yer verilmiştir. Bu madde ile, İktisadi 
Devlet Teşekkülü ile Kamu İktisadi Kuruluşunun ortak adı 
olan Kamu iktisadi Teşebbüsleri bünyesinde görev yapan 
personelin kamu görevlisi vasfında olduğu açıkça ifade 
edilmiştir.

Kamu iktisadi Teşebbüslerinde çalışan bütün statüde-
ki personelde olduğu gibi, kapsam dışı olarak nitelenen 
personelin de, kamunun asli ve sürekli görevlerini yürüten 
kamu personeli olduğu, bu görevi gereği devlet memurla-
rı ile aynı vasıflara ve özlük haklarına sahip olması gerektiği 
yönünde Anayasa Mahkemesinin ve diğer mahkemelerin 
yargı kararları bulunmaktadır. Aynı kararlarda, kapsam dışı 
personel ile görev yaptıkları KİT’ler arasındaki ilişkilerin ve 
işlemlerin idari işlemler olduğu, bu sebeple kapsam dışı 
personelin özlük haklarına ilişkin ihtilafların idari yargıda 
çözülmesi gerektiği vurgulanmış bulunmaktadır.

Yine, Uyuşmazlık Mahkemesi’nin 22.1.1996 tarih ve 
1996/1 sayılı kararında, yasal düzenleme yapılmış olmasa 
dahi idarelerin Yönetmelik hükümleri ile personelinin öz-
lük haklarının düzenlenmesinin idari bir işlem olduğu ka-
bul edilmiş ve Kamu İktisadi Teşebbüslerinde,  “kapsam dışı 
statüde çalışan” personelin kurumları ile olan ilişkilerinden 
doğan anlaşmazlığın çözüm yerinin, idari yargı olduğuna 
oybirliği ile karar verilmiştir. Uyuşmazlık Mahkemesinin 
bu kararı ile kapsam dışı personelin özlük haklarına iliş-
kin ihtilafların çözüm yeri İdare Mahkemeleri ve Danıştay 
dava daireleri haline gelmiştir. Uyuşmazlık Mahkemesi’nin 
03.02.2009 tarih ve 2009/39 sayılı kararında da benzer gö-
rüş tekrar edilmiş, söz konusu davaların idari yargıda ele 
alınmasına devam edilmiştir.

İŞ MAHKEMELERİ KANUN TASARISI İLE
BİNLERCE KAMU PERSONELİNİN İŞ GÜVENCESİ KALDIRILIYOR 

KOLAYCA İŞTEN ATILMALARININ YOLU AÇILIYOR

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, TBMM gündeminde olan İş Mahkemeleri Kanunu Tasarısı’na 
eklenen bir madde binlerce mühendisin iş güvencelerinin ortadan kaldırılmasına ilişkin 19 Haziran 2017 

tarihinde bir basın açıklaması yaptı.
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Anayasa Mahkemesi’nce de KİT idaresi ile personeli ara-
sındaki ilişkinin kamu hukuku ilişkisi olduğu ve ihtilafların 
çözüm yerinin idari yargı olması gerektiği görüşü savunul-
muştur.

Yukarıda yer verilen mahkeme kararlarına istinaden, 
kapsam dışı personelin özlük haklarına ilişkin ihtilafların 
idari yargıda çözülmesi gerektiği çok açık olup, bu husus 
Anayasa’da belirtilen kamu görevlisi olma durumunun da 
bir neticesidir.

Meclise sevk edilen yasa taslağında bu durumun 
aksine ihtilafların İş Mahkemelerinde çözülmesi ön-
görülmektedir. Bu durum Anayasa ve yüksek yargı 
organları kararlarına aykırılık oluşturduğu çok açıktır.

Hazırlanan kanun maddesi ile, ilgili kamu personelinin 
müktesep hakları ve iş güvenceleri de hukuka aykırı biçim-
de yok edilmek istenmektedir.

Bu yasal düzenlemeyi yapmaktaki amaç;

TPAO, BOTAŞ, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, TEMSAN 
ve bazı kamu iktisadi teşekküllerinde çalışan 3500 civarın-
daki üst yönetici hariç, mühendisler ve kamu çalışanların-
dan oluşan kapsam dışı personelin kamu görevlisi olmak-
tan kaynaklı iş güvencesinin ortadan kaldırılarak, idarelerin 
işten çıkarmalar başta olmak üzere keyfi uygulamalarının 
idari yargı kararları ile iptal edilmelerinin önüne geçilme 
niyetidir.

Yürürlükteki mevzuat uyarınca, personelin işten çıkarıl-
ması halinde idari yargıya gidilmekte; idarenin tesis ettiği 
bu idari işlem hukuka uygun bulunmayarak, bu keyfi idari 
işlem haklı olarak iptal edilmektedir.

Tasarının yasalaşması halinde ise;  bu kuruluşlarda çalı-
şan kıdemli kapsam dışı personelin işten çıkarılmaları du-
rumunda, kamu görevlisi olma statüsü ortadan kaldırılarak 
konu bireysel işçi işveren ilişkisi olarak görülüp özel hukuk 
hükümlerine tabi tutulacak ve idari mahkemeler yerine  iş 
mahkemesine dava açılacaktır.  İş Kanunu hükümlerine 
göre, Mahkeme işe iade kararı verse bile idare söz konu-
su personeli tekrar işe almayacak, yerine tazminat ödeme 
yolunu seçecektir.

Hukuki altyapısı eksik ve Anayasaya aykırı biçimde ha-
zırlanan bu kanun tasarısıyla 3500’ü aşan kamu personeli-
nin özlük haklarının bir oldu-bittiyle gasp edilmesi hedef-
lenmektedir.

İlgili taslak kanun maddesi ile emekliliğine daha yıllar 
olan binlerce personelin en kısa zamanda re’sen emekli 
edilmesi söz konusu olacaktır.  Bu doğrultuda kurumlarda 
hazırlıkların yapıldığı ve çalışanlar arasında büyük rahatsız-
lık ve huzursuzluğun baş gösterdiği de bilinmektedir.

Diğer taraftan, bu yasal düzenlemeden etkilenecek 
olan TPAO ve BOTAŞ’ın,  ticari bir şirket niteliğinde olup 
kendisine devredilen kurum ve kuruluşları satma ve dev-
retme yetkisine sahip olan ve hisselerinin tamamı Özelleş-
tirme İdaresi Başkanlığı`na ait olan Türkiye Varlık Fonu A.Ş. 
ne devredilmiş olması da, bu düzenlemeyi bu kurumların 
özelleştirilmesine alt yapı hazırlığı niteliğinde olması kuş-
kusunu da arttırmaktadır.

Belirli bir yaş üzerindeki önemli bilgi birikimine sahip 
personelin zorla emekli edilmeleriyle Kurumsal hafıza 
yok edilecek, bilgi ve tecrübenin kaybından yine en çok 
önemli kamusal hizmetleri yerine getiren kurumlarımız ve 
ülke zarar görecektir.

Anayasa’ya ve yargı kararlarına açık aykırılık oluşturan, 
binlerce kapsam dışı kamu görevlisinin hukuki statüsü-
nü değiştirip özlük haklarının ve iş güvencelerinin yok 
edilmesine yol açacak olan, zorla emeklilik ile tecrübeli 
çalışanlarını kaybedecek olan TPAO, BOTAŞ, Kıyı Emniyeti 
Genel Müdürlüğü ve TEMSAN ve bazı kamu iktisadi teşek-
küllerinin vermiş olduğu kamu hizmetlerinin nitelikli yeri-
ne getirilmesinde zafiyete de neden olacak bu hukuksuz 
düzenlemeden derhal vazgeçilmelidir.

TMMOB olarak, konunun TBMM de dahil olmak üzere 
tüm zeminlerde takipçisi olacağımızı ve bu maddenin ya-
salaşmaması için gereken çalışmayı yürüteceğimizi ifade 
ediyoruz.

Saygılarımızla…

 

Emin KORAMAZ
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
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ADALET İSTİYORUZ

Ülkemiz dikta rejiminin kurumsallaştırıldığı, emeğin 
daha fazla sömürüye ve güvencesizliğe maruz bırakıldığı, 
toplumun kuşatma altına alındığı, muhalefetin sindirildiği 
ve baskıların arttığı bir dönemi yaşamaktadır.

AKP iktidarının alışkanlık haline getirdiği Anayasa ih-
lalleri, hukuk ihlalleri; milletvekillerinin, akademisyenlerin, 
gazetecilerin, gerçekleri söyleyen, haklarına sahip çıkan ve 
iktidarı eleştiren hemen herkesin gözaltına alınması veya 
tutuklanması ile devam etmektedir.

Hukukun fiilen askıya alındığı ve adaletin işlemez hale 
getirildiği bu süreçte son olarak CHP milletvekili Enis Ber-
beroğlu tutuklanmıştır. Yaşanan tüm olumsuzluklara karşı 
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Ankara’dan İstan-
bul’a doğru Adalet Yürüyüşü başlatmıştır.

Birliğimize bağlı Odaların Başkan ve Yöneticileri, şube-
lerimiz ve temsilciliklerimizin yöneticileri ve üyelerimizle 

birlikte, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun başlattığı Adalet Yü-
rüyüşü’nü selamlıyoruz.

Yöneticilerimiz ve üyelerimizin başından itibaren des-
tek verdikleri ve katıldıkları bu yürüyüşü, Sayın Kılıçda-
roğlu’nun da açıkladığı üzere, bir parti eylemi olarak gör-
müyoruz. Adalet, Türkiye genelinde toplumun değişik 
kesimlerince birçok alandan yükseltilen temel bir istek ve 
gereksinimdir.

Olağanüstü Hal uygulamaları ile aralarında meslektaşla-
rımızın da bulunduğu yüzbinlerce insanın işinden edildiği, 
haklarından ömür boyu mahrum bırakıldığı bu adaletsiz 
süreç devam etmektedir. Düşünce, ifade, örgütlenme, ba-
sın özgürlükleri ve temel haklar, totaliter bir rejimin baskı 
ve şiddeti altındadır.

İşçiler, köylüler, kamu çalışanları, akademisyenler, kadın-
lar, çocuklar, Cumhuriyet, demokrasi, laiklik yanlıları rejimin 

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin KORAMAZ, adaletin işlemez hale getirildiği bu süreçte
Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun başlattığı Adalet Yürüyüşü’nü selamlarken; TMMOB’nin yürüyüşü bir parti 
eylemi olarak görmediğini belirterek konuya ilişkin 22 Haziran 2017 tarihinde bir basın açıklaması yaptı.
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baskı politikalarına maruz kalmakta ve 
haklarını arayabilecekleri, herkese eşit 
mesafede olan bir adalet mekanizması 
ise ne yazık ki bulunmamaktadır.

Bilindiği üzere bugün Anayasa ve 
hukuk yeni bir tekel altındadır. Yasama 
ve yargı kuvvetleri, iktidarı sınırlayıcı 
bağımsız birer güç olmaktan çıkıp ta-
mamen yürütmenin/iktidarın kontrolü 
altına girmiştir. Bu durum, demokrasi ve 
hukukun yokluğuna, hukukun otoriter 
ve keyfi kullanımına yol açmaktadır.

Adalet, toplumun birçok kesimi 
gibi TMMOB’nin de istemidir.

Zira bu iktidarın TMMOB’ye yöne-
lik uyguladığı baskı ve yasa-mevzuatlar yolu ile yetkileri-
mizin budanması girişimleri kamuoyunun malumudur. 
TMMOB’nin rant imparatorluğunun önünde engel oluş-
turması ve bu yöndeki yargı kararları, iktidarı hep rahatsız 
etmiş ve Birliğimiz ile bağlı Odaları, 2007 ve özellikle 2009 
yılından beri iktidarın hedefi haline gelmiştir. 2011 yılında 
yapılan KHK düzenlemeleri ile bütün iktidar imar rantlarına 
açılmış ve TMMOB iktidarın hiyerarşik vesayeti altına sokul-
maya çalışılmıştır. Bu çaba halen sürmektedir.

Birliğimiz şu günlerde büyük bir abluka altındadır. SGK 
ile Birliğimiz arasında imzalanan asgari ücret protokolü 
SGK tarafından tüm girişimlerimize rağmen tek taraflı fe-
sih edilmiştir. TMMOB Kanunu değiştirilmesi için taslaklar 
hazırlanmıştır. Kimya Mühendisleri Odamızın Yönetim Ku-
rulunun görevinden alınması için dava açılmıştır.

TMMOB, sınırsız rant düzeninin önünü açmak istedikleri 
için saldırı altındadır. Birliğimiz ve bağlı Odalarımız toplu-
mun adalet gereksinimini etinde kemiğinde hissetmekte 
ve paylaşmaktadır.

TMMOB bugün bu nedenlerle adalet istemini haykır-
maktadır.

Bugün adalet istemi, demokrasi istemidir; eşitlik, öz-
gürlük, kardeşçe bir arada yaşama istemidir. Adalet ile 
demokrasi, eşitlik, özgürlük ve insanca yaşam, bir bütün 
oluşturmaktadır; bir bütünün olmazsa olmaz tamamlayıcı 
parçalarıdır.

Biz örgütlü mühendis, mimar, şehir plancıları; meslek 
örgütlerimize ve toplumsal yaşamın her köşesiyle ilgili 

meslek alanlarımıza yönelik girişimler ile emekçilere yö-
nelik, kamu kaynak ve varlıklarına yönelik sömürü-rant ve 
baskı-şiddet eksenli politikalar ile Cumhuriyet, demokrasi, 
laiklik düşmanı politikalar arasında var olan bağlantıları gö-
rüyor, bu temelde bütünlüklü bir tavır benimsiyoruz.

Bu nedenle TMMOB, emek, ülke, halk, doğa düşmanı 
sömürü ve rant politikaları ile cumhuriyet, laiklik, demok-
rasi düşmanı dinci-mezhepçi faşizme karşı tepkilerin aynı 
pota ve aynı yön altında buluşmasını önemsemektedir.

Mesleki ve toplumsal sorumluluklarını bir bütün olarak 
gören TMMOB; ülkemizi, halkımızı, Birliğimizi, neoliberal 
ve siyasal İslamcı bir tarzda, kökten bir şekilde dönüştür-
meyi amaçlayan diktanın karşısında olacak; Cumhuriyeti, 
demokrasiyi, laikliği, barışı, emeği, eşitliği, özgürlüğü ve 
adaleti bir bütün olarak kazanmak için dostlarıyla birlikte 
mücadele edecektir.

TMMOB bu bilinçle “Adalet Yürüyüşü”ne katılmakta, 
desteklemekte; referandumdaki “Hayır”larımızın devamı 
niteliğinde olan bu yürüyüşün demokratik, bağımsız, eşit-
likçi, özgürlükçü, başka bir Türkiye özlemi gerçekleşinceye 
kadar süreceğini, sürmesi gerektiğini bilmektedir.

Yaşasın adalet, yaşasın eşitlik ve özgürlük sevdamız, 
yaşasın haklı mücadelemiz.

22 Haziran 2017

Emin Koramaz
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
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LPG’Lİ ARAÇLARDA KAMUSAL DENETİMİN ORTANDAN 
KALDIRILMASI ÖLÜMLERE DAVETİYE ÇIKARIYOR

Oda Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ekber Çakar’ın, dün itibarıyla
LPG’li araçlarda kamusal denetimin kaldırılması üzerine bir açıklama yaptı.

BASIN AÇIKLAMALARI

Kamuoyunca bilindiği üzere, alternatif enerji kaynakla-
rına (LPG, CNG, LNG vb.) dönüşmüş olan araçların TMMOB 
Makina Mühendisleri Odası tarafından yapılan kamusal 
denetimleri, T.C. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tara-
fından 24 Haziran 2017 tarih ve 30106 sayılı Resmi Gaze-
te’de yayımlanan “Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkında 
Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”te 
yapılan değişikliklerle ülkemizde yaygın olarak yapılan ya-
kıt sistemi tadilatı uygulaması olan araçların LPG/CNG’ye 
dönüştürülmesi işlemi tümüyle denetimsiz hale getirilerek 
firmaların beyanına bağlanmıştır.

Yönetmelikte yapılan bu değişiklik ile Odamızın kamu-
sal denetim yetkisi tamamen ortadan kaldırılmaktadır. 
Denetim ve kontrol sektörde faaliyet gösteren ve giderek 
denetimsiz ve kontrolsüz bir şekilde faaliyet yürütecek 
olan firmaların inisiyatifine bırakılmaktadır. Bu uygulama 
ile ülkeye yasa dışı yollardan LPG KİT’i ve malzeme girişi 
ile standart dışı yerli üretim artacak, tekniğine uygun ol-
mayan LPG araç dönüşümleri başlayacak, haksız rekabet 
koşulları artacak, yetkili mühendis istihdamı azalacak, sek-
törde disiplinsizlik, denetimsizlik ve kontrolsüzlük had saf-
haya ulaşacaktır.

Öncelikle belirtmek isteriz : Kamusal denetim me-
kanizmasının kaldırılması, 2004 yılı sonu-2005 yılının ilk 

aylarındaki LPG’li araç pat-
lamalarından hatırlanacağı 
üzere, facialara ve ölümlere 
davetiye çıkartmak anlamı-
na gelmektedir.

Zira Yönetmelikte yapı-
lan bu değişiklikle inisiyatif, 
1999 sonu-2005 arasında 
olduğu gibi, giderek dene-
timsiz olarak faaliyet yürü-
tecek olan firmalara bırakıl-
maktadır. Bu uygulama ile 
ülkeye kaçak LPG KİT’i ve 
malzeme girişi ile standart 
dışı yerli üretim artacak, 

tekniğe uygun olmayan LPG araç dönüşümleri başlaya-
cak, haksız rekabet koşulları yaratılacak, yetkili mühendis 
istihdamı azalacak; sektörde disiplinsizlik ve denetimsizlik 
had safhaya ulaşacaktır.

Kamusal denetim Bakanlık eliyle tamamen ortadan 
kaldırılmaktadır. Araçların LPG’ye ilk dönüşümüne ilişkin 
düzenlenen Montaj Tespit Raporu piyasada serbestçe 
düzenlenebilecektir. Gaz Sızdırmazlık Raporu uygulaması 
tamamen kaldırılmakta, standartlara uygun dönüşümü 
yapılmayan ve kontrol edilmeyen araçlar trafikte sorun ya-
ratacak ve kazalara sebebiyet verecektir.

Tescile esas LPG/CNG araçların yakıt sistemi montaj ve 
son kontrollerine ilişkin sürecin buğün geldiğimiz noktada 
konunun daha iyi kavranabilmesi için 22 yıllık uygulama-
nın dönemsel kesitlerinin sonuçları ile birlikte değerlendi-
rilmesi gerekmektedir.

1995–1998 Arası Uygulama: Yetkisiz firmalarca yapı-
lan dönüşümler ve denetimsiz yıllar

Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği ve Bakanlıkça herhangi 
bir denetim mekanizmasının oluşturulmadığı 1995–1998 
yılları arasında yaklaşık 300 bin araç LPG’ ye dönüştürül-
müştür. Mühendis istihdam etmeyen, dönüşüm firmala-
rında çalışan elemanların eğitilerek belgelendirilmediği 
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standart dışı malzemenin kullanıldığı ve projesiz dönüş-
türülen araçlar; günümüzde olduğu gibi o dönemde de 
kamu vicdanını yaralayan birçok ölümlü kazaya neden 
olmuştur.

1998–2000 Arası: Sektör denetim altına alınıyor

LPG araç dönüşümü yapan firmalara “İmalat Yeterlilik 
Belgesi” verilmesi ile mühendislere “Mühendis Yetki Belge-
si” verilmesine ilişkin 05.03.1998 tarihli Bakanlık Protokolü 
ile odamız yetkilendirilmiştir.

Bu protokol çerçevesinde sektörde çalışacak mühen-
dislerin eğitilerek belgelendirilmesi yetkili dönüşüm firma-
larının kayıtlarının tutulması projesine uygun montajının 
yapılıp yapılmadığı standart malzemenin kullanılıp kulla-
nılmadığı yetkili firmalarda belgelendirilmiş mühendisle-
rin çalıştırılıp çalıştırılmadığı kontrolleri yapılarak odamızca 
kayıt altına alınmıştır.

2000–2004/5 Arası: Denetimsizlik yayılıyor, yılların bi-
rikimi artık ciddi bir toplumsal sorun oluşturuyor.

27.12.1999 tarihinde imzalanmış olan protokol bakanlık 
tarafından tek yanlı olarak fesih edilmiştir. Bunun sonucu 
olarak sektörün denetim ve kontrolü sektörde faaliyet gös-
teren ve giderek denetimsiz kalan firmaların inisiyatifine 
bırakılmıştır.

Bu uygulama sonucu LPG Kiti ve malzeme girişi ile 
standartlar dışı yerli üretim artmış, yasal olmayan LPG araç 
dönüşümleri hızlanmış, haksız rekabet koşulları yaratılmış, 
yetkili mühendis istihdamı azalmış; sektörde disiplinsizlik 
ve denetimsizlik had safhaya ulaşmıştır.

Geçmişte dönüştürülmüş ve büyük bir çoğunluğu stan-
dart dışı olan birçok araca firmalarca “Montaj Tesbit Raporu” 
ve istenen diğer belgeler düzenlenerek bu araçlar sözde “ya-
sal statü”ye kavuşturulmaktaydı. Sorun öyle büyük bir boyuta 
ulaşmıştı ki, birçok firma başka illerde tescilli ve hiç görmedi-
ği çok sayıda araca ticari kaygılarla belge düzenlenmekteydi. 
Yani dönüşümü yapan firma yaptığı işin “standartlara, ilim ve 
fen kurallarına uygun olduğunu, standartlara uygun malze-
me kullanıldığını, dönüştürdüğü aracın gaz sızdırmadığını” 
beyan etmekte, kendi yaptığı işe kendisi onay vermekteydi. 
Dönüştürülen araçların son kontrolünde hiçbir kamusal de-
netimin yapılmadığı, böylesi bir boşluk ortamında, standart 
dışı dönüştürülen araçların yol açtığı kazalardan dolayı bir-
çok insanımızın yaşamını yitirdiği, yaralandığı ve trilyonlarca 
lira maddi kayıpların oluştuğu bilinen bir gerçekliktir.

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı LPG’li araçların denetimi-
ni MMO’ya devrediyor

LPG’ye dönüşümü yapılan araçların son kontrollerini 
yapma ve montaj tesbit raporu düzenleme yetkisi 2000 yılı 
öncesinde olduğu gibi 11 Nisan 2005 tarihinde odamıza 
yeniden devretmiştir. Başlayan denetimler neticesinde ya-
pılan yeni uygulamalar ile sektördeki disiplinsizlik ve dene-
timsizliğin üstüne gidilerek, yetkili firmalarca dönüştürülen 
her araç tek tek MMO’nun uzman mühendislerince kont-
rol edilmekte ve Montaj Tesbit Raporu Odamız tarafından 
gerekli kontroller yapıldıktan sonra onaylanmaktadır.

Bakanlık kamu sağlığını hiçe sayıyor

Yönetmelikte yapılan bu değişiklikle Odamızın denetim 
yetkisi tamamen ortadan kaldırılmakta denetim ve kontro-
lü, sektörde faaliyet gösteren ve giderek denetimsiz olarak 
faaliyet yürütecek olan firmaların inisiyatifine bırakılmak-
tadır. Bu uygulama ile ülkeye kaçak LPG KİT’i ve malzeme 
girişi ile standart dışı yerli üretim artacak, tekniğe uygun 
olmayan LPG araç dönüşümleri başlayacak, haksız rekabet 
koşulları yaratılacak, yetkili mühendis istihdamı azalacak; 
sektörde disiplinsizlik ve denetimsizlik had safhaya ulaşa-
caktır.

Kamusal denetimin tamamen Bakanlık eliyle ortadan 
kaldırıldığı bu durumda; araçların LPG’ ye ilk dönüşümüne 
ilişkin Montaj Tespit Raporu piyasada serbestçe düzen-
lenebildiğinden ve Gaz Sızdırmazlık Raporu uygulaması 
tamamen kaldırıldığında standartlara uygun dönüşümü 
yapılmayan ve kontrol edilmeyen araçlar trafikte sorun ya-
ratacak ve LPG kaynaklı kazalara sebebiyet vereceklerdir.

UYARIYORUZ!

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bu yönetmelik de-
ğişikliğini; sektörün düzenlenmesi ve denetimi konusunda 
yıllardır çalışan, LPG-CNG sektörünün güvenli ve büyüyen 
bir sektör olmasını sağlayan Odamızın görüşüne başvur-
madan yapmış ve yaptığı değişikliklerle kamu sağlığını 
hiçe sayarak ciddi kazalara yol açacağını bilmelidir. Bu 
yönetmelik acilen geri çekilmeli ve LPG-CNG sektöründe 
ilgili tüm kurumların görüşleri alınarak kamusal denetimi 
sağlamalıdır.

Ali Ekber Çakar
TMMOB Makina Mühendisleri Odası

Yönetim Kurulu Başkanı
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08-12 Mayıs 2017 tarihlerinde, Kadirli Ticaret Odasında        
“Sanayi Kazanı Operatörü  Kursu” MMO Adana Şube Teknik 
Görevlisi Burçak KORUYUCU`nun eğitmenliği ve 20 kursiyerin 
katılımıyla yapıldı

08-09 Mayıs 2017 tarihlerinde, MMO Adana Şube ÖZDEMİR 
ÇAMURDAN Eğitim Salonu`nda”Asansör Avan Mühendis Yet-
kilendirme Kursu” MMO Adana Şube Teknik Görevlisi Kerem 
ŞAHİN`nin eğitmenliği ve 19 Üyenin katılımıyla yapıldı.

10-12 Mayıs 2017 tarihlerinde, MMO Adana Şube ÖZDEMİR 
ÇAMURDAN Eğitim Salonu`nda”Asansör Mühendis Yetki-
lendirme Kursu” MMO Adana Şube Teknik Görevlisi Kerem             
ŞAHİN`nin eğitmenliği ve 17 Üyenin katılımıyla yapıldı.

13-28 Mayıs 2017 tarihlerinde, MMO Adana Şube ÖZDEMİR 
ÇAMURDAN Eğitim Salonu`nda”Ansys Fluent Bilgisayar Kur-
su”  Makina Mühendisi Uğur KARPUZ`un eğitmenliğinde ve 
20 Üye ve Öğrenci Üyenin katılımıyla yapıldı.

15-18 Mayıs 2017 tarihlerinde, MMO Adana Şube ÖZDEMİR 
ÇAMURDAN Eğitim Salonu`nda İŞKUR desteğiyle düzenlenen 
“KOSGEB Girişimcilik”eğitimi , Kezban MERCANLI`nın eğit-
menliği ve 25 kursiyerin katılımıyla yapıldı.

KADİRLİ TİCARET ODASINDA SANAYİ KAZANI
OPERATÖRÜ KURSU YAPILDI

 ASANSÖR AVAN MÜHENDİS YETKİLENDİRME
KURSU YAPILDI

ASANSÖR MÜHENDİS YETKİLENDİRME KURSU YAPILDI

ANSYS FLUENT BİLGİSAYAR KURSU YAPILDI

KOSGEB GİRİŞİMCİLİK KURSU YAPILDI

SANAYİ KAZANI OPERATÖRÜ KURSU
YAPILDI

 02-05 Mayıs 2017 tarihlerinde, MMO Adana Şube ÖZDEMİR 
ÇAMURDAN Eğitim Salonu`nda”Sanayi Kazanı Operatörü  
Kursu” MMO Adana Şube Teknik Görevlisi Burçak KORUYU-
CU`nun eğitmenliği ve 8 kursiyerin katılımıyla yapıldı.

LPG DOLUM BOŞALTIM (POMPACI)
PERSONELİ KURSU AYGAZ TESİSLERİNDE 
YAPILDI

13-14 Mayıs 2017 tarihlerinde, Aygaz Tesislerinde”LPG Dolum 
Boşaltım (Pompacı) Personeli Kursu” MMO İskenderun İlçe 
Temsilciliği Teknik Görevlisi Mahmut ÖZER`in gözetmenliğin-
de ve 20 kursiyerin katılımıyla yapıldı.

14 Mayıs 2017 tarihlerinde, MMO Adana Şube ÖZDEMİR ÇA-
MURDAN Eğitim Salonu`nda”Tüplü LPG Dağıtım Personeli 
Kursu” MMO Adana Şube Teknik Görevlisi Burçak KORUYU-
CU`nun eğitmenliği ve 24 kursiyerin katılımıyla yapıldı.

TÜPLÜ LPG DAĞITIM PERSONELİ KURSU YAPILDI
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21 Mayıs 2017 tarihlerinde, MMO Hatay İl Temsilciliği Eğitim 
Salonu`nda”Tüplü LPG Dağıtım Personeli Kursu” MMO İsken-
derun İlçe Temsilciliği Teknik Görevlisi Mahmut ÖZER`in eğit-
menliği ve 13 kursiyerin katılımıyla yapıldı.

MMO HATAY İL TEMSİLCİLİĞİNDE TÜPLÜ LPG
DAĞITIM PERSONELİ KURSU YAPILDI

ŞUBEMİZDEN HABERLER

TEKNİK HİZMET TOPLANTISI YAPILDI

 17 Mayıs 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.

MMO OSMANİYE İL TEMSİLCİLİĞİNDE 
GENEL ÜYE TOPLANTISI 

18 Mayıs 2017 tarihinde, MMO Osmaniye İl Temsilciliğinde, 
MMO Adana Şube Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ümit Galip 
UNCU, Şube Yönetim Kurulu Sekreteri Hüseyin KALANTAR , 
MMO Osmaniye İl Temsilciliği Yürütme Kurulu Üyeleri ve Üye-
lerimizin katılımı ile Osmaniye İl Temsilciliği Genel Üye Top-
lantısı yapıldı.

ŞUBEMİZ UYGULAMALI EĞİTİM MERKEZİNDE
KAYNAKÇI SINAVIMIZ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

22 Mayıs 2017 tarihinde MYK (Mesleki Yeterlilik Kurumu) nun 
Kaynakçı Belgelendirmeleri konusunda yetkilendirdiği kuru-
mumuzda, Şube Teknik Görevlimiz Okan ERDENİZ tarafından 
8 kursiyere Çelik Kaynakçısı sınavı gerçekleştirilmiş ve belge-
lendirilmiştir.

MMO NİĞDE İL TEMSİLCİLİĞİNDE LPG DOLUM
BOŞALTIM PERSONELİ KURSU YAPILDI

21-22 Mayıs 2017 tarihlerinde, MMO Niğdey İl Temsilciliği Eği-
tim Salonu`nda”LPG Dolum Boşaltım Personeli Kursu” MMO 
Niğde İl Temsilciliği Teknik Görevlisi Bekir TUNÇ`un eğitmen-
liği ve 13 kursiyerin katılımıyla yapıldı.

MMO HATAY İL TEMSİLCİLİĞİNDE
GENEL ÜYE TOPLANTISI YAPILDI

23 Mayıs 2017 tarihinde, MMO Hatay İl Temsilciliğinde, Şube 
Yönetim Kurulu Sekreteri Hüseyin KALANTAR ,Yedek Üye Sa-
mim ALDIK, MMO Hatay İl Temsilciliği Yürütme Kurulu Üyeleri 
ve Üyelerimizin katılımı ile Hatay İl Temsilciliği Genel Üye Top-
lantısı yapıldı.

MYK ASANSÖR BAKIM ONARIM SINAVI YAPILDI

24-26 MAYIS 2017 tarihlerde MYK Asansör Bakım Onarım 
Sınavı yapıldı. MYK (Mesleki Yeterlilik Kurumu) tarafından 
yetkilendirilen MMO Adana Şubede, Asansör Bakım Onarım 
Sınavı MMO Adana Şube Teknik Görevlisi Uğur ŞEN, Kerem 
ŞAHİN ve Elektrik Mühendisi Apdullah ESKİKAYA tarafından 
12 katılımcıyla gerçekleşti.
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XV.OTOMATİK KONTROL SEMİNER VE SERGİSİ YAPILDI

MMO NİĞDE İL TEMSİLCİLİĞİNDE GENEL ÜYE
TOPLANTISI YAPILDI

25-26.5.2017 tarihlerinde MMO Adana Şube, Elektrik Mühen-
disleri Odası Adana Şubesi ile Çukurova Üniversitesi Araştırma 
ve Uygulama Merkezi (MACTIMARUM) tarafından ortaklaşa 
düzenlenen XV.Otomatik Kontrol Seminer ve Sergisi Adana 
Hacı Sabancı Organize Sanayi Başkanlığı Salonunda yapıldı.

31 Mayıs 2017 tarihinde, MMO Adana Şube Yönetim Kurulu 
Sekreter Üyesi Hüseyin KALANTAR, Şube Yönetim Kurulu Ye-
dek Üyesi M.Samim ALDIK, MMO Niğde İl Temsilciliği Yürütme 
Kurulu Üyeleri ve üyelerimizin katılımı ile MMO Niğde İl Tem-
silciliğinde Genel Üye Toplantısı yapıldı.

TAVAN VİNCİ OPERATÖRÜ YETİŞTİRME 
KURSU YAPILDI

1 Haziran 2017 tarihinde, MMO Adana Şube Özdemir ÇA-
MURDAN Eğitim Salonu`nda “Tavan Vinci Operatörü Yetiş-
tirme Kursu” MMO Adana Şube Teknik Görevlisi Burçak KO-
RUYUCU`nun eğitmenliği ve 10 kursiyerin katılımıyla yapıldı.

05 Haziran 2017 tarihinde MYK (Mesleki 
Yeterlilik Kurumu) nun Kaynakçı Belgelen-
dirmeleri konusunda yetkilendirdiği kuru-
mumuz, MMO Adana Şube Uygulamalı 
Eğitim Merkezinde Çelik Kaynakçısı sınavı 
gerçekleştirmiştir.

ŞUBEMİZ UYGULAMALI EĞİTİM MERKEZİNDE KAYNAKÇI 
SINAVIMIZ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

23. DÖNEM 6. ŞUBE DANIŞMA KURULU TOPLANDI

03 Haziran 2017 tarihinde, MMO Adana Şube ÖZDEMİR 
ÇAMURDAN Eğitim Salonu`nda, 23. Dönem Şube Danışma 
Kurulu 6.Toplantısı, MMO Şube Yönetim Kurulu ve 50 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. Danışma Kurulu Üyesi Ayhan TUĞCU, 
Hidrolik-Pnömatik Komisyonu Başkanı Nedim GÖRGÜLÜ, 
Danışma Kurulu Üyesi Yusuf TEK, Danışma Kurulu Üyesi Ay-
han ANLAR, TMMOB Yönetim Kurulu Yedek Üyesi Hüseyin 
ATICI, Danışma Kurulu Üyesi Ömer İYİEL, Danışma Kurulu 
Üyesi Aydın YAĞBASAN‘ın görüş  ve önerilerini sunmaları ile 
devam eden toplantı, Danışma Kurulu Üyesi Ender BABUŞ‘un 
konuşmasının ardından son buldu.

LPG TAŞIMA PERSONELİ KURSU YAPILDI

25-26 Mayıs 2017 tarihlerinde, MMO Adana Şube Özdemir 
ÇAMURDAN Eğitim Salonu`nda”LPG Taşıma Personeli Kursu” 
MMO Adana ŞubeTeknik Görevlisi Burçak KORUYUCU`nun 
eğitmenliği ve 13 kursiyerin katılımıyla yapıldı.
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TEKNİK HİZMET TOPLANTISI YAPILDI

03 Haziran 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.

LPG DOLUM BOŞALTIM PERSONELİ KURSU YAPILDI

05-06 Haziran 2017 tarihlerinde, MMO Adana Şube ÖZDEMİR 
ÇAMURDAN Eğitim Salonu`nda “LPG Dolum Boşaltım Perso-
neli Kursu” MMO Adana Şube Teknik Görevlisi Burçak KORU-
YUCU`nun eğitmenliği ve 27 kursiyerin katılımı ile yapıldı.

AKTEKNİK METAL`DE KAYNAKÇI SINAVIMIZ
GERÇEKLEŞTİRİLDİ

07 Haziran 2017 tarihinde MYK (Mesleki Yeterlilik Kurumu) 
nun Kaynakçı Belgelendirmeleri konusunda yetkilendirdi-
ği kurumumuz Akteknik Metal`de, Şube Teknik Görevlimiz 
Okan ERDENİZ tarafından 6 kursiyere Çelik Kaynakçısı sınavı 
gerçekleştirilmiş ve belgelendirilmiştir.

KOSGEB GİRİŞİMCİLİK KURSU YAPILDI

12-15 Haziran 2017 tarihlerinde, MMO Adana Şube ÖZDEMİR 
ÇAMURDAN Eğitim Salonu`nda İŞKUR desteğiyle düzenlenen 
“KOSGEB Girişimcilik”eğitimi , Kezban MERCANLI`nın eğit-
menliği ve 23 kursiyerin katılımıyla yapıldı.

GÜNEYLİLER GIDA DA İŞ MAKİNALARI FORKLİFT
OPERATÖRÜ YETİŞTİRME KURSU YAPILDI

19-23 Haziran 2017 tarihleri arasında, Güneyliler Gıda da “İş 
Makinaları Forklift Operatörü Yetiştirme Kursu” MMO Adana 
Şube Teknik Görevlisi Burçak KORUYUCU`nun eğitmenliği ve 
10 kursiyerin katılımıyla yapıldı.

LPG TAŞIMA PERSONELİ KURSU YAPILDI

28-29 Haziran 2017 tarihlerinde, MMO Adana Şube Özdemir 
ÇAMURDAN Eğitim Salonu`nda”LPG Taşıma Personeli Kursu” 
MMO Adana Şube Teknik Görevlisi Burçak KORUYUCU`nun 
eğitmenliği ve 10 kursiyerin katılımıyla yapıldı.

19



MMO VE TMMOB ‘DEN HABERLER

MMO İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ RAPORU :
İŞ KAZALARINDA VAHİM ARTIŞLAR VAR

TMMOB Makina Mühendisleri Odası (MMO), işçi sağlı-
ğı ve iş güvenliği (İSG) mevzuatını, uygulama sorunlarını 
ve resmi verileri, iki yılda bir güncellenen İşçi Sağlığı ve İş 
Güvenliği Oda Raporu’nda değerlendirmektedir. Raporda 
dünyadaki durum, İSG kavramının gelişimi, iş kazaları ve 
meslek hastalıklarına dair SGK verileri, kaza ve hastalıkların 
nedenleri, iş güvenliği, iş sağlığı ve güvenliği kurulları, iş 
güvenliği mühendisliği, işyeri hekimliği, MMO çalışmaları 
ve çözüm önerileri yer almaktadır.

İSG mevzuatını sermaye çıkarları belirliyor

Ülkemizde toplu iş cinayetlerine dönüşen iş kazaları ve 
meslek hastalıkları, sermayenin azami kâr hırsı ve emek 
aleyhine politikalardan kaynaklanmaktadır. Neoliberal 
serbestleştirme, özelleştirme, sendikasızlaştırma, taşeron-
laştırma, esnek/güvencesiz istihdam biçimleri, çalışma ko-
şullarının ağır oluşu, kadın, genç, çocuk emeği sömürüsü 
ile kayıt dışı istihdam, iş kazaları ve meslek hastalıklarının 
artmasının başlıca nedenleri arasındadır.

Makina Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ekber Çakar,
31. İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası’nda MMO İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Raporu’nu kamuoyu ile paylaştı.

MMO İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Oda Raporu : İş Kazalarında Vahim Artışlar Var
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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 yönetmeliklerin defalarca değiştirilmesine 
rağmen kazalar ve iş cinayetleri artarak devam etmektedir. 
SGK verileri de bu yöndedir.

Mühendislik ve hekimlik dışlanıyor, Bakanlık kad-
roları ve işverenler kayırılıyor.

İSG, tıp, mühendislik ve sosyal bilimler ile bağlantılı 
çok-bilimli bir konudur ancak bu disiplinler ülkemizde 
adeta cezalandırılmaktadır. Öyle ki, İş Sağlığı ve Güvenliği 
Yasası, sorumlulukları işverenden çok uzmanlara ve he-
kimlere yüklemiştir. İş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve 
diğer sağlık personelinin işyerlerindeki hizmet süreleri de 
sürekli düşürülmüştür. Amaç, uzman, hekim ve diğer sağ-
lık personeli ile İSG önlemlerinin işverenlere maliyetinin 
düşürülmesidir. Bu personelin ayda 8 dakika, 12 dakika, 16 
dakika gibi kısa sürelerle görev yaptığı işyerlerinde iş ka-
zaları ve meslek hastalıklarının azalması mümkün değildir.

Yasa ile işyeri hekimi, mühendis, teknik eleman, hemşi-
re ve diğer sağlık personeline verilecek eğitim hizmetleri, 
dışarıdan satın alma yoluyla ticari danışmanlık hizmetle-
rine dönüştürülmüştür. İş güvenliği mühendisliği ile tek-
nisyenlik, “iş güvenliği uzmanlığı” altında bir tutulmuştur. 
Özel öğretim kurumlarına yetki tanınmasıyla mühendislik 
meslek örgütlerinin fonksiyonu dışlanmış, Bakanlık kadro-
ları kayırılmıştır. Bir uzmanın birden çok işyerinde danış-
manlık hizmeti vermesi yoluyla tam zamanlı iş güvenliği 
mühendisliği dışlanmış; uzmanlar ücretli olarak yanlarında 
çalıştıkları işverene bağımlı kılınmış; iş kazalarında işveren-
lerin sorumluluğu ortadan kaldırılmıştır.  Yasadan sonra, 
yüzlerce eğitim kurumu ve binlerce Ortak Sağlık ve Gü-
venlik Birimi (OSGB) kurulmuş, fakat yapılan düzenleme-
ler sonucu bazıları kapanmış, ülkemiz “eğitim kurumu” ve 
OSGB çöplüğüne dönüşmüştür.

İş kazalarında sürekli artış var

SGK her yıl, bir önceki yıl veya iki yıl öncesine dair iş kaza-
ları ve meslek hastalıkları istatistiklerini yayımlamaktadır. Bu 
nedenle raporumuzda 2015 yılı verileri değerlendirilmiştir. 
2016 yılı verileri açıklandığında raporumuz yine güncelle-
necektir. SGK verilerinin 5510 sayılı yasanın 4-1/a maddesi 
kapsamındaki “aktif sigortalılar” içindeki “zorunlu sigorta-
lılar”ı kapsaması itibarıyla bu verilere göre yapılan birçok 
değerlendirmenin iş kazaları ve meslek hastalıklarına dair 
gerçekleri yeterince yansıtmayacağı da gözetilmelidir.

SGK verilerine göre, 2012-2015 yıllarında iş kazası sa-
yılarında sürekli artış görülmektedir. İş kazası sayısı 2012 
yılında 74 bin 871; 2013 yılında 191 bin 389, 2014 yılında 
221 bin 366, 2015 yılında 241 bin 547’dir. İş kazaları 2015 
yılında bir önceki yıla göre yüzde 10,91 oranında; 2012’ye 
göre de yüzde 322,61 oranında artmıştır.

2015 yılında bin 252 iş kazası sonucu ölüm vakası 
vardır. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi (İSGM) verilerine 
göre de 2015 yılında iş kazalarında bin 730, 2016 yılında 
bin 970 emekçi hayatını kaybetmiştir. SGK 2015 verilerinde 
hayatını kaybeden bin 252 kişinin 762’si (yüzde 60’ı) 50’den 
az işçi çalıştıran işyerlerinde, yani İş Sağlığı Güvenliği Kuru-
lu kurulması zorunlu olmayan işyerlerinde çalışmaktaydı.

SGK 2013, 2014, 2015 verilerinde meslek hastalıkla-
rından dolayı ölüm hiç yoktur! Ancak İSGM verilerine 
göre 2013’te en az 3, 2014 yılında en az 29, 2015 yılında 
en az 13 emekçi meslek hastalıklarından dolayı yaşamını 
kaybetmiştir.

İş kazası sayıları ile iş kazası ve meslek hastalığı sonucu 
ölüm vakaları 1996 yılı sonrasının doruğu düzeyindedir. 
Eurostat istatistiklerine göre de Türkiye, 100 bin çalışan 
başına ölümlü iş kazalarında Avrupa’da birinci sıradadır.

SGK istatistiklerinde iş kazaları ve meslek hastalıkları 
sonucu ölüm geliri bağlananlarla ilgili veriler de bulun-
makta fakat dosyalar ilgili ölüm yılında sonuçlanmadığı 
için o yılın ölümlerinden dolayı ölüm geliri alan haksahibi 
sayısını tespit güçlüğü bulunmaktadır. 2015 yılı sonu iti-
bariyle iş kazası sonucu ölümler dolayısıyla toplam 80 bin 
267 haksahibine ölüm geliri bağlanmıştır. Yıllar birleştirilip 
ortalamalar alındığında, ölümlerin açıklananın iki katı ol-
duğu anlaşılmaktadır.

2015 yılı iş kazalarının faaliyet gruplarına göre dağı-
lımında fabrikasyon metal ürünleri imalatı 19 bin 221 iş 
kazası ile birinci, bina inşaatı 15 bin 65 kaza ile ikinci, ana 
metal sanayii 12 bin 59 kaza ile üçüncü sırada yer almakta-
dır. Birbiri ile ilişkili faaliyet gruplarının birleşik yorumlanması 
durumunda ise; bina inşaatı, özel inşaat faaliyetleri ve bina 
dışı inşaat faaliyetlerini kapsayan inşaat sektörü 33 bin 361 
(yüzde 13,81) kaza ile birinci sıradadır. Fabrik metal ürün-
ler ile ana metal sanayi 31 bin 750 kaza (yüzde 13,15) ile 
ikinci; gıda ürünleri imalatı ile yiyecek ve içecek hizmeti 
faaliyetleri 22 bin 461 kaza (yüzde 9,95) kaza ile üçüncü; 
kara taşımacılığı ve boru hattı taşımacılığı ile taşıma-
cılık için depolama ve destekleyici faaliyetleri 16 bin 21 
kaza (yüzde 6,64) ile dördüncü sırada yer almaktadır.
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Birbiri ile ilişkili faaliyet gruplarının birleşik yorumlan-
dığında en fazla ölüm yaşanan faaliyet grupları sırala-
masında inşaat sektörü 433 kişi (yüzde 41,45) ile birinci 
sırada; taşımacılık (kara, hava, su yolu, boru taşımacılığı ve 
taşımacılık için depolama ve destekleme faaliyetleri dahil) 
190 kişi (yüzde 15,26) ile ikinci sırada; madencilik (kömür 
ve linyit çıkartılması, metal cevheri madenciliği, diğer ma-
dencilik ve taşocakçılığı) 79 kişi (yüzde 6,31) ile üçüncü sı-
rada; perakende ve toptan ticaret 71 kişi (yüzde 5,67) ile 
dördüncü sırada; metal sanayi (fabrikasyon metal ürünle-
ri ve metal ana sanayi) 60 kişi (yüzde 4,63) ile beşinci sırada 
yer almaktadır.

2015 yılındaki bin 252 ölüm va-
kasının 817’si 17 ilde gerçekleşmiş-
tir ve ölüm vakalarının yüzde 65,26’sı 
oranındadır. 17 ilde gerçekleşen 178 
bin 217 iş kazası da, toplam 241 bin 
547 iş kazasının yüzde 73,78’ine te-
kabül etmektedir. İş kazası sonucu 
ölümlerin en yüksek olduğu 17 il sı-
rasıyla; İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, 
Konya, Kocaeli, Antalya, Adana, Mer-
sin, Gaziantep, Denizli, Kayseri, Balı-
kesir, Hatay, Tekirdağ, Afyonkarahisar, 
Diyarbakır’dır. Hiç ölüm yaşanmayan 
il ise Bayburt olarak görünmektedir.

Meslek hastalıkları SGK istatis-
tiklerinin en gayri ciddi yanını oluş-
turmaktadır. Dünyada iş kazaları ora-
nı yüzde 44, meslek hastalıkları oranı yüzde 56’dır. Fakat 
Türkiye’de iş kazaları oranının yüzde 99,998, meslek 
hastalıklarının ise on binde 2 oranında olması, SGK veri 
tabanının sorunlu yapısını göstermektedir. SGK’ya göre 
meslek hastalıkları 81 il içinde yalnızca 31 ilde 510 vakadan 
ibarettir ve 136’sı sigortalılığı bittikten sonra meslek hasta-
lığı teşhisi koyulanları kapsamaktadır. İller sıralamasının ilk 
beşi şöyledir: İstanbul 105 kişi, Zonguldak 90 kişi, Kocaeli 
56 kişi, Ankara 46 kişi, İzmir 12 kişi!

2015 yılında kadınların en fazla iş kazası yaşadığı fa-
aliyet grupları, gıda ürünlerinin imalatı (3 bin 930 kaza), 
yiyecek ve içecek hizmeti faaliyetleri (3 bin 137 kaza), teks-
til ürünlerinin imalatı (2 bin 948 kaza), binalar ve çevre dü-
zenlemesi faaliyetleri (2 bin 917 kaza), perakende ticaret 
(motorlu kara taşıtları ve motosikletler hariç) (2 bin 454 
kaza), insan sağlığı hizmetleri (bin 993 kaza) giyim eşya-
larının imalatıdır (bin 634 kaza). Bu yedi faaliyet grubunda 

yaşanan 19 bin 103 iş kazası, kadınların maruz kaldığı top-
lam 34 bin 625 iş kazasının yüzde 55,17’si oranındadır. v sı-
ralamasında İstanbul 9 bin 754 iş kazası ile başı çekmekte, 
onu İzmir 3 bin 544 iş kazasıyla izlemekte ve sıralama Bursa 
3 bin 82, Kocaeli bin 942, Antalya bin 872, Ankara bin 835, 
Tekirdağ bin 417, Manisa bin 376 şeklinde sürmektedir. Bu 
sekiz ildeki 24 bin 822 iş kazası, toplam 34 bin 625 şeklin-
deki kadın iş kazası sayısının yüzde 72’sini oluşturmaktadır.

Aşağıdaki tablo, 2000-2015 yıllarındaki iş kazası, meslek 
hastalığı, iş kazası ve meslek hastalığı sonucu ölüm sayıla-
rındaki vahim artışları yansıtmaktadır. (2012 yılından itiba-
renki 0 verileri SGK’ya, parantez içindekiler İSGM’ye aittir.)

İSG sorunlarının doğru çözümlere kavuşturulmasına 
yönelik güvenlik önlemlerinin geliştirilmesi, mesleğimiz ve 
Odamızın temel görevleri arasındadır. İSG alanı ile ilgili ulu-
sal politikaların oluşturulması, kararların alınması ve işyerle-
rinde denetim üzerine kararlar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı tarafından, diğer sosyal tarafların görüşleri önem-
senmeden alınmaktadır. Gelinen vahim nokta göstermek-
tedir ki, Bakanlık doğru kararlar almamaktadır.

Konu sermaye güçlerinin çıkarlarına göre değil, çalı-
şanlardan yana, sendikalar, üniversiteler, TMMOB, TTB’nin 
görüşleri ve kamusal denetim ekseninde çözümlenmeyi 
beklemektedir.

Ali Ekber Çakar
TMMOB Makina Mühendisleri Odası

Yönetim Kurulu Başkanı
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TMMOB : ADALET YÜRÜYÜŞÜNE KATILDI

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, 22 Haziran 2017 Perşembe günü,
Ankara’dan İstanbul’a uzanan Adalet Yürüyüşüne katıldı.

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz ve Yö-
netim Kurulu Üyeleri, TMMOB’ye bağlı Odaların Yönetim 
Kurulları ve Başkanları ile Şube Yönetim Kurulu Üyelerinin 
yer aldığı yürüyüşe yüzlerce mühendis, mimar ve şehir 
plancısı katıldı.

TMMOB, yürüyüşün 8. gününde, Gerede çıkışında Ada-
let Yürüyüşüne dahil oldu.Yürüyüşe baretleri ve adalet ti-
şörtleri katılan TMMOB üyeleri “Ülkemiz, Halkımız ve Gele-
ceğimiz için Adalet” pankartı arkasında yürüdüler.

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz ve CHP 
Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu kortejin en önünde bir-
likte yürüdü. Yoğun yağış ve soğuk havaya rağmen süren 
yürüyüş günün son durağında verilen mola ile tamamlandı.

Şair Dertli Parkında verilen mola yerinde konuşmalar 
yapıldı ve yürüyüşe destek veren sanatçıların müzik dinle-
tisi gerçekleştirildi.
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SANAYİNİN SORUNLARI VE ANALİZLERİ (XXVIII)

SANAYİCİNİN MALİYET ENFLASYONU

TMMOB Makina Mühendisleri Odası, Sanayinin Sorunları ve Analizleri (XXVIII):
“Sanayicinin maliyet enflasyonu” 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 ve-
rileri kullanılarak yapılan analizde, hem tüketici hem sa-
nayici (üretici) fiyatlarında çift haneli enflasyonun 4 aydır 
sürdüğü ve yapışkan bir özellik göstermeye başladığına 
vurgu yapıldı. Analizde, cari açığa bütçe açığının da eş-
lik ettiğine dikkat çekilerek “çifte açık” riskinin yükseldiği 
belirtildi. MMO analizinde şu noktalara vurgu yapıldı:

• Türkiye ekonomisine bu yılın ilk 4 ayında çift haneli ve 
giderek yükselen bir enflasyon yapışmış bulunuyor. Nere-
deyse 30 aydır yaşanmayan çift haneli enflasyon, ekonomi-
nin ve sanayinin en önemli gündem maddesi haline geldi.

• Yurtiçi Üretici Fiyat Endeksi (Y-ÜFE) diye adlandırılan sana-
yinin Nisan ayı fiyat artışları da yıllık olarak yüzde 16,4’ü bul-
du. Ocak ayında yıllık yüzde 13,7, Şubat ayında ise yüzde 15,4 
olarak gerçekleşen sanayi fiyatları artışı, Mart’ta yüzde 16,1’i 
bulduktan sonra Nisan ayını da yüzde16,4 ile tamamladı. Çift 
rakamlı enflasyon ekonomi için yeniden bir kâbusa dönüyor.

• Ortalaması yüzde 16,4’ü bulan sanayici fiyatlarının “ara 
malı” kategorisindeki ürünlerde yıllık fiyat artışı yüzde 22’yi 
buldu. Sanayinin omurgasını oluşturan imalat sanayisinde 
üretilen ürünler için ise, sanayici, 12 ayda fiyatlarını yüzde 
18’den fazla artırdı. İmalat sanayinde de ana metal sana-
yisindeki fiyat patlaması dikkat çekti. Ana metalde fiyatlar 
12 ayda yüzde 43’e yakın artmış görünüyor. Oysa 2016’da 
fiyatlar yüzde 3,5 gerilemişti.

• Üretici(sanayici) fiyatlarının 2008 ortalarından bu yana 
ilk kez yüzde 16,4’e çıkmasına kaynaklık eden en önemli etken 
ise döviz, özellikle dolar fiyatındaki hızlı artış oldu. Buna, dün-
yada enerji ve öteki emtia fiyatlarının yeniden artış trendine 
girmesi etkenini de eklemek gerekir.

• Özellikle Eylül 2016-Şubat 2017 dönemini kapsayan 6 
ayın döviz fiyat artışları ile enflasyon artışı çarpıcıdır. Dolar 
fiyatının yüzde 24 arttığı bu dönemde yurt içi üretici fiyat-
larında yüzde 11,5, tüketici fiyatlarında ise yüzde 7 artış 
oldu. Bu beş ayda kur artışı, fiyatlardaki artışı katladı.

• Döviz kurunun maliyet enflasyonuna yol açışı, özellikle 
ana metal, beyaz eşya, elektronik, kimya gibi sektörlerde hızla 
hissedildi.

• Dolardaki hızlı artış, bir süredir düşük seyreden başta 
petrol olmak üzere emtiaların dünya fiyatlarının artışı ile 
beraber, maliyetler iyice tırmandı.

• Sanayici kesimin fiyatlarında yaptığı artışlar yıllık yüzde 
16,4’ü bulurken, tüketicinin ödediği fiyatlardaki (TÜFE) artış, 
yüzde 12’ye yaklaştı. Tüketici enflasyonuna tarımda taze sebze 
meyve fiyat artışı ve devamında gıda enflasyonu da etkili oldu.

• Mart ve Nisan ayında hız kesmesine karşın, döviz fiyat-
ları TL karşısında arttıkça, bunun sanayici-üretici fiyatlarına 
maliyet enflasyonu, devamında da tüketicinin önüne tü-
ketici fiyat artışı olarak gelmesi kaçınılmazdır.

• Krizin eşiğinden ekonomiyi uzaklaştırmak ve referandum-
da Evet oylarını artırmak için izlenen genişlemeci politikalar, 
bütçede önemli açıklar yaratmaya ve cari açık ile birlikte çifte 
açık tehlikesine doğru Türkiye’yi hızla taşıyor.

• Kıpırdayan ihracat ve devlet çekişli iç talep canlanma-
sıyla, ekonomide yüzde 3 dolayında bir büyüme ihtimali 
olsa bile bunun yüzde 5’e yaklaşan bir cari açık/GSYİH ve 
milli gelirin yüzde 4-5’i dolayında bir bütçe açığı ile gerçek-
leşmesi ancak mümkün ve bu çifte açık, büyümeyi sürdü-
rülebilir olmaktan alıkoyacaktır.
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SANAYİNİN SORUNLARI VE ANALİZLERİ (XXIX) BÜYÜME,

KIRILGANLIKLARI ARTIRDI, SÜRDÜRÜLEBİLİR DEĞİL
TMMOB Makina Mühendisleri Odası, Sanayinin Sorunları ve Analizleri (XXIX): “Büyüme Kırılgan,

Sürdürülebilir Değil” başlığıyla yayımlandı. 

TÜİK, Merkez Bankası, Hazine Müste-
şarlığı ve IMF verileri kullanılarak yapılan 
analizde, yüzde 5 olarak açıklanan ilk çey-
rek büyümesinin belli kırılganlıklar içerdiği, 
ekonomideki zaafları artırdığı ve sürdürüle-
bilir olmadığı vurgulandı. Analizde, büyüme 
ile istihdam artışı arasında hiçbir ilişki olma-
masına da dikkat çekildi.                    MMO 
analizinde şu noktalara vurgu yapıldı:

• ABD Başkanı Donald Trump’ın düşük per-

formansı ve başkanlığı devralırken koyduğu 

hedeflere ulaşmakta başarısız kalması, küre-

sel fonları, başta Türkiye olmak üzere yeniden 

çevre ülkelere yönlendirdi. Özellikle Türkiye, 2016’nın ikinci 

yarısında büyüme oranı yüzde 1’e düşen ve krizin eşiğine 

gelen ekonomisini, yabancı fon girişiyle toparlıyor.

• Arkasında bütçe açığı, batık kredi riski, cari açık büyü-

mesi, kemikleşen işsizlik ve çift haneli enflasyon gibi sorunlar 

biriktirse de, ekonomi, 2017 ilk çeyrekte yüzde 5 büyüdü. Bu 

performansın, izleyen zaman dilimlerinde sürdürülebilmesi 

kolay değil. Ama yine de yıllık yüzde 3’ün altına düşmeyecek 

bir büyüme ile 2017 tamamlanabilir.

• Krizi savuşturmak ve bir büyüme ivmesi yakalamak, 

kamunun ekonomiye artan müdahalesi ve bütçe açığını 

göze almasıyla gerçekleşti. Sonuçta, Hazine’nin daha faz-

la borçlanma yaptığı görülüyor. Asıl büyük artış dış borç-

lanmada ortaya çıkmış bulunuyor. Bu büyük sıçramanın 

nedenleri arasında; krizin eşiğinde hem de referanduma 

gidişte kamu harcamalarının hızla artırılmış olması, aynı 

gerekçeyle vergilerde indirimler yapılmış olması etkeni 

başta geliyor.

• Kamu maliyesinde 2017 yılının ilk 4 ayında geçen yılın ilk 

4 ayına göre önemli bir bozulma var. Bütçe, 2016 yılının ilk 4 

ayında 5,4 milyar TL fazla verirken bu yılın ilk 4 ayında 17,9 

milyar TL açık verdi. Daha kötü bir görünüm Hazine nakit 

açığında ortaya çıktı. Geçen yılın ilk dört ayında 1,5 milyar TL 

nakit açığı varken bu miktar bu yılın ilk 4 ayında 26,3 milyar 

TL’ye çıktı. Özetle, bütçede ve nakit yönetiminde geçen yıla 

göre bozulma büyük. Bu onarım faturasının alt ve orta sınıf-

lara yıkılacağına ilişkin işaretler artıyor.

• TÜİK’in yeni seri büyüme oranları ile istihdam artış 

oranları da tutarsız görünüyor. İlk çeyrekte yüzde 5 büyü-

düğü öne sürülen ekonomiye karşılık istihdamın, 2016 ilk 

çeyreğine göre ancak yüzde 1,7 arttığı anlaşılıyor.  2016 ilk 

çeyreğinde 26 milyon 575 bin olan istihdam, 1 yıl sonra 

ancak 27 milyon 39 bine çıkabildi. Ekonominin yüzde 1,3 

küçüldüğü 2016 üçüncü çeyreğinde bile istihdamın yüz-

de 1,3 artış göstermesi, büyüme verilerinin düşük kalitesini 

göstermektedir.

• Sanayi özelinde bakıldığında da istihdam ile büyüme 

arasındaki tutarsızlık ortaya çıkmaktadır. 2016 ilk çeyreğinde 

5 milyon 290 bin olan sanayi istihdamı, 2017 ilk çeyreğinde 

değişmezken sanayide büyüme, yüzde 5,3 olarak görünmek-

tedir. Sanayinin büyüme eğrisi ile sanayi istihdamı eğrisinin 

hiç çakışmaması, yine büyüme verilerinin kalitesini sorgulanır 

kılmaktadır.
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MÜHENDİS KADINLAR

ÇiZGİLERİN DIŞINA ÇIKMAK

 “Kadınların, genellikle çok sakin olması beklenir; ancak 

kadınlar da tıpkı erkekler gibi hissederler. Onlar da, kabili-

yetleri için egzersize ve çaba gösterecekleri bir alana en az 

erkek kardeşleri kadar ihtiyaç duyarlar. Çok katı kısıtlama-

lardan ve mutlak bir durgunluktan tıpkı erkeklerin çektiği 

gibi acı çekerler. Onların kendilerini puding yapmak, çorap 

örmek, piyano çalmak ve çantalara nakış işlemekle sınır-

landırmaları gerektiğini söylemek ise; daha ayrıcalıklı yol 

arkadaşlarının geri kafalılığıdır. Kadınlar toplumun onlar 

için gerekli gördüğünden daha fazlasını yapmak, daha 

fazlasını öğrenmek isterlerse onlara gülmek ve onları kı-

namak ise düşüncesizliktir.”

Charlotte Brontë bu satırları yazalı tam 160 yıl oldu. Ka-

dınların oy verme ve boşanma hakkının olmadığı, değer-

lerinin sadece yaptıkları evliliklerin maddi getirisiyle ölçül-

düğü bir dönemde; Brontë otobiyografik özellikler taşıyan 

Jane Eyre romanında kendisine ve hemcinslerine dayatı-

lan sınırları kesin bir dille reddediyor, bu sınırları dayatan-

ları ise geri kafalılıkla itham ediyordu. Dönemin koşulları 

gereğince hem Charlotte hem de kendisi gibi yazar olan 

kız kardeşleri, yazdıklarını yayınlatabilmek ve önyargısızca 

okunmak için takma ad olarak erkek isimleri kullandılar. 

Bu satırlardan 160 yıl sonra, hala kadınlar ve kadının 

toplumdaki yeri konuşulurken; kadın yaşantısıyla ilgili 

benzer beklentileri gözlemlemek mümkün. Bugün, dünya 

çapında yaklaşık 31 milyon kız çocuğu eğitim hakkından 

mahrum bırakılıyor. Kadınlar dünyanın pek çok yerinde 

aynı iş tanımı ve aynı unvanla çalıştıkları işler için erkek 

meslektaşlarından daha az para kazanıyor. Dünya ülkele-

rinin %40’ından daha azında erkek ve kız çocukları için eşit 

eğitim fırsatı sunuluyor. Kadınların giyimlerinden konuş-

malarına, yaşam tarzlarından, mesleklerine ve hayallerine 

kadar her konuyla ilgili sınırlandırmalar ve önyargılar, dün-

yanın her yerinde varlığını sürdürmeye devam ediyor. 

Peki, biz bu tabloya bakıp, Charlotte Brontë’nin o satır-

ları yazdığı zamandan bugüne, başka bir dünya yaratama-

dığımız için umutsuzluğa mı kapılmalıyız? Ya da kadınların 

maruz kaldığı daha kötü koşullara bakıp, kendi payımıza 

düşene razı mı olmalıyız?

 Soldan sağa: Hypatia, C. Dağdeviren, C. Payne, C. Brontë

Brontë kardeşler İngiliz edebiyatının en bilinen ve en 

çok okunan eserlerini yazdılar. Hypatia İskenderiyeli bir 

matematikçi ve filozoftu, yaklaşık 1600 yıl önce, kadınla-

rın eğitim almasının sıra dışı olduğu bir dönemde, gök ci-

simlerinin sınıflandırılmasıyla ilgili çalışmalar yaptı. Cecilia 

Payne, Cambridge Üniversitesi’nin kadınlara diploma ver-

mediği yıllarda yıldızların hidrojen ve helyumdan oluştu-

ğunu keşfetti. Yakın zamanda, Türk fizik mühendisi Canan 

Dağdeviren’in giyilebilir kalp pili icadı tüm dünyada büyük 

yankı uyandırdı.

Kim olduğumuz ve neleri başarabileceğimizle ilgili be-

lirleyici olan; toplumun bize koyduğu sınırlar değil, ken-

dimize koyduğumuz sınırlardır. Geri adım atıp; bizim için 

belirlenen çizgilerin içine çekilmekle, mücadeleye devam 

edip istediklerimizi başarmak arasında bir seçim yapmak 

zorundayız. Unutmamalıyız ki, kazanılan her mücadele 

çizgilerin dışına atılmış tek bir adımla başlar.

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

MÜHENDİSLİK EĞİTİMİ ÜZERİNE...

Günümüzde, literatüre geçmiş mühendislik konu-
sunda çok sayıda tanım, görüş ve düşünce bulun-
maktadır. Fakat bu tanımları inceleyecek olursak belki 
de mühendislik teriminin içini dolduran tam olarak 
hakkını veren bir tanım yapmak zor olacaktır. Genel 
kabul görmüş bir tanım olarak birkaç cümle yazacak 
olursak:

“Mühendislik bir düşünce sistematiğidir. Matema-
tiksel düşünme becerisidir. Mühendislik, bilim yoluyla 
elde edilmiş tüm bilgilerden, akıl ve deneyim yoluyla 
somut sentezlere vararak, insana ve insanlığa yararlı 
oluşumları ortaya çıkarma gücü ve çabasıdır. Mühen-
dislik; bilimi, ekonomiyi, zamanı ve fiziksel kaynakları 
en iyi şekilde değerlendirip, optimum çözüm arayışı 
içerisinde olmaktır.”

Bu tanımların ışığı doğrultusunda bir bireyin mü-
hendislik mesleğine adım atması süreci oldukça 
meşakkatli ve adım attığı yol boyunca sürekli bir 
eğitim gerektirmektedir. Ne yazık ki Türkiye de mü-
hendislik dalında hakkıyla eğitim veren üniversite 
sayısı parmakla gösterilebilecek kadar azdır. Türkiye 
‘deki mühendislik programları; gelişmiş ülkelerden 
farklı olarak, endüstriden kaynaklanan gereksinimler, 
endüstrinin karşılaştığı mühendislik sorunları ve istih-
dam olanakları göz önüne alınmadan düzenlenmek-
tedir. Bölümlerin çoğunda öğretim elemanı sayısı, 
laboratuvar imkanları, dershaneler ve alt yapılar ye-
terli değildir. Bu durum endüstrinin gereksinimlerine 
uygun nitelikte mühendislerin yetiştirilmemesine yol 
açmakta, ayrıca mühendislerin istihdam olanakların-
daki terslikler nedeniyle, meslekleri dışındaki işlerde 
çalışmalarına neden olmaktadır.

 Peki mühendisin eğitimi nasıl olmalıdır?

• Mühendislik eğitimini verebilmek ve geliştirmek için 
Matematik, Fen ve hatta yabancı dil gibi ön hazırlık bil-
gilerinin iyi derecede verilmesi sağlanması, 

• Mühendisliğin temellerinin oluşturulması, 

• Yüksek Lisansla profesyonel mühendislik derecesi 
elde edilmesi,

 • Öğrencilere program geliştirmelerin gerekliliği 
anlatılmalı ve akreditasyon çalışmalarının yapılması,

 • Mühendislik Fakülteleri, mühendislik araştırmala-
rında ki ödüle layık araştırma ve çalışmalar için teşvik 
edilmesi, 

• Kısa sürede problem çözme becerisinin ve hayat 
boyu öğrenme yeteneğinin geliştirilmesinin sağlan-
ması, 

• Mühendislik Fakültesi yöneticilerinin disiplinler arası 
eğitimi teşvik etmesi ve bu yönde küçük büyük, ders içi 
ve ders dışı proje çalışmalarını özendirmeleri, başarı ve 
başarısızlık nedenlerini araştırmaları için girişimlerde 
bulunması, 

• Disiplinler arası çalışmaların yanısıra yurtiçi ve 
yurtdışından farklı üniversitelerle işbirliğinin özendi-
rilmesi,

Bu koşullar sağlandığında geleceğin mühendis-
leri, kendi başına ve birbirine bağımlı yaşam boyu 
öğrenme, problem çözme, yaratıcı düşünme ve kritik 
yapabilme beceri kazanmışlık, grup çalışma becerisi, 
teknik ve sosyal iletişim becerisi, kendi kendini değer-
lendirebilme becerisi, birleştirici ve global düşünme 
becerisi ve yönetimi değiştirme becerisi gibi özelliklere 
sahip mühendisler yetişecektir.

MMO Adana Şube

Öğrenci Üye Komisyonu
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EDEBİ AKIMLAR

16. yüzyılın ikinci yarısında François de Malherbe ile 
başlayan Klasisizm, özellikle 17. yüzyılda gelişmiştir.

Klasisizmin Oluştuğu Ortam

Fransa’da 17. yüzyılın ikinci yarısında, iç karışıklıklar sona 
ermiş, derebeylik ve kilise direnişleri kırılmış soylular sarayın 
buyruğuna girmiş ve monarşi güçlenmişti. Siyasal alanda 
görülen bu düzen ve kurala uygunluk etkisini edebiyatta 
da göstermeye başlamış hatta dilin ve edebiyatın kuralla-
rını saptamak üzere Fransız Akademisi kurulmuştu. Ayrıca 
filozof Descartes’in Rasyonalizm felsefesi sanatçılarda pozitif 
düşüncenin temellerini atmıştı.

Klasisizm Akımının Felsefesi

Klasisizm’in temelini akıl ve sağduyu oluşturur. “Dü-
şünüyorum, öyleyse varım.” diyen Descartes’e göre insan 
aklının kabul etmediği hiçbir şey doğru değildir. Aşk, kin, 
nefret, acıma gibi duygular aklın kontrolünde olduğu süre-
ce insancıldır. İnsan aşırılıklardan sakınmak, tutkularına ira-
desi ile yön vermek zorundadır; dolayısıyla böyle bir insan 
erdemlidir ve anlatılmaya değerdir.

Akımın kurallarını belirleyen Boileau “Aklı seviniz, eserle-
riniz görkem ve değerini akıldan alsın.” diyerek klasik eserin 
felsefesini açıklamıştır.

Klasisizm Akımının Konusu

Klasik edebiyatta konu çoğu kez tarihten hatta mitolo-
jiden alınır. Özellikle Yunan ve Latin edebiyatlarında görü-
len konular tekrar tekrar işlenmiştir. Çünkü klasik sanatçıya 
göre gelmiş geçmiş en mükemmel sanat, eskiye ait olan-
dır. Dolayısıyla, eski Yunan’da görülen insan tipi tekrar ele 
alınmıştır. Ancak bu insan, fiziğiyle, çevresiyle değil ruhsal 

özellikleriyle anlatılmıştır. Yani hırslılığı, cimriliği, kindarlığı 
yönüyle ele alınmıştır.

Klasisizm ‘de görülen insan, sıradan bir insan değildir. 
Eğitim görmüş soylu bir insandır.

Bu insan belli bir toprağın malı değil evrenseldir. Yani 
eserde insanların tümünde görülebilen, zamanla değişme-
yecek özellikler anlatılmıştır. Duygularının, zaaflarının esiri 
olmuş, soylu insanın “bozuk çıkmış nüshaları” olan sıradan 
kişilere eserlerde yer verilmemiştir.

Klasisizm Akımında Dil ve Üslup

Klasisizm ‘de yazar olayları anlatırken kendini gizler, ken-
di duyguların, zaaflarını, tutkularını, sırlarını söylemekten 
kaçınır. Ona göre eser yazarın iç dökme yeri değildir.

Okuyucunun ya da seyircinin dikkati sadece konu için-
deki tipler üzerinde toplanmalıdır. Eserde biçim mükem-
melliği aranır. Anlatılmak istenen, açık ve net bir biçimde 
ortaya konmalı, gereksiz sözlerden arınmalıdır. Üslup yap-
macıktan uzak, sade ve ağırbaşlıdır. Okurun dikkati söyle-
nene çekilir.

Konu gerçek hayata uygun olmalıdır. Okura ya da seyir-
ciye inanılmayacak şey sunmaktan kaçınılır. Konuya değil 
konunun işleniş biçimine değer verildiğinden aynı olay bir-
çok kez anlatılmıştır. Bu yönüyle Divan edebiyatına benzer.

Klasisizm Akımında Kullanılan Edebi Türler ve Tem-
silcileri

Klasisizm ‘de tiyatroya büyük değer verilir. Özellikle tra-
jedi ve komedi sıkı kurallarla ortaya konur. Lirik şiir duygu-
sal olduğundan ihmal edilmiştir.

Yazarların kullandığı türler ve eserler:

• Corneille: Le Cid, Horace (Tragedya)

• Racine: Andromaque, İphigenie (Tragedya)

• Moliere: Gülünç Kibarlar, Tartuffe, Zoraki Tabip, Cimri, Kibarlık Budalası,      
  Scapin’in Dolaptan, Hastalık Hastası (Komedya)

• Bouileu: Manzum mektup ve yergi

• La Fontaine: Fabller

• Descartes: Yöntem Üzerine Nutuk (Felsefe)

• Pascal: Düşünceler

• La Bruyere: Karakterler (Portre)

• Fenelon: Telemak (Roman)

• Madam de la Fayette: Prenses de Clives (Roman)

“Klasisizm, geçici rağbeti değil, sürekli rağbeti arar.” ( Andre Gide )

Türk Edebiyatında Klasisizm

Türk edebiyatı Batı’ya açıldığında klasisizm dönemini tamamlamıştır. Bu nedenle edebiyatımızda klasisizmin önemli bir 
etkisi olmamıştır.

Şinasi’nin “Şair Evlenmesi”adlı komedisi, La Fontaine’den yaptığı çeviriler ve Ahmet Vefik Paşa’nın Moliere’den çevirileri, bu 
anlayışın ürünleri olarak sıralanabilir.

KLASİSİZM
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HAZİRANDA YİTİRDİKLERİMİZ 

Ahmed ARİF
2 Haziran 1991

1927 Diyarbakır doğumlu şair, Hasretinden Prangalar Eskittim
adlı şiir kitabıyla Türk edebiyatında önemli bir yer edindi.

Nazım HİKMET RAN
3 Haziran 1963

1901 yılında dünyaya gelen Nâzım Hikmet, hayatının 12 yıldan fazlasını 
cezaevinde geçirdi, vatandaşlıktan çıkarıldı ve çok sevdiği memleketinden 
uzakta, aramızdan ayrıldı ve memleketine şiirlerini bıraktı.

Cengiz AYTMATOV
10 Haziran 2008

12 Aralık 1928 doğumlu Kırgız yazar Cengiz Aytmatov yaşadığı coğrafyayı 
aşarak sesini tüm dünyaya duyurdu. İlhamını kendi medeniyetinden alan 
Aytmatov, eserlerindeki lirik, mitolojik öğeler ve özgün üslubuyla çağdaş klasikler 
arasına girdi.

Orhan KEMAL
2 Haziran 1970

15 Eylül 1914 yılında Adana’da doğdu. 1939 yılında Nâzım Hikmet okuyup 
komünizm propagandası yapmak suçundan girdiği Bursa Cezaevi’nde Nâzım 
Hikmet’le tanıştı. Nâzım onu hikaye ve roman yazması için yönlendirdi. Geçimini 
sağlamak için hamallıktan işçiliğe pek çok işte çalışan yazar romanlarında, tanık 
olduğu yoksul ve sömürülen insanların hayatlarını içtenlikle anlattı.
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Cemil MERİÇ
13 Haziran 1987

1916 yılında Hatay’da doğan ünlü yazar ve düşünür, eleştirileri ve 
incelemeleriyle Türk edebiyatı ve düşünce dünyasında önemli bir yer edindi.

Maksim Gorki
18 Haziran 1936

1901 yılında dünyaya gelen Nâzım Hikmet, hayatının 12 yıldan fazlasını 
cezaevinde geçirdi, vatandaşlıktan çıkarıldı ve çok sevdiği memleketinden 
uzakta, aramızdan ayrıldı ve memleketine şiirlerini bıraktı.

Ahmet Muhip DIRANAS
21 Haziran 1980

1909 Sivas doğumlu şair heceyle şiir yazan son kuşaktan kabul edilebilir. 
Meşhur şiiri Fahriye Abla aradan geçen yılların eskitemediği güzelliğiyle hala 
dillerdedir.

Mine URGAN
15 Haziran 2000

1 Mayıs 1915 İstanbul’da dünyaya geldi. İstanbul Üniversitesi’nde İngiliz Dili ve 
Edebiyatı profesörü olarak görev yaptı. Thomas Malory, Henry Fielding, Balzac, 
Graham Greene, William Golding, Shakespeare gibi yazarların eserlerini 
Türkçeye çevirdi. Bir Dinazorun Anıları ve Bir Dinazorun Gezileri kitaplarıyla 
geniş bir okur kitlesine ulaştı.içtenlikle anlattı.
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ZEKA OYUNLARI

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

Çarpımları 72 olan 3 adet sayı 12 değişik biçimde 
listelenebilir. (Listeyi kendiniz yapınız.) Bunlar içinde 

toplamları aynı olan sadece (2+6+6=14) ve (3+3+8=14) 
durumlarıdır. Demek ki kapı numarası 14’tür ve bu yüzden 
çözüm için bilgi yetersizdir. “ En büyük kız” bilgisi verildiği 

için çözüm 3,3 ve 8 yaşlarıdır. (2,6,6 da en büyük belli değil.

 YANITI
  A B C
Oyuna başlarken 13 7 4
1. parti sonu 2 14 8
2. parti sonu 4 4 16
3. parti sonu 8 8 8

KUMARBAZLAR
Kaybeden oyuncunun, diğer ikisinin önünde bulunan 
markaları iki kat yapması koşulu ile oyuna oturan üç 

kumarbaz üç parti oyun oynuyor ve her kumarbaz
bir parti kaybediyor. Oyun sonunda her birinin önünde

8’er markası kalıyor.

KAPI NUMARASI VE YAŞLAR
Nüfus sayımında, nüfus memuru ve bir matematikçi 
arasında şu konuşma geçer:

 - “Kaç kızınız va?”
 - “3”
 - “Yaşları nedir?”
 - “Yaşlarının çarpımı 72,
       toplam ise evimin kapı numarasıdır.”

Nüfus memuru kapıya bakar ve biraz düşündükten sonra

 - “Bu bilgiler yeterli değil”
 - “En büyük kızım santraçcıdır”
 - “Şimdi oldu. Teşekkürler”

Kızların yaşlarını siz de bulunuz.

HOROZ ve TİLKİ HİKAYESİ
ABD’de bir askeri okulda ders olarak anlatılan “Horoz ve 
Tilki” Hikayesi.

“Dershanede hocayı beklerken ışıklar kapanmış ve bir çizgi 
film gösterilmeye başlanmış.

...Filmin adı ”Küçük Tavuk “. Bir kümes var. Kümeste bir 
çok tavuk ile genç ve küçük horozlar, bir de kümesin yaşlı 
ve büyük horozu bulunuyor. Kümesin etrafında da bir 
tilki dolaşıyor. Yaşlı ve büyük horoz, tilki içeri girmesin 
diye kümesin kapısını sıkı sıkıya kapatmış, tavukları dışarı 
bırakmıyor. Tabii dışarı çıkamadıkları için doğru dürüst 
yemlenemeyen tavuklar da zayıf ve küçük tavuklar. Yaşlı 
ve büyük horoz ise dışarı bırakmadığı tavuklara ölmeyecek 
kadar mısır tanesi dağıtarak yaşamalarını sağlıyor.Kümese 
giremeyen tilki bunun üzerine kümesin tellerinde küçük bir 
delik açarak küçük ve genç bir horoza sesleniyor ve ona biraz 
mısır veriyor. Mısırı yiyen küçük ve genç horoz her gün gelip 
tilkiden mısır alıyor. Bir süre sonra tilki küçük ve genç horoza 
tek başına yiyebileceğinden fazla mısır verince genç horoz 
hem kendisi yiyor hem de diğer tavuklara mısır dağıtıyor. 
Böylece yavaş yavaş yaşlı ve büyük horozun kümesteki gücü 
kırılıyor. Horozun etrafındaki tavuklar azalmaya başlıyorlar. 
Artık popüler olan genç ve artık irileşen horozun etrafında 
ise tavuklar toplanıyor.Bu aşamada tilki kümesin kapısının 
önüne mısır bırakıyor. Kümeste bir tartışma çıkıyor. Kapıyı 
açalım mı açmayalım mı diye.

Sonunda korkarak kapıyı açıyorlar ve kafalarını dışarı 
uzatıp yemlenip hemen geri çekiyorlar. Bir süre böyle devam 
ediyor. Hiçbir şey olmuyor. Kümesteki tavuklar rahatlıyor. 
Korkuları azalıyor. Nihayet bir gece tilki kümesin önündeki 
avluya mısır döküyor. Artık korkusuz olan tavuklar genç 
ve artık güçlü horozun öncülüğünde dışarı çıkıyor ve rahat 
rahat yemleniyorlar. Kümesteki her tavuk semiriyor. Tilki 
bir süre sonra gece kümesin kapısından kendi mağarasına 
kadar mısır tanelerini döküyor. Sabah kümesten çıkan ve 
korkusuzca yemlenen tavuklar yemlene yemlene mağaraya 
kadar gidiyorlar. Sonra mağaraya giriyorlar. Onları içeride 
bekleyen tilki bütün kümes mağaraya girince mağaranın 
kapısını kapatıyor.”

Çizgi film burada bitmiş. Işıklar yanmış. 

Ve dersin hocası kürsüye çıkarak, “İşte Üçüncü Dünya 
ülkeleri böyle yönetilir” diyerek derse başlamış.

Sorular :

1-Kümes NERESİ ?

2-Yaşlı horozlar KİMLER ?

3-Genç horoz KİM, şu anda neler yapıyor ?

4-En önemlisi tilki KİM ?

Buna göre içinde bulunduğumuz durumu sorgular isek binlerce 
yorum ortaya çıkar. 

*Unutmayalım Ulusların dostları yoktur, sadece çıkarları vardır

Acaba oyuna başlarken
kaçar markaları vardır?
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ÜYELERİMİZDEN HABERLER

Şube Yönetim Kurulu Başkanımız
- Hasan Emir KAVİ’ nin kızı,

Şube Yönetim Kurulu Üyemiz
- Arzu PEKDUR’un kızı,

- Metin ERTAN’ın kızı,
- Neziha ERTAN’ın kızı,

- Oktay ÖZBİÇER’in torunu oldu.

Üyelerimizi  ve yakınlarını tebrik ediyor, 
gözünüz aydın diyoruz.

Şube Teknik Görevlimiz
- Hikmet PEKDUR’un kızı oldu.

Personelimizi ve eşini tebrik ediyor, 
gözünüz aydın diyoruz. 

- Sedat ÖZEN rahatsızlık geçirdi.

Üyemize ve yakınlarına geçmiş olsun
dileklerimizi sunuyoruz.

Geçmiş Dönem Yöneticilerimizden

- İlker Cem GÜVEL’in annesi, 

- Cabbar ÇAM’ın dayısı ve babaannesi,
- Dursun ÖCAL’ın annesi,

- Abdullah ÖZAY’ın ağabeyi vefat etti.

Üyelerimize ve yakınlarına başsağlığı
dileklerimizi sunuyoruz.

16122 sicil nolu üyemiz

- Ali Akif SAYDAM,
50675 sicil nolu üyemiz

 - Namık KURT vefat etmiştir. 

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

camiamıza başsağlığı diliyoruz.

BAŞSAĞLIĞI

GEÇMİŞ OLSUN

TEBRİKLER

HOŞGELDİN
BEBEK

- Uygar KARABAY,

- Burçin BOĞA,

- Hüseyin ÇALIŞKANYÜREK,

- Ahmet BİNİCİ evlendi.

Üyelerimizi ve eşlerini tebrik ediyor,
mutluluklarının daim olmasını diliyoruz.

Şube Yönetim Kurulu Üyemiz
- M. Samim ALDIK’ın kızı nişanlandı.

Üyemizi ve Saadet Hanımı tebrik ediyor,
gözünüz aydın diyoruz.

Şube Danışma Kurulu Üyemiz
- Naci TANRISEVER’in kızı Deniz evlendi.

Tebrik ediyor,
mutluluklarının daim olmasını diliyoruz.
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