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İÇ İNDEKİLER Değerli Üyelerimiz,

Memleketimiz, geleceğimiz açısından kritik bir referandum süreciyle karşı karşıyayız. 
16 Nisan’da gerçekleşecek Referandum ile ülkemizin yakın geleceği tayin edilecek. 

15 Temmuz kanlı darbe girişiminin bastırılmasının ardından, ülkemiz OHAL koşulların-
da Kanun Hükmünde Kararnamelerle yönetilmektedir. Özellikle son yayınlanan  686 
sayılı KHK ile yanı başımızda, her daim yan yana mücadele ettiğimiz birçok arkadaşımız 
mesleklerinden ihraç edildi. Sendikal faaliyetler çerçevesinde iş, emek ve hak arama 
mücadelesi yürütmüş; terörün her türünü lanetlemiş; cemaat - tarikat yapılanma-
larının devlet içindeki örgütlenmelerine karşı çıkmış arkadaşlarımızın da içinde yer 
aldığı koca bir listeyle karşı karşıya kaldık. Bazı üniversitelerde ders verecek öğretim 
görevlisi kalmadı. 

Yine OHAL döneminde, TV ve gazeteler kapatıldı, muhalif gazeteciler hapse atıldı, mil-
letvekilleri cezaevine konuldu, milletvekillikleri düşürüldü. 

Ülkemiz ekonomik krizin eşiğinde; dışa bağımlı ekonominin sonucunda dolar zirve 
yaptı.  

TÜRKSAT, PTT, TELEKOM, BOTAŞ, TPAO, ETİ Maden, ÇAYKUR, Borsa İstanbul, THY, Ziraat 
Bankası ve Halk Bankası gibi ülkemizin 11 büyük kamu kurum ve kuruluşunun hisseleri 
ile Antalya, Aydın, İstanbul, İzmir, Muğla ve Isparta başta olmak üzere birçok ildeki 
devlet arazileri Varlık Fonu’na aktarıldı. 

Terör ve şiddet her an yanı başımızda. Adeta bir Ortadoğu ülkesi gibi her güne yeni bir 
acıyla uyanır olduk.

İşte böylesi antidemokratik bir ortamda; 18 maddelik bir anayasa değişikliğini içeren 
paket, toplumun önüne konuldu.

Söz konusu Anayasa değişikliği; parlamenter temsili demokrasiyi, yasama, yürütme ve 
yargı kuvvetlerinin ayrılığını ortadan kaldıran, Meclisin yasama ve denetleme yetkileri-
ni elinden alan, kuvvetleri tek yürütme gücü olarak Cumhurbaşkanında toplayan, onu 
olağanüstü yetkilerle donatan özelliklere sahiptir.

Cumhuriyet’in görece laik  ve  ilerici  kazanımlarının  ortadan kaldırılacağı bu Anaya-
sa  değişikliği ile  söz konusu olan, egemenliğin  fiilen  milletten  alınıp  tek  kişiye                                         
aktarılmasıdır. 

Bu düzenleme ülkemizin yeni ve derin krizlere sürüklenmesinin yolunu açacaktır.       
Halkın  taleplerini karşılamayan, toplumsal mutabakattan yoksun hazırlanmış hiçbir 
anayasa girişimi Türkiye’de demokrasinin de, istikrarın da önünü açamaz. 

Bu ülkenin mühendisleri; bağımsızlık, cumhuriyet, demokrasi, laiklik bütünlüğüne dar-
be vuracağı; yasama, yargı, yürütme erkleri arasındaki denge, fren, denetleme     me-
kanizmalarını,  parlamenter demokrasiyi, Meclisin yasamaya dair tek ve en üst yet-
kili organ olma özelliğini, bağımsız yargının varlık koşullarını ortadan kaldıracağı için, 
topluma dayatılan bu piyasacı, emek ve doğa düşmanı Anayasa değişikliği teklifine 
“HAYIR” diyecektir.

Sevgiyle kalın…

TMMOB Makina Mühendisleri Odası Ankara Şube 
25. Dönem Yönetim Kurulu 
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  Selim ULUKAN

  Yönetim Kurulu           
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TMMOB Makina Mühendisleri Odası Ankara Şubesi6

Basında Şubemiz
   

   
  1

4.
02

.2
01

7
 A

nk
ar

a 
G

üç
lü

 A
na

do
lu

 1
1.

02
.2

01
7/

H
ür

ri
ye

t 
A

nk
ar

a 

 11.02.2017/Star Ankara 

 11.02.2017/Habertürk Ankara 

 1
1.

02
.2

01
7/

A
nk

ar
a 

24
 S

aa
t

 14.02.2017/Zafer  

        11.02.2017
 A

nk
ara G

üçlü A
nadolu

 1
2.

02
.2

01
7/

M
il

li
ye

t 
A

nk
ar

a 



Ocak - Şubat 2017

Şubeden Haberler

7

“Güneş Enerjisinin Bugünkü Durumu ve Geleceği” 
Konulu Seminer Gerçekleştirildi

Sunumunu Prof. Halim Gürgenci’nin yaptığı 
“Güneş Enerjisinin Bugünkü Durumu ve Gele-
ceği” konulu seminer, 05 Ocak 2017 tarihinde 
MMO Suat Sezai Toplantı Salonunda yapıldı.
Açılış konuşmasını Şube Yönetim Kurulu Üyesi 
Bora Türkmen‘in yaptığı seminer 90 üyenin katılı-
mı ile yapıldı. Ayrıca periscope üzerinden ilk defa 
canlı olarak yayınlandı. Sunumunda; Güneş Ener-
jisinin Bugünkü Durumu ve Geleceği hakkında ge-

nel bilgilendirmede bulunan Halim Gürgenci, konu 
ile ilgili katılımcılara ayrıntılı bilgi verdi. Seminer 
sürecinde sunumu gerçekleştiren Halim Gürgen-
ci tarafından, katılımcıların soruları yanıtlandı. 
Oda Yönetim Kurulu Sekreteri Yunus Yener`in de 
katıldığı Seminer sonunda, Şube Yönetim Kuru-
lu adına, sunumu gerçekleştiren Halim Gürgen-
ci‘ye katkılarından dolayı Yönetim Kurulu Üyesi 
Bora Türkmen tarafından teşekkür plaketi verildi.

“Yeni Mezun Mühendisler” İçin Düzenlenen 
Seminerlere Katılan Üyelerimize Sertifikaları Verildi

02-10 Aralık 2017 tarihleri arasında gerçekleşti-
rilen “Yeni Mezun Mühendisler”e yönelik semi-
nerlere katılan üyelerimize, 26 Ocak 2017 tari-
hinde düzenlenen törenle sertifikaları verildi.

MMO Suat Sezai Gürü Toplantı Salonu`nda yapı-
lan törenin açılış konuşması, Şube Yönetim Kurulu 

Yedek Üyesi Aslı Gördebak tarafından yapıldı. Ko-
nuşmanın ardından sertifika törenine geçildi.

Seminerlere katılan 12 üyemize sertifikaları Şube 
Yönetim Kurulu Yedek Üyesi Aslı Gördebak tara-
fından verildi. Törene Şube Müdürü Cenk Lisesiv-
din ve Teknik görevli İlknur Aksu da katıldı.
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Şubemiz İle Başkent Doğalgaz Dağıtım GYO A.Ş. 
Arasında İş Birliği Ek Protokolü İmzalandı

MMO Ankara Şubesi ile Başkent Doğalgaz GYO 
A.Ş. arasında 19 Ocak 2017 tarihinde, eğitim ve 
teknik hizmetler, kontrol ve bilirkişilik/eksper-
lik/hakemlik alanlarında işbirliği ek protokolü 
imzalandı.

İmza töreninde konuşan MMO Ankara Şube Yö-
netim Kurulu Başkan Vekili Selim Ulukan, “Meslek 
alanlarıyla ilgili tüm konularda kamusal deneti-
min güvencesi olan Odamız, doğalgaz uygulama-
ları konusunda yıllardır makina mühendisleriyle 
yaptığı çalışmalarda oluşturduğu bilgi birikimi 
ve deneyimini, Başkent Doğalgaz GYO A.Ş. ile 
büyütmeye devam etmektedir. Yapmış olduğu-
muz bu işbirliği protokolü ile ilimizdeki doğalgaz 
uygulamalarında bilinçli tüketicilerin artmasında 
ve doğalgazdan kaynaklanan risklerin ortadan 
kaldırılmasında büyük bir aşama kaydedilecek-
tir” dedi. Ulukan, konuşmasının devamında, pro-
tokolün öneminden bahsederek, bu protokolün 
Başkentliler için büyük bir avantaj olduğunu ve 
yanlış uygulamalar sonucu oluşabilecek üzü-
cü olayların önüne geçilmeye çalışıldığını belir-
terek, doğalgazın hem çevreci hem de güvenli 
bir yakıt olduğunu söyledi ve Başkent Doğal-
gaz GYO A.Ş.’ye duyarlılıkları için teşekkür etti. 

Başkent Doğalgaz GYO AŞ. Genel Müdürü Ahmet 
Yetik ise konuşmasında, işbirliğinin devamından 
duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Başkent-
gaz’ı devraldıkları ilk günden itibaren güvenli do-
ğalgaz kullanımı kapsamında can ve mal güvenli-

ğinin en üst düzeye çıkartılması hedefiyle mesken 
ve binalarda kullanılmakta olan iç tesisatların ve 
bina merkezi ısıtmalarında kullanılan kazan dai-
relerinin periyodik kontrollerini başlattıklarını be-
lirtti. Yetik, Makina Mühendisleri Odası Ankara Şu-
besi ile yapılan bu işbirliği sayesinde, doğalgazın 
güvenli kullanımı ile ilgili Ankara’da oldukça büyük 
aşama kaydettiklerini söyleyerek,  22 Ağustos 
2014 ve 19 Kasım 2014 tarihlerinde imzalanan söz-
leşmelerin devamı niteliğinde olan bu protokol ile 
taraflar arasındaki işbirliğinin güçlenerek devam 
edeceğini belirtti. Yetik ayrıca, özelleşme sonra-
sından günümüze kadar meskende 334 bin ve tica-
ri binalarda 93 bin tesisat kontrolü yaptıklarını ve 
bu kontrollerden hiçbir bedel alınmadığını, sadece 
kamu yararına yapıldığını belirterek, değişimin 
ve sektörünün öncüsü haline gelen Başkentgazın 
Ankaralıların güvenli gaz kullanması için çalışma-
larına hızla devam edeceğini de sözlerine ekledi.

İmza törenine, MMO Ankara Şube Yönetim Kurulu 
Başkan Vekili Selim Ulukan, 24. Dönem Yönetim 
Kurulu Başkanı Sadettin Özkalender, Şube Müdürü 
Cenk Lişesivdin, Şube Doğalgaz Birim Sorumlusu 
Şaban Kaya ile Şube Yayın Birimi görevlisi Ali Rıza 
Falcıoğlu katıldı. Törene Başkent Doğalgaz Dağı-
tım GYO A.Ş. adına ise, Genel Müdür Ahmet Yetik, 
Ticari Direktör Mustafa Erdoğdular, Acil Müdaha-
le Müdürü Adem Aydoğan, İç Tesisat Müdürü Me-
tin Çeliker, Bordo-Periyodik Kontrol Şefi Mustafa 
Coşkun ve Basın Yayın görevlisi İlkay Özalp katıldı.
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İç Tesisat Buluşması Gerçekleştirildi
Başkentgaz, Andosiad ve Gastechnics Dergi-
si’nin işbirliğiyle düzenlenen “İç Tesisat Buluş-
ması” 28 Ocak 2017 tarihinde gerçekleştirildi

Bilkent Otel ve Konferans Merkezi’nde dü-
zenlenen ve Başkentgaz 2016 faaliyetleri ile 
2017 yılı hedefleri hakkında katılımcıların bil-
gilendirildiği etkinliğe Şubemiz adına, Şube 
Yönetim Kurulu Başkan Vekili Selim Ulukan, 
Şube Müdürü Cenk Lişesivdin ve Şube Do-
ğalgaz Birim Sorumlusu Şaban Kaya katıldı.

Etkinlikte Şubemiz adına söz alan Şube Yöne-
tim Kurulu Başkan Vekili Selim Ulukan konuş-
masında; mevzuatta yüklenen görev ve yetkiler 
çerçevesinde, doğalgaz yatırımları ve doğalgaz 
kullanımının planlı, sağlıklı ve güvenli bir şekil-
de yapılması doğrultusunda Odamız ile Başkent 
Doğalgaz Dağıtım GYO A.Ş. ile işbirliği yapıldı-
ğını ve bu konuda önemli çalışmalarda bulunul-
duğunu vurguladı. Ulukan ayrıca, kamusal de-
netimin güvencesi olan Oda’mızın, mesken/bina 
iç tesisat kontrolleri ile doğalgaz uygulamaları 

MMO Ankara Şube Üye Kahvaltısı Etkinliği 
Gerçekleştirildi

29 Ocak 2017 tarihinde gerçekleştirdiğimiz 
“Kahvaltı” etkinliğimizde, üyelerimizle bir ara-
ya geldik.
Ankara Moda Cafe Bistro`da gerçekleştirilen kah-
valtıda bir araya gelen üyelerimiz, hem birbirleriy-
le tanışma fırsatı buldu hem de Oda ve Şube ça-
lışmalarını değerlendirdiler. 73 üyemizin bir araya 
geldiği kahvaltı etkinliğine üyelerimizin yanısıra; 
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Kora-

maz, MMO Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ekber Ça-
kar, MMO Yönetim Kurulu Sekreteri Yunus Yener, 
MMO Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Tahsin Akba-
ba, MMO Yönetim Kurulu Üyesi Bedri Tekin, MMO 
Yönetim Kurulu Yedek Üyesi Elif Öztürk, Şube Yö-
netim Kurulu Başkanı Varlık Özerciyes, ŞYK Yedek 
Üyesi Aslı Gördebak, Oda Müdürü Arife Kurtoğlu 
ve Şube Müdürü Cenk Lişesivdin ile Teknik Görev-
liler de katıldı.

konusunda yıllardır uzman makina mühendisleri 
ile yaptığı çalışmalara vurgu yaparak, bilgi biriki-
mi ve deneyimini ilgili kurumlarla yapmış olduğu 
işbirliği ile toplum yararı ve kamu güvenliği doğ-
rultusunda paylaşmayı görev saydığını belirtti.
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“İlk Yardım Uygulamaları” Konulu Seminer 
Gerçekleştirildi

“İlk Yardım Uygulamaları” konulu seminer, 09 
Şubat 2017 Perşembe günü, MMO Suat Sezai 
Gürü Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi.
Sunumunu Dr. Seracettin Kaya’nın yaptığı semi-
nerde; acil durumlarda uygulanması gereken te-
mel ilk yardım uygulamaları hakkında katılımcı-
lara bilgi verdi. Açılış konuşmasını Şube Yönetim 
Kurulu Başkan Vekili Selim Ulukan’ın yaptığı se-

miner 90 kişinin katılımı ile gerçekleştirildi. Semi-
ner sürecinde sunumu gerçekleştiren Seracattin 
Kaya tarafından, katılımcıların soruları yanıtlana-
rak, konuyla ilgili merak edilen detaylar hakkında 
da bilgilendirme yapıldı. Seminer sonunda Şube 
Yönetim Kurulu adına Selim Ulukan tarafından, 
sunumu gerçekleştiren Dr. Seracettin Kaya’ya 
katkılarından dolayı teşekkür plaketi verildi.

“Temel Kalite Yönetim Sistemleri Nedir?” Konulu 
Seminer Gerçekleştirildi

“Temel Kalite Yönetim Sistemleri Nedir?” konu-
lu seminer, 15 Şubat 2017 tarihinde, MMO Suat 
Sezai Gürü Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi.
MMO Ankara Şube Kalite Komisyonu tarafından 
düzenlenen ve Sunumu İlker Ergün tarafından 
yapılan seminerde; standardın tanımı, standart-
lara neden ihtiyaç duyulur, zorunlu ve zorunlu ol-
mayan standartlar nelerdir,  yasalar ile belirtilen 
standartlar hangileridir, standartların elde edilme 

yöntemleri vb. konularda katılımcılara bilgi veril-
di. Açılış konuşması Şube Teknik Görevlisi Evrin 
Özgür tarafından yapılan seminer, 35 kişinin katı-
lımı ile gerçekleştirildi. Seminer sürecinde Ergün 
tarafından, katılımcıların soruları yanıtlanarak, 
konuyla ilgili merak edilen detaylar hakkında da 
bilgilendirme yapıldı. Seminer sonunda Evrin Öz-
gür tarafından, sunumu gerçekleştiren İlker Er-
gün’e katkılarından dolayı teşekkür plaketi verildi.
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“Bina Enerji Analizi Yazılımları ve Kullanım Alanları” 
Konulu Seminer Gerçekleştirildi

MMO Ankara Şube ve TTMD tarafından düzen-
lenen “Bina Enerji Analizi Yazılımları ve Kulla-
nım Alanları” konulu seminer, 16 Şubat 2017 
Perşembe günü, MMO Suat Sezai Gürü Toplantı 
Salonu’nda gerçekleştirildi.
Sunumunu Makina Yüksek Mühendisi Gökhan 
Ünlü’nün yaptığı ve 45 kişinin katıldığı seminer 
MMO Ankara Şube Enerji Komisyonu Başkanı İz-
zet Seferbeyoğlu’nun açış konuşmasıyla başladı. 

Seminerde Ünlü tarafından; Bina enerji simülas-
yonu yazılımları, bunların avantaj ve dezavantaj-
ları, mekanik tesisat seçimlerinde nasıl kullanıla-
cağına ilişkin örnekler ve diğer kullanım alanları ile 
ilgili ayrıntılı bilgi verilerek katılımcılar tarafından 
sorulan sorular yanıtlandı.
Seminer sonunda İzzet Seferbeyoğlu tarafından 
katkılarından dolayı Gökhan Ünlü’ye teşekkür  
plaketi verildi.

“IX. Ulusal Uçak Havacılık ve Uzay Mühendisliği 
Kurultayı” Düzenleme Kurulu 3. Toplantısı Yapıldı

Makina Mühendisleri Odası adına yürütücü-
lüğü MMO Ankara Şubesi tarafından gerçek-
leştirilecek olan, “IX. Ulusal Uçak Havacılık 
ve Uzay Mühendisliği Kurultayı”, Düzenleme 
Kurulu 3. Toplantısı 25 Şubat 2017 tarihinde                                        
gerçekleştirildi.

Toplantıda; kurultay sekreteri İ. Yiğit Çiçek tara-
fından hazırlık çalışmaları hakkında düzenleme 
kurulu üyelerine bilgilendirme yapıldı. Toplantıya 
katılan düzenleme kurulu üyeleri, kurultay için 
gönderilen bildiri özetlerinin değerlendirilmesi 
hakkında görüş alışverişinde bulundu.
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Kadın Üyelerimizle, Tiyatro Etkinliğinde                                
Bir Araya Geldik

21 Şubat 2017 tarihinde, kadın üyelerimizle bir-
likte, D. Durvin ve H. Prevost tarafından yazı-
lan, yönetmenliğini Yunus Emre Bozdoğan’ın 
yaptığı “Çamaşırhane” adlı oyuna gidildi.

Devlet Tiyatroları Cüneyt Gökçer Sahnesinde sah-
nelenen oyuna; MMO Ankara Şube Yönetim Ku-
rulu Üyeleri Aslı Gördebak ve Defne Kıran, Kadın 
Komisyonu üyeleri, Şube Teknik Görevlisi Evrin 
Özgür ile birlikte 30 üyemiz katıldı.

“İSG Risk Değerlendirmesi ve Karşılaşılan Sorunlar” 
Konulu Seminer Gerçekleştirildi

Şubemiz İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Komisyonu 
tarafından düzenlenen “İSG Risk Değerlendir-
mesi ve Karşılaşılan Sorunlar” konulu seminer 
21.02.2017 tarihinde gerçekleştirildi. 
Açılış konuşmasını MMO Şube Yönetim Kurulu 
Başkan Vekili Selim Ulukan’ın yaptığı seminere 
62 üyemiz katıldı. MMO Ankara Şube İSİG Komis-
yon Başkanı Metin Yücel’in komisyon çalışmaları 
hakkında bilgilendirme yaptığı seminerin sunumu 
Makina Mühendisi ve A Sınıfı İSG Uzmanı Ali Tu-
ran tarafından yapıldı. Seminerde; risk değerlen-

dirme mevzuatı, tehlike ve riskler arasındaki fark, 
risk değerlendirme yöntemleri, risk değerlendir-
mesinin nasıl yapılacağı ve yapılırken dikkat edil-
mesi gereken konular hakkında Ali Turan tarafın-
dan katılımcılara ayrıntılı bilgi verildi. Turan ayrıca, 
yapılan genel yanlışlarla ilgili örnekler vererek ka-
tılımcıların uygulamada karşılaştığı sorunlarla ilgili 
sorularını yanıtladı. 

Seminer sonunda Selim Ulukan tarafından katkı-
larından dolayı Ali Turan’a teşekkür plaketi verildi.
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Karbonmonoksit Zehirlenmeleri Can Almaya Devam 
Ediyor! Soba-Baca-Şofben Kullanırken Dikkat!

Özellikle sonbahar ve kış aylarında soba, baca ve 
şofbenlerden sızan karbon monoksit gazı nedeniy-
le vatandaşlarımız, hemen her yıl üzücü birçok ze-
hirlenmeye maruz kalmaktadır. Bilgisizlik, ihmal 
ve denetimsizlik yüzünden meydana gelen karbon 
monoksit zehirlenmelerine bağlı ölümler, havaların 
soğumasıyla beraber ne yazık ki tekrar yaşanmaya 
başladı. Geçtiğimiz hafta sonu Konya`da 3, Niğ-
de’de 1 vatandaşımız sobadan sızan karbon monok-
sit gazı nedeniyle yaşamını yitirdi.

Makina Mühendisleri Odası Ankara Şube Yönetim 
Kurulu Başkanı Ö. Varlık ÖZERCİYES, karbon mo-
noksit gazı zehirlenmeleri ile ilgili kamuoyunu bil-
gilendirmek amacıyla, aşağıdaki konulara dikkat 
çekerek vatandaşlarımızı ve yetkilileri uyardı.

Sobaların yanlış kurulumu ve yakılması, baca te-
mizliğinin yaptırılmaması, kalitesiz ve standartla-
ra uymayan yakıt kullanılması, soba-baca ve şof-
ben-baca bağlantılarının yanlış yapılması,  bacalar 

ile soba ve şofben cihazlarının standartlara uygun 
olmaması veya yanlış montajdan dolayı genellikle 
sonbahar ve kış aylarında zehirlenme vakaları art-
maktadır.

Yatmadan önce sobaya kesinlikle yakıt                         
konulmamalı

Soba, kapasitesine uygun bir odaya veya mahale 
kurulmalıdır.  

Soba sıcaktan etkilenmeyen yanmaz bir levha ya 
da tercihen mermer üzerine yerleştirilmelidir.

Soba boruları mümkün olduğunca kısa ve düşey 
doğrultuda olmalı, yatay borular bacaya hafif bir 
eğimle döşenmelidir. Uzun yatay boruların kul-
lanımından kaçınılmalıdır. En fazla 2 adet dirsek 
kullanılmalıdır.

Sobalar aşırı doldurulmamalıdır. Gereğinden faz-
la doldurulan sobanın duman yolu daralır ve soba 

      TMMOB Makina 
Mühendisleri 
Odası (MMO) 
Ankara Şube 

Yönetim Kurulu 
Başkanı Ö. Varlık 

ÖZERCİYES, sobadan 
sızan karbonmonoksit 

gazı nedeniyle 
Konya ve Niğde’de 
4 vatandaşımızın 

hayatını kaybetmesi 
üzerine yazılı bir 
açıklama yaptı.
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içinde düzensiz ısı dağılımı olacağından baca çeki-
şi zayıflar.

Soba tutuşturulurken yakıtın üstten yanmasının 
sağlanması hem yakıt tasarrufunda hem de yan-
ma emniyeti açısından daha faydalıdır. Böylece 
soba içinde ortaya çıkan zehirli gazlar yanarak so-
bayı terk ederler.

Yatmadan önce sobaya kesinlikle yakıt konulma-
malıdır.

Lodoslu havalarda kesinlikle soba yakılmamalıdır. 
Soba zehirlenmelerinin büyük çoğunluğu lodoslu 
havalarda yakılan sobalardan kaynaklanmaktadır.

Karbon monoksit zehirlenmelerinin belirtileri yor-
gunluk, baş ağrısı, baş dönmesi ve halsizlikle baş-
lar. Uyku hali, bunaltı, kusma, görme bulanıklığı 
ve huzursuzluk oluşur. Bu belirtilerin bir veya bir-
kaçının hissedilmesi halinde öncelikli olarak kapı 
ve pencereler mutlaka açılmalıdır.

Bakımı yapılmayan bacalar, zehirlenmelerin ve 
yangınların başlıca nedeni

Tekniğine uygun imalatı, temizliği ve bakımı ya-
pılmayan bacalar, zehirlenmelerin ve yangınların 
başlıca nedenidir. Bacalar standartlara uygun yap-
tırılmalı; baca çekişini arttırmak için baca yalıtımı 
yaptırılmalıdır.

Pencere veya duvar delinerek yapılan bacada de-
linen kısımda, sızdırmazlık sağlanmasına mutlaka 
dikkat edilmelidir.

Yangın emniyeti için bacalar çatının mahyasından 
en az 50–80 cm yükseklikte olmalıdır.

İdeal yanma için etkili baca yüksekliği en az 3,5 m, 
en fazla 5 m olmalıdır.

Bacalara yağmur suları, kuşlar, ağaç yaprakları vb. 
maddelerin girmesini engellemek için mutlaka 
başlık kullanılmalıdır.

Bacaların, kömür gibi fazla miktarda is bırakan 
yakıt kullandığı takdirde 2 ayda bir, diğer yakıtlar 
(sıvı ve gaz gibi) kullandığı takdirde ise 3 ayda bir 
temizliği mutlaka yapılmalıdır.

Şofbenin kullanıldığı yere temiz hava girmesi sağ-
lanmalıdır

Şofben zehirlenmeleri gaz kaçaklarının yanı sıra, 

özellikle kışın yeterli havalandırma yapılmayan 
yerlerde, oksijen oranının düşmesi ve karbon mo-
noksit oranının yükselmesi sonucu gerçekleşmek-
tedir. Bu nedenle şofbenin kullanıldığı yere sürekli 
temiz hava girmesi sağlanmalıdır.

Cihaz hermetik olsa dahi banyo kapısı havalandır-
ma menfezleri mutlaka taktırılmalıdır.

Şofben mutlaka bacaya bağlanmalı, baca bağlan-
tısı olmayan, bina aydınlığına vb. bağlı cihazlar 
asla çalıştırılmamalıdır.

Şofbenin monte edileceği mekân yeterli büyük-
lükte olmalı, ıslak zeminli mekânlara kesinlikle 
şofben montajı yapılmamalıdır.

Şofbende gaz kaçağı hissedildiğinde; öncelikle 
gaz vanası ve tüp dedantörü kapatılmalı, elektrik 
düğmeleri kapalı durumda olmalı, kibrit çakmak 
gibi alev ve kıvılcım çıkartabilecek hiçbir işlem 
yapılmamalı, karşılıklı pencereler açılarak ortam 
havalandırılmalı, gaz şirketi yetkilisi veya şofben 
servisi hızla aranmalıdır.

Yakıt alırken kaçak ve belgesiz olmamasına 
özen gösterilmeli

Vatandaşlarımız, kullanılan her türlü ısıtma ciha-
zının kalite belgesinin olup olmadığına, garantile-
rine ve garanti sürelerine dikkat etmelidirler. Kul-
lanılan yakıtın standartlara uygunluğu da mutlaka 
kontrol edilmeli, izin belgesi olmayan satıcılardan 
asla kömür vb. alınmamalıdır. Yetkililer belgesiz ve 
kaçak kömür vb. yakıt satışını engellemeli, halkın 
can güvenliğini tehlikeye atan bu tür eylemlere 
asla izin vermemelidirler.

TMMOB Makina Mühendisleri Odası Ankara Şu-
besi olarak; toplum yararı ve kamusal denetim an-
layışımız gereği meslek alanlarımızla ilgili konular-
da toplumu bilgilendirmeyi görev biliyor; karbon 
monoksit gazı nedeniyle yaşanan zehirlenmelerin 
tekrarlanmaması için vatandaşlarımızı ve yetkili-
leri dikkatli olmaya çağırıyoruz.

Ö. Varlık ÖZERCİYES
TMMOB Makina Mühendisleri Odası

Ankara Şube Yönetim Kurulu Başkanı
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Ulaşım Zamları Geri Çekilsin!

Toplu taşımacılığın en pahalı olduğu illerden biri 
olan Ankara`da toplu taşıma ücretlerine bir kez 
daha zam yapıldı. Ankara Ulaşım Koordinasyon 
Merkezi (UKOME) Genel Kurulu tarafından belir-
lenen zamlı yeni tarife 15 Ocak’tan itibaren geçerli 
olacak.

Yeni tarifeye göre EGO otobüsleri, Metro ve An-
karay’da tam biniş ücreti 2,35 TL`den 2,50 TL’ye; 
Özel Toplu Taşıma Aracı (ÖTA) ile Özel Halk Oto-
büslerinde (ÖHO) ise tam biniş ücreti 2,55 TL’den 
2,75 TL’ye yükseltildi. Dolmuş ücretlerinde ise kısa 
mesafeli yolculuk ücreti 2,55 TL’den 2,75 TL’ye; 
uzun mesafeli yolculuk ücreti 2,90 TL’den 3,15 
TL’ye çıkartıldı. Açıldığı günden beri ücretsiz hiz-
met veren Yenimahalle-Şentepe Teleferik hattı da, 
yeni ücret tarifesine göre 1 TL karşılığında ücretli 
hizmet verecek.

Vatandaşın maaşlarına yapılan zam, Doğalgaz, 
Su, Elektrik ve Ulaşıma yapılan zamlarla geri alın-
maktadır.

Büyükşehir Belediyesi, yaptığı bu zamlarla Anka-
ralıları yurttaş olarak değil, müşteri olarak gördü-
ğünü bir kez daha ortaya koymuştur. Ulaşım hak-
kı, vatandaş açısından “yararlanılan” değil “satın 
alınan” bir hizmet olarak düşünülmektedir. Kamu 
hizmeti olması geren ulaşım hakkı, belediye açı-
sından kâr-zarar odaklı ama aslında sürekli kâr ko-
nusu olarak değerlendirilmektedir.

Ankara’nın üzerinde ciddiyetle düşünülmesi gere-
ken bir “toplu taşıma sorunu” vardır. Yoğun kent 
nüfusu ve üniversite öğrencisi açısından Ankara 
için vazgeçilmez olan toplu taşıma sistemi, yıllar-
dır özel halk otobüslerinin kucağına itilmiştir.

Türkiye genelinde olduğu gibi Başkent Ankara’da 
da “sosyal belediyecilik” yoktur. Ulaşımda oto-
mobillerin ve kara yollarının egemenliği artarken, 
Büyükşehir Belediyesi çözümü ulaşım zamlarında 
bulmuştur.

Ankara’da toplu ulaşım pahalı olduğu kadar kon-
forsuz ve güvensizdir. Toplu taşıma bir kamu hiz-
metidir ve bu hizmetten herkesin eşit, güvenilir, 
konforlu ve en ucuz şekilde yararlanılması esas 
alınmalıdır. Yetersiz otobüs seferleriyle, EGO hat-
ları yerine Özel Halk Otobüslerine tahsis edilen 
ulaşımla,  birbirine yetersiz bir şekilde bağlanan 
metro hatlarıyla Ankaralılar, “balık istifi” şeklinde 
yolculuklara mahkûm edilmiştir.

Makina Mühendisleri Odası (MMO) Ankara Şubesi 
olarak Ankara Büyükşehir Belediyesine çağrımız-
dır: Ulaşım zamları geri çekilmelidir. Ucuz, nitelik-
li, güvenli, erişilebilir ulaşım her vatandaşın hak-
kıdır. Ankara’nın toplu taşıma sorununun çözümü, 
ulaşım zamları değildir. Toplu taşıma araçları, kent 
dokusuna hayat veren en önemli damarlardan bi-
ridir. Şehir içi araç trafiğini en aza indirgeyecek gü-
venli, konforlu, ucuz toplu taşıma araçları arttırılıp 
yaygınlaştırılmalıdır.

Ö. Varlık ÖZERCİYES
TMMOB Makina Mühendisleri Odası

Ankara Şube Yönetim Kurulu Başkanı

TMMOB Makina Mühendisleri Odası (MMO) Ankara Şube 
Yönetim Kurulu Başkanı Ö. Varlık ÖZERCİYES, Anka-

ra’da toplu taşıma ücretlerine yapılan zamlara ilişkin 
14.01.2017 tarihinde yazılı bir açıklama yaptı.
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MİEM

TARİH EĞİTMEN KURS ADI KATILIMCI SAYISI

02.01.2017
08.01.2017 ÖNDER YILMAZ MEKANİK TESİSAT MÜHENDİS YETKİLENDİRME KURSU 38

11.01.2017
13.01.2016 AHMET TURAN DÖRTDEMİR ŞANTİYE ŞEFLİĞİ SEMİNERİ 21

16.01.2017
20.01.2017 HAKAN YAVUZ KLİMA TESİSATI MÜHENDİS YETKİLENDİRME KURSU 9

16.01.2017
19.01.2017 HAKAN YAVUZ DOĞALGAZ İÇ TESİSAT MÜHENDİS YETKİLENDİRME KURSU 36

20.01.2017 
23.01.2017 HAKAN YAVUZ ENDÜSTRİYEL VE BÜYÜK TÜKETİMLİ TESİSLERİN DOĞALGAZA DÖNÜŞÜMÜ 30

31.01.2017 
02.02.2017 MEHMET KARIN LPG OTOGAZ İSTASYONLARI SORUMLU MÜDÜR EĞİTİMİ 19

03.02.2017
03.02.2017 MEHMET KARIN

LPG DOLUM TESİSLERİ VE OTOGAZ İSTASYONLARI
SORUMLU MÜDÜR EĞİTİMİ 4

13.02.2016
16.02.2016

TUNA GÖNÜLLÜ ARAÇ PROJELENDİRME MÜHENDİS YETKİLENDİRME KURSU 26

21.02.2016
23.02.2017 CAFER ARSLAN ARAÇLARIN LPG’YE DÖNÜŞÜMÜ

MÜHENDİS YETKİLENDİRME KURSU
24

28.02.2017
01.03.2017 MEHMET KARIN LPG OTOGAZ İSTASYONLARI SORUMLU MÜDÜR EĞİTİMİ 22

TARİH EĞİTMEN KURS ADI KATILIMCI SAYISI

11.01.2017
11.01.2017 MEHMET KARIN TÜPLÜ LPG DAĞITIM PERSONELİ KURSU 1

14.01.2017
14.01.2017 MEHMET KARIN TÜPLÜ LPG DAĞITIM PERSONELİ KURSU 4

15.01.2017
16.01.2017 MEHMET KARIN LPG DOLUM TESİSİ BOŞALTIM PERSONELİ KURSU 4

23.01.2017
24.01.2017 MEHMET KARIN LPG OTOGAZ İSTASYONLARI TAŞIT DOLUM PERSONELİ

(POMPACI) KURSU
4

27.01.2017
28.01.2017 TOLGAHAN YILDIRIM LPG TEKNİK PERSONEL KURSU 10

MİEM EĞİTİMLERİ

LPG TEKNİK PERSONEL EĞİTİMLERİ

Ülke ve toplum yararları doğrultusunda meslek alanlarıyla ilgili denetimin yapılabilmesi için üyelerin 
mesleki çalışmalarına dayanan uzmanlıklarının belirlenmesi ve belgelendirilmesi amacıyla yürütülen 
Meslek İçi Eğitim Merkezi (MİEM) eğitimleri sürüyor. Ocak, Şubat 2017 MİEM eğitimleri kapsamında, 
aşağıda belirtilen kurslar düzenlenmiştir.

TARİH EĞİTMEN KURS ADI KATILIMCI SAYISI

02.01.2017
03.01.2016 HÜSEYİN KAYA TAVAN VİNCİ KULLANMA VE BAKIM KURSU

(ANDRYTZ-HYDRO)
14

28.01.2017
29.01.2017 HÜSEYİN KAYA TAVAN VİNCİ KULLANMA VE BAKIM KURSU

(CECELİ DEMİR SANAYİ)
4

16.02.2017
17.02.2017 HÜSEYİN KAYA TAVAN VİNCİ KULLANMA VE BAKIM KURSU

(DOĞUŞ İNŞAAT)
20

İŞ MAKİNALARI

TARİH EĞİTMEN KURS ADI KATILIMCI SAYISI

25.02.2017
26.02.2017
04.03.2017

TAYFUN ERDEM TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ VE SATIN ALMA 8

TEKNİK SEMİNERLER
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46. Dönem EİM MEDAK 2.Toplantısı Gerçekleştirildi
46. Dönem Endüstri-İşletme Mühendisliği Mes-
lek Dalı Ana Komisyonu (EİM MEDAK) 2.Toplan-
tısı 14 Ocak 2017 tarihinde Makina Mühendisleri 
Odası İstanbul Şubede gerçekleştirildi.

“MEDAK ve MDK Çalışma Programlarının Değer-
lendirilmesi, Komisyon Toplantı Periyotları, Bül-
ten, Dergi ve Yayın Çalışmaları “ gündemlerinin 
görüşüldüğü toplantının açılış konuşmalarını sıra-
sı ile Oda Sekreteri Yunus Yener ve İstanbul Şube 
Sekreteri İbrahim Tataroğlu yaptı.

46. Dönem Oda Merkez Kadın Komisyonu İlk 
Toplantısı Gerçekleştirildi

Oda Merkez Kadın Komisyonu 46. Dönem ilk 
toplantısını 14 Ocak 2017 tarihinde 13 kişinin 
katılımıyla Oda Merkezinde gerçekleştirdi.

Toplantı; tanışma, komisyon yürütmesinin seçil-
mesi ve ardından katılımcı Şubelerin Kadın Ko-

misyonlarının çalışmaları hakkında yaptıkları bil-
gilendirmeyle devam etti.

Toplantıda dönem içinde yürütülecek çalışmalara 
yönelik Oda Merkez Kadın Komisyonunun Çalış-
ma Programı oluşturuldu.

Sınav Değerlendiricileri Eğitimi Gerçekleşti
Sınav değerlendiricileri için 17 Ocak 2017 Salı 
günü Oda Merkezinde bir eğitim gerçekleştirildi.

Araç Projelendirme Mühendis Yetkilendir-
me kurslarında değerlendirme yapan tek-
nik görevlilerimize yönelik gerçekleşen eği-
timde Mehmet Özsakarya eğitmenlik yaptı.
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Asansör Programı Tablet Uygulaması Değerlendirme 
Toplantısı Yapıldı

Asansör programının tablet uygulamasına yö-
nelik değerlendirme toplantısı, 19 Ocak 2017 
tarihinde Oda Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Tablet uygulamasında yapılacak iyileştirmelerin 
konuşulduğu değerlendirme toplantısında; tab-
letin kullanımını hızlandırmak, daha işlevli hale 

getirmek ve uygulamayı yaygınlaştırmak, bu kap-
samda soru tiplerinin gruplandırılması, e-imza ve 
mobil imza işlemleri, kullanımdaki hatalı işlem-
lerin düzeltilmesi ve uyarıların detaylandırılması, 
teknik özelliklerin tablet tarafından da değiştiri-
lebilmesi, hem tablette hem de web girişlerinde 
yeni alanların eklenmesi konuları görüşüldü.

MYK İş Makinaları Çalışma Grubu Toplantısı Yapıldı

Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) İş Makinaları 
Çalışma Grubu Toplantısı, 20 Ocak 2017 tarihin-
de Oda Merkezi’nde gerçekleştirildi.

MYK tarafından yayımlanan İş makinaları ala-
nındaki ulusal yeterlilikler kapsamında yürütülen 
belgelendirme çalışmalarının iyileştirilmesi ama-
cıyla; Mesleki Yeterlilik Kurumu’na iletilecek gö-
rüş ve önerilerin hazırlanması, sınavlar öncesinde 
yapılacak eğitimlere yönelik eğitim müfredatları-

nın hazırlanması gündemi ile gerçekleştirildi. Top-
lantıya; Ali Ekber Çakar (Oda Başkanı), Halil Olkan 
(PBK Belgelendirme Program Kurulu Üyesi), Hü-
seyin Kaya (PBK Belgelendirme Program Kurulu 
Üyesi), Abdullah Özcan Bayrakcı (PBK Sınav Ya-
pıcı), Yılmaz Yüce (PBK Sınav Yapıcı), Evren Sağ 
(PBK YK Üyesi), Can Öztürk (PBK Kalite Yönetim 
Temsilcisi), Sinem Büyükbenli (PBK Sorumlusu) 
katıldı.
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MYK Ulusal Yeterliliklerinde Sınav ve Belgelendirme 
Eğitimi Gerçekleştirildi

27 Ocak 2017 tarihinde Oda Merkezi’nde ‘MYK 
Ulusal Yeterliliklerinde Sınav ve Belgelendirme’ 
konulu bir eğitim gerçekleştirildi.

Akredite Personel Belgelendirme Kuruluşumuz 
kapsamında yer alan Mesleki Yeterlilik Kurumu 
(MYK) Ulusal Yeterliliklerinde gerçekleştirilen sı-
nav ve belgelendirme uygulamaları hakkında, 
Odamız şubelerinin Teknik Görevlileri, Sınav Yapı-
cıları ve Sınav Yapıcı olmak isteyen üyelerimize yö-
nelik olarak, bilgilendirme eğitimi gerçekleştirildi. 

Eğitimde, PBK Kalite Yönetim Temsilcisi Can Öz-
türk ve PBK Yöneticisi Fatma Kahraman tarafın-
dan; ‘PBK’nun Organizasyonu ve Personelinin 

Görev Tanımları’, ‘Belgelendirme Kapsamı’, ‘MYK 
Ulusal Yeterlilikleri Yapısı’, ‘MYK Ulusal Yeterlilik-
lerindeki Sınavlar İçin Başvuru Alınması ve Sınav 
Programı Oluşturulması’, ‘Teorik ve Uygulamalı 
Sınavların Gerçekleştirilmesi’, ‘MYK Web Portalı-
na Sınav Yeri, Sınav Yapıcıları, Sınav Katılımcıları 
ve Sınav Sonucu Bilgileri Girişi’, ‘Sınav ve Belge 
Ücretlerinin Adaylardan Alınması’ ve ‘Teşvikten 
Yararlanma’ konuları ayrıntılı olarak anlatıldı. Kay-
nakçı Sınav Yapıcısı Burak Bayraktaroğlu tarafın-
dan; Kaynakçı sınavlarında başvuruların alınması, 
sınavların yapılması ve değerlendirilmesi, kaynak 
yöntemleri ve teknik standartlar ile sınavlarda kul-
lanılan formlar ve bu formların nasıl doldurulacağı 
konularında bilgilendirmeler yapıldı.

Periyodik Kontrol Vasıflandırma Eğitimi 
Gerçekleştirildi

Oda Teknik Görevlilerinin AKM kapsamında 
yetkilendirilmesi için Periyodik Kontrol (Kaldır-
ma Makinaları, Basınçlı Kaplar, İş Makinaları) 
Muayene Personeli Vasıflandırma Eğitimi 30 
Ocak- 5 Şubat 2017 tarihleri arasında Oda Mer-
kezi’nde yapıldı.

Periyodik Kontrol Vasıflandırma Eğitimi’ne ve eği-
tim sonunda yapılan sınava katılan teknik görev-
liler, AKM kapsamında verilen hizmet alanlarında 
vasıflandırıldı.
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MMO 46. Dönem 3. Oda Danışma Kurulu Toplantısı 
Gerçekleştirildi

MMO 46. Dönem 3. Oda Danışma Kurulu Toplan-
tısı 12 Şubat 2017 tarihinde MMO Suat Sezai Gürü 
Salonu’nda “ülke gündemi, referandum,  dilek 
ve temenniler” gündemleriyle gerçekleştirildi.

Toplantıya Oda denetleme ve onur kurulu üyeleri, 
TMMOB temsilcileri, Oda ve Şube yönetim yöne-
tim kurulu üyeleri ve teknik görevlilerinden oluşan 
yaklaşık 100 kişi katıldı. 

Danışma Kurulu Toplantısı, katılım gösteren üye-
lerin kendilerini tanıtmasının ardından açılış ko-
nuşmaları ile başladı. İlk konuşmayı Oda Yönetim 
Kurulu Başkanı Ali Ekber Çakar yaptı. Çakar salo-
nu selamladıktan sonra toplantıda, Oda gündemi-
nin yanı sıra ağırlıklı olarak ülkemizdeki durumun 
bir değerlendirmesini yapacaklarını ve mevcut 
durumun bizlere yüklediği görevleri ele alacakla-
rını söyledi.

Ali Ekber Çakar: Elbette ki hayır diyeceğiz

Bu değişiklik, bir anayasa değişikliği değil, bir re-
jim değişikliğidir. Egemenliğin kayıtsız şartsız sa-
hiplerini devreden çıkarıp, tek bir kişiye devreden, 
demokrasi ve hukuk dışı bir rejim değişikliğidir. 

Anayasalar, “devlet kudretini/gücünü” ele geçi-
ren siyasal iktidarları; demokrasiye, insan hak ve 
özgürlüklerine, hukuk devletine zarar vermemesi 
için sınırlandıran, bireyler ve toplumsal örgütlen-
melerin hak ve özgürlüklerini güvence altına alan 
metinlerdir. Önümüzdeki düzenleme ise, bütün 
denge, fren ve denetleme düzeneklerini ortadan 
kaldırmaktadır.

Cumhuriyet parantezinin kapatılmak istendiği, 
demokrasi tramvayından inildiği, laikliğin tasfiye 
edildiği, kamunun kamusal-toplumsal içeriğinden 
arındırıldığı, toplumun kutuplaştırıldığı, şiddet ve 
ölümlerin kutsandığı bir Türkiye’ye elbette ki hayır 
diyeceğiz.
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Yangın Tesisatı Sınav Değerlendiricileri Eğitimi 
Gerçekleştirildi

Yangın Tesisatı Sınav Değerlendiricileri Eğiti-
mi, 15 Şubat 2017 tarihinde Oda Merkezi’nde                
gerçekleştirildi.

Yangın Tesisatı Mühendis Yetkilendirme Kursla-
rı’nda değerlendirme yapan teknik görevlilerimize 
yönelik gerçekleştirilen eğitimde, Harun Erpolat 
eğitmenlik yaptı.

Vasıflandırma Eğitimleri Sürüyor

Oda Teknik Görevlilerinin AKM kapsamında yet-
kilendirilmesi için 18-19 Şubat 2017 tarihlerinde 
Oda Merkezi’nde LPG/CNG Sızdırmazlık Periyo-
dik Kontrol Muayene Personeli vasıflandırma eği-
timi gerçekleştirildi.

Teknik Görevlilerimiz, vasıflandırma eğitimine 
ve eğitimin sonunda yapılan sınavlara katılarak 
AKM kapsamında verilen hizmet alanlarında                                                     
vasıflandırıldı.



TMMOB Makina Mühendisleri Odası Ankara Şubesi22

Oda’dan Basın Açıklamaları

Elektrik Kesintileri Yalnızca Hava Şartlarının Kötülüğü 
ile Açıklanamaz 

Kesintilerin Temel Nedeni Enerjide Dışa Bağımlılık, 
Kaynak Kullanımı ve Yönetimindeki Plansızlık ile Enerji 

Yönetimindeki Hatalardır

Geçen hafta içinde Marmara Bölgesinde, özellikle 
İstanbul ve Kocaeli illerinde karşı karşıya kalınan 
ve gündelik yaşamı aksatan, yaşam kalitesini dü-
şüren, ciddi ekonomik kayıplara yol açan ve bazı 
yerlerde hala devam eden elektrik kesintileri ya-
şanmıştır. Kesintilerin nedenini, sadece soğuk 
hava şartlarından dolayı iletim şebekesinde ya-
şanan arızalarla açıklamaya çalışan Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanlığı (ETKB), bu sorunun temelin-
de yatan nedenleri ve bu çöküşten bir kaç gün ön-
cesinde yaşanan gerçekleri kamuoyuna yansıtma-
maktadır. 

Neler oldu?

2015’te elektrik üretimi içinde, yüzde 99’u ithal 
edilen doğal gazın payı, yüzde 37.90 olmuştur. Bu 
oran, 2016’nın ilk 11 ayında yüzde 33,4’e gerilemiş-
tir. Geçen hafta yoğunlaşan soğuklar nedeniyle, 
kentlerde ısınma amaçlı doğal gaz talebinde ciddi 
bir artış yaşanması ve iletim şebekesinden verile-
bilecek gaz miktarı sınırlılığı nedeniyle BOTAŞ bu 
talebi karşılayabilmek için, başta Trakya/Marmara 
bölgesinde olmak üzere, doğal gazla çalışan kamu 
ve özel tüm elektrik üreten santrallara verilen gazı 
önce yüzde 50 oranında azaltmış sonra nerede ise 
tamamıyla kesmiştir. 

Bölgede bulunan ve kurulu güç içinde azımsanma-
yacak bir paya sahip olan doğal gaz yakıtlı santral-
ların yakıt olmadığı için devre dışı kaldığını TEİAŞ 
verileri açıkça ortaya koymaktadır. Türkiye gene-
linde elektrik üretiminde, doğal gazın payı 1 Aralık 
2016’da yüzde 35,67 iken, bu pay 24 Aralık’ta yüz-
de 16,09’a, 27 Aralık’ta yüzde 22,24’e düşmüştür. 
Doğal gaz yakıtlı santralların devre dışı kalması 
sonucu doğan açık; başta hidrolik ve ithal kömür 
olmak üzere, diğer kaynaklardan yapılan elekt-
rik üretimiyle karşılanmaya çalışılmıştır. Bu sınırlı 
üretim artışı da ihtiyacı karşılamayınca planlı ve 
gezdirilen elektrik kesintileri uygulanmıştır. Bu 
gelişmeleri, yoğun kış şartları nedeniyle iletim şe-
bekesinde yaşanan arızalar izlemiş, elektrik kesin-

tisi nedeniyle doğal gaz yakıtlı kazan ve kombiler 
de çalışmayınca insanlar konut ve işyerlerinde so-
ğuk ve karanlıkla karşı karşıya kalmış, aydınlatıla-
mayan işyerleri kapanmış, fabrikalarda üretim ve 
milyonlarca liralık üretim kaybı olmuştur.

Neden oldu?

Yaşanan tüm sıkıntıların gerçek nedenlerini yok 
saymak ve sadece zorlu kış şartlarıyla açıklama-
ya çalışmak, elektrik iletim hatları ve tesislerinin 
en olumsuz hava şartlarında dahi çalışmaya el-
verecek şekilde yapılmış olduğunu unutan enerji 
yönetiminin, yeterli bir bilgi, bilinç ve sorumluluk 
anlayışına sahip olmadığını ortaya koymaktadır.

On dört yıldan fazla bir süredir iktidarda olanları, 
olumsuz kış koşullarından şikayet etmeyi, kamu 
binaları, belediyeler, yollar, AVM’ler ve birçok 
alanda desteklenen tüketim çılgınlığını bir kenara 
bırakıp, gerçeklerle yüzleşmeye, enerji yönetimini 
toplum çıkarı doğrultusunda enerji politikalarının 
uygulanması için Odamızın, TMMOB’ye bağlı di-
ğer mühendis odalarının ve TMMOB’nin önerileri-
ni dinlemeye, anlamaya, kavramaya, uygulamaya 
çağırıyoruz.

Dışa bağımlılık arttı

Siyasi iktidar, izlediği enerji politikaları ile; enerji-
de dışa bağımlılığı azaltma ve ‘yenilenebilir ener-
jiyi destekleme’ söylemine karşın, doğal gaza ve 
ithal kömüre ağırlık veren karar ve uygulamala-
rıyla, dışa bağımlılığın ve fosil yakıt egemenliği-
nin artmasını sağlamıştır. 2002’den bugüne, bi-
rincil enerji arzında yerli kaynakların payı yüzde 
31,6’dan yüzde 24’e gerilemiş ve enerjide dışa ba-
ğımlılık oranı yüzde 76’a ulaşmıştır. Elektrik üre-
tim ve kurulu gücü kayda değer ölçüde artarken, 
iletim şebekesi bu artışları karşılayacak düzeyde 
geliştirilmedi.
2002-2015 döneminde elektrik üretimi yüzde 102, 
kurulu gücü yüzde 130 oranında artmıştır. 380 KV 

Oda Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ekber Çakar, elektrik kesintil-
eri üzerine, 04 Ocak 2017 tarihinde yazılı bir açıklama yaptı.
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Trafo Merkezlerinin kurulu gücü yüzde 195, 154 
KV Trafo Merkezlerinin kurulu gücü de, yüzde 94 
gibi yüksek miktarlarda artmıştır. Ne var ki, bu 
artan kurulu gücü iletecek iletim hatlarında ye-
terli miktarda genişleme yapılmadı. 380 KV iletim 
hatlarının toplam metrajı yüzde 33, 154 KV iletim 
hatlarının toplam metrajı ise yüzde 45 gibi düşük 
oranlarda arttı. Doğu Karadeniz’de üretilen elekt-
riği batıya taşıyacak iletim hatlarının yetersizliği 
nedeniyle, bu bölgedeki HES’lere üretim yapma-
ma talimatının verildiği günler olduğu gibi, Ana-
dolu’nun doğusundan batıya elektrik iletiminde 
ciddi darboğazlarla karşılaşıldığı ve iletim sistemi-
nin belirli bölgelerde çöktüğü durumlar da yaşan-
mıştır. ETKB’nin iletim sistemimin omurgasının 
çöktüğü beyanı, iletim şebekesi ve sistemini geliş-
tirici güçlendirici yatırımları zamanında yapmayan 
anlayışın da çöktüğünün, itirafı olmaktadır.

Neler yapılmalı?

1. Soğuk kış günlerinde kentsel gaz tüketiminin 
arttığı göz önüne alınarak, santralların gazını kes-
mek yerine, şebekeye verilecek gaz miktarında 
artışa imkan verecek olan doğal gaz depolama ve 
sıvılaştırılmış gaz terminali yatırımları hızla sonuç-
landırılmalıdır.

2. Elektrik ihtiyacını karşılamada bugüne kadar 
akla ilk gelen yol olan çok sayıda yeni elektrik tesi-
si kurmak yöntemi yerine, öncelikle arz tarafında, 
yıllardır özelleştirilecekleri gerekçesiyle herhangi 
bir yenileme yapılmaksızın çalıştırılarak özel sek-
töre devredilen, yeni sahipleri özel şirketler tara-
fından da yenilenmesi ihmal edilen santrallarda 
ciddi bakım, onarım, iyileştirme çalışmaları ile 
santral verimlerini ve üretimlerini artırma, çevre-
sel sorunları azaltma çalışmaları hızlı bir şekilde 
yapılmalıdır.

3. Mevcut santralların arıza ve arıza dışı nedenlerle 
kullanılamayan kapasitesi, santrallarda iyileştirme 
yatırımları, kestirimci ve planlı bakım onarım uy-
gulanması vb. yöntemlerle devreye alınmalı, proje 
üretim kapasitelerinin tam olarak değerlendiril-
mesi hedeflenmelidir. Barajlı santrallarda gelecek 
yıllardaki elektrik üretimini olumsuz etkileyecek 
üretim zorlamalarından sakınılmalı, bütüncül bir 
planlama ve akılcı bir su yönetimi uygulanarak, 
güvenilir ve sürdürülebilir üretim sağlanmalıdır.

4. Üretimde tüm santralların çalışma, üretim, arıza 
ve arıza dışı duruşları sürekli ve anlık olarak takip 
eden, talepteki anlık, saatlik, günlük artışları can-
lı olarak izleyebilen, mevcut üretim durumunu, 
farklı optimizasyon varsayımlarına (maliyet, su 
durumu, yerli kaynak kullanımı, vs.) göre canlı ola-

rak değerlendirip raporlayabilen, üretilen elektriği 
ihtiyaç noktalarına ileten iletim şebekesini takip 
etmekle yetinmeyip, anlık, günlük ve geleceğe 
yönelik olarak şebekelerde alınması gereken ted-
birleri gösteren, sistemdeki kısıtları belirleyip, ya-
pılması gereken yeni yatırımlara işaret eden, canlı 
izleme, planlama, optimizasyon, tahmin, takip, 
denetim, yönlendirme fonksiyonlarını haiz bir sis-
tem, tesis edilmelidir. Böylece, enerji yönetiminin 
karar-destek kabiliyeti önemli ölçüde gelişebile-
cek ve kararlar, doğru veriler ve bilimsel kriterler 
temelinde alınabilecektir.

5. Mevcut elektrik iletim şebekesinin, mevsimsel, 
aylık hatta günlük olası olumsuz şartlarda da; so-
runsuz ve devre dışı kalmadan işletilebilmesi için 
değişik alternatifler öngören etüt ve planlamalar 
yapılmalı, bu çalışmaların sonuçları ilgili tüm ke-
simlerin katılımıyla irdelenmeli ve tartışılmalıdır. 
Yukarıda sözü edilen üretim kurulu gücü, trafo 
merkezleri kurulu gücü ve artan üretimi iletecek 
iletim şebekesi arasındaki dengesizliği gidermek 
için, yeni iletim hatları inşa ve tesis edilmelidir. 
Mevcut iletim şebekesinde de, yenileme/iyileştir-
me yatırımları hızla yapılmalıdır.

6. Uluslararası Enerji Ajansı verilerine göre 2005-
2015 döneminde Avrupa’da enerji yoğunluğu 
yüzde 16 azalırken, ülkemizde yüzde 7 artmıştır. 
Enerji yoğunluğunun düşürülmesine çalışılmalıdır. 
Talep tarafında da, talebi yöneterek, enerjiyi daha 
verimli kullanıp, sağlanan tasarrufla yeni tesis ih-
tiyacını azaltma politika ve uygulamaların hayata 
geçirilmesi sağlanmalıdır

7. Bütün bu önlem ve uygulamalarla karşılana-
mayan elektrik ihtiyacı için başta rüzgar, güneş, 
jeotermal olmak üzere yenilenebilir kaynaklara 
dayalı yatırımlar, toplum çıkarları gözetilerek ya-
pılmalıdır.

8. ETKB ve EPDK yönetimi, genellikle Odamızın, 
diğer mühendis odalarının, TMMOB’nin söyledik-
lerini dinlemeye, anlamaya ihtiyaç duymadan ön 
yargıyla yaklaşmaktadır. 100 bine ulaşan üyemiz-
le, enerji alanındaki ciddi bilgi ve deney birikimi-
mizle, enerji yönetiminin enerji politikaları konu-
sunda çalışmalarına katılmaya hakkımız olduğu 
düşüncesindeyiz. Üyelerimizin ve Odamızın bilgi 
ve deney birikimini paylaşabilmek için, Bakanlığın 
ve enerjiyle ilgili tüm kurum ve kuruluşların çalış-
malarına katılım çağrılarını bekliyoruz.

Ali Ekber Çakar
TMMOB Makina Mühendisleri Odası 

Oda Başkanı
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Varlık Fonu Üzerinden Kamu Kaynakları Tüketilmekte, 
Toplum Yoksullaştırılmaktadır

OHAL koşullarının yarattığı puslu havadan yarar-
lanılarak yeni bir KHK ile, aralarında Ziraat Ban-
kası AŞ, BOTAŞ, Türkiye Petrolleri AO, PTT, Borsa 
İstanbul AŞ, TÜRKSAT ve ÇAYKUR’un aralarında 
olduğu birçok kamu kurum ve kuruluşunun ser-
mayelerinde bulunan Hazine’ye ait hisseler tek 
bir gecede yangından mal kaçırırcasına Varlık Fo-
nu’na devredildi. 

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

Bilindiği gibi bugüne dek üretken yatırımlardan, 
sanayiden ve gelir yaratan istikrarlı bir ekonomi-
den uzak duran iktidar politikalarının bir sonucu 
olarak bugün ülke ekonomisi işsizliğe, yüksek enf-
lasyona ve yüksek borçlanmaya mahkum edilmiş, 
düşük büyümede takılı kalmıştır. Bugüne kadar 
nitelikli, toplumsal refaha katkı yapacak yatırım-
lar yerine siyasi amaçlara da hizmet edeceği düşü-
nülen “mega projeler” öne çıkarılmış, bilimsel da-
yanaklardan yoksun projelere öncelik verilmiştir. 
Yüklü bir yatırım gerektiren bu projelerin finans-
manına Hazine garantör olarak destek vermiş, 
mali yükümlülükleri üstlenmeyi taahhüt etmiştir. 

Bugün bu projelerin ağırlıkla dış finansman zor-
lukları nedeniyle darboğaza düştüğü ve söz konu-
su taahhütlerinden dolayı Hazine üzerine büyük 
bir yükün bindiği bilinmektedir. 

Tam da bu noktada, birçok kamu kurum ve kurulu-
şunun Varlık Fonu’na devri, bu batık projeleri kur-
tarmaya dönük bir hamle olarak gözlenmekte ve 
bu varlıklar üzerinden Hazine’yi devreden çıkara-
rak uzun bir süredir Türkiye’den uzak duran sıcak 
para için yeni bir albeni yaratılması planlanmakta-
dır. 

Kamu kaynaklarının, kamu yararı ve toplumsal 
refaha katkı sunacak şekilde yönetilmesi yerine, 
siyasi çıkarlar uğruna harcanmasının, ülkeye yok-
sulluk ve yozlaşmadan başka bir katkı sunmaya-
cağı açıktır. Böylesi bir ekonomik konjonktürde, 
borca bu kadar sıkışık bir ülkenin fonu, rant peşin-
de koşan yatırımcılara kısa sürede yem edilecektir.

Yoksullaşma ve yoksunlaşmaya neden olacak Var-
lık Fonu AŞ ve öngörülen icraatlar durdurulmalı, 
kamu kurum ve kuruluşları bütçe ve Meclis dene-
timine açık hale getirilmelidir.

Ali Ekber Çakar
TMMOB Makina Mühendisleri Odası 

Oda Başkanı

       TMMOB Makina 
Mühendisleri Odası 

(MMO) Yönetim 
Kurulu Başkanı 
Ali Ekber Çakar, 

11 büyük kamu kurum 
ve kuruluşu ile birçok 

ildeki devlet 
arazilerinin 

Türkiye Varlık Fonu’na 
devredilmesine ilişkin 

07.02.2017 
tarihinde yazılı bir 

açıklama yaptı.
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Hrant Dink Ölümünün 10. Yılında Anıldı

Agos gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink 
ölümünün 10. yıldönümünde çeşitli kentlerde dü-
zenlenen etkinliklerde anıldı. İstanbul’da Agos ga-

zetesi önünde, Ankara’da BirGün gazetesi önünde 
düzenlenen anma etkinliklerine TMMOB ve Oda-
ların Yönetim Kurulu üyeleri de katıldı.

TMMOB Bilirkişilik 2. Çalıştayı Atölye Grupları 
Toplantısı Yapıldı

TMMOB Bilirkişilik Çalışma Grubu ve TMMOB 
Bilirkişilik Çalıştayı atölye grupları toplantısı 4 
Şubat 2017 tarihinde İMO Rüştü Özal Salonu’n-
da yapıldı.

Toplantıda; TMMOB Bilirkişilik Çalışma Grubu ta-
rafından çalıştayın amacı, programı konularında 
bilgilendirme yapılarak katılımcıların görüşleri 
alındı. Bilgilendirme sonrasında çalıştay programı 
çerçevesinde, “6754 Sayılı Bilirkişilik Yasası Kapsa-
mında Bilirkişilik Eğitimleri, 6754 Sayılı Bilirkişilik 
Yasası Kapsamında Bilirkişilik Uzmanlık Alanları 
Ve Bilirkişilik Ücretleri, 6754 Sayılı Bilirkişilik Ya-
sası Kapsamında Bilirkişilik Etiği Ve Bilirkişilerin 

Denetimi, 6754 Sayılı Bilirkişilik Yasasının Mevcut 
Yasa Ve Yönetmeliklere Uyumu” adlarıyla oluştu-
rulan atölyeler kendi içerisinde toplanarak çalış-
malara başladı.
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TMMOB 44. Dönem II. Danışma Kurulu Toplantısı 
Gerçekleştirildi

44. Dönem TMMOB II. Danışma Kurulu toplan-
tısı, 11 Şubat 2017 tarihinde İnşaat Mühendisleri 
Odası Teoman Öztürk toplantı salonunda ger-
çekleştirildi.

Danışma Kurulu, TMMOB Yönetim Kurulu Baş-
kanı Emin Koramaz’ın açış konuşmasıyla başladı. 
Ardından TMMOB Genel Sekreteri Dersim Gül, 
kapsamlı bir sunum yaptı. Tüm illerden katılımın 
yoğun olduğu TMMOB 2. Danışma Kurulu toplan-
tısı kapsamında saat 12.00’de bir basın toplantısı 
düzenlendi. Toplantıda; Mühendis, Mimar ve Şe-
hir Plancıları, “TMMOB HAYIR Diyor” kampanyası 
kapsamını ve programını kamuoyu ile paylaştı.

Anayasa değişikliği ve referandum gündemi ile 
toplanan kurulda Koramaz söyle dedi:

Temel hak ve özgürlüklerin rafa kaldırıldığı, ceza-
evlerinin muhaliflerle tıka basa doldurulduğu, ba-
sın yayının hükümet propagandası dışında aykırı 
tüm seslere kapatıldığı, ülke tarihimizin en kanlı, en 
karanlık ve en belirsiz günlerinden geçiyoruz. Sınır 
ötesi kara operasyonunun El Bab’a kadar uzanma-
sı, içerde ve dışarıda savaş hali ülkemizi geri dö-
nüşü mümkün görünmeyen büyük bir yıkıma doğ-
ru sürüklüyor. Adeta bir Ortadoğu ülkesi gibi her 
yeni güne acıyla yeni bir acıyla uyanır olduk. Can 

güvenliği endişesi ekonomik istikrarsızlığın, yok-
sulluğun işsizliğin önüne geçti. Sokaklarımız bo-
şaldı. Gelecek güzel günlere olan inancımız azaldı.

Anayasa değişikliği işte böylesi bir ortamda ikti-
dar partisinin zoruyla ve dayatmasıyla gündemi-
mize girdi.

Bilindiği üzere, Anayasa, sadece devletin örgüt-
lenme biçimini değil aynı zamanda bütün yurttaş-
ların temel hak ve özgürlüklerini güvence altına 
alan temel belgedir. Bu nedenle,  anayasa “top-
lumsal uzlaşma belgesi” olarak tanımlanmaktadır.
Bugün ise iktidar, “ister kabul et ister etme, ben 
halka giderim” mantığıyla kendi hazırladığı ana-
yasa değişikliği paketini TBMM’ne getirmiş ve 
aynı hızla da meclisten geçirmiştir.

Bu anayasa değişikliği ile birlikte parlamenter 
sistemin olmazsa olmazı olan kuvvetler ayrılığı 
ilkesinin yerle bir edileceği,  yasama, yürütme ve 
yargı mekanizmalarının tek kişide toplandığı oto-
riter-totaliter bir rejime, açık faşizme geçiş söz ko-
nusudur.

AKP’nin yapacağı yeni Anayasa; kamu üretimi, 
kamu girişimciliği, kamusal denetim ve hizmetin 
tasfiyesinin yanı sıra yasama ve yargının önemli 
ölçüde budanmış bağımsızlığını tümüyle ortadan 
kaldıracak ve parlamentoyu, yürütme erkini tek 
kişi otoritesinin inisiyatifine tabi kılacak, diktatör-
lüğü kurumsallaştıracak, yeni tipte bir sermaye 
egemenliği, yeni tipte bir faşizm ve şeriat-hilafet 
anayasası olacaktır.

TMMOB; bu Anayasa değişikliği teklifine HAYIR 
demektedir HAYIR diyecektir. 
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Reina’da Yaşanan Terör Saldırısını Lanetliyoruz

2017 yılına büyük bir acıyla uyandık.

İstanbul’da Reina isimli işletmede yılbaşı kutla-
ması yapan insanlara yönelik gerçekleşen terör 
saldırısında sabah saatlerinde yapılan resmi açık-
lamada en az 39 kişinin hayatını kaybettiği ve çok 
sayıda yaralının olduğu ifade edildi.

2016 yılının son günlerinde yeni yıl için milyon-
larca yurttaşımız ile birlikte emekten, doğadan 
ve insandan yana iyi dileklerde bulunduk. Ancak 
2017 yılının ilk saatlerinde, ülkemizin üzerine ka-
rabasan gibi çöken insanlık düşmanı karanlık zih-

niyetler bize büyük acı daha yaşattı. Katliamlar ül-
kesi haline gelen Türkiye’de her gün yeni bir acıya 
uyanmaktan yorulduk. 

Reina Katliamını gerekleştirenleri ve bu terör sal-
dırısına zemin hazırlayanları lanetliyoruz.

Hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına 
başsağlığı, yaralılarımıza da acil şifalar diliyoruz.

Emin KORAMAZ
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, İstan-
bul’da yeni yıl kutlamaları sırasında düzenlenen terör 

saldırısına ilişkin 1 Ocak 2017 tarihinde bir basın 
açıklaması yaptı.

Artık Yeter! Halkımızın Can Güvenliğine Yönelik               
Tüm Saldırıları Kınıyoruz!

Ülkemiz yeni bir yıla yeni umutlarla girdi. Ancak 
görüyoruz ki, yeni yıl ülkemize huzur ve mutlu-
luk getirmedi. Ocak ayının ilk haftasında halkımı-
zın canına kast eden ikinci saldırıyı dün İzmir’de                  
yaşadık.

İzmir Adliyesi önünde akşam saatlerinde meyda-
na gelen patlamada ve yaşanan silahlı çatışmada 
2 vatandaşımızın hayatını kaybettiği ve 3 vatanda-
şımızın yaralı olduğu ifade ediliyor.

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, kim-
den gelirse gelsin, ne şekilde gerçekleşirse ger-

çekleşsin; insanlarımızın can güvenliğine yöne-
lik, halkımızı katletmeye yönelik tüm saldırıları                                  
kınamaktadır.

 İzmir’de yaşanan bu saldırıyı ve bu saldırıya zemin 
hazırlayanları lanetliyoruz.

Hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına 
başsağlığı, yaralılarımıza da acil şifalar diliyoruz.

Emin KORAMAZ
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, İzmir’de mey-
dana gelen terör saldırısına ilişkin 6 Ocak 2017 tarihinde bir 

basın açıklaması yaptı.
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İstanbul’da Yaşanan Saldırıyı Lanetliyoruz!
İnsanlığa ve Toplumumuza Yapılan Katliamlara Boyun 

Eğmeyeceğiz

Ülkemiz yeni yıla yeni bir katliam haberiyle girdi. 
İstanbul Ortaköy’de bir eğlence mekânında dü-
zenlenen terör saldırısında en az 39 kişi hayatını 
kaybetti, 69 kişi ise yaralandı. Öncelikle hayatını 
kaybedenlerin ailelerine başsağlığı ve yaralılara 
acil şifalar diliyoruz.

Yaşamdan hunharca koparılan canlarımızla ağır 
bir bedel ödüyoruz. Canımız çok çok acıyor. İnsa-
ni değerlerimiz ve geleceğimiz ağır bir tehdit ve 
tehlike altında. Tetiği kim çekmiş olursa olsun, bu 
terörist saldırı Türkiye’yi Taliban karanlığına sürük-
lemeye ve Ortadoğu bataklığına çekmeye çalışan-
ların yarattığı ortamın bir sonucudur.

Biliyoruz ki bu vahşetin bir amacı da birbirimiz-
den nefret edelim, bir araya gelmeyelim, korku 
aklımızı ve sorumluluğumuzu engellesin; öfke 
vicdanımızı körleştirsin amacındadır. Bu karanlık 
amaçlara ve vahşete asla boyun eğmeyeceğiz. 
Katliamları hiçbir zaman kanıksamayacağız.

Biliyoruz ki bu insanlık dışı katliamları ancak bizle-
rin ortak mücadelesi durdurabilir.

Katliamlarla geçen koca bir yılın ardından, yeni yı-
lın ilk gününde, göz göre göre yaşanan bu katliam-
la birlikte iktidarın yine bir sorumluluk üstlenme-
mesi artık kabul edilemez bir noktaya ulaşmıştır.

Toplumu sürekli kutuplaştırıp, nefret dilini kul-
lanarak düşmanlaştıranlar, Laikliği her fırsatta 
ayaklar altına alıp, toplumun her kademesinde 
cihatçı katil yaratan; ilkokul çocuklarına cihat 
yeminleri ettiren öğretmenler yetiştirip, sokak 
ortasında kadınlara saldıranları serbest bırakan-
lar, “Yılbaşı kutlamak gayrimeşrudur” diye fetva 
verenler, OHAL süresince aydınlardan, gazeteci-
lere, çalışanlardan, siyasetçilere binlerce insanı 
tutuklayan, ancak halk için yeterli güvenlik önle-
mi almayıp; siyasi sorumluluk, “istifa” dendiğinde 

dalga geçercesine gülümseyerek karşılayanlar bu 
cinayetlerin siyasi sorumluluğuna ortaktırlar. On-
lar artık istifa etmelidir.

Bizlerse; eşitliğin, özgürlüğün, demokrasinin, ba-
rışın ve kardeşliğin egemen olduğu bir ülkeye olan 
inancımızı 2016’da kaybetmedik. Ne 2017’de; ne 
de sonrasında da kaybetmeyeceğiz. Demokrasi 
için verilecek emeğimiz, uğruna direnilecek mem-
leketimiz, faşizme ve diktatörlüğe teslim edilme-
yecek düşlerimiz var!

Bizler, baskıya, savaşa, teröre karşı birlikte yaşa-
ma ve birlikte yaşatma mücadelesine inadına de-
vam edeceğiz.

Bu katliam; daha üç gün önce Diyanet, yılın son 
Cuma Hutbesinde, yılbaşı kutlamalarını, ”Değer-
lerimizle örtüşmeyen gayr-i meşru tutum ve dav-
ranışlar sergilemek bir mümine asla yakışmaz” 
diye niteleyip, haftalardır yılbaşı kutlamalarını 
“kafirlik” diye yaftalayan siyasal İslamcıların, No-
el-Baba maskotlarının başına, sorumsuzca silah 
dayayarak gösteri yapanların, yılbaşı kutlamaları-
nı “günah” ilan edenlerin açıklamalarının eseridir.

Bu insanlık dışı tablonun siyasal sorumluluğu ise, 
Cumhuriyeti dinci faşizan bir düzene dönüştürme-
ye çalışan, bu amaçla ulusun bütün ilerici değerle-
rine ve kazanımlarına saldıran AKP iktidarı sorun-
luluktan, vebalden sıyrılamaz.

İstanbul’da Yaşanan Saldırıyı Lanetliyor, Yurttaş-
larımızın Güvenliğini Sağlayamayanların Derhal 
İstifa Etmelerini Talep Ediyoruz.

TMMOB- Ankara İl Koordinasyon Kurulu,
DİSK Ankara Böşge Temsilciliği,
KESK Ankara Şubeler Platformu,
TTB- Ankara Tabip Odası

TMMOB Ankara İl Koordinasyon Kurulu, DİSK Ankara Bölge 
Temsilciliği, KESK Ankara Şubeler Platformu ve TTB Ankara 

Tabip Odası; yeni yılın ilk saatlerinde yaşanan saldırıyı protesto 
etmek amacıyla 2 Ocak 2017 tarihinde Yüksel Caddesi’nde bir 

araya gelerek bir basın açıklaması gerçekleştirdiler.
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TMMOB Anayasa Değişikliği Teklifine “Hayır” 
Demektedir, “Hayır” Diyecektir

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

Bu kaotik ortamı kızıştıran, 15 Temmuz darbe 
girişiminin ardından ilan edilen, ancak tarihe, 
basın-yayın organlarının kapatıldığı, muhalif ga-
zetecilerin gözaltına alındığı, tutuklandığı, kamu 
çalışanlarının, akademisyenlerin görevlerinden 
alındığı, KHK’larla  işten atıldığı, derneklerin kapa-
tıldığı, kısacası muhalif tüm seslerin susturulmaya 
çalışıldığı bir istibdat (baskı) dönemi olarak geçen 
Olağanüstü Hal koşullarında önümüze bir anayasa 
değişikliği paketi dayatıldı.

10 Aralık 2016 tarihinde AKP üyesi 316 milletvekili 
imzasıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı-
na sunulan, 21 maddelik Anayasa değişikliği pa-
keti, Anayasa Komisyonu’ndan 18 madde olarak 
çıkmıştır. Komisyonun dokuz gün içinde tüm gö-
rüşmeleri tamamlayarak oy çokluğu ile kabul etti-
ği, Anayasa’nın 58 maddesini değiştiren, 21 mad-
desini de yürürlükten kaldıran bu torba değişiklik 
paketi, kamuoyu daha ne getirip ne götürdüğünü 
tam olarak anlayamadan, yeterince bilgileneme-
den TBMM Genel Kurulu’na sunulmuştur.

12 Eylül faşizminin Danışma Meclisi bile TMMOB 
dahil çeşitli kesimlerin rapor ve görüşlerini de-
ğerlendirmeye almış ama bu kez çoğunluğu ikti-
dar milletvekillerinden oluşan Anayasa Komisyo-
nu’nun canlı yayına bile açılmayan görüşmeleri 
yeterli görülmüştür.

Oysa Anayasa, sadece devletin örgütlenme biçi-
mini değil aynı zamanda bütün yurttaşların temel 

      TMMOB 
Yönetim 

Kurulu Başkanı 
Emin Koramaz, 
bugün TBMM’de, 
görüşmelerine 
başlanacak 

olan Anayasa 
değişikliğine 

ilişkin 
9 Ocak 2017 

tarihinde 
bir basın 

açıklaması 
yaptı.
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hak ve özgürlüklerini hukuki güvence altına alan 
toplumsal içerikli bir metindir. Dolayısıyla Anaya-
sa değişikliği iktidarın oy çokluğuna dayalı basit 
bir usul işlemi değildir. Demokratik bir anayasa 
üzerinde, ancak toplumun tüm kesimlerince öz-
gür koşullarda tartışılarak uzlaşılabilir. Bu nedenle 
hazırlanışı ve değiştirilmesinde açıklık, şeffaflık, 
katılımcılık ve sağlıklı tartışma zeminleri yaratıl-
ması esastır, ancak önümüzdeki değişiklik teklifi 
bu özelliklerden yoksundur.

Demokratik ülkelerde herhangi bir yasa değişik-
liğinde bile üniversitelerin, aydınların, demok-
ratik kitle örgütlerinin, meslek kuruluşlarının ve 
sendikaların görüşleri alınır. Yani konu çoğunluk 
iradesine indirgenemez. Ülkemizde ise demokra-
si seçimlerde oy verme ve TBMM’de temsil edi-
len siyasal partilerin tartışmasına indirgenmiştir. 
Anayasa değişikliği çalışmaları, gerçekte, parla-
mentoda grubu bulunan iki siyasi parti ile sınırlı 
kalmıştır.  Söz konusu Anayasa değişikliği gerçek-
leşse bile meşruiyeti tartışma konusu olacak ve 
yeni toplumsal gerilimlerin kapısını sonuna kadar 
açacaktır.

Unutulmamalıdır ki, 1982 Anayasası yüzde 92 
oranında oy almasına karşın meşruiyet kazana-
mamıştır. Üstelik temel hak ve özgürlükler halka 
oylatılarak yok edilmiş, çoğunluk oyu yani “milli 
irade” yönünden hiçbir sorunu olmasına karşın 
meşruiyeti hep tartışılmıştır. Tarih göstermiştir ki, 
“çoğunluk oyu” demokrasilerde tek referans ola-
maz, olduğunda da onu adı ve içeriği artık demok-
rasi değildir.

Bu Anayasa değişikliği saray iktidarının totaliter 
bir tarzda kalıcı kılınmasına hizmet edecektir.

12 Eylül Anayasası kuvvetler ayrılığı ilkesini yürüt-
me lehine bükmüş iken, siyasal iktidara bu güçlü 
yürütme yetkisi dahi az gelmiş olmalı ki, tüm erk-
leri tek kişide toplamak istemektedir. Görünen 
odur ki, cumhuriyet ile hesaplaşılması, demokrasi 
ve laikliğin tasfiye edilmesi, yoğun dinselleştir-
me, kısaca toplumun yeniden biçimlendirilmesine 
hizmet eden düzenlemeler eşliğindeki Anayasa 
değişikliği ile siyasal rejim değişimi/dönüşümünü 
tamamlayacak yeni bir dönemece girilmiştir.

Anayasa değişikliği, kamuoyunda bilindiği üzere 
Cumhurbaşkanına olağanüstü yetkiler öngörmek-

tedir. Ülkemizde yaklaşık 140 yıllık geçmişi bulu-
nan parlamenter sistemin olmazsa olmazı olan 
kuvvetler ayrılığı ilkesinin yerle bir edileceği, yasa-
ma, yürütme ve yargı mekanizmalarının tek kişide 
toplandığı otoriter-totaliter bir rejime, açık faşiz-
me geçiş söz konusudur.

Halkın temel hak ve özgürlüklerini güvenceye al-
mayan, sosyal hukuk devleti normlarından, hu-
kukun üstünlüğünden ve kuvvetler ayrılığından 
yoksun, toplumsal, politik örgütlenmelerin hazır-
lanmasında öncü bir rol üstlenmediği, demokra-
tik koşullarda özgürce tartışılmayan hiçbir ana-
yasa değişikliği girişimi Türkiye’de demokrasinin 
de “istikrarın” da önünü açamaz. Bu değişikliğin 
gerçekleşmesi durumunda demokrasinin biçimsel 
unsurları da yok edilecek, toplum daha büyük ya-
rılmalar yaşayacaktır. Bu gerçeklerden hareketle, 
anayasa değişikliği teklifi TBMM gündeminden 
çekilmelidir.

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

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

Emin KORAMAZ
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
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Akademinin ve TMMOB’nin Üzerindeki Baskılar Son 
Bulsun! Deniz Kimyon Görevine İade Edilsin!

AKP’nin 15 Temmuz’un ardından terörle mücade-
le başlığı altında, ülkenin emek ve demokrasiden 
yana tüm güçlerine üzeri kapalı etkisizleştirme 
operasyonu yapılmakta. Olağanüstü Hal uygula-
maları, üzerine her gün bir yenisi eklenen Kanun 
Hükmünde Kararnameler ile devam ediyor. Bu 
KHK’ler ile toplumsal muhalefeti sindirme, ham-
leleri yapılıyor. Bu hamlelerin son dalgası da 679 
sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile gözler önü-
ne serildi. Aralarında TMMOB kadrolarında görev 
alan üyelerimizin de bulunduğu pek çok akade-
misyen üniversitelerden ihraç edildi.

Hiçbir gerekçe yoktur ki, emek ve demokrasiden 
yana olan üyelerimizi herhangi bir terör faaliyeti 
ile ilişkilendirilebilsin. Nitekim, işten çıkarma ve 
açığa alınma gerekçelerinin tümünün bahane ol-
duğu bir bir ortaya çıkmaktadır.

OHAL ile fiili olarak askıya alınan Türkiye Büyük 
Millet Meclisi’nde daha dün yaşananlar, ortadaki 
sorunun büyüklüğünün en önemli göstergesidir. 
Ülke KHK’lar ile yönetilmektedir ve demokrasi as-
kıya alınmıştır.

KHK’lar ile kamu kuruluşlarında görev yapmakta 
olan meslek mensuplarımız, hukuka aykırı olarak, 
temel hakları gasp edilerek görevlerinden ihraç 
edilmektedirler. Bugüne kadar KHK’lar ile yapılan 
tüm işten çıkarmalarda Anayasa açıkça çiğnenmiş 
ve “Memurlar ve diğer kamu görevlileri ile kamu 
kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve bun-
ların üst kuruluşları mensuplarına savunma hakkı 
tanınmadıkça disiplin cezası verilemez.” ibaresini 
içeren 129. maddesi işletilmemiştir. İhraç edilen 
hiçbir meslektaşımıza savunma hakkı tanınma-
mıştır. Bu KHK’lar temel hukuk normlarına bile 
riayet etmemektedir.

Gelinen noktada hukuk ayaklar altındadır. Bu güne 
kadar 2500’ye yakın meslek mensubu arkadaşımız 
görevlerinden ihraç edilmiştir. İhraç edilen hiçbir 
üyemize ne savunma hakkı tanınmış ne de ihraç 

edilme gerekçesi beyan edilmiştir. İhraç edilen 
binlerce kamu görevlisi hakkında en temel hukuki 
süreçler işletilmeden hükümde bulunulmuştur.

Çeşitli illerde kamu görevlisi olarak çalışan, Oda 
yöneticilerimiz, şube yöneticilerimiz; il, ilçe ve iş-
yeri temsilcilerimiz, akademide görev yapan mes-
lek mensuplarımız ve üyelerimiz bu KHK’lar ile iş-
lerinden ihraç edilmiştir.

Verdikleri mesleki mücadelelerle kamu yararına 
çalışmalar yürüten meslektaşlarımızın, son dö-
nemlerde art arda çıkartılan KHK`lar yoluyla işten 
atılmaları, salt muhalif tavırları nedeniyle hedef 
olmaları artarak devam etmektedir. OHAL uygu-
lamaları nedeniyle yaşanan gözaltı ve tutuklanma 
süreci ile birlikte özlük hakları yok sayılan, ailesi 
ile birlikte işsizliğe ve yoksulluğa mahkum edilen 
binlerce mağdurun yaratıldığı bir dönem yaşan-
maktadır. 

Daha önce birçok kamu kuruluşunda ve çeşitli üni-
versitelerde yaşadığımız durumla bu sefer de Türk 
Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Yedek Yönetim 
Kurulu Üyesi ve Şehir Plancıları Odası Ankara Şube 
Yönetim Kurulu Üyesi Deniz Kimyon karşı karşıya 
kalmıştır.

Hukukun üstünlüğü ve toplumsal barışın hakim ol-
duğu çağdaş, demokratik ve laik bir ülke olmanın 
gereklerinin sağlandığı bir toplumsal yaşam bir an 
önce yaratılmalıdır.

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, meslek 
mensuplarının uğradığı bu kıyıma karşı mücadele 
etmeyi sürdürecektir. Deniz Kimyon ve ihraç edi-
len tüm üyelerimiz bir an önce görevlerine iade 
edilmeli; görevlerinden uzaklaştırılan üyelerimiz 
ivedilikle görevlerine iade edilmelidir. TMMOB 
üyelerinin mesleki ve demokratik mücadelesine 
her koşulda sahip çıkacaktır!

Emin KORAMAZ
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, 
679 Sayılı KHK ile ihraç edilen TMMOB yedek Yönetim Kurulu 
üyesi ve TMMOB’ye bağlı Oda üyelerine ilişkin 12 Ocak 2017 

tarihinde bir basın açıklaması yaptı.
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Ülkemiz Üzerindeki Karanlığın Tümüne Hayır Diyoruz!

Çok çetin geçecek bir yılın ilk ayı içerisindeyiz. Ül-
kemizde ardı ardına yaşanan katliamlar, sınır ötesi 
operasyonlar, açığa almalar, işten çıkarmalar, gö-
zaltı ve tutuklamalarla yeni bir yıla başladık.

Olağanüstü Hal uygulamaları adeta bir cuntaya 
dönüşmüş durumdadır. Şiddetin gün geçtikçe art-
ması ile yaşam alanlarımız daraldı, toplum olarak 
adeta nefes alamaz hale geldik. Yaşanan her katli-
amdan sonra sorumluların donuk yüz ifadeleriyle 
yaptıkları tekdüze açıklamalar, sayılara indirgenen 
ölümler, ertesi gün unutulan yaralılar, getirilen ya-
yın yasakları karamsarlığı derinleştirdi ve giderek 
tüm toplum umutsuzluk girdabının içine çekildi.

Kentlerimiz savaş alanlarına dönüştürüldü. Sürdü-
rülen vahşi operasyonların ardından savaşın yıkıcı 
etkisi bir kez daha gözler önüne serildi. Binlerce 
insanın sokaklarda hayatını kaybettiği şehirleri-
miz şimdi birer yıkıntı haline geldi. İnsanlarımızın 
temel yaşam ve barınma hakkı silahlarla, bomba-
larla ellerinden alındı.

Tüm bunların üzerine, tarihi Suriçi 187 hektarlık 
alanda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca re’sen 
onaylanan Koruma Amaçlı İmar Planı Değişikliği 
ile yapılaşmaya açılması planlandı. Bu değişiklik 
ile tüm mahallelerin karakollarla donatılacağı, se-
kizer metrelik emniyet duvarları ile çevrileceği ve 
bölgenin tüm tarihi ve mimari dokusunun ortadan 
kaldırılacağı görülüyor. 

İçerisinde bulunduğumuz bu koşullar altın-
da en büyük olumsuzlukları yaşayan bir ke-
sim de kamuda görevli olan üyelerimizdir. Ya-
yınlanan Kanun Hükmünde Kararnameler ile 
bugüne kadar 2500’ün üzerinde meslektaşımız 
ihraç edilmiştir. Binlerce meslektaşımız açığa 
alınmıştır. Özelllikle İstanbul, Ankara ve Diyar-
bakır’da çalışan üyelerimiz, işyeri temsilcileri-
miz ve Oda yöneticilerimiz soruşturmaya dahi 

tabi tutulmadan, hukuksuzca ihraç edilmişlerdir.

Son KHK ile KESK’ li öğretmenlerin, sağlıkçıların, 
TMMOB’ lu mühendis, mimar ve şehir plancıları-
nın, akademisyenlerin, hukukçuların ihraç edilme-
si, yargıya, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na 
açıkça müdahale edilmesi, üniversitelerin rektör-
lük seçimlerinin kaldırılması, seçilmiş belediye 
başkanlarının tutuklanarak yerel yönetimlerin 
kayyımlara teslim edilmesi; tek parti ve tek adam 
rejiminin darbe girişimi bahane edilerek hayata 
geçirilmek istenmesinin sonucudur. 

Bundan birkaç hafta önce, Diyarbakır’da Şube yö-
neticilerimiz işyerlerinde darp edilerek gözaltına 
alınmış ve sonrasında sudan sebeplerle tutuklan-
mıştır. Ülkemizde OHAL’e dayanarak ve terörle 
mücadele bahane edilerek, tüm muhalif kesimlere 
yönelik başlatılan cadı avında örgütümüz ve üye-
lerimiz de hedefe alınmıştır. Ülkemizi, içinden çı-
kılmayacak karanlık bir girdaba sürükleyen bu hu-
kuksuz uygulamaların ardı arkası kesilmemektedir.

15 Temmuz darbe girişimi ve ardından başlatılan 
sivil darbe sürecinin ülkemizi sürüklediği kaos orta-
mı içerisinde önümüze bir anayasa paket dayatıldı.

TBMM gündeminde bulunan Anayasa teklifi iki 
siyasi parti dışında kalan toplumun büyük kesi-
mi dışlanarak hazırlanmış ve alelacele Meclise            
sunulmuştur.

Yurttaşların temel hak ve özgürlüklerini gücence al-
tına alan bir siyasi-hukuki metin olan Anayasa metni 
hakkında yapılacak olan değişikliklerle ilgili toplu-
mun büyük kesiminin bilgisi ve haberi dahi yoktur.

Anayasa değişikliği iktidarın oy çokluğuna dayalı 
basit bir usul işlemi değildir.

Birliğimiz, 44. Dönem Genel Kurulumuzda alınan 

TMMOB Yönetim Kurulu üyelerinden oluşan bir heyet, 
Diyarbakır İl Koordinasyon Kurulu   temsilcisi ve 

bileşenleriyle  14 Ocak  2017  tarihinde  MMO Diyarbakır 
Şubesinde yaptıkları görüşmenin ardından 18.30’da bir basın 
toplantısı düzenleyerek ülkemizde yaşanan son sürece ilişkin 

değerlendirmede bulundular. Basın metni TMMOB Yönetim 
Kurulu Başkanı Emin Koramaz tarafından okundu.
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kararla AKP’nin ve Saray’ın gündeme getirdiği 
Anayasa değişikliğine ve Başkanlık Sistemine kar-
şı duruşunu göstermiş ve bu sürece karşı mücade-
le edeceğini beyan etmiştir.

Bugün ülkemizin geleceği açısından kritik bir dö-
nemece girmiş bulunmaktayız.

Bugün yaşadıklarımız 12 Eylül Cuntasına rahmet 
okutacak cinstendir.

Bu teklif ile kuvvetler ayrılığı ilkesi tamamen orta-
dan kaldırılacak; yasama, yürütme ve yargı tek bir 
kişinin kontrolüne teslim edilecektir.

HSYK üyelerinin yarısının, Anayasa Mahkemesi 
üyelerinin neredeyse tamamının bir tek kişinin iki 
dudağı arasında belirlenmesi asla kabul edilemez. 
Başta yargı olmak üzere kuvvetler ayrılığı ilkesi, 
demokrasinin temel gerekliliğidir. Tek başına bir 
kişiye parlamentoyu gerekçesiz fesih yetkisi veril-
mesi açık bir diktatörlüktür.

Anayasa değişikliği ile amaçlanan açıktır. AKP ve 
saray 14 yıldır adım adım kurduğu piyasacı, emek 
düşmanı, İslamcı, faşist rejimi korumak ve kalıcı-
laştırmak istemektedir. Fiili olarak uygulanan baş-
kanlık ve dikta rejimine yasal statü kazandırılması 
hedeflenmektedir.

Tüm bunlardan yola çıkarak TMMOB; ardı ardına 
yaşadığımız katliamlarda genç, yaşlı, çocuk, ka-
dın, sivil binlerce insanımız can verirken, binlerce 
insanımız yaralanırken, kentlerimiz yaşanılamaz 

hale getirilirken; basın yayın organları üzerinde 
tekel oluşturulmuşken, muhalif kesimler baskı ve 
şiddetle sindirilmeye çalışılırken, laiklik tümüyle 
tasfiye edilmeye çalışılırken toplumsal kutuplaş-
mayı artıracak ve diktatörlüğü kurumsallaştıracak 
olan bu Anayasa değişikliği teklifine “HAYIR” de-
mektedir, “HAYIR” diyecektir. Bu değişiklik refe-
randum ile önümüze gelirse de örgütümüz hayır 
diyecektir.

TMMOB, cumhuriyeti, demokrasiyi, laikliği, ba-
rışı, emeği, eşitliği, özgürlüğü, adaleti bir bütün 
olarak kazanmak için sürdürdüğü mücadeleye bu 
süreçte de devam edecektir.

Demokratik sosyal bir hukuk devleti, insan hak-
larının korunması, sağlıklı ve güvenli bir çevrede 
yaşamanın temini ve toplumsal barışın sağlanma-
sı önünde en büyük engel olabilecek Anayasa de-
ğişikliği geri çekilmeli; tüm bu baskı ve zor ortamı 
ortadan kaldırılmalıdır!

TBMM’nde görev yapan milletvekilleri tarihsel bir 
sorumluluk yüklenmişlerdir.

Buradan TBMM’de bulunan tüm milletvekillerine 
çağrıda bulunuyoruz; Ülkemizin geleceğini büyük 
bir karanlığa sürükleyecek olan Anayasa değişik 
teklifine “HAYIR” demelisiniz.

Emin KORAMAZ
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

Vicdanımızın Sesini Kesemeyecekler!
19 Ocak’ta vicdanımızın sesini kesmeye çalıştılar. 
O, bu topraklarda barış içinde bir arada yaşama-
yı düşlüyor, ön yargıları ve düşmanlıkları ortadan 
kaldırmaya, toplumu değiştirmeye çalışıyordu.

O’nu vurdular ama sesini, vicdanımızın sesini ke-
semediler. Birincil kimliğimizin insan olduğunu 
söyledikçe, barış, demokrasi ve insan hakları için 
mücadele ettikçe, farklılıklardan birliktelikler ya-
rattıkça, eski sorunların çözümü için inatla yeni 
yeni yollar aradıkça, tarihe takılmayıp bugüne ve 
geleceğe baktıkça O’nun sesi, vicdanımızın sesi 
daha gür biçimde çıkacaktır. Dünyayı daha yaşa-
nılır kılmayı bir arada başarabiliriz;

Hrant için, Adalet için.

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği
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Ülkemiz Kaynak ve Varlıklarının Talanına                     
“HAYIR” Diyoruz

Bilindiği üzere, “Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Ano-
nim Şirketinin Kurulması İle Bazı Kanunlarda Deği-
şiklik Yapılmasına Dair Kanun”, 19.08.2016 tarihin-
de TBMM’de benimsenmiş ve 26.08.2016 tarihli 
Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmişti.

İlgili kanun tasarısı TBMM’de görüşülürken, darbe 
girişimini bastırma atmosferinden yararlanıldığını 
belirtmiş ve tüm ülke servetinin hukuk dışı, Ana-
yasa’ya aykırı bir şekilde bir anonim şirkete teslim 
edilmesinin sakınca ve yanlışlarını vurgulamış-
tık. Kent merkezleri, Cumhuriyetin aydınlanmacı 
kurumlarının varlıkları, kültür varlıkları, kıyılar, 
ormanlar, meraların bu fona kaynak oluşturmak 
için satılığa çıkarılacağını; emekçilerin işsizlik ve 
kıdem tazminatları için biriken fon kaynaklarına el 
konulacağını, şirket iflas ederse, ülkemizin müflis 
konumuna düşeceğini belirtmiştik.

Şimdi de, önceki gün itibarıyla, yine OHAL koşul-
larının sunduğu olağandışı yetkilerden yararlanan 
siyasal iktidar, yeni bir KHK ile birçok kamu kurum 
ve kuruluşunun hisselerini Varlık Fonu’na aktarma 
kararı almıştır. Böylece, TÜRKSAT, PTT, TELE-
KOM, BOTAŞ, TPAO, ETİ Maden, ÇAYKUR, Borsa 
İstanbul, THY, Ziraat Bankası ve Halk Bankası gibi 
ülkemizin 11 büyük kamu kurum ve kuruluşu ile 
Antalya, Aydın, İstanbul, İzmir, Muğla ve Isparta 
başta olmak üzere birçok ildeki devlet arazileri 
Varlık Fonu’na aktarılmıştır.

Konuyu değerlendirirken, öncelikle, kamu kurum 
ve kuruluşlarının, OHAL ile ilgisi bulunmayan bir 

KHK ile ve Varlık Fonu aracılığıyla merkezi yöne-
tim bütçesinin ve meclis denetiminin dışında tu-
tulmasıyla, iktidarın hukuk dışı uygulamalarına bir 
yenisinin eklenmiş olduğunu belirtmek isteriz.

Bu uygulama, açık bir şekilde Anayasa’ya aykı-
rıdır; kamu yararı eksenli sosyal hukuk devleti il-
kesinin tasfiyesi niteliğindedir. Ancak ne yazık ki, 
yargı kararlarıyla kamu yararının korunamayacağı 
bir dönemi yaşadığımız bilinmektedir. İdari işlem 
ve kararlar amaç yönünden incelenmemekte, ik-
tidar sınırsız takdir ve yetki kullanmaktadır. Fakat 
bu durumun bir süre sonra sürdürülemez bir nok-
taya gideceği, ülke, kamu birikimleri ve kaynakla-
rına sorumlulukla yaklaşan herkesin görebileceği 
bir gerçektir. Bu noktada, ülkemizin talanına dur 
demek, hem kamusal varlık ve kaynakların ko-
runması hem de ulusal güvenlik açısından hayati 
önem taşımaktadır. Zira dünyadaki örnekler de 
göstermiştir ki, ülkesini, kaynaklarını, toplumsal 
zenginliklerini satışa çıkaran veya aşırı borçlanma-
ya yönelen her devlet ya yok olmuş ya da uzun sü-
reli tahakküm veya tarihimizden bildiğimiz üzere 
acı kapitülasyonlara maruz kalmıştır.

Diğer yandan söz konusu kanun gerekçesinde be-
lirtilen, başka ülkelerde varlık fonlarının ülkemiz 
için örnek oluşturamayacağı da açıktır. Zira örnek 
gösterilen ülkelerde cari açık değil, fazlalık bulun-
maktadır. Ulusal Varlık Fonları, çeşitli finansal var-
lıklara yatırım yaparak gelirlerini artırmayı hedef-
leyen, devlet sahipliği ve yönetimi altında çalışan 
fonlardır. Bu fonun geliri genellikle bütçe fazlala-

         TMMOB Yönetim Kuru-
lu Başkanı Emin Koramaz, 
11 büyük kamu kurum ve 

kuruluşu ile Antalya, Aydın, 
İstanbul, İzmir, Muğla ve 

Isparta başta olmak üzere 
birçok ildeki devlet araziler-
inin Türkiye Varlık Fonu’na 

devredilmesine ilişkin 
7 Şubat 2017 tarihinde bir 

basın açıklaması yaptı.
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rından oluşur. Bir ülke eğer bütçe fazlası veriyor-
sa bir varlık fonu kurarak bütçe fazlalarını buraya 
aktarır ve bu fonla ulusal ya da yabancı bazı finan-
sal varlıkları satın alıp gelirlerini artırmaya çalışır. 
Ülkemizde kurulan Türkiye Varlık Fonu AŞ ise her-
hangi bir gelir fazlalığına dayanmamaktadır. Türki-
ye’nin petrol, doğalgaz vb. ihraç ederek elde ettiği 
gelirleriyle yaratabildiği bir bütçe fazlası olmadı-
ğı gibi cari fazlası da yoktur. Tam tersine Türkiye, 
bütçe açığı ve cari açık veren bir sisteme sahiptir.

Bu fon ile özelleştirilen kamu varlıkları ile çalı-
şanların emekleri üzerinden biriken fonlar Türki-
ye Varlık Fonu AŞ’nin sermayesine/mal varlığına 
dönüşecek; iktidar gücü, hem devlet bütçesi hem 
de çalışanların özel birikimleri üzerinde her türlü 
kamusal denetimden muaf transfer hareketlerine 
yardımcı olacaktır.

Fon, Kamu İktisadi Kuruluşları ve İktisadi Devlet Te-
şekkülleri hükümlerine tabi olmayacaktır. Şirket, 
özel hukuk hükümlerine göre faaliyet gösterecektir.

Hazine garantisine sahip olan “mega projelerin” 
yatırımına,  çalışanların birikimi ve kamusal var-
lıklar da tahsis edilecektir. Varlık Fonu aracılığıy-
la hazine garantisine sahip yatırımlara ikinci kez 
para aktarılmış olunacaktır. Mega projelerin ihale 
edildiği ve edilecek olan şirketler iktidarın özel ko-
ruması altında olacak, hiçbir denetleme ve kontrol 
mekanizmasına sokulmadan bu fondan finanse 
edilebilecek, sermaye birikimi bu şirketler lehine 
düzenlenmiş olacaktır.

Mal varlığı üzerine teminat, rehin, kefalet ve ipo-
tek tesis edilebilecektir. Türkiye Varlık Fonu AŞ, 
kendisine devredilen kamu kaynak ve varlıklarını 
satabilecek, rehin ve ipotek verebilecektir.

Varlık Fonu AŞ’de istihdam edilecek personel se-
çiminde ve yargılanmasında kamu personel rejimi 
uygulanmayacaktır.

İhale mevzuatı-Kamu İhale Kanunu hükümleri uygu-
lanmayacak, şirket faaliyetleri Sayıştay dolayısıyla 
yasama organının denetimine tabi olmayacaktır.

Uzun bir süredir açıkça izlendiği gibi, Türkiye eko-
nomisinin istihdam ve gelir yaratan istikrarlı bir 
ekonomi olma olasılığı özellikle son yıllarda atılan 
yanlış adımlarla tamamen aşındırılmış, özellikle 
döviz üretme yeteneği olan sanayi hamleleri yerini 
siyasal iktidarın popülist tercihlerine bırakmıştır.

Bunun sonucu olarak, aralarında 3. havalimanı, 3. 
Köprü, Avrasya tüneli, Gebze-İzmir otoyolu, sağlık 
kampuslarının olduğu ve adına “mega projeler” 
denilen bir dizi maceracı ve Türkiye’nin öncelikleri 
arasında yer almayan projelerde karar kılınmıştır. 
Sanayi yatırımlarının, dengeli bölgesel gelişmenin 
tamamen aleyhine olan, bilimsel dayanaklardan 
ve fizibilitelerden yoksun bu projeler, iktidara ya-
kın sermayedarlar lehine biçimlendirildiğinden 
kısa sürede darboğazlar yaşanmaya başlanmıştır. 
Dış finansman bulmakta sorun yaşayan “Kamu-Ö-
zel Ortaklığı”na dayalı projeler için yapılmış Hazi-
ne garantili borçlanmaların doların hızlı tırmanışı 
ile firmalara zor zamanlar yaşattığı bilinmektedir.

“Mega proje” batağına saplanan firmaları ve ga-
rantör yapılan Hazine’yi bu bataktan çıkarmak için 
akla gelen son araç, Varlık Fonu olarak kamuoyu-
na sunulmuştur. OHAL şartlarında bir torba yasa 
ile uygulanmaya başlanan bu model ile, elde avuç-
ta kalan kamu varlıklarının Varlık Fonu’nda top-
lanması ve fon harcamalarının kamu denetimin-
den ve Sayıştay’dan kaçırılarak, bu batık projelerin 
kurtarılması amaçlanmaktadır. Ancak bu yolla bir 
sonuç alınması mümkün olmadığı gibi, Fona akta-
rılan kamu kuruluşlarının piyasa değeri bu fon ça-
tısı altında yerlerde sürüklenecek ve yok pahasına 
yerli-yabancı sermayenin eline geçecektir. Böylesi 
bir ekonomik konjonktürde, borca bu kadar sıkışık 
bir ülkenin kaynak ve varlıkları, rant peşinde koşan 
yatırımcılara kısa sürede yem edilecektir.

Ülkemiz ve halkımızın kaynak ve varlıkları                              
sahipsiz değildir!

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği TMMOB, 
böylesi bir kamusal-toplumsal yoksullaşmaya kar-
şı kamusal üretim, kamu mülkiyeti, kamu işletme-
ciliği ve kamusal denetimi kararlılıkla savunacak, 
kamu kurum ve kuruluşlarının yeniden merkezi 
bütçenin ve Sayıştay’ın denetim yetki kapsamına 
alınması gerektiğini dile getirecektir.

TMMOB, ülkemizin yeraltı ve yerüstü kaynakları-
na, kamu kuruluşlarına, kamu arazilerine ve üze-
rinde halkın alın teri olan tüm varlıklara sahip çıkıl-
ması için elinden geleni yapacaktır.

Ülkemiz ve halkımızın kaynak ve varlıklarının tala-
nına kararlılıkla “hayır” diyoruz.

Emin KORAMAZ
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
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TMMOB 44. Dönem II. Danışma Kurulu’nda Mühendis, 
Mimar, Şehir Plancıları “HAYIR” Dedi

Anayasa Değişikliği Referandumunda, Ülkemiz, 
Halkımız, Cumhuriyet, Demokrasi, Laiklik İçin, 
Meslek Alanlarımız ve Meslek Örgütlülüklerimiz 
İçin “Hayır” Diyeceğiz

Bağlı 24 Odası ve yarım milyonu aşan mimar, mü-
hendis, şehir plancısı üyesi bulunan Türk Mühen-
dis ve Mimar Odaları Birliği 44. Dönem İkinci Da-
nışma Kurulu’nu, 11 Şubat 2017 Cumartesi günü, 
“Anayasa Değişikliği ve Referandum Süreci” gün-
demi ile Ankara’da toplamıştır.

Danışma Kurulumuz, OHAL Kararnamelerinin 
Anayasa, Meclis ve yargının üstünde fiili bir ko-
num edindiği, toplumsal muhalefetin baskı ve 
şiddetle sindirilmeye çalışıldığı, basın-yayın or-
ganlarının, derneklerin kapatıldığı, gazetecilerin, 
belediye başkanlarının, milletvekillerinin cezaev-
lerine kapatıldığı, aralarında yöneticilerimizin ve 
üyelerimizin de bulunduğu ilerici, demokrat kamu 
çalışanlarının, ülkemizin beyinleri olan öğretim 
görevlilerinin bütün özlük hakları ellerinden alına-
rak işten atıldığı koşullarda toplanmıştır. 

Danışma Kurulumuz, ülkemizin içinde bulunduğu 
süreci; Saray-AKP iktidarının siyasal sistem ve re-
jim değişimini, Anayasa ve hukuk ihlalleriyle, ülke-
mizi ve halkımızı kaosa, krize, çatışmalara yönlen-
dirdiği bir süreç olarak değerlendirmektedir. 

İçinde bulunduğumuz anayasa değişikliği referan-
dum süreci, dünyadaki ve Türkiye’deki anayasa 
yapım süreçlerinden, anayasal gelenek ve birikim-
lerden, anayasal devlet anlayışından tamamen 
kopuktur.

Sistem-rejim değişimini içeren anayasalar, belirli 
bir toplumsal meşruiyeti temsil eden Kurucu Mec-
lisler tarafından yapılır. Önümüzdeki değişiklik is-
temi ise, böylesi bir toplumsal taban meşruiyetin-
den tamamen yoksundur.

İktidarların yetkilerinin sınırlandırılması, egemen-

liğin kayıtsız koşulsuz halkta/ulusta olması ve kişi 
ya da kişiler tarafından değil seçimler ve temsil 
esaslı organlar ve kurullar tarafından, dahası ya-
sama-yargı-yürütme erklerinin kuvvetler ayrılığı 
ilkesi içinde kullanılması gerekliliklerinden yok-
sundur.

Bu teklif çoğunluğu elinde bulundurduğunu dü-
şünen iktidar partisinin rejim değişikliği ve tek 
kişi diktasını dayatmaktadır. Partili Cumhurbaş-
kanı tarafından belirlenen kişilerin milletvekili, 
bakan, Cumhurbaşkanı yardımcısı olacağı, Cum-
hurbaşkanına Meclisi feshetme, bütçe hazırlama, 
kararname çıkarma, HSK ve AYM üyelerini, bü-
yükelçileri, üst düzey kamu yöneticilerini atama, 
milli güvenlik politikalarını belirleme yetkisi tanı-
yan anayasa değişikliği teklifi, özetle bir dikta re-
jimi getirecektir.

Yürütme güçlerinin tek kişide toplanmasının, uzak 
tarihteki örnekleri mutlakiyetçi, otokratik rejim-
ler; yakın tarihteki örnekleri ise faşist rejimler ol-
muştur.

Hazırlık sürecinde halkın, anayasa hukukçularının, 
baroların, üniversitelerin, özerk meslek kuruluşla-
rı ve demokratik kitle örgütlerinin görüşü alınma-
mış, oylanması sırasında Meclis İç Tüzüğü’ndeki 
gizli oy esası açıkça ihlal edilmiştir.

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

Gelecek kuşakların iradesini ipotek altına alacak 
ve Türkiye’nin kaderini belirleyecek bu Anayasa 
değişikliği teklifi, yürürlükteki Anayasa’nın büyük 
ölçüde askıya alındığı, özgürlüklerin yasaklandığı 

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

referandumunda “HAYIR” diyeceklerini kamuoyu ile paylaştı.
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ve fiilen kullanılamadığı, toplumsal kutuplaşma-
nın tırmandırıldığı ortam ve koşullarda referandu-
ma sunulmaktadır.

Görsel ve yazılı basın denetim altındadır. İletişim 
özgürlüğü temelinde örgütlenmesi ve hizmet ver-
mesi gereken medya, yalnızca anayasa değişikliği 
lehine olan görüşlere hizmet vermek üzere sefer-
ber edilmektedir. Muhalefet partileri, medyada 
sınırlı olarak yer alabilmekte; hukukçular ve de-
mokratik kitle örgütleri ise fikirlerini açıklayacak 
bir zemin bulamamakta, ancak alternatif görüşle-
rin eşit şartlarda ifade edilemediği zeminlerde cılız 
bir sesle görüşlerini ifade etmeye çalışmaktadır.

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

Referandum, yurttaşlara sunulan seçeneklerin şef-
faf ve korkusuz bir biçimde tartışılabilmesini ve ter-
cihlerin serbestçe dillendirilebilmesini gerektirir. 
Ancak daha ilk günden kampanyaların toplumsal 
kutuplaşmayı artıracak bir üslupla yürütüleceğinin 
sinyalleri verilmektedir. Daha ilk günden tercihini 
“HAYIR” yönünde kullanacak vatandaşlar vatan ha-
ini, terörist gibi yaftalamalara maruz bırakılmıştır.

Bu koşullarda yapılacak anayasa değişikliğinin bir 
meşruiyet sorunu yaşaması kaçınılmazdır.

Sonuç olarak, Danışma Kurulumuz, yurttaşlık so-
rumluluklarımızın ve kamusal, toplumsal sorum-
luluklarımızın bir gereği olarak, referandumda 
“HAYIR” tutumunun benimsenmesini tam bir gö-
rüş ve oy birliğiyle karar altına almıştır.

Bu ülkenin mühendis, mimar ve şehir plancıları; 
piyasacı, emek ve doğa düşmanı, laiklik karşı-
tı düzeni kalıcılaştırılacağı; fiili olarak uygulanan 
dinci-mezhepçi dikta rejimine yasal statü kazan-
dıracağı; bağımsızlık, cumhuriyet, demokrasi, 
laiklik bütünlüğüne darbe vuracağı; parlamenter 
demokrasiyi, yasama, yargı, yürütme erkleri ara-
sındaki denge, fren, denetleme mekanizmalarını, 
Meclisin yasamaya dair tek ve en üst yetkili organ 
olma özelliğini, bağımsız yargının varlık koşulları-
nı ortadan kaldıracağı için Anayasa değişikliği tek-
lifine “hayır” demektedir.

Sadece üyelerimizi değil tüm halkımızı, eşit, öz-
gür, demokratik ve barışçıl bir ortamda birlikte 
yaşamı savunan her bir bireyi, ANAYASA DEĞİ-
ŞİKLİĞİ TEKLİFİNİ REDDETMEYE VE REFERAN-
DUMDA TERCİHİNİ HAYIR’DAN YANA KULLAN-
MAYA ÇAĞIRIYORUZ.

TMMOB 44. Dönem II. Danışma Kurulu



TMMOB Makina Mühendisleri Odası Ankara Şubesi38

TMMOB’den Basın Açıklamaları

Durun Artık!

Anayasa değişikliği referandumunun ülke günde-
minde önemli bir yer tuttuğu, ülkesini seven, ay-
dın, demokrat kimlikli herkesin yapılmak istenen 
değişikliğin bir sistem değişikliği değil bir rejim 
değişikliği olduğunu anlatmaya çalıştığı bir dö-
nemde, dün yayımlanan bir kararname ile 4464 
kamu çalışanı daha mesleklerinden atıldı.

Yayınlanan bu KHK’nın amacının darbe ile müca-
deleyi aştığı, kamuda görevini sürdüren muhalif 
kesimleri de susturmayı hedeflediği açıktır. Son 
yayınlanan 686 sayılı KHK ile görevinden ihraç 
edilenlerin içerisinde toplumda demokrat kişi-
likleri ile tanınan çok sayıda isim bulunmaktadır. 
Çocuklarımızı teslim ettiğimiz öğretmenler okul-
larından koparılmış, üniversitelerimiz kıyıma uğ-
ramış, ülkemizin yüz akı akademisyenler muhalif 
duruşlarından dolayı ihraç edilmiştir.

Anayasa değişikliğinin zorla gündemimize sokul-
duğu bu dönemde, ülkemizin en önemli Anayasa 
Hukukçularından biri bile, hiçbir hukuk normuna da-
yanmadan görev yaptığı üniversiten ihraç edilmiştir.

Aralarında örgütümüz kadrolarında görev üstlen-
miş arkadaşlarımızın da bulunduğu, barış yanlısı 
olan ve uzun süredir üzerlerindeki baskının şidde-
ti giderek artırılan akademisyenler, onlara sahip 
çıkmak isteyen arkadaşları, geri dönmemek üze-
re üniversite dışına itilmiştir. Yani artık ülkemizde 
bilim üretmek daha da zor, neredeyse imkânsız 
olacaktır.

OHAL süresince yapılan tüm uygulamalar; açı-
ğa alınanların ve KHK’lar ile görevlerinden ihraç 
edilenlerin yaşadıklarının tamamı, temel hukuk 
normlarına dahi uymamaktadır.

Yaşadığımız fiili tek adam rejimi; demokrasi, hak, 
hukuk, temel özgürlükler gibi kavramların tama-
mını yok etmiştir. Bu yoğun baskı ortamında hal-
kımız neyin doğru, haklı, meşru ve hukuka uygun 
olduğunu tespit edemez, gerçeğe ulaşamaz hale 
getirilmiştir.  Vatandaşlarımız gelecek kaygısıyla, 
başına bir iş gelecek endişesiyle susmaktadır. Ya-

ratılan kaos ortamında evrensel hak ve talepler 
yerini iktidarın amaç ve istemine bırakarak sahne-
den çekilmiştir.

İktidarın “çoğunlukçu anlayışı”; çoğunluğun des-
teğini arkasına alanın, bunu bir kez sağladıktan 
sonra özgürlüklerin ve yaşam alanlarının sınırını 
da kendisinin çizdiği baskıcı bir rejime gelip da-
yanmıştır.

Nitekim parlamento görevde iken, OHAL ve sonu 
gelmeyen yasa gücünde KHK’lerle toplum ve ül-
kenin kaderi üzerinde etkide bulunabilecek önem-
li kararlar yayımlanmasının, temel hakları ortadan 
kaldıran ve toplu cezalandırmaya dönüşen ihraç 
kararları uygulanmasının arkasında yatan bu ço-
ğunlukçu anlayıştır. Askeri darbeleri eleştirerek, 
“ileri demokrasiyi” savunan bir iktidarın, 12 Mart 
darbesi ve 12 Eylül hukukundan da geriye düşmesi-
nin başka bir izahı yoktur. Bu yüzden daha önce de 
defalarca söylediğimizi bir kez daha tekrarlıyoruz;

Bakanlar Kurulu, derhal ama derhal Anayasal 
sınırlar içine çekilmeli, temel hak ve özgürlük-
lerin özüne dokunmayı bırakmalı ve yayınladığı 
KHK’ları geri almalıdır.

Emin KORAMAZ
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

TMMOB Yönetim Kurulu Emin Koramaz, 
8 Şubat 2017 tarihinde 686 sayılı KHK ile 

yapılan ihraçlara ilişkin bir basın 
açıklaması yaptı.
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Emek ve Meslek Örgütleri Ankara Birimleri 
Akademisyenlerin İhraç Edilmesine Tepki Gösterdi

Susturamazsınız, Gitmiyoruz!

15 Temmuz Darbe Girişimi sonrasında ilan edilen 
Olağanüstü Hal yedinci ayını doldurmak üzere. 
Yedi aydır devam eden OHAL boyunca her türden 
demokratik hak ve özgürlüklerimiz sınırlandırılır-
ken, gece yarıları açıklanan KHK’lerle yüzbini aşkın 
kamu emekçisi sorgusuz sualsiz biçimde kamu gö-
revinden ihraç edilmiştir. İhraç edilen kamu emek-
çilerine baktığımızda, KHK’lerin devlet içerisinde 
yapılanmış FETÖ kadrolarını arındırmaktan çok, 
AKP’ye muhalif olan kesimlerin cezalandırılmasını 
hedeflediği görülmektedir. Böyle bir anlayışın dar-
becilerle mücadele etmesi mümkün değildir.

En son 7 Şubat gecesi açıklanan 686 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname ile yine binlerce kamu 
emekçisi arkadaşımız ihraç edildi. Sadece An-
kara Üniversitesi’nde yıllarını eğitime ve bilime 
harcamış 72 Akademisyen arkadaşımız daha üni-
versitelerindeki görevlerinden atıldılar. Ankara 
Üniversitesinde yaşanan ihraçlar sonrasında Si-
yasal Bilgiler Fakültesi, İletişim Fakültesi ve Dil ve 
Tarih-Coğrafya Fakültesi’nin bazı bölümlerinde 
derslere girecek öğretim elemanı kalmamıştır. 
Bunun anlamı bu programları fiilen kapanması ve 
kayıtlı öğrencilerin eğitim hakkının ortadan kaldı-
rılmasıdır. Artık KHK’ler, sadece arkadaşlarımızın 
mesleklerini değil, aynı zamanda bağlı oldukları 
üniversiteleri ve her şeyden öte de öğrencilerimi-
zin geleceğini tehdit eden boyutlara ulaşmıştır.

Ankara Üniversitesi’nde yaşanan bu durumun en 
büyük sorumlusu Ankara Üniversitesi Rektörü Er-
kan İbiş’tir. Rektörlüğü döneminde AKP Siyaset 
Akademisinde derslere katılan, FETÖ şüphelile-
rini Ankara Üniversitesi’nde istihdam eden Erkan 
İBİŞ, kendi siyasi geleceği uğruna Cumhuriyetin 
ilk üniversitesi olan Ankara Üniversitesini ateşe at-
maktadır. Bunun vebali ve sorumluluğu büyüktür 
ve elbette hesabı sorulacaktır. Akademisyen arka-
daşlarımız üniversitelerin ve öğrencilerin gelece-

ğini AKP yandaşlarının inisiyatifine bırakmamaya 
kararlıdır.

Değerli Basın Emekçileri, Sevgili Arkadaşlar!

AKP İktidarı 15 Temmuz Darbe Girişimini fırsat 
bilerek ilan ettiği OHAL ile birlikte kendisi için 
dikensiz bir gül bahçesi, ölçüsüz bir iktidar gücü, 
muhalefetsiz bir siyasal gelecek hazırlamaya çalış-
maktadır. Toplumun hiçbir kesimiyle tartışmadan, 
alelacele meclisten geçirilen Anayasa Değişikliği 
paketi ile dünyada emsali bulunmayan  tek adam 
rejimini kabul ettirmek istemektedirler. 7 Haziran 
seçimleri sonrasında yarattıkları şiddet ve kaos or-
tamını, OHAL sonrasında oluşturdukları korku re-
jimiyle birleştirerek toplum, çaresizliğe mahkum 
edilmek istenmektedir.

OHAL koşulları altında AKP hükümetine muhale-
fet etmek, Referandum için “Hayır” propagandası 
yapmak adeta yasaklanmıştır. Sokaklara çıkanlar 
polis şiddeti ile karşılaşmakta, insanlar sorgusuz 
sualsiz hapse atılmaktadır. İzledikleri bu yöntem 
darbecilerin, diktatörlerin yöntemidir. Yıllarca 
“yargıladık” diye övündükleri Kenan Evren’in, 
dünyanın başına bela olmuş Hitler’in yöntemidir. 
Tarih, kendi iktidarını baskı ve zulüm üzerine yük-
seltmeye çalışan diktatörlerin ibretlik öyküleriyle 
doludur.

Eşitlik, özgürlük ve demokrasi ideallerine olan 
bağlılığımız ve ülkemizin aydınlık geleceğine olan 
inancımızla tüm toplumsal kesimleri “Hayır” slo-
ganı ve oyu etrafında birleşerek AKP’nin tek adam 
rejimine dur demeye çağırıyoruz.

DİSK Ankara Bölge Temsilciliği
KESK Ankara Şubeler Platformu

TMMOB Ankara İKK
Ankara Tabip Odası

Ankara Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler 

Aralarında TMMOB Ankara İl Koordinasyon Kurulu’nun da bulunduğu 
Emek ve Meslek Örgütleri, 9 Şubat 2017 tarihinde 18.00’de Sakarya 

Meydanı’nda bir araya gelerek KHK’larla görevlerinden alınan 
akademisyenlere ilişkin bir basın açıklaması yaptılar.
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TMMOB İKK’dan

Odaların Ankara Şubeleri: Anayasa Değişikliği 
Referandumunda “HAYIR” Diyeceğiz

Anayasa Değişikliği Referandumunda,                           
Memleketimiz, Mesleğimiz ve Meslek Örgütlü-
lüklerimiz İçin “HAYIR” Diyeceğiz

Ülkemiz, Anayasa değişikliği adı altında Ülkemi-
zin geleceğinin oylanacağı bir referandum süre-
cine girmiştir. Halkımızı evet-hayır kıskacına alan, 
siyasal iktidar ve yandaşları dışında düşünce ve 
görüş beyan edenlerin “vatan hainliği” ile suçlan-
dığı bir dönemde yapılacak referanduma sunu-
lan Anayasa değişikliği, hazırlanış usulü ve içeri-
ği bakımından da birçok sorunu ve yanlışı içinde                                  
barındırmaktadır.

Anayasalar toplumsal sözleşmelerdir. Toplumun 
mümkün olan en geniş kesimlerinin uzlaşı içeri-
sinde olduğu metinler olması toplumun refahı için 
önem taşır. Özgürlüklerin sınırlandırıldığı, mec-
lisin işlevsiz hale getirildiği OHAL koşullarında 
hazırlanan Anayasa, içeriği hakkında toplumun 
sağlıklı bir bilgi dahi edinemediği, demokratik 
ortamlarda özgürce tartışılmadan; Sivil toplum 
kuruluşlarının, üniversitelerin, meslek odalarının, 
sendikaların, derneklerin ve siyasi partilerin görü-
şü alınmaksızın hazırlanmıştır.  Mecliste bulunan 
siyasi partilerin bile uzlaşamadığı, sadece iki parti-
nin kapalı kapılar arkasında görüşerek hazırladığı 
teklif metni, hızla komisyondan geçirilerek TBMM 
Genel Kuruluna sunulmuş ve hızla kabul edilmiştir.

Anayasa hukukunun en temel özelliği olan iktidar-
ların yetkilerinin sınırlandırılması gerekliliğinden 
yoksun, Anayasa değişikliği teklifi, iktidar olanak-
larının Cumhurbaşkanı, Hükümet ve iktidar partisi 
tarafından sonuna kadar kullanılacağı baskı ve sin-
dirme politikalarının uygulama aracına dönüşen 
OHAL sürecinde referanduma sunulacaktır.

Cumhurbaşkanı’nın parti genel başkanı da olabil-
diği, bakanlıklar üzerinde her türlü düzenlemeyi 
yapabildiği, yetki yasasına gerek olmaksızın tıpkı 
OHAL KHK’ları gibi “Cumhurbaşkanı kararna-
mesi” adı altında kararname çıkarabildiği, Cum-

hurbaşkanına meclisi feshetme yetkisi de dahil 
olmak üzere, bütçe hazırlama, kararname çıkart-
ma, HSYK ve AYM üyelerinin tamamına yakınını, 
büyükelçileri, tüm üst düzey kamu yöneticilerini 
atama, milli güvenlik politikalarını belirleme yet-
kileri tanıyan Anayasa değişiklik teklifi, Ülkemizde 
yaşanmakta olan “yasa tanımazlık” anlayışının 
sür-git devamını sağlamaya yönelik olarak “tek 
adam” şahsında yasalaştırma teklifidir. Karşı kar-
şıya bulunduğumuz acil sorunların çözümü tek 
adama, tek partiye dayalı bir dikta rejiminde değil; 
çoğulcu, katılımcı parlamenter rejimde, demokra-
tik bir anayasada, temel hak ve özgürlüklerin ge-
liştirilmesinde, farklı inanç ve düşüncelerin, farklı 
yaşam tarzlarının herhangi bir kaygı ve korkuya 
kapılmadan eşit ve özgürce bir arada yaşayabil-
mesinde, emekçilerin hak ve çıkarlarının önündeki 
engellerin kaldırılmasında içte ve dışta savaş kon-
septinde değil barışçıl politikalardadır.

Bu nedenlerle;  TMMOB’ye bağlı Odaların Ankara 
Şubeleri olarak, TMMOB 44. Olağan Genel Kurul 
kararlarında ve Birliğimizin 44. Dönem Yönetim 
Kurulu açıklama ve kararlarında ifade edilen tutu-
mu tam bir birlik ve dayanışma içinde paylaşıyor;

Çoğulcu ve katılımcı bir anlayışla hazırlanmayan 
ve OHAL koşullarında referanduma sunulan;

Partili Cumhurbaşkanı’nın yasama, yürütme, yar-
gı; devlet, siyaset, toplum ve iktisadi yaşamın bü-
tünü üzerinde otokratik bir hâkimiyet kurmasına 
hizmet edecek;

Parlamenter demokrasiyi, yasama, yargı, yürüt-
me kuvvetleri arasındaki denge, fren ve denetle-
me mekanizmalarını yok edecek;

Meclisin yasamaya dair tek ve en üst yetkili organ 
olma özelliğini; bağımsız yargının varlık koşulları-
nı ortadan kaldıracak;

Anayasa değişiklik teklifine “HAYIR” diyoruz.

TMMOB’ye bağlı ÇMO, EMO, HKMO, İÇMO, İMO, KMO, MMO, MO, 
ŞPO’nun Ankara Şubeleri 13 Şubat 2017 tarihinde MMO 

Ankara Şubesinde ortak bir basın toplantısı düzenleyerek 
Anayasa değişikliği referandumunda, “Hayır” diyeceklerini 

açıkladılar. Ortak açıklamayı TMMOB Ankara İl Koordinasyon 
Kurulu Sekreteri Özgür Topçu okudu.
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İlk Kadın İnşaat Mühendisi: Sabiha Gürayman

Cumhuriyetin ilk kadın inşa-
at mühendisi Sabiha Güray-
man anlatıyor: “İstanbul’a 
gelir gelmez hemen okul 
arkadaşım Nesibe’ye uğra-
mıştım; Mühendis Mekte-
bi’ne bu yıl (1927) kız öğren-
ci alınacağını söyledi. Koşup 
gittik. Kayıtlar o gün kapa-
nıyordu. Giriş sınavlarına ise 

iki gün kalmıştı. “Boşuna yorulma kızım!” dediler. 
Tepem atmıştı. “Beyefendi! Siz bana kayıt şartları-
nı söyleyiniz” dedim.”

Sabiha Gürayman 1933’te Türkiye’nin ilk kadın 
inşaat mühendisi oldu. Anıtkabir dahil, pek çok 
kamu projesinde çalıştı. Ankara - Beypazarı yolu 
üzerindeki “kız köprüsü”, adını Sabiha Hanım’ın 
şantiye günlerinden alır. Sabiha Hanım, 2003 yı-
lında vefat etmeden önce tüm varlığını İstanbul 
Teknik Üniversitesi Vakfı’na bağışladı.

“Yaşamak faaliyet demektir. Bir toplumun bir uzvu 
faaliyette bulunurken diğer uzvu atalet içinde 
olursa o toplum felç olmuştur. Dolayısıyla toplu-
mumuz için ilim ve fen lazım ise bunları aynı dere-
cede hem erkek hem de kadınlarımızın elde etme-
leri gerekmektedir. Kadınların en büyük vazifesi 
analıktır, ilk terbiye verilen yer ana kucağı olduğu 
düşünülürse bu vazifenin önemi layıkıyla anlaşılır. 
Milletimiz kuvvetli bir millet olmaya azmetmiştir. 

Bugünün gereklerinden biri de kadınlarımızı her 
hususta yükselmelerini sağlamaktır. Bu sebep-
le kadınlarımız da ilim ve fen sahibi olacaklardır. 
Erkeklerin geçtikleri bütün tahsil derecelerinden 
geçeceklerdir sonra kadınlar erkeklerle yürüyerek 
birbirinin yardımcısı ve destekçisi olacaklardır…”

Atatürk 1923 yılında İzmir’de halka hitap ederken 
kadının ekonomik ve sosyal hayatta yer almasının 
ne kadar önemli olduğunu yukarıdaki bu sözleriyle 
ifade etmiştir. Ülkenin ekonomik, sosyal- kültürel 
her alanda gelişip ilerlemesi için vatandaşların bil-
gi sahibi olması gerekir.

Bu hem erkek hem de kadınlarımızla birlikte olma-
lıdır. Dünün ve bugünün başarılı insanları ilk gözle-
rini açtıklarında annelerini gördüler onları örnek 
aldılar. Aslında kadının çocukları eğiten, yetiştiren 
bir taraf olduğunu düşünürsek kız çocuklarına ve 
erkek çocuklarına iyi bir terbiye, okul öncesinde iyi 
bir eğitim vermesi için kadınların da bu eğitimden 
geçmiş olmaları lazımdır. Bilindiği gibi Türk kadını 
Kurtuluş Savaşı’mızda cephede savaşan erkekle-
re bütün gücüyle destek vermiştir. Cepheye er-
zak ve cephane taşımışlardır yaralı askerlerimize 
hastabakıcılık yapmışlardır. Tüm dünya tarafından 
bilindiği gibi kadınlarımız her alanda çok başarılı 
olmuşlardır, sahip oldukları bu başarıları kendi bi-
leklerinin gücüyle yapmışlardır.

Türk kadını kamusal alana ilk olarak öğretmen-
lik mesleğiyle dâhil olmuştur ve daha sonra ebe-
lik hizmetini yapmışlardır. Zamanla kadınlar halı 
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dokumada, ipek ve tütün fabrikalarında dikiş-na-
kış işlerinde çalışmaya başlamıştır. Bu çalıştıkları 
alanlarda gayet başarılı olan kadınlarımız neden 
bilim konusunda ve eğitim konusunda da bir şey-
ler yapmasınlar? Ve yaptılar çok da başarılı oldular. 
Cumhuriyet tarihimizde her biri faklı konularda 
cesurca mücadele ile başarı elde etmiş örnek alı-
nacak birçok kadın öncülerimiz vardır. Bunlardan 
biri de ilk kadın inşaat mühendisi olan Sabiha Rıfat 
Gürayman’dır.

“Yüksek Mühendis Mektebi’nin ilk iki kız öğrenci-
sinden biri olmuş”

1927-1928 öğ-
renim yılında 
ilk defa Yük-
sek Mühendis 
M e k t e b i ’ n e 
kız öğrenci 
alınacağı ha-
berini tesa-
düfen duyan 
Sabiha Rıfat 
G ü r a y m a n , 

kız arkadaşı Melek Ertuğ ile birlikte çok zorluklarla 
mektebe kayıt yaptırmayı başarmışlardır. Yüksek 
Mühendis Mektebi’nin ilk kız öğrencilerden biri ol-
duğu için kendisine dikkatle, merakla bakan göz-
lere aldırmadan okuluna devam etmiştir. Sabiha 
Rıfat Gürayman, bir asker çocuğuydu ve babasının 
görev yerinin sürekli değişmesi nedeni ile çok zor-
luklar yaşamış ama kararlılığından hiç vazgeçme-
miş ve 1933 yılında Yüksek Mühendis Mektebi’n-
den başarıyla mezun olmuştur.

Sabiha Rıfat’ın Gürayman’ın hayatının konu alındı-
ğı “Uçan Parmaklar” adlı belgeselde Gürayman’ın 
dayısının kızı Türkan Yurdagül onun çalışkanlığını 
okumaya olan hevesini şu sözlerle dile getiriyor: 
“Çok akıllı bir kızdı ben onu okutmak için İstan-
bul’da kaldım derdi babam. Gece yarısı bir baka-
rım ki gaz lambasını yakardı diyor. Ne oldu Sabiha 
derdim dayıcım bir yere takıldım oraya çalışaca-
ğım dermiş o da dermiş ki uykunda da mı anlatı-
yorsun sen bunları. Çok çalışkan her tuttuğunu ko-
paran bir kızdı derdi ve babam onu çok severdi.”,

Dünyada ilk kadın mühendis olduğu düşünülen 
Elizabeth Bragg 1876 yılında Berkeley’den mezun 
olurken neredeyse yarım asırlık bir farkla Türki-

ye’de ilk iki kadın mühendis 1933 yılında mezun 
olmuşlardır. Sabiha Rıfat Gürayman, Yüksek Mü-
hendis Mektebi’ni bitiren ilk iki kızdan biriydi. 
Arkadaşı Melek Ertuğ’un evlenerek mesleğine 
devam etmediği için iş hayatında bir süre yalnız 
kalmıştı. Gürayman, ilk olarak Bayındırlık Bakan-
lığı’na başvurup o zamanki adı Nafıa Vekâleti’nde 
ilk görevine başlamıştır. İş hayatının ilk zamanları 
insanları kendine kabul ettirmekle uğraşmak zo-
runda kalmışsa da bir kadının inşaat mühendisi 
olabileceğini düşünemeyen herkese başarısıyla 
kendini kabul ettirmiştir ve zamanla etrafındaki 
kadın erkek herkesin saygısını kazanmıştır.

“Beypazarı Halkı Ona İthafen Köprünün İsmini Kız 
Köprüsü Koymuş”

O yıllarda savaşlarla yıkılmış olan ülkemizin ye-
niden inşa edilmesi için yapılan imar çalışmala-
rına Yüksek Mühendis Mektebi’nin ilk mezunları 
yetişmiş. Mühendisler şehir dışına gönderilmeye 
başlanmış ancak deneyimli mühendislerin gön-
derilmesi uygun görülmüştür. O dönemde Anka-
ra-Beypazarı karayolunun 86. Km’sine yapılacak 
olan köprüde görev almak isteyen Sabiha Rıfat 
Gürayman isteğini dile getirmiş ancak isteği o za-
manın valisi Nevzat Tandoğan tarafından uygun 
görülmediği için geri çevrilmiştir. 
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Şartlara bakmaksızın ne olursa olsun gideceğini 
ısrarlı bir istekle tekrar bildirerek görevi almış ve 
büyük bir görev aşkıyla başlamıştır. Kısa sürede 
şantiye hayatına uyum sağlayarak hem beraber 
çalıştığı arkadaşlarının hem de köylü halkının sev-
gisini ve saygısını kazanmıştır. Pek çok kez inşaa-
tı bırakarak gitmek isteyen işçileri ikna edip geri 
döndürmüş ve o dönemin en zorlu projelerinden 
biri sayılan bu köprünün yapımında örnek olacak 
bir azimle çalışmıştır. Başarıyla köprüyü bitirmiş-
lerdir. Sonraları çalışmalarını takdir eden Beypa-
zarı köylü halkı Sabiha Rıfat Gürayman’a temsilen 
köprünün ismini “Kız Köprüsü” diye anmışlardır.

“Anıtkabir Meslek Hayatının En Büyük Eseriydi”

Bu başarılı çalışmasından sonra Sabiha Rıfat Gü-
rayman yine birçok okul, köprü ve bina yapımın-
da da görev almıştır. Fakat meslek hayatının en 
önemli eseri olarak gördüğü Anıtkabir inşaatında 
10 yıl süreyle kontrol mühendisi olarak görev al-

mak Gürayman’ı çok onure etmiştir. Çünkü Ata-
türk’ün emri ile 1927-1928 öğrenim yılında ilk defa 
Mühendis Mektebi’ne kız öğrenci alınmaya baş-
lanmasıyla birlikte kadınlara çağdaşlık yolu açıl

mıştı ve Sabiha Rıfat Gürayman mektebe kaydını 
yaptırıp başarılı bir inşaat mühendisi olarak mezun 
olmuştu. Ord. Prof. Emin Onat ve Prof. Orhan Arda 
tarafından projesi çizilen Anıtkabir’in kontrol mü-
hendisliği görevini layıkıyla bitirip “Türk kadınına 
çağdaşlık yolunu açan Atatürk’e olan minnet bor-
cumun bir bölümünü ödeyebilecektim” demiştir. 
Anıtkabir inşaatında bir kadın mühendisin görev 
yapması sadece Türkiye’de değil dünya çapında 
bir yankı uyandırmıştır. Anıtkabir’i ziyareti sırasın-
da inşaatın başında bir kadın mühendis ile karşıla-
şan Yunanistan Başbakanı Venizelos, Sabiha Rıfat 
Gürayman’ı tebrik edip ülkesinde ondan büyük bir 
övgüyle bahsetmiştir. Gürayman, TBMM inşaatın-
da da aynı dönemde görev yapmıştır.

“Sabiha Rıfat Gürayman’a Anıtkabir Hediyesi”

Gürayman’ın bu başarılarının gelecek nesillere ör-
nek olması gerekirdi. Eskişehir’de yaşayan ve ken-
di dalında başarılı olan Kimya Mühendisliği’nden 
emekli öğretim elemanı Günseli Naymansoy tari-
himizdeki öncü kadınlarımızın hayatını incelemiş-
tir. İlk kadın inşaat mühendisimiz olarak adından 
söz ettiren Sabiha Rıfat Gürayman’ın hayatını bir 
konferansında konu olarak ele almıştır. Bu başarılı 
öncü kadınlarımızı daha geniş kitlelere tanıtmak 
amacıyla “Atatürk’ün Mühendis Kızları”, “Bilimde 
Cumhuriyet Kadınları”, “Türkiye’de Bilim ve Ka-
dın” ve “50 Öncü Türk Kadını” gibi kadınların bilim-
de yerini anlatan önemli kitaplar yazmıştır. 
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Kitabında Sabiha Rıfat Gürayman’ın hayatından 
da bahsetmiştir. Günseli Naymansoy, Güray-
man’ın Anıtkabir inşaatında kontrol mühendisi 
olarak görev yapan ilk kadın inşaat mühendisimiz 
olması sebebiyle unutulmaması ve hak ettiği de-
ğeri bulması için resminin Anıtkabir Hürriyet Kule-
si’ne konulmasını istediğini belirterek Genel Kur-
may Başkanlığına müracaat etmiştir ve isteği kısa 
sürede kabul edilmiştir. Bunu yürekten istediğini 
belirterek Günseli Naymansoy Yeni Şafak gazete-
sinin 28 Aralık 2008 tarihli bir konuşmasında şun-
ları dile getirmiştir:

“Bu doğrultuda Genelkurmay Başkanlığı’na Ara-
lık ayının başında mektupla müracaat ettim. Ge-
nelkurmay Başkanlığı’nın talebime olumlu yanıt 
verip bunu yerine getireceğini yazıyla tarafıma 
bildirmesi, beni çok mutlu etti. 29 yıllık kimya 
mühendisiyim ve ilk kadın mühendisimiz Sabiha 
Gürayman’ı üç yıl önce ve büyük bir çaba göste-
rerek buldum. Genç meslektaşlarımızın, bize bu 
yolu açan Gürayman’ı tanıyacak olmaları memnu-
niyetimi bir kat daha artırıyor. Bu aynı zamanda 
ülkemizde kadın belleğinin oluşmasına da küçük 
bir katkı olacaktır.”

“Fenerbahçe’nin İlk Sarı Meleği”

Mühendislik mesleğinin gereklerini yaparken aynı 
zamanda sosyal hayatını da en güzel şekilde de-

vam ettiren Gürayman, voleybol kulübüne katıla-
rak adından daha çok söz ettirmiştir. 1928 yılında 
Fenerbahçe Voleybol Kulübü bir oyuncu eksikli-
ğinden dolayı kapandığında kulübe dâhil olmak 
istemiş ve ilk kez bir Türk kadını voleybol filele-
rinin önünde görülmüştür. Fenerbahçe Voleybol 
Kulübü’nde erkek voleybolculardan geri kalmayan 
Gürayman’ın başarılarını gören kulüp yetkilileri 
onu takımda oynatabilmek için hemen harekete 
geçmişlerdir. Beş erkek ve bir bayan oyuncudan 
oluşan takım o yıl bütün rakiplerini yenmiş ve 
takım arkadaşları tarafından “Uçan Parmaklar” 
diye hitap edilen Sabiha Rıfat Gürayman böylece 
Fenerbahçe Voleybol Kulübü’nün ilk sarı meleği 
olmuştur.

Sabiha Rıfat’ın Gürayman’ın hayatının konu alındı-
ğı “Uçan Parmaklar” adlı belgeselde Gürayman’ın 
yeğeni olan Beyhan Susup voleybolda başarılı ol-
mak için nasıl çalıştığını şu sözlerle açıklıyor:

“Voleybolda başarılı olmak için çok çalıştı çünkü 
erkeklerle oynayan tek kadın. Kadınların içinde 
kendinizi ispat edebilirsiniz ama erkeklerin gü-
cüyle kendinizi ispat etmek biraz zor. Herkes bir 
antrenman yaparken o 2,3 antrenman yapıyordu. 
Anıları vardı ailesiyle ilgili kendi çocukluğuyla ilgi-
li eğitim hayatıyla ilgili iş hayatıyla ilgili emeklilik 
hayatıyla ilgili çok güzel anıları vardı onları paylaş-
tık beraber. Voleybol çok sevdiği bir spordu kulüp-
te oynadığı için çok gururluydu hatta o zaman ona 
uçan parmaklar dendiğini söylerdi.”

“Sabiha Rıfat Hanım Tüm Servetini Şehit Çocukla-
rının Eğitimine Bağışladı”

Sabiha Rıfat’ın kendisi de bir asker çocuğu oldu-
ğu için şehit çocuklarının okuması gerektiğini dü-
şünmüştür. Bu yüzden de çalışma hayatında elde 
ettiği tüm servetini İstanbul Teknik Üniversitesi 
Vakfı’na ve Fevzi Akkaya Temel Eğitim Vakfı’na 
bağışlamıştır. Bu vakıflar aracılığıyla burslar ve-
rerek birçok şehit çocuğunun eğitim masraflarını 
karşıladı. Ve cumhuriyet tarihimizin ilk kadın inşa-
at mühendisi olan Gürayman 4 Ocak 2003 tarihin-
de, 93 yaşında hayatını kaybetti.

Betül GÜRAN
Atılım Üniversitesi Bülteni
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SİCİL NO ADI SOYADI
109805 KADİR SEVEN
109471 BURAK ÖZYILMAZ
109472 MEMDUH BURAK BALA
109473 YUNUS EMRE TAŞDELEN
109474 MUSA BAŞAK BARAN
109475 MEHMET ŞAHİN KARTAL
109476 ESRA ÖNER
109477 ZEKERİYA İNCİ
109478 ERSAN RIDVAN BAĞLAN
109479 AYKUT ÖZCAN COŞKUN
109480 YUNUS EMRE AYDIN
109517 İHSAN YUSUF AKBUĞA
109481 FURKAN CAN ŞİMŞEK
109482 FARUK HASTAŞ
109483 ÜMİT YAŞAR ŞENTÜRK
109484 HARUN KAYA

109485 HALİL YILDIZ
109806 ŞAHİN AKGÜN
109807 MURAT KANGAL
109808 ALİ ALPER CİĞERİM
109809 OYA ARAT
109810 KAAN SÜLEYMAN UZ
109811 BARIŞ HARMAN
109812 ULAŞ KAVAKLI
109596 BUSE ÇELİK
109813 SEFER BAR
109814 OĞUZ CAN TAŞOVA
109815 ALİ ŞAHİN
109816 TANJU YİĞİTCAN
109817 BURAK COŞKUN
109818 EMİR CAN ÖNER
109819 CANER SOYKÖK
109820 EMRAH GÜLEÇ
109821 TUĞÇE DURAN
109795 UĞUR ÖZEN
109796 TUĞÇE ÇİLEK
109797 TUNAHAN DEMİR
109798 FATİH BUÇAN
109799 FATMA KIYMAZ
109800 ARDA ATALAY
109801 FATİH EMRE ÖZTAŞ
109802 DURSUN ERKAN ÖN
109803 MEHMET SEMİH KÜÇÜKŞEN
109804 CİHAN SEVEN
109786 SERKAN YILDIRIM

SİCİL NO ADI SOYADI
109787 SÜLEYMAN ÖZKÖK
109788 MERVE KARASAYAR
109789 EREN GÜR
109790 TURAN YILDIZ
109697 FATİH GÜLŞEN
109934 HASAN CAN KELEŞ
109935 İBRAHİM TUĞBERK DEMİRCİ

109936 NUH GÜNDÜR
109937 MEHMET AYDIN
109938 MESUTCAN AZER
109939 OSMAN CANLI
109908 ÇAĞRI YALINCAKLI
109940 ÇAĞLAR KEÇELİOĞLU
109941 HALİME YAZĞAN
109942 BUĞRA IŞIKER
109943 İLAYDA DEMİRCİ
109944 EBRU KARALAR
109922 ELİF ERTEKİN
109923 BENSU MELİS BAL
109924 DİLARA AYBALA ELMAS
109925 GİZEM GÜLEŞ
109926 ÖMER MEŞE
109927 MUSTAFA ONUR COŞGUNGÖNÜL
109928 OKAN KUBAT
109929 OSMAN ONUR OKCU
109930 YUNUS EMRE ÇİMENCİ
109931 OĞUZHAN ÇOPUR
109932 MERVE ATILGAN
109933 KEMAL AYDIN
109951 ÖMER RESULOĞULLARI
109952 ALAATTİN KAPLAN
109953 ALİ ÇİÇEK
109954 ADNAN AKÇORA
109913 MEHMET KÜÇÜK
109955 MEHMET AKİF CUMHURLU
109945 KORAY KAYALI
109946 ADNAN AYHAN
109947 HARUN ŞAHİN

109948 İHSAN KOYUNCUOĞLU

109949 FATİH AYDIN
109950 CEM DEMİR
110212 ECE İŞEL

110204 AHMET ALTEKİN

110213 SERHAT ZOBU



TMMOB Makina Mühendisleri Odası Ankara Şubesi46

Duyurular

8563 Sicil No’lu üyemiz Hayrettin Asım 
MUSLUOĞLU vefat etmiştir. 

Ailesine ve dostlarına başsağlığı dileriz.    

32133 Sicil No’lu üyemiz Selma BEYZADEOĞLU 
vefat etmiştir. 

Ailesine ve dostlarına başsağlığı dileriz.

9354 Sicil No’lu üyemiz Adnan YILMAZEL 
vefat etmiştir. 

Ailesine ve dostlarına başsağlığı dileriz.

2612 Sicil No’lu üyemiz İbrahim ÇALIŞKAN  
vefat etmiştir. 

Ailesine ve dostlarına başsağlığı dileriz.

11272 Sicil No’lu üyemiz Necati TOPALOĞLU  
vefat etmiştir. 

Ailesine ve dostlarına başsağlığı dileriz.
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(312) 293 02 93

(312) 417 22 66

(312) 432 00 23 – 425 00 68 (312) 467 01 42–467 01 44

(312) 444 4 548 

(312) 236 45 15 - 236 35 49

(312) 417 17 33

Ayrıntılı bilgi için lütfen şubemizi veya ilgili kurumu arayınız.

(312) 418 61 86

(312) 444 66 62

(312) 418 66 80

(312) 417 85 85 - 418 03 03

(312) 235 81 81

(312) 236 36 72

Sağlık

Otomotiv

(312) 446 87 36

Eğitim

0541 958 82 43 - 0553 130 02 99

Kültür-Sanat

Lokanta - Gıda

(0312) 419 12 02
(312) 417 81 11

(312) 425 74 78

(312) 419 52 52
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Protokoller

Otel ve Turizm

(312) 425 61 62

(312) 419 90 01

(312) 441 56 00

(0242) 815 11 18

(312) 303 00 00

(312) 231 88 55

(312) 427 80 80

(312) 435 50 50

(312) 467 08 80

(312) 231 80 70

(312) 418 05 33

(312) 417 15 25

(242) 514 44 00

(0312) 231 81 70 (4 hat)

(312) 417 54 18

Yeni Bahar Otel
(0312) 310 48 95

Enerji Otel
(312) 4435 49 50

(312) 435 83 33


