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o
c

a
k 

- 
şu

b
a

t  
20

15

Yı
l:2

01
5 

 S
ay

ı:1
14



2 KONGRELER - SEMPOZYUMLAR



3KONGRELER - SEMPOZYUMLAR



4 KONGRELER - SEMPOZYUMLAR



5

web : http://adana.mmo.org.tr                                 e-posta : adana@mmo.org.tr

Yerel Süreli Yayın BÜLTEN 2 Ayda Bir Yayımlanır.  TMMOB Makina Mühendisleri Odası Adana Şubesi Üyelerine ve Öğrenci Üyelere Ücretsiz Gönderilir.

Hatay İl Temsilciliği
Tel : 0.326. 212 69 99

Niğde İl Temsilciliği
Tel : 0.388. 233 57 85

Osmaniye İl Temsilciliği
Tel : 0.328. 826 04 17

İskenderun İlçe Temsilciliği
Tel : 0.326. 614 21 94

Yönetim Yeri
MMO Adana Şubesi

Güzelyalı Mah.
A. Kahveci Bul. No: 37/A

01170  Çukurova / ADANA

Tel: 0.322. 232 64 20
Fax: 0.322. 232 64 19

GSM: 0.530. 640 91 75

Sorumlu
Yazı İşleri Müdürü

Elif DOĞRUYOL

Sahibi
TMMOB

Makina Mühendisleri Odası
Adana Şubesi Adına

Hüseyin ATICI

Baskı Adedi : 4000
Baskı Tarihi : Mart 2015

Baskı
Yeni Koza Matbaacılık

San.Tic.Ltd.Şti. 
Tel: 0.322. 429 66 50

Grafik Tasarım
Artı Tanıtım Ltd. Şti.

BÜLTEN
Yıl : 2015  Sayı : 114

İÇİNDEKİLER

Sunuş ..........................................................................................06
Genel Kurul ...............................................................................07
Basın Açıklamaları ..................................................................13 
Şubemizden Haberler ...........................................................16
MMO ve TMMOB’ den Haberler .........................................22
TMMOB Adana İKK Güncesi ................................................41
Öyle Bir Ülkede Kadın Olmak .............................................47
Uğur Mumcu ............................................................................48
Müzeyyen Senar .....................................................................49
Teknoloji ....................................................................................50 
Bir Şair .........................................................................................51
Gülelim, Eğlenelim, Düşünelim .........................................52
Üyelerimizden Haberler .......................................................53

TMMOB YASASI DEĞİŞİKLİĞİNE KARŞI
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANDI

7

35 22
48

TMMOB ODA BAŞKANLARI MİMAR, MÜHENDİS VE
ŞEHİR PLANCISI MİLLETVEKİLLERİYLE BİRARAYA GELDİ

37

27

TMMOB 1. KADIN SEMPOZYUMU
GERÇEKLEŞTİRİLDİ

VURULDUK
EY HALKIM
UNUTMA BİZİ

UĞUR MUMCU



76 SUNUŞ

Sayın meslektaşlarımız; bizler meslek ve meslektaş sorunlarını ülke 
ve toplum sorunlarından ayırt etmiyoruz. Biliyoruz ki ülkedeki olumsuz 
gelişmelerden bizlerde nasibimize düşeni alıyoruz. İşte bu yüzden çıkarıl-
maya çalışılan <iç güvenlik yasası> ve halk arasında torba yasa olarak 
bilinen <3194 Sayılı İmar Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde 
Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı > bizleri de 
derinden etkileyecektir.  Şu anda görüşülen <iç güvenlik yasa tasarısı> 
yasalaşırsa sıra TMMOB’nin de içinde bulunduğu torba yasaya sıra gele-
cek. İnsan hak ve özgürlüklerini derinden etkileyecek <iç güvenlik> yasa-
sının çıkmaması için mecliste grubu bulunan muhalefet partileri belki de 
bu yasama döneminde ilk defa ortak hareket etmektedirler. Toplumsal 
muhalefetin de yoğunluk kazandığı bu dönemde ülkeyi dünya ülkeleri 
arasında demokrasi ve hukuk bakımında geri sıralara öteleyecek bu ya-
sanın çıkmamasını temenni ediyoruz.

İç güvenlik yasa tasarısı eğer yasalaşırsa; zaten özgürlük ve demokrasi 
alanında son derece fakir olan ülkemiz daha da geriye götürülecektir. 
Artık kırıntısı aranan Hukuk devleti kavramı rafa kaldırılacaktır. Polis 
makul şüphe (makul şüpheye kendi karar verecek) ya da eylem yapma 
ihtimali iddiasıyla veya hakkında ihbar olduğu savıyla yoldan geçen 
vatandaşı istediği zamanda ve istediği mekanda üstünü, evini, işyeri-
ni, aracını kişi hak ve özgürlüklerini yok sayarak arayabilecektir. Daha 
da vahimi istediği zamanda ve dilediği kişiyle ilgili suç soruşturmasını 
savcı ya da hakim kararı olmadan kendisi başlatarak yakalamadan ve 
gözaltı işlemlerine kadar her konuda kendi insiyatifi ve keyfine uygun bi-
çimde işlemleri yürütecektir.  Kolluk kuvvetlerine savcı izni olmadan 24 
saat süreyle <önleyici gözaltı> işlemi yapma yetkisi verilecek olması ve 
gözaltı süresinin yeniden 4 güne çıkarılacak olması Türkiye’nin 12 eylül 
darbe koşullarından ve 1990 lı yıllardan daha kötü günlere dönmesi ka-
çınılmaz olacaktır. Bu güne kadar yaşanan polis cinayetlerine yenilerinin 
eklenmesi kaçınılmazdır. Yani yeni Abdullahlar, Ethemler, Ali İsmailler, 
Ahmet Atakanlar, Mehmet Ayvalıtaşlar, Medeniler ve benzeri olaylara 
tanıklık edeceğiz. İç güvenlik yasası ile artması kaçınılmaz olan hukuk 
dışı uygulamalarla önümüzdeki dönemde hak ve özgürlüklerin askıya 
alınması, kayıt dışı gözaltılar, işkence ve kötü muamele uygulamalarının 
belirgin bir şekilde artması kaçınılmazdır. Son dönemde kolluk güçleri-
nin gaz bombaları, silah ve değişik araçlarla yol açtıkları can kayıpları ve 
yaralanmalar ortadayken kolluğun yetkilerini sınırlamak yerine daha da 
genişletilecek olmasının sonuçlarının çok ağır olacağı açıktır. Kalıcı sıkı-
yönetim öngören, temel insan haklarını ve özgürlükleri ortadan kaldıran 
bu antidemokratik yasadan elbette ki bizlerde payımıza düşeni alaca-
ğız. İşte bu yüzden yüreği insandan yana atan biz TMMOB üyeleri ülke-
mizde daha çok demokrasi ve evrensel ilkelere bağlı bir hukuk sistemi 
görmek istediğimiz için bu iç güvenlik yasa tasarısına karşı çıkıyoruz ve 
karşı çıkmaya devam edeceğiz. Daha bu gün Başkent Dayanışması’nın 
İç Güvenlik Yasa Tasarısı’nı Güvenpark’ta sokak tiyatrolu ‘tatbikat’ı polis 
saldırısıyla gerçeğe dönüştü. Güvenpark’ta tiyatro gösterimine izin ver-
meyeceklerini söyleyen emniyet güçleri ile Dayanışma bileşenleri arasın-
da tartışma çıktı. Tartışma devam ettiği sırada çevik kuvvet kalkanlarıyla 
gruba saldırdı. Böylece bu yasa tasarısı daha yasallaşmadan ilk uygula-
masını görmüş olduk.

 Sayın meslektaşlarımız çıkarılmaya çalışılan“3194 Sayılı İmar Ka-
nunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı”; yani torba yasa olarak bilinen ya-
sayla şunlar yapılmaya çalışılacaktır 

•	Kentsel	 topraklara	el	koyma	amaçlı	kentsel	dönüşüm/rant	projele-
ri sürecini merkezileştirme ve hızlandırmak,(egemen sınıfların yararına 
kente ve kentliye ait olan kamusal alanlarda istedikleri şekilde imar de-
ğişikliğine ilgili belediyeler devre dışı bırakılarak merkezden verilen karar-
larla gidilebilinecek)

•	Halka	ait	özel	mülkiyet	varlıklarına	mülksüzleştirme	yoluyla	el	koy-
mak, (vatandaşın evine, arsasına ve arazisine vatandaşın rızası alınma-
dan el konulabilinecek ve vatandaşın itiraz hakkı elinden alınacak)

•	“Kamulaştırma”yı	 yeni	 sermaye	 birikim	 süreci	 için	 kullanmak,														
(vatandaşın rızası olmadan kamulaştırma adına elinden alınanlar       
yandaşlara peşkeş çekilebilecek) 

•	Bütün	kamusal	ülke	kaynaklarını	metalaştırmak,	(ülkenin	ve	halkın	
malı olan yer altı kaynakları, dereler, ormanlar vb alanlar metalaştırıla-
rak dilediklerine verebilecek)

•	Yapı	ve	kent	mimarisini	AKP’nin	eklektik,	öykünmeci,	dinsel	ideolojik	
motifleriyle bezemek, (AKP zihniyetine uygun bir mimari ile kentlerin do-
kusunu	değiştirmek	ve	kendi	ideolojilerini	hatırlatan	kent	yapısını	oluş-
turmak)

•	Yapı	üretim	sürecini	ve	mühendislik,	mimarlık,	 şehir	planlama	hiz-
metlerini kimliksizleştirmek ve kuralsızlaştırmak, kamusal denetimi orta-
dan kaldırmak, (TMMOB ve bağlı odalara kamusal denetimi yaptırma-
mak ve meslektaşlarıyla olan bağını yok etmeye çalışmak)

•	Anayasal	 dayanağı	 bulunan	 kamu	 kurumu	 niteliğindeki,	 özerk,	
demokratik, yerinden yönetim kuruluşları olan TMMOB ve bağlı Oda-
larını yapısal dönüşüme uğratmak, (kamu kurumu kimliğinden dolayı 
TMMOB	ve	bağlı	odalar	bilim	ve	teknolojiye,	kamu	ve	toplum	yararına	
uygun olmayan icraatları yargıya götürme hakkı elinden alınacak, 
artık odalarımız yargıya gitmek için bağlı bulundukları müdürlükten 
izin almak zorunda bırakılacaklar, yargıya gitmek için yargıya vereceği 
müdürlükten izin alınacak. Odalarımız bakanlığın ilgili müdürlüklerine 
bağlanarak özerk meslek örgütü niteliğine son verilecek)

•	Özel	teknik	müşavirlik	şirketleri	yoluyla	meslek	alanlarımız	ve	örgüt-
lerimizi işlevsizleştirmek,(özel teknik müşavirlik şirketler ile küçük çapta 
çalışan meslektaşlarımız arasında rekabet başlayacak ve bu durum 
meslektaşlarımızın çıkarlarına olumsuz yansıyacak)

•	Yapı	 üretim	 sürecinde	 şehir	 planlama,	mimarlık	 ve	mühendisliğin	
tasarım sürecini teknik müşavirlik firmalarının faaliyet alanına sokarak 
önemsizleştirilmek.

Yukarıda değinilen hiçbir maddenin halktan, emekten ve örgütlü 
toplumdan yana olmadığı aşikardır. TMMOB un halktan, emekten, ülke 
kaynaklarının ülke ve toplum yararına kullanılmasından, bilim ve tekno-
lojiden,	demokrasi	ve	insan	haklarından,	örgütlü	toplumdan	yana	olan	
görüşüne uymayan bu yasaya karşı elbette anayasal ve yasalardan ve 
üyelerimizden aldığımız güçle karşı durmaya toplumsal muhalefet yap-
maya devam edeceğiz. TMMOB’nin bu torbaya sığmayacağını bu yasayı 
çıkarmaya çalışanlarda elbette bilmektedir. 

Sevgili meslektaşlarımız; Ocak 1991 deki <Zonguldak’ta ki büyük ma-
denci yürüyüşü> ne <10 Şubat 1969 da İstanbul ve Ankara da gençlerin 
Amerikan filosunu protesto etmesi> ne selam olsun. 08 Ocak 1996 da 
Metin Göktepe’nin katledilmesini, Ocak 2007 de Hrant Dink’in katledil-
mesini, 16 Şubat 1969 da 6. Filoyu protesto eden Duran Erdoğan ve Ali 
Turgut’un ölümüne sebep olan kanlı Pazarı lanetle anıyoruz. 28 Ocak 
1954 te köy enstitülerini kapatan zihniyetin yeniden egemen olmasını 
lanetliyoruz.

Sorunların çözümlerinin gelecek kuşaklara bırakılmaması
dileğiyle ; yaşasın TMMOB ve TMMOB örgütlülüğü.

TMMOB Makina Mühendisleri Odası
Adana Şube Yönetim Kurulu
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TMMOB YASASI DEĞİŞİKLİĞİNE KARŞI
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANDI

Türkiye’nin dört bir yanından gelen mühendis, mi-
mar, şehir plancılarıyla toplanan TMMOB 43. Dönem 
Olağanüstü Genel Kurulu’nda direniş ve mücadele-
nin büyütülmesi vurgusu öne çıktı.

TMMOB Yasası değişikliğine karşı Türkiye’nin farklı 
bölgelerinde 8 koldan “Ülkemize, halkımıza ve mes-
leğimize sahip çıkıyoruz” şiarıyla 10 Şubat’ta yolan 
çıkan yürüyüş kolları, 14 Şubat 2015 Cumartesi günü 
Ankara’da buluştu.

İnşaat Mühendisleri Odası Teoman Öztürk 
Salonu’nda toplanan ve sokağa taşan Genel Kurul 
heyecanı, 3 binden fazla kişiden oluşan kortejin Kızı-
lay Güvenpark’a yürüyüşü ve burada okunan sonuç 
bildirisiyle sona erdi.

TMMOB 43. Dönem Olağanüstü Genel Kurulu saat 
10.00’da Divan’ın oluşumuyla başladı. Normalde ge-
nel kurullarda 7 kişiden oluşan Divan olağanüstü 

gündem nedeniyle her odadan bir temsilcinin katılı-
mıyla 24 kişiyle oluşturuldu. Başkanlığına Makina Mü-
hendisleri Odası delegesi Emin Koramaz’ın seçildiği 
Divan üyeleri şöyle belirlendi:

Ümit Ateş (Bilgisayar Mühendisleri Odası), S. Yeşer 
Aslanoğlu (Çevre Mühendisleri Odası), İbrahim Aköz 
(Elektrik Mühendisleri Odası), Nurhak Tatar (Fizik Mü-
hendisleri Odası), Davut Kul (Gemi Makineleri İşletme 
Mühendisleri Odası), Feramuz Aşkın (Gemi Mühendis-
leri Odası), Yusuf Songül (Gıda Mühendisleri Odası), 
Levent	Özmüş	(Harita	ve	Kadastro	Mühendisleri	Odası),	
Hüseyin Tolga Koyuncugil (İç Mimarlar Odası), Tansel 
Önal	 (İnşaat	 Mühendisleri	 Odası),	 Murat	 Arabacı	 (Je-
ofizik	Mühendisleri	 Odası),	 Bahattin	Murat	 Demir	 (Je-
oloji	 Mühendisleri	 Odası),	 İhsan	 Yaşar	 Öztürk	 (Kimya	
Mühendisleri Odası), Necmi Ergin (Maden Mühendis-
leri	Odası),	Ahmet	İrfan	Türkkolu	(Metalurji	ve	Malzeme	
Mühendisleri	Odası),	İsmail	Küçük	(Meteoroloji	Mühen-
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disleri Odası), Ali Ekinci (Mimarlar Odası), İsmail Cen-
giz Metin (Orman Mühendisleri Odası), Ege Kaska Akit 
(Peyzaj	Mimarları	Odası),	Ayşe	Işık	Ezer	(Şehir	Plancıları	
Odası),	Emre	Fidan	(Tekstil	Mühendisleri	Odası),	Özgür	
Selvi (Ziraat Mühendisleri Odası).  

Sonuç Bildirisi Komisyonu da; Bilgisayar Mühen-
disleri	 Odası’ndan	 Özgen	 Muzaç,	 Çevre	 Mühendisleri	
Odası’ndan Ozan Çıtır, Elektrik Mühendisleri Odası’ndan 
Erdal Apaçık, Fizik Mühendisleri Odası’ndan Hikmet 
Yüksel, Gemi Mühendisleri Odası’ndan Hakan Aydoğ-
du, Gemi Makineleri İşletme Mühendisleri Odası’ndan 
Mehmet Akça, Gıda Mühendisleri Odası’ndan İffet Di-
lek Akan, Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası’ndan 
H.	 Hasan	 Tuzcu,	 İçmimarlar	 Odası’ndan	 Halil	 Özde-

mirci, İnşaat Mühendisleri Odası’ndan Bülent Tatlı, 
Jeofizik	 Mühendisleri	 Odası’ndan	 Tahsin	 Tar,	 Jeoloji	
Mühendisleri Odası’ndan Halil İbrahim Yiğit, Kimya 
Mühendisleri Odası’ndan İbrahim Akyürek, Maden 
Mühendisleri Odası’ndan H. Can Doğan, Makine Mü-
hendisleri	Odası’ndan	Abdullah	Selçuk	Soylu,	Metalurji	
ve Malzeme Mühendisleri Odası’ndan A. Fırat Sapçı, 
Meteoroloji	 Mühendisleri	 Odası’ndan	 Mert	 Uluyazı,	
Mimarlar Odası’ndan Eyüp Muhcu, Orman Mühendis-
leri Odası’ndan İsmail Hakkı Barı, Petrol Mühendisleri 
Odası’ndan	 Yüksel	 Kurt,	 Peyzaj	 Mimarları	 Odası’ndan	
Itır	Özinanır	 ,	 Şehir	 Plancıları	 	Odası’ndan	Gürkan	Ak-
gün, Tekstil Mühendisleri Odası’ndan M. Murat İlhan, Zi-
raat Mühendisleri Odası’ndan Hamdi Arpa’dan oluştu.            

“TMMOB TARİHİ, DİRENME TARİHİDİR”

Divan Başkanı Emin Koramaz, Olağanüstü Genel 
Kurul katılımcılarını, “Sömürü, rant düzenine, din-
ci, mezhepçi gericiliğe karşı, faşist dikta yönetimine 
karşı hoş geldiniz” diyerek selamlarlarken salondan 
sık sık “Bu daha başlangıç mücadeleye devam, “Gün 
gelecek, devran dönecek, AKP halka hesap verecek” 
sloganları atıldı.
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TMMOB Yasası değişikliğine karşı iki aydır sürdürü-
len çalışmalar hakkında bilgi veren Koramaz, “Daha 
fazla kar, rant uğruna ülke kaynaklarımızın talanına 
karşıyız. AKP iktidarı bunun için TMMOB`yi değiştir-
mek istiyor. Bilsinler ki TMMOB tarihi, bu tür saldırılara 
karşı direnme tarihidir. TMMOB diz çökmedi, çökme-
yecek” dedi.

“TMMOB TÜRKİYE’NİN HER YERİNDE”

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, 
açılışta yaptığı konuşmasında, AKP’nin kendi önün-
deki en büyük engellerden biri olarak TMMOB’yi gör-
düğünü belirterek, bu yüzden de TMMOB’yi bölmek, 
parçalamak için yasa değişikliğini gündeme getirdi-
ğini ifade etti.

“AKP’nin yeni Türkiye’sinde insan yok, AKP’nin yeni 
Türkiye’sinde emek yok, halk yok, gençler yok, kadın 
yok, doğa yok, çevre yok, AKP’nin yeni Türkiye’sinde 
mühendisler, mimarlar, şehir plancıları onların örgü-
tü TMMOB yok, AKP’nin yeni Türkiye’sinde insana dair 

ne varsa hiçbiri yok. Onların yeni Türkiye’sinde gerici-
lik var, yağma var, talan var, biat etme var, Osmanlılık 
var, karanlık var.  AKP’nin yeni Türkiye’sinde baskı var, 
zor var, toma var, gaz var. AKP’nin yeni Türkiyesi ge-
riciliğin Türkiyesi, faşizmin Türkiyesi” diyerek AKP’nin 
baskı politikalarına dikkat çeken Soğancı, “AKP sanı-
yor ki, örgütümüzü zayıflatacak, yok edebilecek. AKP 
bilmiyor ki TMMOB bu ülkenin taşına, toprağına, su-
yuna, havasına işlendi. AKP bilmiyor ki TMMOB bu ül-
kede deresine sahip çıkan Emine Teyze demek, AKP 
bilmiyor ki TMMOB bir avuç kömür için bir ömür ve-
ren maden işçisi demek, AKP bilmiyor ki TMMOB bu 
ülkenin vicdanı demek. AKP bilmiyor ki  TMMOB, ge-
riciliğin dogmatizmiyle ortaçağ karanlığına döndür-
mek isteyenlere, vahşi kapitalizmin kar hırsıyla tüm 
insani değerleri yok etmek isteyenlere karşı bu ülkeyi 
aydınlığa taşımak için var gücüyle çalışanların mü-
hendis, mimar ve şehir plancılarının örgütü. TMMOB 
padişahım çok yaşa diyenlerle asla saf tutmayanların 
örgütü” diyerek TMMOB’nin kararlılığını vurguladı.



1110

TMMOB’nin Türkiye’nin her yerinde olduğunu; 
eşit, özgür, demokratik bir Türkiye için emek ve de-
mokrasi güçleriyle birlikte omuz omuza mücadele 
yürüttüğünü ifade eden Soğancı, “Bugün TMMOB’yi 
savunmak demek AKP diktası ve gericiliğine, ülkemi-
zin talanına, halkımızın sömürülmesine, halklarımızın 
gasp edilmesine karşı mücadele demek. Bugün eşit, 
özgür, demokratik bir Türkiye mücadelesini yürüt-
mek TMMOB’yi savunmak demek” şeklinde konuştu.

KONUK KONUŞMALARINDA
“MÜCADELEDE BİRLİK” VURGUSU

Mehmet Soğancı’dan sonra konuk konuşmacılar 
söz aldı. TTB Merkez Konseyi Üyesi Hüseyin Demir-
dizen, TMMOB’ye saldırının ülkenin tüm yurttaşlarına 
ve değerlerine yönelik saldırının bir parçası olduğu-
nu söyleyerek, “Bu saldırı ancak toplu mücadeleyle alt 
edilebilir” dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak, “Örgütlü-
lüğe, özgürlüğe, çevremize, insana sahip çıkmak için 

bugün hepimiz TMMOB’liyiz. Bu mücadelenin koşul-
suz, şartsız yanındayız. Bugün hepimiz TMMOB’liyiz. 
Yasasın TMMOB’nin mücadelesi” şeklinde konuştu.

KESK MYK Üyesi Ramazan Gürbüz, TMMOB’nin 
uzun zamandır AKP’nin hedefinde olduğunu söyle-
yerek, “Bu onurlu mücadelede yanınızdayız” diyerek 
salonu selamladı.

EMEP Genel Başkan Yardımcısı Şükran Doğan da, 
olağanüstü günlerden geçildiğini ancak TMMOB’nin 
de olağanüstü bir mücadele yürüttüğünü ifade etti. 
Doğan, TMMOB’nin mücadelesinin herkes tarafından 
bilindiğini kaydederken, birlikte mücadeleye devam 
edeceklerini söyledi.

ÖDP PM Üyesi Haydar İlker de, mücadele içinde yer 
alan tüm kesimleri salonda bir arada görmekten mut-
luluğunu dile getirerek, “TMMOB, bu saldırıları bertaraf 
edecek ve Türkiye’nin aydınlık geleceğinin kurulmasın-
da yer alacaktır” dedi.
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Birleşik Haziran Hareketi adına konuşan Kaya Gü-
venç, “Biz emekten yanayız, onlar emek düşmanı. Biz 
bilim ve teknolojiden yanayız, onlar din derslerinin 
zorunlu olmasından. Biz aydınlanmadan yanayız, 
onlar karanlıktan. Çünkü karanlık hırsızlığı ve cinayeti 
örter. Karanlık onların fıtratında var” diye konuştu.

HDK Kurucu Eş Başkanı Yavuz Önen de, AKP’nin 
Türkiye’ ye kapitalizmin zulmünü ve baskısını yaşat-
tığını ifade ederek, bunun mutlaka yenileceğini ve 
TMMOB’nin bu toplumsal devrimin bir parçası olaca-
ğını söyledi.

Genel Kurul açılış konuşmalarında Karadeniz’de kö-
yüne HES yapılmasına karşı ineğini satarak dava açan 
Kazım Delal de mücadelesini anlattı. Daha sonra 
Karadeniz’de çevre mücadelesi içinde yer alan plat-
form sözcüleri kürsüye gelerek salonu selamladı.

CHP Grup Başkanvekili Levent Gök, CHP Ankara 
Milletvekilleri Aylin Nazlı Aka, Gökhan Günaydın,  İs-
tanbul Milletvekili Mahmut Tanal ile Ankara İl Başkanı 
Adnan Keskin, HDP İstanbul Milletvekilli Sebahat Tun-
cel, ÖDP Eş Genel Başkanı Bilge Seçkin Çetinkaya’nın 

yanı sıra sendika ve meslek örgütü temsilcileri, Dere-
lerin Kardeşliği Platformu’ndan Çarşı grubuna, Taksim 
Dayanışması Platformu’ndan Mersin Nükleer Karşıtı 
Platform’a çok sayıda çevre ve kent platformundan 
temsilciler Olağanüstü Genel Kurul’a katılarak destek 
verdiler.

“BU DAHA BAŞLANGIÇ MÜCADELEYE DEVAM”

Genel Kurul’un ardından dövizler, flamalarla yaklaşık 
3 bin kişinin oluşturduğu kortej halinde Güvenpark’a 
yürüyüşe geçildi. “Direne direne kazanacağız”, 
“TMMOB torbaya sığmaz” “Bu daha başlangıç müca-
deleye devam” sloganlarıyla Necatibey Caddesi’nden 
Gazi Mustafa Kemal Bulvarı’na çıkan yürüyüşçülere 
barikat kuran polis, milletvekillerinin de katıldığı gö-
rüşmeler sonucu Menekşe Sokak-Kumrular Sokak 
güzergâhından Milli Müdafaa Caddesi Güvenpark 
arkasına çıkılmasına izin verdi. Burada Divan Başkanı 
Emin Koramaz tarafından Genel Kurul sonuç bildirisi 
kamuoyuna açıklandı. TMMOB Yönetim Kurulu Başka-
nı Mehmet Soğancı da AKP’nin karanlığına karşı dire-
nenlerle birlikte mücadelenin sürdürüleceğini bir kez 
daha vurguladı.
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24 bağlı Oda ve 467 bin 344 mimar, mühendis ve şehir plancısının üye 
olduğu Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği-TMMOB 43. Dönem Ola-
ğanüstü Genel Kurulu, ülkemizin içinde bulunduğu olağanüstü koşullar-
da 14 Şubat 2015 tarihinde Ankara’da toplanmıştır.
AKP iktidarının gündeminde yine bir yıkım ve talan yasası var.
 “İmar Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde De-

ğişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı”.
Bu torba tasarıyla, örgütümüz Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği 

Yasası ile imar, iskân, kültür ve tabiat varlıkları ve çevre yasalarında birçok 
değişiklik yapılması amaçlanmaktadır.
Kentsel, kırsal, kültürel, tarihi, doğal, kamuya ve halka ait varlıklara arazi-

mülkiyet-imar düzenlemeleri üzerinden el konulmaktadır. 
Kıyılarımızın yağmalanmasına, derelerimizin kurutulmasına,  meralarımı-

zın yok edilmesine,  yasal zemin hazırlanmaktadır.
Orman ve tarım arazilerimizin imara açılmasına izin verilmektedir.
Bütün bunlar yapılırken, ülkemizde bilimin ve tekniğin temsilcisi olan 

biz mühendis, mimar ve şehir plancılarının örgütü TMMOB’nin yasası da 
torba içinde değişikliklere uğratılmaktadır.
Birliğimiz etkisizleştirilmeye, işlevsizleştirmeye ve dağıtılmaya çalışılmak-

tadır.
Hedefleri, tüm toplumsal kesimlerin sesinin kısıldığı dikensiz bir gül bah-

çesidir. İstekleri, engelsiz ve dizginsiz bir sömürü düzenidir.
Ülkemiz, halkımız, mesleğimiz ve geleceğimiz aleyhine şekillenen bu giri-

şimlere sessiz kalmamızı kimse beklemesin. 
Bilime, içinde yetiştiğimiz bu ülke coğrafyasına ve bu ülkenin yoksul ve 

emekçi halkına karşı sorumluluklarının bilincinde olan biz mühendis, mi-
mar ve şehir plancıları yaklaşık iki aydır AKP’nin sömürü ve rant düzenine, 
dinci-mezhepçi gericiliğine karşı ülke çapında bir kampanya başlattık.
İmar-rant talanına, halkımızın sömürülmesine, mesleklerimizin nite-

liksizleştirilmesine, Odalarımızın ve Birliğimizin etkisizleştirilmesine izin 
vermeyeceğiz içerikli bildiriler, broşürler dağıttık. Kentlerimizin meydan-
larında toplandık. AKP iktidarını teşhir ve protesto ettik.
9 Şubat Pazartesi’nden itibaren de yüzlerce TMMOB biriminden, 

Türkiye’nin dört bir yanından 8 ana kol üzerinden Ankara’ya “ülkemize, 
halkımıza ve mesleğimize sahip çıkıyoruz” yürüyüşü gerçekleştirdik.
Yürüyüş kollarımız bugün Ankara’da Teoman Öztürk toplantı salonunda 

yaptığımız olağanüstü genel kurulumuzda buluşmuştur.
Genel Kurulumuz, temellerinde yer aldığımız Taksim Gezi Parkı direni-

şinin “Bu daha başlangıç, mücadeleye devam” şiarının somutlandığı bir 
platform olmuştur.
Genel Kurulumuz aynı zamanda toplumsal muhalefetin birlikte müca-

delesinin ortak kürsüsü olmuştur.

Biz, mühendis, mimar ve şehir plancıları TMMOB örgütlülüğü altında; 
meslek uygulama alanlarımız ile ilgili politikaların, ülkemiz ve halkımızın 
çıkarları doğrultusunda şekillenmesi için çaba harcıyoruz.
Almış olduğumuz bilimsel teknik eğitim ve mesleki sorumluluklarımızın 

gereği olarak, yurdumuzu, insani değerleri, kentlerimizi, kırlarımızı, bilim 
ve sanayi alt yapımızı, doğal ve kültürel varlıklarımızı sahipleniyoruz.
Daha fazla kar ve rant uğruna ülke kaynaklarının talan ve tahrip edilmesi-

ne karşı çıkıyoruz. Üreterek gelişen, paylaşarak büyüyen bir ülke istiyoruz.
Yüreği emek ve halktan yana atan tüm demokratik güçlerle dayanışma 

içindeyiz. Emeğin, barışın, özgürlüklerin, çağdaş değerlerin, bilimin ve 
hakça bölüşümün egemen olduğu bir ülke için mücadele ediyoruz.
Biliyoruz ki, TMMOB Yasası’nı bu nedenle değiştirmek istiyorlar. TMMOB 

Yasası 1980 sonrası 10 kez değiştirildi. Meslek uygulama alanlarımız da-
raltıldı, TMMOB ve Odalarımıza yönelik saldırılar AKP iktidarı döneminde, 
tarihimizde hiç görülmedik bir boyuta ulaştı. AKP gündeme aldığı son 
tasarı ile Birliğimizi yok etmeye, parçalamaya, etkisizleştirmeye çalışıyor.
Ancak bilsinler ki, TMMOB ve üyeleri ne 70’li yıllarda ne 12 Eylül faşizm 

döneminde ne de günümüzde diz çökmedi çökmeyecek. 1970’lerden 
günümüze dek oluşturduğumuz demokratik mevzilerimizi inatla koru-
maya kararlıyız.
AKP gericiliği, piyasacılığı ve diktasına teslim olmayacağız. AKP’nin cum-

huriyet, emek, demokrasi, laiklik düşmanı dinci-mezhepçi faşist diktatör-
lük yönelimine karşı direnmeye devam edeceğiz.
Tüm toplumsal muhalefet güçleriyle birlikte, eşitlikçi, özgürlükçü, de-

mokratik; eşit yurttaşlık haklarını, barışı ve halkların kardeşliğini; planla-
ma-sanayileşme-kalkınmayı, kamu işletmeciliğini ve kamusal denetimi 
esas alan bir Türkiye için kararlılıkla mücadele edeceğiz.
Genel Kurulumuz ayrıca, 15 bin metal işçisinin başlattığı grevin hükümet 

tarafından “milli güvenlik” gerekçesiyle ertelenmesini kınamaktadır.
Genel Kurulumuz, Birleşik Metal-İş Sendikası’na üye direnişteki işçilerle 

ve 48. kuruluş yıldönümünü bugün Kocaeli’nde yasaklara, sömürüye, 
sermaye egemenliğine karşı “Diren İşçi” mitingi düzenleyerek mücadele 
içinde kutlayan DİSK ile dayanışma ve mücadele birliği içinde olduğunu 
kamuoyuna duyurur.
TMMOB’nin mücadelesi; işçisi, köylüsü, esnafı, öğretmeni, sağlıkçısı, 

emeklisi, işsizi, yoksulu, mühendisi, mimarı, şehir plancısı ve bütün emek-
çileriyle ülkemizi, yeraltı-yerüstü zenginliklerimizi, halkımızı savunduğu-
muz, birliğimizi sağladığımız ölçüde büyüyecek ve AKP’nin dikta hevesini 
kursağında bırakacağız.
Yolumuz açık olsun.
YAŞASIN ÖRGÜTLÜ MÜCADELEMİZ !   YAŞASIN TMMOB ÖRGÜTLÜLÜĞÜ !  

 TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ

TMMOB 43. DÖNEM OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULU SONUÇ BİLDİRİSİ
AKP Gericiliği, Piyasacılığı ve Diktasına Teslim Olmayacağız

43. DÖNEM OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULU ÜZERİNE TMMOB ÖRGÜTLÜLÜĞÜNE,
14 Şubat 2015 de Ankara‘da TMMOB 43. Dönem Olağanüstü Genel Kurulu‘nda buluşmak ve sözümüzü sokakta söylemek üzere, 9 

Şubat Pazartesi gününden itibaren ülkemizin örgütlü bulunduğumuz her noktasından “Ülkemize, Halkımıza, Mesleğimize, Örgütümüze 
Sahip Çıkıyoruz” diyerek “AKP’nin TMMOB yasası değişikliğine karşı” başlattığımız yürüyüşümüzde bulunan, yürüyüş kollarımızı karşılayan, 
uğurlayan, Ankara‘ya gelerek Olağanüstü Genel Kurulumuza katılan ve Genel Kurul Sonuç bildirimizi sokakta hep birlikte okuyan herke-
se, hepinize Yönetim Kurulumuz adına teşekkür ediyorum.

Bu etkinliğimizde bizi yalnız bırakmayan siyasi partilerimize, milletvekillerimize, emek ve meslek örgütlerine, doğasına, havasına, su-
yuna, toprağına sahip çıkan platformların temsilcilerine, demokrasi güçlerine, TMMOB dostlarına Yönetim Kurulumuz adına özellikle 
teşekkür ediyorum.   

14 Şubat’ta Ankara’da sokakta TMMOB 43. Dönem Olağanüstü Genel Kurulu katılımcıları olarak oybirliği ile ve hep birlikte “AKP Gerici-
liği, Piyasacılığı ve Diktasına Teslim Olmayacağız” dedik.

14 Şubat’ta hep birlikte TMMOB’nin ne olduğunu dosta düşmana bir kez daha gösterdik.

TMMOB söylüyor : Bu daha başlangıç, mücadeleye devam!

 Mehmet Soğancı
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
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Ne yazık ki 2015 yılının ilk gününe yine bir asansör kazası ile 
başladık. 01.01.2015 günü saat 16.00 sularında bir mobilya firma-
sında işletme ruhsatı olmayan asansör görünümünde ki kaldır-
ma/indirme lifti az kalsın 5 kişinin ölümüne yol açıyordu. 5 kişinin 
çeşitli yerlerinden yaralanmasına sebep olan kaza bize bir kez 
daha kontrolsüzlük, denetimsizlik ve ihmalin nelere yol açabile-
ceğini gösterdi. Söz konusu kazada yaralanan vatandaşlarımızın 
en kısa zamanda sağlıklarına kavuşmalarını dileriz.

 TMMOB Makina Mühendisleri Odası Asansör Kontrol Merkezi 
teknik görevlilerinin ilk tespitlerine göre; 

 1. Kazanın meydana geldiği mobilya firması ruhsatsız bir 
binada hizmet vermektedir.

2. Kaldırma/indirme lifti asansör görünümüne getirilmiş. Yani 
kuyuya bir kabin yerleştirilmiş ve bu kabin sayesinde aşağı ya 
da yukarı insanların taşınması sağlanmıştır. Bu tür tamburlu 
liftlerde kesinlikle insanlar taşınmamalıdır.

3. Asansör görünümünde ki liftin hangi firma tarafından 
yapıldığına ilişkin hiçbir bilgi yoktur.

4. Asansör görünümünde ki liftin herhangi bir kullanım izni 
bulunmamaktadır.

5. Kabin içerisinde ve kat kapılarında insanların kullanmaları-
nı engelleyecek herhangi bir etiket bulunmamaktadır. 

6. Kuyu yeterli derinlikte değildir.
7. Kuyu içerisinde düşme sırasında enerjiyi emerek çarpma 

etkisini azaltacak tamponlar bulunmamaktadır.
8.     Asansör görünümünde ki liftin paraşüt sistemi yoktur. 

Yani aşırı hızlandığında veya halat koptuğunda kuyu dibine 
çarpmasını önleyecek bir tertibat yoktur.

9. Asansör görünümünde ki liftin aşırı hızlanma tertibatı yani 
kabin regülatörü bulunmamaktadır.

10. Kabinde aşırı yük uyarı sistemi bulunmamaktadır.
11. Kabin iç kapısı yoktur.
12. Kabin rayları kaynakla birleştirilmiştir.

 Asansörler hayatımızın vazgeçilmezi, yüksek katlı binalarda 
hepimizin hayatını kolaylaştıran önemli araçlardır. Ama asansör-
lerin de tıpkı diğer araç ve ekipmanlar gibi bakımlarının yapılma-
sı ve muayene kuruluşları tarafından kontrolünün yapılması zo-
runludur. Asansörler hem işletmeye açılırken hem de devamında 
kontrol edilmeli varsa eksiklikleri giderilmelidir. 

 Sık yapılan bir yanlış, vatandaşlarımızın gündelik hayat içeri-
sinde kullandıkları asansörlerin bindikleri kabinin dış gö-
rüntüsüne göre güvenilir olup olmadığına karar vermeleri-
dir. Oysa kabin güvenilir bir görüntü verse bile can güvenliğini 
tehdit eden çok sayıda farklı kriter vardır.

 Asansörleri kullanan vatandaşlarımız, kırmızı etiketli olan 
asansörlerin ya da kontrol yapılmamış, etiketsiz asansörleri 
kesinlikle kullanmamalıdır. Bu tip asansörlerin bina sorumluları 
tarafından kullanıma açık halde bırakıldığını gördükleri takdirde 
asansörün bulunduğu ilçe Belediyesine veya İl Sanayi Müdürlük-
lerine bu konuda şikâyetçi olmalı, asansörlerin bakım ve periyodik 

kontrollerinin yapılmasını sağlamalıdırlar. Aksi halde asansör kaza-
larının hayatımızı tehdit edeceği apaçık meydandadır. 

 Bütün uyarılarımıza, önlem alınması gerektiği yönünde yaptı-
ğımız çağrılarımıza karşın asansörlerdeki kazalar sürmektedir. Be-
lediyeler, valilikler, apartman/bina yöneticileri ve kamu kurumu 
yöneticileri asansörler konusunda gerekli hassasiyeti ne yazık ki 
göstermemektedir. 

18.11.2008 tarih ve 27058 sayılı Resmi Gazete‘de yayımlana-
rak yürürlüğe giren “Asansör Bakım ve İşletme Yönetmeliği” ve 
05.11.2011 tarih 28106 Sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanan “Asan-
sör Bakım ve İşletme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Yönetmelik” hükümlerinin 9. maddesi şu şekildedir: 

“Bina sorumlusu; asansörün bu Yönetmelik kurallarına uy-
gun olarak güvenli bir şekilde çalışmasını sağlamak amacıyla 
ayda en az bir defa düzenli olarak bakımını yaptırmaktan ve 
kullanıcıların can ve mal güvenliğinin tam olarak sağlanması 
amacı ile gerek kullanım hatalarından, gerekse harici müda-
halelerden meydana gelebilecek tehlikelerin önlenmesi için 
ilk yıllık kontrolünü, asansörün piyasaya arz edildiği tarih iti-
barıyla ilk yılın sonunda, devamında ise yılda en az bir kere 
yaptırmaktan sorumludur.”

Yönetmelik hükmü aynı zamanda bina yöneticileri ve bakım 
firmaların sorumluluklarını yerine getirmesini amaçlamaktadır. 
Yönetmelikte belirtilen bu bakım ve kontroller ile asansörler gü-
ven içinde kullanılacaktır.

 Asansör kazaları bir kader değildir. Hem vatandaşlarımızın, 
hem hukuken ve vicdanen sorumlu olacak olan bina sorum-
lularının ve yetkililerin gerekli önlemleri alması halinde bu sorun 
çözülecektir. Asansörlerin fıtratında kazalar yoktur. Önemli olan 
gerekli bakımları ve kontrolleri zamanında yaptırmaktır ve varsa 
eksiklikleri en kısa zamanda gidermektir.

 MMO Adana Şubesi, tüm vatandaşlarımıza meslek alanlarımız 
ile ilgili vermiş olduğu her türlü teknik ve mesleki desteği, bu 
hassas konuda sadece asansörlerin yıllık kontrolünün yapılması 
aşamasında değil her zaman vermeye hazırdır.

TMMOB Makina Mühendisleri Odası 
Adana Şube Yönetim Kurulu 

ÜZERİNDE ETİKETİ BULUNMAYAN
YA DA KIRMIZI ETİKETLİ ASANSÖRLERE BİNMEYİN!!!
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ODAMIZ VE TMMOB’YE SAHİP ÇIKIYORUZ

CUMHURİYET GAZETESİ’ NE YAPILAN SANSÜR VE
BASKI GİRİŞİMLERİNİ KINIYORUZ

AKP iktidarı özellikle Haziran Direnişi sonrası hedefine 
aldığı, zaten rant politikaları kapsamında yıllardır her türlü 
baskı aracını kullanarak ele geçirmeye çalıştığı TMMOB‘yi 
2013 yılında da girişimde bulunduğu gibi 6235 sayılı 
TMMOB Yasası‘nı değiştirerek rant ve yağma treninin bir 
vagonu haline getirmek istemektedir. Bu kapsamda gün-
deme gelen “İmar Kanunu, Yapı Denetimi Hakkında Ka-
nun, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve 
Hizmet Tarifeleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Tasarısı”nın içinde TMMOB Yasası‘nın de-
ğiştirilmesi de bulunmaktadır. 

TMMOB mevzuatı Anayasa ve yasalara açıkça aykırılık 
oluşturacak bir şekilde değiştirilmek istenmektedir. Yapıl-
mak istenen, çok açık bir biçimde AKP‘nin sınırsız sömürü 
düzeni ve neoliberal politikalarının önündeki son ve esaslı 
kurumsal ve yasal engellerin de ortadan kaldırılmasından 
başka bir şey değildir. 

AKP iktidarının politikaları sınırsız sömürü ve rant çıkar-
ları ile belirlenmektedir. AKP siyasi planda da bölgemizde 
mezhepçi savaş politikaları, ülkemizde de mezhepçi faşist 
politikalar izlemektedir. Sömürü ve savaş düzeninin tem-

silciliğini yapan AKP iktidarının bilimi ve tekniği sömürgen-
lerin değil emekçi halkın hizmetine sunmayı şiar edinmiş 
TMMOB‘ye savaş açması sürpriz olmamıştır.

Bizlerin de mühendis veya toplu iş sözleşmeli olarak 
içinde çalıştığımız Odamız ve onun üst birliği TMMOB‘ye 
yönelik mevzuat düzenlemeleri, dünyada hizmetlerin tica-
rileştirilmesi yönünde atılan adımların ülkemizde mühen-
dislik, mimarlık, şehir plancılığı hizmetlerini kapsaması ve 
“uyumlaştırılması” söz konusudur.

TMMOB Makina Mühendisleri Odası‘nda çalışan biz-
ler, bu neoliberal sömürü ve rant politikalarının ülkemiz, 
halkımız, içinde çalıştığımız Odamız ve onun üst birliği 
TMMOB‘ye ve bizlere yansımalarına karşı, birleşik, örgütlü 
bir mücadeleyi gereksindiğinin bilincindeyiz. Bu bilinçle 
örgütümüz ile tam dayanışma ve mücadele birliği içinde 
olduğumuzu kamuoyuna duyururuz.

AKP KAYBEDECEK, KAZANAN DERELERİMİZ,
ORMANLARIMIZ, KENTLERİMİZ VE TMMOB OLACAK!

TMMOB Makina Mühendisleri Odası Çalışanları

Çizerleri ve yöneticileriyle birlikte 12 kişinin Paris`teki sal-
dırıda katledildiği Charlie Hebdo dergisinin karikatürlerini, 
Türkiye`de seçki şeklinde basan Cumhuriyet Gazetesine 
yönelik AKP iktidarının baskı ve kışkırtmalarıyla linç kam-
panyası başlatılmış, gazete gerici çevreler tarafından hedef 
gösterilmiştir.

Gazetenin dağıtım araçları Charlie Hebdo dergisinin ka-
rikatürlerini yayınlayacağının duyulması üzerine hukuka 
aykırı şekilde durdurulup aranmış ve ardından gerici sal-
dırganlar gazete önünde ve sosyal medyada tehditlerde 
bulunmuşlardır. Son olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcı-
lığı tarafından Charlie Hebdo dergisi karikatürlerini yayım-
ladığı için Cumhuriyet Gazetesi ile iki yazarı hakkında ‘halkı 
kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama‘ iddiası ile resen 
soruşturma başlatılmıştır. Bu da yetmemiş ve konuyla ilgili 
yayın yasakları devreye girerek basın ve ifade özgürlüğü 
en tepeden çiğnenmiştir. 

Makina Mühendisleri Odası insanlığın ve Cumhuriyetin 
temel değerleri olan demokrasi, insan hakları, düşünce 
ve basın özgürlüğünün her zaman yanındadır. Odamız 
bu özgürlüklere tahammülü olmayan iktidarın ve gerici 
saldırganların karşısında olup, oluşturulmaya çalışılan bu 
demokrasi dışı atmosferin karşısında bilimin öncülüğünde 
aydınlık bir gelecek yaratma mücadelesinin yanında yer 
alacaktır.

Birçok yazarı karanlık güçler tarafından katledilen, onlar-
ca saldırıya hedef olan Cumhuriyet Gazetesi‘ne yönelik her 
türlü baskı ve saldırı girişimlerini şiddetle kınıyor, dayanış-
ma içerisinde olduğumuzu kamuoyuyla paylaşıyoruz.

TMMOB Makina Mühendisleri Odası 

Yönetim Kurulu
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Bilindiği üzere 20 yaşındaki Özgecan Aslan kardeşimi-
ze tecavüz edildi, yakılarak katledildi. Bu vahşet, haklı bir 
toplumsal infiale yol açtı, kadınların, kadın-erkek duyarlı 
herkesin haklı tepkilerine neden oldu. Zira AKP‘nin “yeni 
Türkiye”si, kadınların sürekli olarak aşağılandığı, ikincilleş-
tirmenin sistematik hale geldiği, kadın cinayetlerinin yüz-
de 1.400 arttığı, kadın bedeninin, kimliğinin ve emeğinin 
bir bütün olarak sömürüldüğü, nesneleştirildiği, kadın ci-
nayetlerinin ve toplumsal cinsiyet eşitsizliklerinin arttığı; 
sokaklarında Türkiyeli-Suriyeli kadın ve çocukların dilenci 
yapıldığı ve pazarlandığı bir ülke haline gelmiştir.

Kadın cinayetlerinin arttığı, kadınları kapatmanın ve kö-
leler gibi sömürmenin peşindeki AKP iktidarının kadınlara 
yönelik gerici uygulamalarını saymakla bitirmek olanaklı 
değil. Çocuk-ergen tüm kadınların evlere ve ucuz işgücü 
depolarına hapsedilmek istendiği, dinsel gerici ideolojiler 
ile eğitim ve nüfus planlamasının kürtaj politikalarında bu-
luştuğu, çocuk gelinliğinin yaygınlaştığı, kadın bedeninin 
bir mülkiyet/sahiplik alanı olarak görüldüğü, kadınların 
gülmelerine, kahkaha atmalarına karşı çıkıldığı, hamilele-

rin sokağa çıkmamasının fetva edildiği, kadın ve erkeğin 
eşitliğinin fıtrata ters olduğunun söylendiği, doğum kont-
rolünün vatana ihanet olarak nitelendiği, kadın spiker izle-
menin caiz olmadığı, her çalışan kadının gözü doymamış 
erkek olduğu vb. sayısız çirkin ve aşağılık örnek var.

Ancak kadınlar bu sömürücü, saçma ve Ortaçağ kalıntısı 
söz ve yaklaşımlara, meydanlara çıkarak, mücadele ederek 
yanıt veriyorlar, AKP‘nin kurmak istediği “yeni Türkiye”ye 
teslim olmayacaklarını gösteriyorlar.

TMMOB Makina Mühendisleri Odası (MMO), Özgecan 
Aslan katliamını ve bütün kadın cinayetlerini nefretle kına-
maktadır. MMO üyeleri, bugün kadınların ülke genelinde 
düzenleyeceği eylemleri destekleyecektir. Bugün ve her 
zaman kadınların mücadelelerinin yanında olacağız.

Kadın-erkek elele, kadın cinayetlerine, kadın sömürüsü-
ne ve AKP iktidarına karşı direnişe..

TMMOB Makina Mühendisleri Odası 

Yönetim Kurulu

ÖZGE CAN‘IMIZI YAKTILAR, CANIMIZ YANIYOR!
ÖZGECAN ASLAN KATLİAMINI VE

BÜTÜN KADIN CİNAYETLERİNİ KINIYORUZ
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MMO HATAY İL TEMSİLCİLİĞİNDE “ASANSÖR
KONTROL KRİTERLERİ” SEMİNERİ YAPILDI

BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ 
MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ`NÜ ZİYARET ETTİK

05 Ocak 2015 tarihinde, MMO Hatay İl Temsilciliğinde “Asan-
sör Kontrol Kriterleri” semineri yapıldı. Seminer, MMO Adana 
Şube Teknik Görevlisi Kerem ŞAHİN`in sunumu ve 21 üyemi-
zin katılımıyla gerçekleşti.

07 Ocak 2015 tarihinde, Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Ma-

kina Mühendisliği Bölümü`nü ziyaret ettik.Ev sahipliğini BTÜ 

Makina Mühendisliği Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Naime Filiz 

TÜMEN ÖZDİL, Bölüm Başkan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Cihan 

YILDIRIM ve Yrd. Doç. Dr. Tural TUNAY`ın yaptığı, Şube çalış-

maları ve Oda-Bölüm ilişkilerinin değerlendirildiği ziyarete, 

MMO Adana Şube Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin ATICI, 

Şube Yönetim Kurulu Sekreteri Erdal TAŞ, Şube Yönetim Kuru-

lu Yedek Üyesi Arzu PEKDUR ve Şube Müdürü Elif DOĞRUYOL 

katıldı.

07 Ocak 2015 tarihinde, Bilim ve Teknoloji Üniversitesi En-
düstri Mühendisliği Bölümü`nü ziyaret ettik. Ev sahipliğini 
BTÜ Endüstri Mühendisliği Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Mus-
tafa GÖKÇEN ve Öğretim Görevlisi Nuşin UNCU’nun yaptığı, 
Şube çalışmaları ve Oda-Bölüm ilişkilerinin değerlendirildiği 
ziyarete, MMO Adana Şube Yönetim Kurulu Başkanı Hüse-
yin ATICI, Şube Yönetim Kurulu Yedek Üyesi Arzu PEKDUR ve 
Şube Müdürü Elif DOĞRUYOL katıldı.

BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ MAKİNA 
MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ`NÜ ZİYARET ETTİK KOZAN BELEDİYESİ İLE ASANSÖR PROTOKOLÜ 

YENİLENDİ

13 Ocak 2015 tarihinde, Kozan Belediyesi ile Makina Mühen-
disleri Odası Adana Şube`si arasında Asansörlü Binaların 
Asansörlerinin Yıllık Kontrolü Hakkında İşbirliği Protokolü 
imzalandı. Buna göre, Kozan Belediyesi sınırları içindeki 
asansörlü binaların asansörlerinin tescil ve yıllık kontrolü bir 
yıl boyunca A Tipi Muayene Kuruluşu olan Makina Mühendis-
leri Odası Adana Şubesi tarafından gerçekleştirilecek. Kozan 
Belediyesi‘nde imzalanan Asansör protokolü imza törenine 
Şubemiz adına MMO Adana Şube Yönetim Kurulu Sekreteri 
Erdal TAŞ ve Şube Yönetim Kurulu Saymanı Ümit Galip UNCU 
katıldı. Kozan Belediyesi adına ise Başkan Musa ÖZTÜRK ve 
Belediyesi Mecis Üyesi İskender BOZKURT katıldı.   
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TAVAN VİNCİ OPERATÖRÜ YETİŞTİRME 
KURSU ADANA ORGANİZE SANAYİ 
BÖLGESİ`NDE YAPILDI

21-23 Ocak 2015 tarihleri arasında, Adana Organize Sanayi 
Bölgesi`nde “Tavan Vinci Operatörü Yetiştirme Kursu” MMO 
Adana Şube Teknik Görevlisi Halil BULUCU`nun eğitmenliği 
ve 28 kursiyerin katılımıyla yapıldı.

BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ
PROF. DR. ADEM ERSOY ŞUBEMİZİ ZİYARET ETTİ

14 Ocak 2015 tarihinde, Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektö-
rü Prof. Dr. Adem ERSOY Şubemizi ziyaret etti. Ev sahipliğini 
MMO Adana Şube Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin ATICI, 
Şube Yönetim Kurulu Başkan Vekili Hüseyin KALANTOR, Şube 
Yönetim Kurulu Sekreteri Erdal TAŞ, Şube Yönetim Kurulu 
Üyesi Mustafa DEMİRYÜREK, MMO Onur Kurulu Üyesi M. 
Selçuk GÖNDERMEZ, MMO Denetleme Kurulu Üyesi Ali ÖZ-
DEMİR ve Şube Müdürü Elif DOĞRUYOL`un yaptığı ziyarette, 
Şube çalışmaları ve Oda-Üniversite ilişkileri değerlendirildi.

VI. EREN - ONUR DEMİRCAN HALI SAHA TURNUVASI 
FİNAL MAÇI İLE TAMAMLANDI

Şubemiz tarafından trafik kazasında yaşamını yitiren öğ-
renci üyelerimiz Eren-Onur DEMİRCAN adlı ikiz kardeşlerin 
anısını yaşatmak amacıyla düzenlenen ve geleneksel hale 
getirilen Ç.Ü. Mühendislik Bölümü öğrencilerinin oluşturdu-
ğu takımların mücadele ettiği Eren-Onur Demircan halı saha 
futbol turnuvasının 6.sı 18 Ocak 2015 tarihinde final maçıyla 
tamamlandı.Yapılan kupa törenine, MMO Adana Şube Yöne-
tim Kurulu Başkanı Hüseyin ATICI, Şube Yönetim Kurulu Baş-
kan Vekili Hüseyin KALANTOR, Şube Yönetim Kurulu Üyesi 
Mustafa DEMİRYÜREK, MMO Denetleme Kurulu Üyesi Ali ÖZ-
DEMİR, Ankara`da oturan İkizlerin babası Süleyman DEMİR-
CAN, annesi Necla DEMİRCAN ile çok sayıda öğrenci katıldı.

İŞARETÇİ VE SAPANCI KURSU YAPILDI

21 Ocak 2015 tarihinde, MMO Adana Şube Eğitim Salonu’ 
nda, “İşaretçi ve Sapancı Kursu” MMO Adana Şube Teknik 
Görevlisi Okan ERDENİZ`in eğitmenliği ve 12 çalışanın katı-
lımıyla yapıldı.

LPG DOLUM TESİSİ BOŞALTIM PERSONELİ 
KURSU MMO İSKENDERUN İLÇE 
TEMSİLCİLİĞİNDE YAPILDI

20-21 Ocak 2015 tarihleri arasında, MMO İskenderun İlçe 
Temsilciliğinde “LPG Dolum Tesisi Boşaltım Personeli Kursu” 
MMO İskenderun İlçe Temsilciliği Teknik Görevlisi Mahmut 
ÖZER`in eğitmenliği ve 6 kursiyerin katılımıyla yapıldı.

MMO NİĞDE İL TEMSİLCİLİĞNDE LPG DOLUM 
BOŞALTIM PERSONELİ KURSU YAPILDI

26-27 Ocak 2015 tarihleri arasında, MMO Niğde İl Temsilci-
liğinde “LPG Dolum Boşaltım Personeli Kursu” MMO Niğde İl 
Temsilciliği Teknik Görevlisi Bekir TUNÇ`un eğitmenliği ve 12 
kursiyerin katılımıyla yapıldı

İŞARETÇİ VE SAPANCI KURSU YAPILDI

27 Ocak 2015 tarihinde, MMO Adana Şube Eğitim Salonu’nda, 
“İşaretçi ve Sapancı Kursu” MMO Adana Şube Teknik Görev-
lisi Okan ERDENİZ`in eğitmenliği ve 8 çalışanın katılımıyla 
yapıldı.
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KAZAN OPERATÖRÜ YETİŞTİRME KURSU 
ADANA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ’NDE 
YAPILDI

27-30 Ocak 2015 tarihleri arasında, Adana Organize Sanayi 
Bölgesi`nde  “Kazan Operatörü Yetiştirme Kursu” MMO Ada-
na Şube Teknik Görevlisi Halil BULUCU`nun eğitmenliği ve 9 
çalışanın katılımıyla yapıldı.

İŞ MAKİNALARI FORKLİFT OPERATÖRÜ 
YETİŞTİRME KURSU HATAY YETİŞEN 
PLASTİK`TE YAPILDI

02-06 Şubat 2015 tarihleri arasında, Hatay Yetişen Plastik`te  
“İş Makinaları Forklift Operatörü Yetiştirme Kursu” MMO 
Adana Şube Teknik Görevlisi Halil BULUCU`nun eğitmenliği 
ve 12 çalışanın katılımıyla yapıldı.

LPG OTOGAZ İSTASYONLARI SORUMLU MÜDÜR 
KURSU YAPILDI

VIII. İSG KONGRESİ DÜZENLEME DANIŞMANLAR 
YÜRÜTME KURULLARI ORTAK TOPLANTISI YAPILDI

30 Ocak-01 Şubat 2015 tarihleri arasında, MMO Adana Şube 
Eğitim Salonu`nda  “LPG Otogaz İstasyonları Sorumlu Mü-
dür Kursu” MMO Adana Şube Yönetim Kurulu Başkan Vekili 
Hüseyin KALANTOR`un açılış konuşması, Makina Mühendisi 
Ayhan ANLAR`ın eğitmenliği ve 23 TMMOB üyesinin katılı-
mıyla yapıldı.

31 Ocak 2015 tarihinde, MMO Adana Şube Toplantı Salonu’nda 
VIII. Ulusal İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kongresi Düzenleme, 
Danışmanlar, Yürütme Kurulları ortak toplantısı yapıldı. Top-
lantıya Düzenleme, Danışmanlar ve Yürütme Kurulu Üyeleri 
katıldı. MMO Yönetim Kurulu Saymanı Tahsin AKBABA‘ nın 
açılış konuşmasıyla başlayan toplantıda; Kongre Sekreteri Elif 
DOĞRUYOL Kongre geçmiş çalışmaları hakkında bilgilendir-
me yaptı. Kongre bildiri - panel - konferans konu/konuşmacı-
ları ve hazırlık çalışmaları tartışıldı. Toplantı dilek ve önerilerle 
sona erdi.

İŞARETÇİ VE SAPANCI KURSU YAPILDI

02 Şubat 2015 tarihinde, MMO Adana Şube Eğitim Salonu’nda, 
“İşaretçi ve Sapancı Kursu” MMO Adana Şube Teknik Görev-
lisi Okan ERDENİZ’in eğitmenliği ve 17 çalışanın katılımıyla 
yapıldı.

ASANSÖR AVAN MÜHENDİS YETKİLENDİRME KURSU 
YAPILDI

09-10 Şubat 2015 tarihleri arasında, MMO Adana Şube Eğitim 
Salonu`nda  “Asansör Avan Mühendis Yetkilendirme Kursu” 
MMO Adana Şube Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin ATICI`nın 
açılış konuşması, MMO Adan Şube Teknik Görevlisi Kerem 
ŞAHİN`in eğitmenliği ve 20 üyemizin katılımıyla yapıldı.

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ
PROF. DR. MUSTAFA KİBAR’I ZİYARET ETTİK

09 Şubat 2015 tarihinde, 8.Ulusal İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği 
Kongresi hazırlıkları çerçevesinde, Çukurova Üniversitesi Rek-
törü Prof. Dr. Mustafa KİBAR’ı makamında ziyaret ederek görüş 
alışverişinde bulunduk. Ziyarete, MMO Adana Şube Yönetim 
Kurulu Başkanı Hüseyin ATICI, Şube Yönetim Kurulu Sekreteri 
Erdal TAŞ, Kongre Düzenleme ve Yürütme Kurulu Üyesi Mah-
mut TEBERİK ve Şube Müdürü Elif DOĞRUYOL katıldı.
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ASANSÖR MÜHENDİS YETKİLENDİRME KURSU 
YAPILDI

11-13 Şubat 2015 tarihleri arasında, MMO Adana Şube Eğitim 
Salonu`nda “Asansör Mühendis Yetkilendirme Kursu” MMO 
Adana Şube Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa DEMİRYÜREK`in 
açılış konuşması, MMO Adana Şube Teknik Görevlisi Kerem 
ŞAHİN`in eğitmenliği ve 19 üyemizin katılımıyla yapıldı.

DOĞALGAZ İÇ TESİSAT MÜHENDİS YETKİLENDİRME 
KURSU YAPILDI

16-19 Şubat 2015 tarihleri arasında, MMO Adana Şube Eği-
tim Salonu`nda  “Doğalgaz İç Tesisat Mühendis Yetkilendir-
me Kursu” MMO Adana Şube Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa 
DEMİRYÜREK`in açılış konuşması, Makina Mühendisi Ünal 
YILMAZ`ın eğitmenliği ve 18 üyemizin katılımıyla yapıldı.

İŞ MAKİNALARI FORKLİFT OPERATÖRÜ YETİŞTİRME 
KURSU YAPILDI

ÇUKUROVA BELEDİYESİ İLE ASANSÖR PROTOKOLÜ 
YENİLENDİ

16-20 Şubat 2015 tarihleri arasında, MMO Adana Şube Eği-
tim Salonu`nda  “İş Makinaları Forklift Operatörü Yetiştir-
me Kursu” MMO Adana Şube Müdürü Elif DOĞRUYOL`un 
açılış konuşması, MMO Adana Şube Teknik Görevlisi Halil 
BULUCU`nun eğitmenliği ve 16 kursiyerin katılımıyla yapıldı.

18 Şubat 2015 tarihinde, Çukurova Belediyesi ile Makina Mü-
hendisleri Odası Adana Şube`si arasında Asansörlü Binala-
rın Asansörlerinin Yıllık Kontrolü Hakkında İşbirliği Protokolü 
imzalandı. Buna göre, Çukurova Belediyesi sınırları içindeki 
asansörlü binaların asansörlerinin tescil ve yıllık kontrolü 
bir yıl boyunca A Tipi Muayene Kuruluşu olan Makina Mü-
hendisleri Odası Adana Şubesi tarafından gerçekleştirilecek. 
Protokol imza törenine, Çukurova Belediye Başkanı Soner 
ÇETİN, MMO Adana Şube Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin 
ATICI, Şube Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Emir KAVİ, TMMOB 
Yönetim Kurulu Üyesi Bahattin ŞAHİN ve  Şube Müdürü Elif 
DOĞRUYOL katıldı. 

BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ MAKİNA 
MÜHENDİSLİĞİ HAZIRLIK SINIF ÖĞRENCİLERİYLE 
TANIŞMA TOPLANTISI YAPILDI

19 Şubat 2015 tarihinde, Bilim ve Teknoloji Üniversitesi’nde, 
MMO Adana Şube Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin ATICI, 
Şube Yönetim Kurulu Başkan Vekili Hüseyin KALANTOR, Şube 
Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa DEMİRYÜREK, Şube Yönetim 
Kurulu Yedek Üyesi Arzu PEKDUR, Şube Müdürü Elif DOĞRU-
YOL, BTÜ Makina Mühendisliği Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. 
Naime Filiz TÜMEN ÖZDİL, Bölüm Öğretim Üyeleri ve BTÜ 
Makina Mühendisliği Bölümü Hazırlık Sınıf Öğrencilerinin 
katıldığı tanışma amaçlı yemekli toplantı düzenlendi. Açılış 
konuşmalarını MMO Adana Şube Yönetim Kurulu Başkanı 
Hüseyin ATICI ve BTÜ Makina Mühendisliği Bölüm Başkanı 
Yrd. Doç. Dr. Naime Filiz TÜMEN ÖZDİL’in yaptığı toplantıda, 
Oda Kuruluş Amacı, Faaliyetleri, Oda-Öğrenci ve Oda-Bölüm 
ilişkilerinden söz edildi.
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ADANA İNŞAAT FUARI`NDA STAND AÇTIK

19-22 Şubat 2015 tarihleri arasında, TÜYAP Adana Ulusla-
rarası Fuar ve Kongre Merkezi`nde yapılan Adana İnşaat 
Fuar`ında; bülten, broşür, gerçekleşecek etkinlik afişleri ve 
yayınlarımızla yer aldık.

LPG TAŞIMA PERSONELİ KURSU YAPILDI

TÜYAP ADANA ULUSLARARASI FUAR VE KONGRE 
MERKEZİ`NDE “DOĞALGAZIN UYGULAMA ESASLARI 
VE ENERJİ TASARRUFU” SEMİNERİ YAPILDI

20 Şubat 2015 tarihinde, MMO Adana Şube Eğitim Salonu’nda 
“LPG Taşıma Personeli Kursu” MMO Adana Şube Müdürü Elif 
DOĞRUYOL`un açılış konuşması, MMO Adana Şube Teknik 
Görevlisi Emin Can ALKAN`ın eğitmenliği ve 16 kursiyerin  
katılımıyla yapıldı.

20 Şubat 2015 tarihinde, TÜYAP Adana Uluslararası Fuar ve 
Kongre Merkezi`nde yapılan Adana İnşaat Fuar`ında “Doğalga-
zın Uygulama Esasları ve Enerji Tasarrufu” semineri yapıldı. Semi-
ner, Makina Mühendisi Ünal YILMAZ’ın sunumuyla gerçekleşti.

ENDÜSTRİYEL VE BÜYÜK TÜKETİMLİ TESİSLERİN 
DOĞALGAZA DÖNÜŞÜMÜ MÜHENDİS 
YETKİLENDİRME KURSU YAPILDI

MMO NİĞDE İL TEMSİLCİLİĞNDE LPG DOLUM 
BOŞALTIM PERSONELİ KURSU YAPILDI

21-24 Şubat 2015 tarihleri arasında, MMO Adana Şube Eği-
tim Salonu`nda “Endüstriyel ve Büyük Tüketimli Tesislerin Do-
ğalgaza Dönüşümü Mühendis Yetkilendirme Kursu” Makina 
Mühendisi Ünal YILMAZ`ın eğitmenliği ve 23 üyemizin katı-
lımıyla yapıldı.

23-24 Şubat 2015 tarihleri arasında, MMO Niğde İl Temsilci-
liğinde “LPG Dolum Boşaltım Personeli Kursu” MMO Niğde İl 
Temsilciliği Teknik Görevlisi Bekir TUNÇ`un eğitmenliği ve 8 
kursiyerin katılımıyla yapıldı.

İŞ MAKİNALARI FORKLİFT OPERATÖRÜ 
YETİŞTİRME KURSU ADANA ORGANİZE 
SANAYİ BÖLGESİ`NDE YAPILDI

23-27 Şubat 2015 tarihleri arasında, Adana Organize Sanayi 
Bölgesi`nde “İş Makinaları Forklift Operatörü Yetiştirme 
Kursu” MMO Adana Şube Teknik Görevlisi Okan ERDENİZ`in 
eğitmenliği ve 24 çalışanın katılımıyla yapıldı.

MMO HATAY İL TEMSİLCİLİĞİNDE LPG DOLUM 
BOŞALTIM PERSONELİ KURSU YAPILDI

26-27 Şubat 2015 tarihleri arasında, MMO Hatay İl Temsilci-
liğinde “LPG Dolum Boşaltım Personeli Kursu” MMO Hatay İl 
Temsilciliği Teknik Görevlisi Melih SAYIN`ın eğitmenliği ve 17 
kursiyerin katılımıyla yapıldı.
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• TMMOB Makina Mühendisleri Odası Adana Şubesi 22. Dö-
nem Enerji Komisyonu tarafından, insan hayatında oldukça 
önemli bir yer tutan enerjinin gereği kadar ve bilinçli olarak 
kullanılmasını sağlamak için her yıl  ocak ayının 2. haftasında 
kutlanan “ENERJİ VERİMLİLİĞİ HAFTASI” kapsamında bazı et-
kinlikler düzenlenmiştir.

• Enerjide tutum, sınırlı enerji kaynağının en verimli biçimde 
kullanımıdır. Gereksiz enerji tüketiminin ve kayıplarının azaltıl-
masıdır. Enerjide tasarruf aynı işi daha az enerji ile yapmaktır.

• Dünya’da enerji tüketiminin bu şekilde devam etmesi duru-
munda 2020 yılında fosil yakıt kaynaklarının yarısının tüketil-
miş olacağı tahmin edilmektedir. Fosil kaynaklar, sadece ya-
kıt olarak değil aynı zamanda başta ilaç olmak üzere kimya 
sektöründe pek çok alanda kullanılmaktadır. Bu yönü ile de 
korunması en azından tüketiminin azaltılması önemlidir.

• Kömür veya petrol gibi fosil yakıtların yanması sonucu, da-
ima CO2 oluşur. Yapılan ölçümler milyonlarca yıldır 180-280 
ppm arasında değişen CO2 seviyesinin günümüzde 360 ppm 
seviyesine çıktığını göstermektedir. 

• Karbondioksit diğer sera gazlarına göre %55’lik bir oranla, 
doğal sıcaklık dengelerinin bozulmasında en büyük etkiyi ya-
parak Küresel Isınma’ ya neden olmaktadır.

• Enerji tasarrufu yapmak hem aile hem devlet bütçesi için de 
önemlidir. 

• Enerji verimli kullanılırsa faturalara daha az para ödenecek 
ve aile bütçesine katkı sağlanacaktır. Ayrıca kullandığımız 
enerjinin yaklaşık %60’ı başka ülkelerden alınmakta ve öde-
me döviz olarak yapılmaktadır.

• 12-16 Ocak 2015 tarihleri arasında düzenlediğimiz etkinlik-
ler şöyledir :

ENERJİ VERİMLİLİĞİ HAFTASI ETKİNLİKLERİ

“GÜNEŞ ENERJİSİYLE ELEKTRİK ÜRETİMİ” SEMİNERİ
12	Ocak	2015	tarihinde,	MMO	Adana	Şube	Eğitim	Salonu`nda,	“Güneş	Enerjisiyle	Elektrik	Üretimi”	
semineri,  MMO Adana Şube Yönetim Kurulu Başkan Vekili Hüseyin KALANTOR`un açılış konuş-
ması,	 Endüstri	Mühendisi	Hakan	YARBULDU,	 Elektronik	 ve	Haberleşme	Mühendisi	Nuh	KAR`ın	
sunumları ve 70 üyemizin katılımıyla gerçekleşti.

“POMPALARDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ” SEMİNERİ
13	Ocak	2015	tarihinde,	MMO	Adana	Şube	Eğitim	Salonu`nda,	 “Pompalarda	Enerji	Verimliliği”				
semineri, MMO Adana Şube Yönetim Kurulu Başkan Vekili Hüseyin KALANTOR`un açılış konuş-
ması,	Endüstri	Mühendisi	Vahap	UĞURLUDEMİR`in	sunumu	ve	40	üyemizin	katılımıyla	gerçekleşti.

“RÜZGAR ENERJİSİ” SEMİNERİ
14	 Ocak	 2015	 tarihinde,	 MMO	 Adana	 Şube	 Eğitim	 Salonu`nda,	 “Rüzgar	 Enerjisi”	 semineri,	
MMO	Adana	Şube	Yönetim	Kurulu	Başkan	Vekili	Hüseyin	KALANTOR`un	açılış	konuşması,	Enerji									
Sistemleri	Mühendisi	Serkan	ÇAĞ`ın	sunumu	ve	32	üyemizin	katılımıyla	gerçekleşti.

“DOĞALGAZLI SOĞUTMA SİSTEMLERİ” SEMİNERİ
15	Ocak	2015	tarihinde,	MMO	Adana	Şube	Eğitim	Salonu`nda,	“Doğalgazlı	Soğutma	Sistem-
leri”	 semineri,	MMO	Adana	 Şube	 Yönetim	Kurulu	 Başkan	Vekili	Hüseyin	 KALANTOR`un	açılış	
konuşması, Makina Mühendisi Murat ATAŞER`in sunumu ve 30 üyemizin katılımıyla gerçekleşti.

ITC KATI ATIK ARITMA TESİSİNE TEKNİK GEZİ
16 Ocak 2015 tarihinde, 16 üyemiz ve MMO Adana Şube Yönetim Kurulu Başkan Vekili Hüseyin 
KALANTOR`un	katılımıyla	Sofulu	ITC	Katı	Atık	Arıtma	Tesisine	teknik	gezi	düzenlendi.
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TMMOB ODA BAŞKANLARI MİMAR, MÜHENDİS VE
ŞEHİR PLANCISI MİLLETVEKİLLERİYLE BİRARAYA GELDİ

TMMOB Yönetim Kurulu üyeleri ve bağlı oda yöneticile-
ri TMMOB yasası ve torba yasalarla ilgili olarak muhalefet 
partilerinin mühendis, mimar ve şehir plancısı vekilleriyle 
TBMM’de kahvaltılı toplantıda bir araya geldi. Toplantıda 
vekillere yasalarla ilgili bilgi verilirken, sonrasında TBMM 
basın bürosunda bir açıklama yapıldı.

TBMM`de 14 Ocak 2015 Çarşamba günü yapılan toplan-
tıya; CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak, CHP Millet-
vekilleri İlhan Demiröz, Gökhan Günaydın, Tolga Çandar, 
İdris Yıldız, Vahap Seçer, Kemal Ekinci, Süleyman Çelebi, 
Ali İhsan Kalkavan, M. Serdar Soydan, Muhammet Rıza 
Yalçınkaya, Musa Çam, Sakine Öz, Kemal Değirmendere-
li, Osman Aydın, Ali Sarıbaş, Ramazan Kerim Özkan, Haluk 
Eyidoğan, Ali Rıza Öztürk,  Malik Ecder Özdemir, MHP Mil-
letvekilleri Seyfettin Yılmaz, Alim Işık, Bağımsız Milletvekili 
Hami Yıldırım katıldı.

Toplantıya katılan TMMOB Yönetim Kurulu üyeleri; YK 
Başkanı Mehmet Soğancı, II. Başkan Züber Akgöl, Sayman 
Üye Bahattin Sahin, Ekrem Poyraz, Ali Fahri Özten, Meh-
met Besleme, Mehmet Torun, Gölay Şakiroğulları, Hakan 
Günay, Kemal Zeki Taydaş, İsmet Aslan, Necati Uyar ve M. 
Tevfik Kızgınkaya; Oda yöneticileri Baran Bozoğlu (ÇMO), 
Hüseyin Yeşil (EMO), Abdullah Zararsız (FMO), Feramuz 
Aşkın (Gemi Mak MO), Sinem Dedetaş (Gemi MO), Yusuf 
Songül (GIDAMO), Nevzat Ersan (İMO), Şevket Demirbaş 
(JFMO), Hüseyin Alan (JMO), Ali Uğurlu (KMO), Ayhan Yük-
sel (MADENMO), Ali Ekber Çakar (MMO), Ercüment Cer-
vatoğlu (MMO), Yüksel Yağan (METEOROLOJİ MO), Eyüp 
Muhcu (MO), Fikret Oğuz (MO), Ali Küçükaydın (OMO), 
Ayşegül Oruçkaptan (Peyzaj MO), Orhan Sarıaltun (ŞPO), 
Hüseyin G. Çankaya (ŞPO), Emre Fidan (TMO), Özden Gün-
gör (ZMO) oldu.

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı`nın 
yaptığı basın açıklaması şöyle :

Değerli Basın Mensupları

Bildiğiniz	gibi	içinde	Örgütümüz	Türk	Mühendis	ve	Mimar	
Odaları Birliği Yasası`ndaki değişikliklerin de yer aldığı bir tor-
ba yasa Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlandı. 
3194 Sayılı İmar Kanunu İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde 
Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarı-
sı adındaki bu torba yasanın dışında İş Sağlığı ve Güvenliği 
Kanunu İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde 
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Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ismiyle bir başka 
torba yasa da TBMM gündeminde. Bu iki torba düzenleme 
üzerine bugün muhalefet partilerinin mühendis, mimar, şe-
hir plancısı milletvekilleriyle bir araya geldik. Sağ olsunlar bizi 
dinlediler.

Değerli Basın Mensupları

Siyasal İktidar, son torba yasalarla kamusal alanlara el koy-
ma ve rant süreçlerinin önündeki son engelleri de kaldırma 
hazırlığında.

AKP İktidarının gündeme getirdiği son iki torba yasa imar, 
yapılaşma, meslek alanları ve çalışma hayatında önemli de-
ğişiklikler getiriyor. Toplamda 24 yasada değişiklik öngören 
taslaklarla ekonomik süreklilik adına öncelikle inşaat sektö-
ründeki düzenlemelerle rant sağlamak isteniyor. Yapı deneti-
mi	alanında	özel	projeler	denetim	kapsamı	dışına	çıkarılıyor;	
yapı denetim kuruluşlarının yapısı değiştirilerek yıkım, riskli 
yapı	tespiti,	her	türlü	proje,	yapı	denetimi	ve	hatta	işveren	adı-
na iş takibi yapabilecek teknik müşavirlik kuruluşlarıyla mes-
lek	 alanlarında	 tekelleşme	 yaratılıyor;	 mühendislik	 projeleri	
olmadan yapı ruhsatı düzenlemesinin önü açılıyor.

Değerli Arkadaşlar,

Bu torba yasalarla;

Doğal ve tarihi sit alanları, ormanlar, meralar, milli parklar, 
kıyılar tarım alanları yapılaşmaya açılabilecek,

Kentlerdeki eğitim ve sağlık alanları, parklar ve hatta me-
zarlıklar dahi özelleştirilebilecek,

İmar hakkı transferi getirilerek vatandaşların tapulu mülk-
lerine para ödenmeden el koyulabilecek.

Kısacası, AKP torba yasa ile kentsel rantı tek merkezden yan-
daşlarına	dağıtmak	üzere	“parası	olana	imar	hakkı”	getiriyor.

Evet, Sevgili Arkadaşlar

Tabi ki bu torbanın içinde AKP`nin rant politikalarının 
önünde en büyük engel olarak gördüğü TMMOB de var.

Çünkü TMMOB ve Odaları;

AKP`nin	 kentler	 üzerindeki	 oyununa	 karşı	 durdu,	 “Kentsel	
dönüşüm”	adı	altında	“rantsal	dönüşüme”	karşı	çıktı,

Çünkü TMMOB ve Odaları;

Yayınladıkları raporlar, basın açıklamaları, açtıkları dava-
larla AKP`nin ormanları, kıyıları, meraları; suyumuzu, topra-
ğımızı yağmalamasının önünde durdular,

Çünkü TMMOB ve Odaları;

Neoliberal politikalarla bu ülkenin yağmalanmasına karşı, 
kamu yararı için mücadele ettiler.
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Çünkü TMMOB ve Odaları;

hukuksal girişimlerle, siyasi iktidarın rant amaçlı politikala-
rına, serbestleştirme, özelleştirme uygulamalarına, yağma ve 
talana	 “dur”	dedi;	 taşeronlaştırma	uygulamalarına,	 işten	çı-
karmalara, işsizlik, yoksulluk ve düşük ücretlere karşı, yüzlerce 
işyerinde direnen işçilerle bir arada oldu.

İşte bu yüzden TMMOB AKP`nin hedefinde… 

Değerli Basın Mensupları

Önce	mali	denetim	tehdidiyle,	sonra	miting	meydanların-
da hedef göstererek, ardından yetkilerini kısıtlayarak TMMOB 
üzerinde vesayet oluşturmaya çalışan iktidar, istediğine bir 
türlü ulaşamayınca şimdi yasasını değiştirerek TMMOB`nin 
örgütlülüğünü dağıtmak, parçalanmış bir yapıyla ülkemizin 
mühendis ve mimarlarının toplumdan yana gür sesini kes-
mek istiyor.

Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu`nun 2009 
yılında meslek örgütleri üzerine hazırladığı raporla başla-
yan baskılar o günden bu yana çeşitli şekillerde sürdürüldü. 
İktidar, dört yıl önce bir gece yarısı operasyonuyla, yabancı 
mimar-mühendisleri ülkemiz mimar-mühendislerinden ay-
rıcalıklı kılacak bir yasa değişikliği yaptı. Üç yıl önce kanun 
hükmünde kararnamelerle yüzlerce yasa ve yönetmelik deği-
şikliği gerçekleştirdi ve bütün ülkeyi imara açtı, bütün yetkileri 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı`nda topladı. TMMOB`yi otoriter 
bir tarzda vesayet altına alma yönünde adımlar attı; 2013 
Temmuz	ayında	yine	bir	“torba	yasa”	içinde	TMMOB	ve	bağlı	
Odalarını sınırlamaya yönelik bir yasa değişikliği daha yaptı. 
İki yıl önceki TMMOB Yasası`nı değiştirme girişimi ise TMMOB 
ve Odalarımızın yürüttüğü kampanya üzerine bizzat Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığı tarafından ertelendi. Ancak bu son torba 
tasarı ile konu tekrar gündeme getirildi.

AKP, TMMOB‘nin örgütlü gücünden ve tarihinden bihaber 
olduğunu bir kez daha ortaya koymaktadır. TMMOB tarihi 
bu yasa gibi yıldırma politikalarına karşı, mücadelelerle do-
ludur. TMMOB`nin mücadeleci geleneğini AKP`nin torbasına 
sığdıramayacaklar.	Örgütümüz	2	yıl	önce	olduğu	gibi	bu	rant	
yasasını, birlikte mücadele ederek yeniden püskürtecektir.

TMMOB, üyelerinden, halkından ve bilimsel çalışmaların-
dan aldığı güçle, ülkenin sömürülmesine, derelerin, ormanla-
rın,  parkların yağmalanmasına ve AKP diktatörlüğüne karşı, 
kamusal alanları korumaya, halkımızın çıkarlarını savunma-
ya ve bu doğrultuda mücadele etmeye, direnmeye devam 
edecektir.

Unutmasınlar ki; TMMOB`yi yok etmeye çalışsalar da;

TMMOB her yerde…

TMMOB Soma`da; Ermenek`te, Zonguldak`ta;

TMMOB, Atatürk Orman Çiftliği`nde;

TMMOB, bu ülkenin toprağının altını üstüne getirenlere 
karşı Kazdağlarında,

TMMOB, emperyal güçlerin dayattığı nükleer santrallere 
karşı Mersin`de, Sinop`ta;

TMMOB, suyumuzun ticarileştirilmesine karşı Karade-
niz’ de, Akdeniz’ de, Ege’ de;

TMMOB, Alakır vadisinde, Artvin Cerattepe`de, Yırca`da, 
Diyarbakır Hevsel bahçelerinde, Burdur`da, Bartın`da, Sa-
karya Karasu`da;

TMMOB, Taksim`de, Gezi`de, Anadolu`da, kentte, kırda 
bu ülke insanının yaşadığı her yerde…

Herkes bilmeli ki;

TMMOB, AKP gericiliği, piyasacılığına ve diktasına tes-
lim olmayacaktır.

Odalarımız ve Birliğimiz TMMOB, 1970`lerden bugünlere 
dek oluşturduğu demokratik mevzileri koruyacaktır. Toplum-
sal muhalefet güçleriyle birlikte eşit, özgür, demokratik, halkı-
nın refah,  kardeşlik ve barış içinde yaşadığı, gericiliğin dog-
matizminin alt edildiği, bilim ve tekniğin aydınlatıcılığındaki 
yeni bir Türkiye mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir.
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SANAYİNİN SORUNLARI VE ANALİZLERİ (II),
SANAYİDE ENFLASYON : ORTALAMANIN ALTINDAKİ VE 

ÜSTÜNDEKİ SEKTÖRLER

TMMOB Makina Mühendisleri Odası Danışmanı değerli 
iktisatçı-yazar Mustafa Sönmez‘in Odamız için hazırladığı 
“Sanayinin Sorunları ve Analizleri (II) Sanayide Enflasyon: 
Ortalamanın Altındaki ve Üstündeki Sektörler” başlıklı araş-
tırma raporunu kamuoyunun bilgisine sunuyoruz. Rapor 
AKP iktidarının son 6 yılında sanayi ürünlerinin fiyat artış-
larını incelemektedir. Rapor yaşanan fiyat artışlarını, sanayi 
alt sektörleri bazında, üretici ve tüketici enflasyonu alan-
larında incelemiş olup, bu fiyat artışlarına kaynaklık eden 
faktörleri ortaya koymayı hedeflemektedir. 2009-2014 dö-
nemi ortalama fiyat artışları, nedenleriyle birlikte ele alındı-
ğında üretici ve tüketici fiyatlarında enflasyona en bü-
yük katkının gıda ve enerjiden geldiği, hükümetin vergi 
toplamanın yanı sıra muhafazakâr bir rejim tesisi için içki 
ve sigarada izlediği fiyat politikasının önemli oranda etki 
ettiği, kur artışlarına karşı oldukça kırılgan ve oligopolistik 
yapısıyla fiyat artırma kabiliyetine sahip otomotiv sektö-
rünün katkısı olduğu sonucuna varılmaktadır. Raporda 
ayrıca sanayi ürün fiyat artışlarıyla konut fiyat artışları 
kıyaslanmış ve konut fiyat artışlarının sanayi ürünleri fiyat 
artışının 5 puan önünde gittiği tespit edilmiştir. Bu fark, 
sanayiden uzaklaşıp inşaata yönelmeyi açıklayan başka 
bir önemli gösterge olarak kabul edilmektedir. Raporun 
özeti aşağıda sunulmaktadır. 

Hem 2014 yılı hem de 2009-2014 dönemi ortalama fiyat 
artışları dikkate alındığında, üretici fiyatlarında da tüketici 
fiyatlarında da dikkati çeken, enflasyona sanayi kanadın-
dan katkı, arzı yetersiz iki sektörden, gıda ve enerjiden gel-
miştir. Bu iki sektöre, hükümetin vergi ve muhafazakârlık 
saikiyle, fiyatlarını sürekli yükselttiği, içki ve sigara sektörü 
de eklenmelidir. 

Sanayi firmaları, 2014 yılında ürettikleri sanayi ürünle-
rinin fiyatlarını, 2013‘e göre yüzde 6,4 oranında artırdılar. 
Dayanıklı tüketim ve ara malı üretenlerin fiyat artışları, or-
talamanın altında kaldı. Sanayideki enflasyonda gıda başı 
çekti. Gıda sanayicileri fiyatlarını 2014‘te yüzde 17,3 artır-
dı ve ortalama imalat sanayi fiyatlarının yaklaşık 10 puan 
üstüne çıkardılar. 2014‘te yaşanan kuraklık, iklim şartların-

dan kaynaklanan arz yetersizliği, yüksek fiyat artışında en 
önemli etken oldu. 

2014‘te fiyatlarını en çok artıranlar sıralamasında gıda-
yı, inşaat sektörüne dönük ağaç ürünleri ve cam-seramik-
çimento ürünlerini kapsayan “mineral ürünler” sektörü 
izledi. İç talebin daralmasının da etkisiyle fiyat artışları 
ortalama ÜFE‘nin (yüzde 6,4) altında kalan sanayi ürünleri 
içinde giyim, otomotiv, bilgisayar-elektronik, beyaz eşya, 
elektronik eşya ve kimyasal ürünler dikkat çekti. 2009-2014 
dönemi dikkate alındığında ise yıllık ortalama fiyatı en çok 
artanlar ham petrol ile rafine petrol ürünleri oldu. Bu dö-
nemde gıdada ortalama yıllık fiyat artışları yüzde 10‘a yak-
laştı.

Konut fiyat artışlarının sanayi ürün fiyat artışlarının 5 
puan önünde gitmesi, hatta bunun İstanbul‘da 15 puana 
kadar çıkması, oldukça dikkat çekici ve sanayiden uzakla-
şıp inşaata yönelmeyi açıklayan çok önemli bir gösterge-
dir. 

Tüketicinin ödediği fiyatlar 2014‘te ortalama olarak 
yüzde 8,2 artış gösterdi. 2014‘te imalat sanayiinde fiyatlar 
en çok otomotiv sanayiinde arttı ve yüzde 14‘e yaklaştı. 
2014‘te gıda sanayinin ürettiği ürünlere tüketicinin ödedi-
ği fiyatlar yüzde 13‘e yakın arttı. Gıda fiyatlarına yakın fiyat 
artışı alkollü içeceklerde görüldü. Alkolsüz içecekler ya da 
meşrubat fiyatları da ortalama yüzde 10 arttı. 

2009-2014 döneminin ortalama TÜFE‘si yüzde 7,5 ola-
rak gerçekleşti. Bu ortalamanın üstünde kalan sektörlere 
bakıldığında alkollü içki üreten alt sektörde fiyatlar yılda 
ortalama yüzde 14,5 artarak ilk sırayı aldı. Sigarada da 
yıllık ortalama fiyat artışları yüzde 14‘e yaklaştı. Otomotiv 
ürünlerinde, yıllık artış ortalaması yüzde 7,6, yani, ortalama 
TÜFE kadar oldu. Son 6 yılın ortalamaları, birçok sanayi alt 
sektöründe fiyat artışlarının, TÜFE‘nin gerisinde kaldığını 
gösteriyor. Özellikle mobilya, ev tekstili, elektronik, giyim-
ayakkabı, züccaciye, ev araç gereçlerinde yıllık ortalama 
fiyat artışları, TÜFE‘nin 1-2 puan altında seyretti. 

Sanayide Enflasyon : Ortalamanın Altındaki ve Üstündeki Sektörler
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TMMOB Makina Mühendisleri Odası olarak, “Sanayinin 
Sorunları ve Analizleri” araştırmalarını yayımlamaya devam 
ediyoruz. Araştırma raporumuzun üçüncüsü sanayinin it-
halata teslim olması üzerinedir.

AKP iktidarında izlenen düşük kur politikasının en önem-
li sonuçlarından biri, üretimde dışa bağımlılığı derinleştir-
mesi olmuştur. Aşırı değerli kur siyaseti, üretimin her ala-
nında dışa bağımlılığı pekiştirmiş, borçlanmayı özendirmiş, 
üretim yerine ithalatı cazip hale getirmiştir. Ekonominin 
son 5 yıllık verileri incelendiğinde dışa bağımlılığın hızlan-
dığı görülmektedir. Rapor, uygulanan ekonomi politikala-
rının başta sanayi ve tarım olmak üzere üretim alanlarında 
yarattığı tahribatları, yerli üretim ve istihdam üzerindeki 
olumsuz sonuçlarını ortaya koymaktadır. Bu alanlardaki 
gerileme nedeniyle inşaat sektörü ve dış rekabete kapalı 
hizmet sektörlerine yönelen sermayenin üretkenlikten hız-
la uzaklaştığı gerçeğinin altını çizen rapor, Türkiye ekono-
misinin AKP iktidarı eliyle ihracatçı bir ekonomi olma tre-
nini çoktan kaçırdığına, cari açığı daraltma hatta cari fazla 
verebilen bir ekonomi olma ihtimalinin çoktan yitirildiğine 
ışık tutmaktadır. Geriye kalanın ise tasarruf sağlamayan, 
borçlanmaya dayalı inşaat veya müteahhitlik işlerinin ol-
duğu ve bu sayede dış kaynak bağımlılığının gün geçtikçe 
daha da derinleştiği belirtilmektedir. Raporun basın özeti 
aşağıda kamuoyuna sunulmaktadır. 

Türkiye`nin son 5 yılı analiz edildiğinde, sanayinin itha-
latının ihracatından daha hızlı arttığı ve bu anlamda dışa 
bağımlılığının daha da hızlandığı görülüyor. Beş yıllık or-
talamalar alındığında ihracatın yıllık artışı yüzde 9`da kalır-
ken ithalattaki yıllık artış yüzde 12`yi bulmaktadır. Başka bir 
deyişle ihracat 3 arttıkça, ithalat 4 artmaktadır. 

Dış ticaret açığında 5 yılın ortalama artışı ise yüzde 22`yi 
bulmuştur. Beş yıl ortalaması olarak ihracatın ithalatı karşı-
lama oranı ancak yüzde 61`dir. 

Sanayide net ihracatçılar içinde ilk 3 sırayı geleneksel 
giyim-tekstil, gıda sektörleri alırken bunları, taşa-toprağa 
dayalı sanayiyi de içeren “Metalik olmayan diğer mineral 
ürünler” sektörü (yani seramik, cam, çimento vb. sektörle-
ri) ve metal eşya sanayii izlemektedir. Net ithalatçıların 
başını çeken enerji ve kimyasal ürünler üreten sektörlerin 
ithalatının neti, toplamın yüzde 52`sine ulaşmıştır. Bu iki 
dal, ithalata bağımlılığın en yüksek olduğu dallardır.

Makine, teçhizat, elektrikli makineler, bilgi işlem, tıbbı 
cihazlar, optik, saat gibi ürünleri kapsayan alt sektörler, net 
ithalatçı grubun bir diğer önemli alt başlığını oluşturmak-
talar. 

Sanayinin ithalata teslim edilmesinde izlenen kur politi-
kası önemli bir yere sahip. Düşük kur, dövizle borçlanan ve 
iç pazara veya ihracata dönük üretim yapan firmaların ithal 
girdi maliyetlerini de düşürürken ithal girdi oranının sürek-
li yükselmesine de zemin hazırladı. Döviz ucuz seyrettiği 
için, eskiden yurtiçinde üretilen birçok şey, daha ucuza ge-
liyor diye, dışarıdan alındı. Aşırı değerli kur siyaseti, üretimi, 
özellikle sanayi üretimini, tarımı, hatta hizmet üretimini 
bile olumsuz etkiledi, ucuz ithalatla temin edilen ürün kar-
şısında yerli ürün tutunamadı, o ürünü üretenler çalışanla-
rına yol vermek zorunda kaldı, inşaat sektörü, dış rekabete 
kapalı hizmet sektörleri sanayiden uzaklaşanların tercihi 
oldu. Üretim yerine ithalat, istihdam yaratmadı, işsizliği 
artırdı. Türkiye`nin ihraç ürünleri, özellikle Dahilde İşleme 
Rejimi kapsamında yüzde 60-70`leri bulan ithal girdilerle 
üretildiği için, ihracat, gerçekte rekabet gücü kazanmadı. 
İhracatçı bile ucuz dövizle hammadde, ara malı sağladığı 
için, ithalatçı davranışı gösterir hale geldi. 

İhracatın artan ölçüde dışa bağımlılığını artıran bu po-
litikaların, özellikle döviz kuru ve dış ticaret, gümrük po-
litikalarının bir bütün halinde gözden geçirilmesi ve yerli 
üretim ile yerli istihdamın korunmasını artıracak önlemle-
rin ivedilikle alınması gerekiyor. 

SANAYİNİN SORUNLARI VE ANALİZLERİ (III)
SANAYİ, İTHALATA TESLİM
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Ülkü Karaalioğlu, kadınların aile yaşamından başlayarak, kamu-
sal yaşam ve siyasal alanda eşitsiz olduklarına, eşit temsil edile-
mediklerine vurgu yaparak, “İktidara geldiğinden beri sistemli bir 
şekilde cinsiyet ayrımını gerici yaklaşımla harmanlayarak adım 
adım dayatan, kadının bedeni ve kararına ilişkin söz söyleme 
hakkını kendinde bulan AKP zihniyeti, 12 yıldır, kadının aleyhi-
ne bu ayrımın giderek derinleştirilmesine, cinsiyetçi rollerin pe-
kiştirilmesine yönelik söylemlerine hız kesmeden devam etti ve 
ediyor. Hatırlarsınız, Cumhurbaşkanı R. Tayyip Erdoğan kadınla 
erkeği eşit konuma getirmenin fıtrata aykırı olduğunu, eşitliğin 
değil ‘adaletin` savunulması gerektiğini söyleyerek kadına yö-
nelik ayrımcı tutumu fıtrat ve adalet kavramlarıyla bir kez daha 
somutlaştırdı. Bu nedenle, aslında eğitim amacıyla düzenlediği-
miz bu Sempozyum; hepimizce malum olan iktidarın kerame-
ti kendinden menkul ‘adalet`  anlayışına olan itirazımızın da bir 
ifadesidir” dedi.

AKP iktidarının kadına yönelik “istihdam” adı altında sunulan 
politikalarını da eleştiren Ülkü Karaalioğlu, şunları söyledi:

“Yeni başbakan Ahmet Davutoğlu da aynı zihniyeti devam et-
tirmekten geri kalmayacağını, geçtiğimiz hafta açıkladığı Ailenin 
ve Dinamik Nüfusun Korunması Programıyla gösterdi. Son iki 
üç yıldır AKP`nin her altı ayda bir kadın istihdamını teşvik etme 
aldatmacası altında sunduğu paketlerin/programlarının sonun-
cusu olan bu program, kadınları ‘annelikle` sınırlıyor.  Yani erkek-
lerle eşit olarak değil, ancak anneliğin kazandırdıklarıyla, erkek-
lerin adaletine sığınarak var olabileceğini vurguluyor ve iki kişi 
arasındaki ilişkiyi ‘aile olmakla` ve heteroseksüel ilişki biçimiyle 
sınırlandırıyor. Kadın emeği sömürüsüne dayanan;  kadını dü-
zenli, güvenceli işler yerine, anneliğe ve ev kadınlığına hapseden; 
kısmi zamanlı düşük ücretli sermaye çalışanı yapan bu cinsiyetçi 
programı reddediyoruz” diye konuştu.

Yaşamın tüm alanlarında, insanlık onuru ve değerleri bakımın-
dan olduğu kadar hak, fırsat ve sorumluluklar açısından da iki 
cins arasındaki eşitliğin tanınması ve gerçekleştirilmesinin temel 
talep olduğunu söyleyen Karaalioğlu, egemen sınıfın çıkarlarına 
hizmet eden cinsiyet ayrımcılığı çözülmeden, özgür ve eşit bir 
toplum yaratılmasının mümkün olmadığı ifade etti.

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı da, TMMOB 
içinde kadın çalışmalarının belli bir noktaya geldiğini, büyük 
oranda kurumsallaştığını belirterek, bu başarının genel kurullar-
da, kurultaylarda yürütülen çalışmalarla kadın üyelere ait oldu-
ğunu söyledi.

Gericiliğin bu kadar yaygınlaştığı, kadın cinayetlerinin hemen 
her gün işlendiği, “6 yaşında kız çocuklarının evlenebileceğinin” 
ifade edildiği günümüz Türkiye`sinde kadın çalışmalarının geliş-
mesini çok değerli bulduğunu ifade eden Soğancı,  “Bizim için 
iki söz çok önemliydi ‘Kadın erkek omuz omuza hayatın her ala-
nında` ve ‘Kadınlar örgütlü TMMOB daha güçlü`. Şimdi bu iki söz 
çok daha önemli. Çünkü TMMOB`nin başında AKP`nin torba yasa 
musibeti var. TMMOB, AKP gericiliğine, piyasacılığına ve diktasına 
asla teslim olmayacaktır. Bu mücadelede kadın erkek hepimizin 
omuz omuza olacağımızı adım gibi biliyorum” diye konuştu.

Sempozyumda 3 oturumda 5 konuşmacı toplumsal cinsi-
yet eşitliği konusunda bildiri sundu. Ayşe Işık Ezer ve M. Hanze 
Gürkaş`ın moderatörlüğünü yaptığı oturumlarda;

İlknur Üstün “Toplumsal Cinsiyet Eşitliğine/Eşitsizliğine Genel 
Bakış, Dr. Nazife Fevziye Sayılan “Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği-
nin İnşası/Derinleştirilmesi: Gericilik”, Doç. Dr. Aksu Bora “Aile 
Modelleri, Gelenek ve Roller”, Yrd. Doç. Dr. Emek Çaylı Rahte “Po-
püler Kültürde ve Toplumsal Yaşamda Cinsiyetcilik”, Prof. Dr. Alev 
Özkazanç “Siyasetin Cinsiyeti ve Feminizm” başlıklı sunumlar 
gerçekleştirdi.

TMMOB 1. KADIN SEMPOZYUMU GERÇEKLEŞTİRİLDİ
TMMOB üyesi mühendis, mimar, şehir plancısı kadınlar ilk kez düzenlenen

TMMOB 1. Kadın Sempozyumu’nda “Toplumsal cinsiyet eşitliği”ni tartıştılar.

TMMOB	Kadın	Çalışma	Grubu	tarafından	TMMOB	Teoman	Öztürk	Öğrenci	Evi	ve	Sosyal	Tesisi’nde
17 Ocak 2015 tarihinde düzenlenen sempozyumun açılışında Kadın Çalışma Grubu Başkanı Ülkü Karaali-

oğlu ve TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı birer konuşma yaptılar.
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TMMOB Genişletilmiş Kadın Çalışma Grubu, TMMOB 
Yasası da dahil bir çok yasada değişiklik yapmayı öngören 
torba yasa tasarısına ilişkin olarak 18 Ocak 2015 tarihinde 
bir basın açıklaması yaptı.

TMMOB Kadın Çalışma Grubu, IKK Kadın, Oda Kadın, 
Şube Kadın komisyonu üyeleri ve geçmişte bu organlarda 
çalışmış asıl ve yedek üyelerden oluşan “TMMOB Geniş-
letilmiş Kadın Çalışma Grubu” 18 Ocak 2015 Pazar günü 
TMMOB Teoman Öztürk Öğrenci Evi ve Sosyal Tesisi`nde 
toplandı. TMMOB`deki kadın örgütlenmesi, yapılan çalış-
malar, Kadın Kurultayı hazırlıkları gibi konuları değerlendi-
ren TMMOB Genişletilmiş Kadın Çalışma Grubu, TMMOB 
Yasası da dahil bir çok yasada değişiklik yapmayı öngören 
torba yasa tasarısına ilişkin de bir basın açıklaması yaptı.

TORBA YASA İLE TMMOB`YE YAPILAN SALDIRI          
ÜLKEMİZE VE HALKIMIZA YAPILAN BİR SALDIRIDIR

On iki yıllık iktidarı boyunca sistemli bir şekilde cinsiyet 
ayrımını gerici yaklaşımla harmanlayarak adım adım daya-
tan, kadının bedeni ve kararına ilişkin söz söyleme hakkını 
kendinde bulan, kadının aleyhine bu ayrımın giderek de-
rinleştirilmesine, cinsiyetçi rollerin pekiştirilmesine yönelik 

söylemlerine hız kesmeden devam eden AKP`nin kadın 
haklarına yönelik saldırıları o kadar çok yönlü ve sürekli 
hale gelmiştir ki; artık bunun tamamen ideolojik ve sis-
tematik bir hükümet politikası olduğu apaçık ortadadır. 
Amaç kadını toplumsal hayattan silmektir.

Bir gün kürtaj yasağı; ertesi gün kadın katillerinin ve 
çocuk tecavüzcülerinin nerdeyse sırtını sıvazlayacak nite-
likteki cezalar,  taciz ve tecavüze uğrayan kadınların hu-
kuki süreçte yaşadığı mağduriyetler, eğitim sisteminde 
özellikle kız çocuklarını mağdur eden cinsiyetçi ve gerici 
düzenlemeler, başörtüsü özgürlüğü adı altında küçücük 
çocukların cinsel nesnelere dönüştürülmesi, kadını dü-
zenli, güvenceli işler yerine, anneliğe ve ev kadınlığına 
hapseden,  esnek, kısmi zamanlı düşük ücretli sermaye ça-
lışanı yapan kadın emeği sömürüsüne dayanan cinsiyetçi 
programların dayatılması, kısacası her gün yeni bir saldırı 
ile karşı karşıyayız.

İktidara geldiği günden bugüne kadar demokratik, öz-
gürlükçü, eşitlikçi her türlü politika ve uygulamaların içi-
ni boşaltarak, ayrımcı ve gerici yaklaşımını ortaya koyan 
AKP`nin saldırıları kadınlarla sınırlı değil elbette.

TMMOB GENİŞLETİLMİŞ KADIN ÇALIŞMA GRUBU :  TORBA YASA İLE TMMOB`YE 
YAPILAN	SALDIRI	ÜLKEMİZE	VE	HALKIMIZA	YAPILAN	BİR	SALDIRIDIR
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Tüm ülkeyi yeniden dönüştürme çabaları ile halka ait 
tüm alanları sermayeye açan, kentsel ve doğal değerleri 
talan etme politikalarında artık son aşamaya gelen Siyasal 
İktidar, hazırladığı torba yasalarla kamusal alanlara el koy-
ma ve rant süreçlerinin önündeki son engelleri de kaldır-
maya hazırlanıyor.

Tabi ki bu torbanın içinde AKP`nin, rant politikalarının 
önünde en büyük engel olarak gördüğü TMMOB de var.

Çünkü TMMOB, bilimsel bilgi ışığında görüş ve eleştiri-
lerini kamuoyu ile paylaşarak iktidarın bilinçli bir şekilde 
halktan gizlediği gerçekleri açığa çıkarmaktadır.

Yaşamın tüm alanlarında, insanlık onuru ve değerleri ba-
kımından olduğu kadar hak, fırsat ve sorumluluklar açısın-
dan da iki cins arasındaki eşitliği savunan TMMOB, daima 
kamu yararından yana tavır almış, iktidarda hangi siyasi ira-
de olursa olsun bilimin, hukukun ve tekniğin gerektirdiği 
doğruları söylemiş ve yanlışlara karşı mücadele etmiştir. Bu 
nedenle, geçmişte olduğu gibi bugün de siyasi iktidarın 
hedefi haline gelmiştir.

Ülkemizde iş cinayetlerinin ve yolsuzlukların üzerine 
toprak atılırken; bu canların hesabını soran ve rant dağıtı-
mına karşı toplumsal faydanın peşinde koşan TMMOB ve 
bağlı Odaları iktidar tarafından yok edilmek isteniyor.

Yapılmak istenilen değişikliklerle; mühendislik, mimarlık, 
şehir planlama hizmetleri ve ilgili meslek örgütlerinin, böl-
parçala-küçült-etkisizleştir-yönet yaklaşımıyla demokratik 

ve merkezi yapılardan rekabetçi yerel yapılara dönüştürül-
mesi, bakanlıklara, yani siyasi iktidara bağlanması amaç-
lanmaktadır. Kısaca Odaların bağımsızlığı ortadan kaldırıl-
mak istenmektedir.

Ancak bilinmelidir ki mühendis, mimar, şehir plancıları 
ve meslek örgütleri; ülke, kamu, halk, meslek, meslektaş 
yararı bütünlüğündeki mücadelesini sürdürecek, AKP ge-
riciliğine,  piyasacılığına ve diktasına teslim olmayacaktır. 
Birliğimiz TMMOB ve Odalarımız, 1970`lerden bugünlere 
dek oluşturduğu demokratik mevzileri koruyacaktır.

TMMOB`li Kadınlar olarak; toplumsal muhalefet güçle-
riyle birlikte eşit, özgür, demokratik; halkının refah,  kardeş-
lik ve barış içinde yaşadığı; gericiliğin dogmatizminin alt 
edildiği; bilim ve tekniğin aydınlatıcılığındaki yeni bir Tür-
kiye mücadelesini kadın erkek omuz omuza sürdürmeye 
kararlıyız.

Yaşasın örgütlü mücadelemiz!

Kadınlar örgütlü, TMMOB daha güçlü!

TMMOB GENİŞLETİLMİŞ KADIN ÇALIŞMA GRUBU
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HRANT DİNK ÖLÜMÜNÜN 8. YILINDA ANILDI

DİSK, KESK VE TTB’DEN TMMOB’ YE DESTEK

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni
Hrant Dink ölümünün 8. yılında anıldı.

Hrant Dink’i anmak için İstanbul’da öğlen saatlerinde 
Taksim’de toplananlar Şişli’de bulunan Agos gazetesi önüne 
yürüdü. Ankara’da da Hrant Dink için yazarı olduğu Birgün 
gazetesi önünde toplanılarak Sakarya Caddesi’ne yürün-
dü.  Ankara ve İstanbul’daki anma etkinliklerine çok sayıda 
TMMOB ve Oda yöneticisi de katıldı.

DİSK Bölge Temsilciliği, KESK Ankara Şubeler Platformu ve Ankara Tabip Odası,
TMMOB’yi parçalayarak işlevsizleştirmeye yönelik yasa değişikliği girişimlerine karşı

TMMOB önünde 22 Ocak 2015 tarihinde bir basın açıklaması yaptı.

 TMMOB`nin bu ülkenin onurlu geçmişinin ayrılmaz bir parçası olduğu vurgulanan açıklama da, “Bu ülkenin onurlu bir 
sesinin, emek mücadelesinin bir kalesinin, aydınlık Türkiye`yi kuracak bir gücün susturulmasına, etkisizleştirilmesine asla 
seyirci kalmayacak ve buna izin vermeyeceğiz” DİSK Bölge Temsilciliği, KESK Ankara Şubeler Platformu ve Ankara Tabip 
Odası, TMMOB’yi parçalayarak işlevsizleştirmeye yönelik yasa değişikliği girişimlerine karşı TMMOB önünde 22 Ocak 2015 
tarihinde bir basın açıklaması yaptı.
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TMMOB`nin bu ülkenin onurlu geçmişinin ayrılmaz bir 
parçası olduğu vurgulanan açıklama da, “Bu ülkenin onur-
lu bir sesinin, emek mücadelesinin bir kalesinin, aydınlık 
Türkiye`yi kuracak bir gücün susturulmasına, etkisizleştiril-
mesine asla seyirci kalmayacak ve buna izin vermeyeceğiz” 
denildi.

Örgüt temsilcileri daha sonra TMMOB`yi ziyaret ederek 
Yönetim Kurulu üyeleri ile görüştü. Görüşmede TMMOB 
Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, torba yasalar-
la getirilmek istenen düzenlemeler ve TMMOB Yasası`nda 
yapılmak istenen değişiklikler hakkında bilgi verdi. Örgüt 
temsilcileri de konuşmalarında TMMOB`nin mücadelesi-
nin yanında olduklarını vurguladılar.

BASIN AÇIKLAMASI

AKP, ya kendine yandaş yapıyor ya da yandaş yapamadığı-
nı baskı sindirme politikalarıyla susturmaya çalışıyor.

Biz; AKP`nin halka karşı, emeğe karşı, halktan yana emek-
ten yana örgütlerine karşı tutumunu çok iyi biliyoruz.

KESK`e karşı yıllardır sürdürdüğü baskılar, tutuklamalar-
dan biliyoruz,

Ali İsmaillerin, Ethemlerin, Berkinlerin, Medenilerin ve dün 
Cizre`de katledilen çocukların katillerini korumasından bili-
yoruz,

AKP üyeleri, milletvekili adaylarının sahip olduğu maden-
lerde gerçekleşen işçi katliamlarından ve katillerin korunma-
sından biliyoruz,

AKP yandaşı müteahhitlerin sahip olduğu inşaatlardaki işçi 
katliamından biliyoruz,

Biz AKP`yi doğa katliamından biliyor ve tanıyoruz,

Ama biz bu halk düşmanlarına ve politikalarına karşı sus-
madık ve susmayacağız

Susturamadığı örgütlerimizden biride TMMOB`dur.  AKP arka 
bahçesi yapamadığı mühendis, mimar ve şehir planlamacıları-
na karşı düşmanca tutumunu sürdürmeye devam ediyor.

Biz AKP`nin uygulamalarını, düşmanlıklarını anlayabiliyoruz.

Çünkü AKP yerli ve yabancı sermayenin isteklerini uygula-
maya devam ediyor, TMMOB ve benzeri örgütlerimizde em-
peryalist ve sermaye politikalarına karşı mücadelesini sürdü-
rüyor.

Çünkü TMMOB; Soma`daydı,

TMMOB; Ermenek`teydi,

TMMOB; Nükleer santrallere karşı Akkuyu’daydı, Sinop’taydı,

TMMOB; bu ülkenin altını üstüne getirenlere karşı Kazdağı’ 
ndaydı, Artvin`deydi, Bakırtepe`deydi,

TMMOB; Gerze`de, Yırca`da, Terme`deydi,

TMMOB; AOÇ`deydi,

TMMOB; Diyarbakır Hevsel Bahçelerindeydi,

TMMOB; doğasına yaşam hakkına sahip çıkanlarla bera-
ber Gezi`deydi, Kızılaydaydı

TMMOB; emperyalist saldırılara karşı Suruç`taydı,

TMMOB; bizimle birlikte 1 Mayıstaydı, 25 Kasımdaydı, 8 
Marttaydı,

Yani TMMOB; KESK`tir, DİSK`tir, TBB`dir,

Kısacası TMMOB bu ülkenin onurlu geçmişinin ayrılmaz bir 
parçasıydı ve öyle olmaya da devam etmektedir.

Bunun için TMMOB`un sermaye tarafından istenmemesi, 
AKP`nin saldırılarında hedef olması bizim için anlaşılır ama 
asla kabul edilemeyecek bir durumdur.

Biz bu ülkenin onurlu bir sesinin, emek mücadelesinin bir 
kalesinin, aydınlık Türkiye`yi kuracak bir gücün susturulma-
sına, etkisizleştirilmesine asla seyirci kalmayacak ve buna izin 
vermeyeceğiz.

TMMOB asla yalnız değildir.

Bizler hem TMMOB`nin hemde ülkemizin üzerindeki AKP 
karanlığını yırtacağız.

Saygılarımızla.

KESK Ankara Şubeler Platformu              

DİSK Bölge Temsilciliği              

Ankara Tabipler Odası
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TMMOB GREVE GİDEN METAL İŞÇİSİ İLE
BİRLEŞİK METAL-İŞ İLE DAYANIŞMA İÇERİSİNDE

MMO VE TMMOB ‘DEN HABERLER

DİSK`e bağlı Birleşik Metal İş diyor ki:
Bu işyerlerinde 15 bini sendika üyesi 20 binin üzerinde 

çalışan bulunuyor.

Bu fabrikalar arasında uluslararası ve yerli tekeller var.

Bu fabrikalar ekonominin belkemiğini oluşturuyorlar.

İhracat rekorları kıran, karlarını katlayanlar bu fabrikalar.

Diğer taraftan bu fabrikalarda insanlar çalışıyor.

Bu fabrikalarda çalışan işçiler insanca yaşamak ve çalış-
mak istiyorlar.

Çünkü bu işçiler ağır çalışma koşulları ve uzun çalışma 
süreleri nedeniyle ciddi sağlık sorunları yaşıyorlar. Canlarını 
vererek, kanlarını dökerek çalışıyorlar.

Bu fabrikalarda çalışan işçilerin karşılığı ödenmeyen 
emekleri, sermayenin karlarının, devletin vergilerinin kay-
nağını oluşturuyor.

Onlar büyüyüp zenginleşirken, işçiler sürekli yoksullaşıyor.

Metal işkolunda çalışan bir işçinin aylık en düşük çıplak 
ücreti net 866 liradır. MESS bu işçilere net 100 lira artış öne-
riyor. Bu işçiler işkolunun yüzde 60`ını oluşturuyor.

MESS, ucuz işçilik sisteminin kalıcılaştırmak, işçilerin en 
önemli hak arama aracı olan toplu sözleşmelerini etkisiz 
kılmak için düşük ücret artışlarına ek olarak 3 yıllık sözleş-
me öneriyor.

Refah payı adı altında 3 yıllık sözleşmeyi kabul ettirmek 
için ayakbastı parası verdiklerini söylüyor.

MESS, aynı işi yapan işçiler arasındaki ücret farklarının 
kapanmasını istemiyor. Çünkü işçilerin birliğini istemiyor.

MESS metal işçilerinin kendi ücret zamlarını örgütsüz, 
sendikasız kesimlerin ücret zamlarıyla kıyaslayıp halinize 
şükredin demeye getiriyor.

Metal işçileri MESS`in zam tekliflerini işyerlerinin karları 
ile cirolar ile kıyaslayacak bilince sahip!

Metal işçisi ücret maliyetlerinin toplam maliyetler içinde 
çok küçük bir orana denk geldiğini biliyor!

O nedenle dayatmaları kabul etmiyor!

O nedenle toplu sözleşme taslağının arkasında durmaya 
devam ediyor!

O nedenle greve çıkıyor!

Diğer sendika üyelerin sözleşmeden memnun oldukları 
iddia eden MESS`e bir kez daha sesleniyoruz.

Hiçbir detayı hakkında bilgi sahibi olmadıkları, imzalan-
ması konusunda görüşlerini sormadıkları metal işçilerine 
bir fırsat verin. Sözleşmenin bu koşullarda bitmesini isti-
yorlar mı istemiyorlar mı sandıkta görüşlerini ortaya koy-
sunlar!

Onların çoğunluğu sözleşmeden memnun ise biz de o 
sözleşmeyi imzalayacağız!

MESS üyesi işverenlere de sesleniyoruz:

Üyesi olduğunuz kuruluş, sizi greve sürüklüyor!

Metal işçilerinin gerçek temsilcisi olan Birleşik Metal İş`in 
sorunları tespit eden ve makul çözüm yolları öneren tekli-
finin hiç dikkate almadan, onbinlerce işçiyi ve ailesinin yok 
sayarak işbirlikçisine imzalattığını bize de imzalatacağını 
zannediyor.

O süreç tamamlandı! Artık geri dönüş yok!

Önce 29 Ocak`ta sonra 19 Şubat`ta grevdeyiz.

Biz taslağımız çerçevesinde, yani iyileştirme, iki yıllık söz-
leşme ve gerçek refah payları konusunda bize gösterilen 
yaklaşımları görüşürüz. MESS üyelerini bu konuda serbest 
bırakmayacağına göre geriye kalan tek seçenek MESS`i 
devre dışına çıkarmaktır.

Grev kararı üyelerimizle birlikte alınmış bir karardır ve 
kimse başka bir amaçla hareket etmiyor! Birleşik Metal İş, 
üyelerinin onay vereceği bir toplu sözleşme imzalamanın 
mücadelesini örüyor, metal işçilerinin de ekmeklerini bü-
yütmekten başkaca bir amaçları yok!

Yılmayacağız, teslim olmayacağız!
İşbirlikçi ve dayatmacı toplu sözleşme düzenini yıkacağız!
Biz haklıyız ve haklı olduğumuz için kazanacağız!
Haklıyız, çünkü emeğimizin karşılığını istiyoruz!
Haklıyız çünkü sömürülüyoruz!
Haklıyız çünkü çocuklarımızın geleceği için yaşıyoruz.
TMMOB, 29 Ocak`ta tam bir dayanışma içerisinde, metal 

işçisi ile birlikte, Birleşik Metal-İş ile birlikte omuz omuza 
grev başlarken halaya duracaktır.

Haydi göreve, haydi greve.

Mehmet Soğancı

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı,
28 Ocak 2015 tarihinde Birleşik Metal-İş grevine destek açıklaması yaptı.

DİSK Birleşik Metal-İş üyesi 15.000 metal işçisi, 29 Ocak`ta 10 kentte, 22 fabrikada, MESS dayatmalarına 
karşı, insanca çalışmak, insanca yaşamak ve çocuklarının geleceği için grevde olacak.
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OCAK 2015 İTİBARIYLA TÜRKİYE‘NİN ENERJİ GÖRÜNÜMÜ :
ENERJİ POLİTİKALARI ARTAN BAĞIMLILIK ÇIKMAZINDA

TMMOB Makina Mühendisleri Odası Enerji Çalışma Grubu Başkanı Oğuz Türkyılmaz tarafından hazırlanan “Ocak 
2015 İtibarıyla Türkiye Enerji Görünümü: Enerji Politikaları Artan Bağımlılık Çıkmazında” başlıklı araştırma raporu-
nun özeti, aşağıda kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır.

Rapor, AKP iktidarının enerji politikalarını, enerjide büyüyen sorunları, mevcut yatırımların niteliğini irdelemekte, ayrıca 
“Türkiye‘nin nükleer enerji santrallerine ihtiyacı var mı?” sorusuna yanıt vermekte ve bir dizi öneriyi kapsamaktadır.

SERBESTLEŞTİRME VE ÖZELLEŞTİRMELERİN YOL AÇTIĞI PAHALILIK VE DIŞA BAĞIMLILIK ANA SORUN

Türkiye‘nin enerjide dışa bağımlılığı devam etmektedir. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı‘nın (ETKB) açıkladığı 2013 birin-
cil enerji verilerine göre ithal kaynakların oranı 2012‘de yüzde 71,5 iken 2013‘de yüzde 73,5‘a yükselmiştir. 2013‘te yerli kay-
nakların birincil enerji tüketimindeki payı ise yüzde 26,5 olmuştur. Önümüzdeki yıllarda bu oranın artmak bir yana daha da 
düşmesi söz konusudur. 2014 yılında enerji hammaddeleri ithalatın 54,9 milyar dolar ödenmiştir. Tükettiği enerjinin yaklaşık 
dörtte üçünü dışarıdan ithal eden Türkiye, enerjide dışa bağımlılığın en yüksek olduğu birkaç ülke arasında yer almaktadır. 

2013 yılı net ithalat rakamları dikkate alındığında Türkiye; doğal gaz ithalatında dünya beşincisi; petrol ithalatında dünya 
on üçüncüsü; kömür ithalatında dünya sekizincisi; petrol koku ithalatında dünya dördüncüsü; son toplamda ise dünya “net 
enerji ithalatı” liginde on birinci sıradadır. 

ENERJİ YATIRIMLARI ÇOK AMA GERÇEKLEŞMELER DÜŞÜK DÜZEYDE

EPDK‘dan lisans alan 50.705,25 MW kurulu güçte yatırımlar içinde Temmuz 2014 itibarıyla, yatırım gerçekleşme oranı yüz-
de 35‘in üzerinde olan santral yatırımlarının toplam santraller içinde payı yalnızca yüzde 18,73‘tür. Gerçekleşme oranı yüzde 
10‘un altında olan santrallerin payı ise yüzde 43,41‘dir. Projelerin beşte biri, yüzde 19,56‘sı, yatırımların gerçekleşme düzeyi 
hakkında EPDK‘ya bilgi vermemektedir. Bilgi vermeyenlerle birlikte, lisans alan enerji santral yatırımlarının, üçte ikisine yakın 
kısmının (yüzde 62,97), henüz yatırıma başlamadığı söylenebilir. Bu oran, tüm lisanslı santral yatırımları içinde sırasıyla en 
büyük paya sahip doğal gaz santrallerinde yüzde 66,6, HES‘lerde yüzde 60,3, ithal kömürde yüzde 74,9, RES‘lerde yüzde 
71,9 düzeyindedir. Bu veriler, verilen lisansların çokluğuyla övünen yöneticilerin övünmeyi bırakıp, bu kadar çok projeye 
ihtiyaç olup olmadığı ve gerçekleşmelerin neden bu denli düşük düzeyde olduğu üzerinde düşünmeleri gerektiğini ortaya 
koymaktadır. Sağlıklı bir planlama yapabilmek için, yatırıma başlamamış, ÇED uygun belgesi alamamış, toplumsal maliyet-
leri faydalarından daha fazla olan ve bölge halkının istemediği projelerin iptali sağlanmalıdır. 

ÖZEL TEKELLERE DESTEK

Elektrik üretimi, toptan satışı ve dağıtımında, rekabet getirileceği gerekçesiyle kamu varlığı özelleştirmeler eliyle yok 
edilirken, dağıtımda tek bir özel sektör şirketler grubunun, sektörün yüzde 30‘unu kontrol altında tutabilmesi, rekabet hu-
kukuna uygun görülebilmektedir. Sektöre egemen olan bazı şirket ve gruplar, dağıtım sektöründe pazar paylarının yüzde 
30 olduğunu, toptan satış faaliyetlerinde hızla büyüdüklerini ve üretimdeki paylarının hızla büyüdüğünü övünçle ifade 
etmektedir. 

Belli başlı birkaç grup ve gruba bağlı farklı şirketler eliyle, sadece elektrik dağıtımında değil, üretimi ve tedariki alanlarında 
da faaliyet göstererek; yatay ve dikey bütünleşme ile hakimiyet tesis etmeyi amaçlamaktadır. Kamu tekeli, yerini, hızla az sa-
yıda özel tekele bırakmaktadır. Halen iki grubun elektrik dağıtımındaki payı yarıyı aşmıştır. Ulus ötesi enerji şirketlerinin bir-
çoğu Türkiye‘de faaliyete başlamış olup, faal özel sektör şirketleriyle birleşmeler, devralmalar da gündemdedir. Bu beklenti, 
başta EPDK olmak üzere, sektör yetkililerince de, “enerji sektöründe konsolidasyon olacak” denerek dile getirilmektedir. 

Serbestleştirme ve özelleştirmeler sonrasında tarife düzenlemeleri ve kayıp kaçak oranlarında yapılan değişiklikler ile, 
dağıtım şirketlerinin yeni sahiplerinin kazançlarını artırmalarına olanak sağlanmıştır. Halen TBMM gündeminde olan ve 
kayıp-kaçaklarla ilgili yeni düzenleme ile özel şirketlerin kazançları ilave bir güvence altına alınmak istenmektedir. 

STRATEJİK HAYALLER

ETKB 2015-2019 Stratejik Planı, elektrik üretiminde gerçekleşmesi çok zor hedefler koyarken; Kalkınma Bakanlığı‘nca Kasım 
2014‘te yayımlanan “Yerli Kaynaklara Dayalı Enerji Üretim Programı Eylem Planı “ile çelişkili ve uyumsuz hedefler öngörüyor.

MMO VE TMMOB ‘DEN HABERLER
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HES‘LERDE ABARTILI HEDEFLER

Strateji Belgesi ise, 2015-2019 döneminde kurulu güçte yüzde 36 oranında, 8.514 MW‘lik bir artış öngörüyor. Strateji 
Belgesinin HES‘ler için öngördüğü kurulu güç artışının gerçekleşmesi için, Temmuz 2014 itibarıyla, EPDK‘dan lisans alan ve 
toplam 14.008,45 MW kurulu güçte olan yatırım aşamasındaki tüm HES projelerinin yüzde 60,88‘inin, önümüzdeki beş yıl 
içinde sonuçlanması gerekiyor.

KÖMÜRDE DE GERÇEKLEŞMESİ İMKÂNSIZ HEDEFLER

Strateji Belgesi ise, yerli kömüre dayalı elektrik üretiminde beş yılda yüzde 83 bir artış hedefi koyuyor. Temmuz 2014 
itibariyle EPDK‘dan lisans alan ve toplam 4.892,14. MW kurulu güçte olan yatırım aşamasındaki tüm yerli kömüre (linyit, taş 
kömürü, asfaltit) dayalı elektrik üretim projelerinin devreye gireceği öngörülüyor. Bu çok zor. 2013‘te 32.4 milyar kWh olan 
kömüre dayalı elektrik üretimini 60 milyar kWh‘a ulaştırmak, izlenen politikalarla mümkün değildir.

RES HEDEFLERİ DE SORUNLU 

RES‘lerde 2014 sonunda 3 629,70 MW olan kurulu gücü, Strateji Belgesinde belirtilen 10.000 MW hedefine ulaştırmak 
için, 2015-2019 arasında her yıl 1.274 MW kapasiteyi devreye almak gerekecektir. Başka bir deyişle, önümüzdeki beş yılın 
her günü ortalama 3-4 MW güçte rüzgar türbinini üretime başlatmak zorunluluğu söz konusudur. Temmuz 2014 itibariyle 
lisans alan tüm RES‘lerin kurulu gücünün 7.445,05 MW olduğu göz önüne alındığında, bu projelerin yüzde 87‘sinin beş yıl 
içinde sonuçlanmasını öngörmek, imkansız olmasa da gerçekleşmesi çok güç bir hedeftir. 

GÜNEŞ BİZE UZAK

Yapılan çalışmalara göre ülkemizde 11.000 km² alana tesis edilecek GES‘ler ile 363 TWH elektrik üretmek, çatı uygulama-
larıyla bu rakamı 400 TWH‘a çıkarmak mümkündür. Böyle büyük kapasitede potansiyel değerlendirmeyi beklerken, 2015‘te 
izin verilecek GES projelerinin toplamı 600 MW, yeni başvurular için tarih ise 2015 baharıdır. 2019 hedefi ise 3 000 MW ile 
sınırlı tutulmuştur. Bu tablo, iktidarın güneş enerjisine ne denli uzak olduğunu ortaya koymaktadır. 

ÖNERİLER

Raporda mevcut durumdan çıkış için “planlama, yeniden” önerisi dile getirilmekte ve bu kapsamda bir dizi öneri sunulmaktadır.        
Önerilerin bazıları aşağıda özetlenerek aktarılmaktadır. 

• Enerji politikaları yurttaşların ucuz enerjiye kolaylıkla erişebilmesini sağlayıcı olmalıdır. 

•	 Kaynak,	üretim	ve	dağıtıma	ilişkin	bütüncül	kaynak	planlaması	yapılmalı,	planlamada	ulusal	ve	kamusal	çıkarların	korunması,	top-
lumsal yararın artırılması esas olmalıdır.

• Elektrik, doğalgaz, kömür, petrol, su, rüzgar, güneş vb. tüm enerji kaynaklarının üretim ve tüketim planlaması için ilgili toplum 
kesimlerinin görüşlerini ifade edebileceği bir “ulusal enerji platformu” ve “ulusal enerji strateji merkezi” oluşturulmalıdır. 

•	 Kamu,	elektrik	üretim,	 iletim	ve	dağıtım	tesislerinin	 inşası	ve	 işletilmesi	sırasında	genel	olarak	kamu	yararının,	hidrolik	kaynakların,	
ekosistemin ve mülkiyet haklarının kollanması için gerekli tedbirleri almalı, bu tür tesislerin topluma faydasının azami düzeyde, maliyetinin 
de	asgari	düzeyde	olmasını	hedeflemelidir.	ETKB	ve	EPDK,	lisans/ruhsat/izin	verecekleri	tesislerin	topluma	faydalarının	maliyetlerinden	çok	
olduğundan emin olmalıdır. 

• Kamu, bu izin, ruhsat ve lisansları özel sermayeli kuruluşlara verirken, yalnızca ülkenin enerji ihtiyacının karşılanmasını dikkate 
almaktadır. Bu kabul edilemez. İlgili kurumların, bu tür ayrıcalıkları birilerine verirken toplum yararını da gözetmesi sağlanmalıdır. 

•	 Bu	tür	işlem	ve	düzenlemelerde	fayda	maliyet	analizi	ve	etki	analizi	çalışmaları	yapılmalıdır.	Daha	açık	bir	ifadeyle,	ilgili	kamu	otori-
teleri,	projeleri	tüm	yönleri	ile	analiz	etmelidir.	Başvuran	her	projeye	lisans	verilmemelidir.	Doğal	ve	toplumsal	çevreye	etkisi	kabul	edilebilir	
sınırlarda	olan,	teknik,	finansal	ve	kurumsal	açılardan	yapılabilir	projelerden,	ülke	ekonomisine	faydası	maliyetinden	daha	fazla	olan	pro-
jelere	lisans	verilmeli,	verilen	lisanslar	da,	bu	ölçütlere	göre	denetlenmelidir.	

• Çevreye verilen zararları önlemek için Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği “Çevresel ve Toplumsal Etki Değerlendirme Yö-
netmeliği” olarak değiştirilmeli; yatırımlar yörede yaşayan halkın hak ve çıkarlarını koruyucu ölçütler gözeterek yapılmalı; Gerze‘de 
termik santral, Sinop ve Akkuyu‘da nükleer santral, Doğu Karadeniz‘de, Dersim‘de, Alakır‘da, Göksu‘da; Türkiye‘nin dört bir yanındaki 
birçok HES projesi gibi halkın istemediği tüm projeler iptal edilmelidir.
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ÖZGECAN İSYANIMIZDIR,
KARARLIYIZ, KADIN CİNAYETLERİNİ DURDURACAĞIZ !

ÖZGECAN`I,	BİR	“CAN”IMIZI	DAHA	YAKTILAR!
ÖZGECAN	İSYANIMIZDIR,	KARARLIYIZ,	KADIN	CİNAYETLERİNİ	DURDURACAĞIZ!

TMMOB Yönetim Kurulu Üyeleri Gölay Şakiroğulları, Zeyneti Bayrı Ünal, TMMOB Kadın Çalışma Grubu Başkanı
Ülkü Karaalioğlu, Özgecan Aslan`ın vahşice öldürüldüğü Mersin’e giderek TMMOB Adana ve Mersin İl Koordinasyon 

Kurulları Kadın Çalışma Gruplarının da katılımıyla Mersin Forum Alanı`nda kadına yönelik şiddet ve
kadın cinayetlerine karşı bir basın açıklaması yaptı. 

Basın açıklamasından sonra Özgecan Aslan‘ın ailesine taziye ziyaretinde bulunuldu. Aileyle görüşmenin ardından 
TMMOB Kadın Çalışma Grubu olarak Özgecan anısına açılan deftere de yazı yazıldı.

Gitmesin kulaklarınızdan,

Büyüdükçe büyüsün çığlıklar.

Kapanmasın gözleriniz

Uykuya hasret kalsın akşamlar.

Kör gözlere, sağır kulaklara inat

İsyan bu!

Dinmeyecek acısı yüreklerde,

Renklerimizle

Açtıkça açacağız

her yerde…

“Kızımım tek suçu minibüse binip eve gelmek miydi?” 
“Çok acı çekmiştir kızım, keşke kurşunla öldürselerdi” diyen 
ÖZGECAN`ın annesinin sözleri çınlasın kulaklarımızda ve 
göz yummayalım bundan sonra hiçbir yürek acısına.

Bilindiği üzere 20 yaşındaki Özgecan Aslan kardeşimize 
vahşice saldırıldı, yakılarak katledildi. Bu vahşet, haklı bir 
toplumsal infiale yol açtı, kadınların, kadın-erkek duyarlı 
herkesin haklı tepkilerine neden oldu. Zira AKP‘nin “yeni 
Türkiye”si, kadınların sürekli olarak aşağılandığı, ikincilleş-
tirmenin sistematik hale geldiği, kadın cinayetlerinin yüz-
de 1.400 arttığı, kadın bedeninin, kimliğinin ve emeğinin 
bir bütün olarak sömürüldüğü, nesneleştirildiği, kadın ci-
nayetlerinin ve toplumsal cinsiyet eşitsizliklerinin arttığı; 
sokaklarında Türkiyeli-Suriyeli kadın ve çocukların dilenci 
yapıldığı ve pazarlandığı bir ülke haline gelmiştir.

Ülkemizde kadına yönelik şiddetin ve kadın cinayetle-
rinin her geçen gün artarak yükseldiğini çok değil, daha 
2 ay önce, 25 Kasımda, “25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete 
Karşı Uluslararası Dayanışma Günü”nde söylemiştik. Kadı-
na yönelik şiddetin, olağan, günlük hale gelmesinin nede-
ni; içinde yaşadığımız bu coğrafyada savaşın ve şiddetin 
etkileri bu denli korkunç boyutlara ulaşmışken, AKP yöne-
timindeki devletin, inatla, ısrarla vahşi kapitalizmin uygu-
lamalarını hayata geçirmesi ve özellikle dini referanslarla 
güçlendirerek kurumsallaştırdığı kadın düşmanı politika-
larıdır.

İktidar, “erkek kadın fıtratının farklı olduğu” yaklaşımı ile 
kadına yönelik anlayışının çerçevesini çiziyor.

Erkek egemen bakışın yansıdığı yargı, 26 kişinin tecavüz 
ettiği  13 yaşında kız çocuğu için “istese karşı koyabilirdi” 
kararı vermekten imtina etmiyor.

Kadınlara sömürü, şiddet ve ölüm bir yaşam biçimi ola-
rak dayatılıyor. Devletin desteğini alan katiller “öldürme 
hakkımı kullandım” diyecek kadar pervasızlaşıyor. Dün 
Güldünya`yı, bu gün de Özgecan Aslan`ı katlediyor.
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Özgecan`ın katili; diğer kadın cinayetlerinde olduğu 
gibi, devletin hemen her kademesinde ve kurumunda yer 
bulan kadın düşmanı gerici ve baskıcı anlayıştır.

Yaşanan vahşetin sorumlusu; iktidara geldiği günden 
beri, açıkça “kadın erkek eşit değildir”, “kızlı erkekli aynı 
merdiveni kullanıyorlar, kızlı erkekli aynı evde kalıyorlar, her 
kürtaj bir Uludere`dir” demekte hiçbir sakınca görmeyen; 
kahkaha atmayı iffetsizlik olarak gören; hamile kadınların 
sokağa çıkmasını gayri ahlaki bulan, “annelik bir kariyer-
dir” diyerek anneliğin kazandırdıklarıyla, sadece erkeklerin 
adaletine sığınarak var olabileceklerini söyleyen; “tecavü-
ze uğrayan doğursun, gerekirse devlet bakar”, “tecavüzcü, 
kürtaj yaptıran tecavüz kurbanından daha masumdur” di-
yebilen; kadına yönelik şiddetin değil, konuyla ilgili çıkan 
haber sayısının arttığını iddia edebilen AKP`dir.

Yaşanan vahşetin sorumlusu; kadın istihdamının engel-
lenmesine yol açan, kadının kimliğini yok eden, aile içine 
hapseden ve kadın bedenini namus kavramının odağına 
koyan anlayışı/yaşam biçimini topluma bir model olarak 
dayatan iktidardır.

Bizler, TMMOB`li kadınlar olarak, evde sokakta ya da ça-
lıştığımız yerlerde kadınlar olarak yaşadığımız baskı, şiddet 
ve sömürünün arkasında erkek egemen anlayışın olduğu-
nu biliyoruz. Dilimiz, rengimiz, etnik kökenimiz, inancımız, 
statümüz, yaşımız farklı olabilir ama maruz kaldığımız sö-

mürü, baskı ve şiddet aynıdır. Bizi yok sayan, emeğimiz ve 
bedenimiz üzerine çöreklenen bu erkek egemen tahak-
kümünü, eşitliğin değil adaletin savunulması gerektiğini 
söyleyenlerin adaletini reddediyoruz.

TMMOB olarak; bu zulüm, bu işkence, bu karanlık dün-
yanın karanlık yüzleri çekin ellerinizi üzerimizden diyerek, 
ÖZGECAN`ın canına kıyanları, bedenini yakanları, şiddetle 
ve nefretle kınıyoruz.

TMMOB üyeleri, kadınların ülke genelinde düzenleyece-
ği eylemleri destekleyecektir.

Kadına yönelik sömürüye, tacize, tecavüze ve şiddete 
karşı kadın erkek omuz omuza, yaşamın her alanında mü-
cadeleye devam edeceğiz.

Yasta Değil, İsyandayız, Kadın Cinayetlerinin Hesabını 
Soracağız!

Susmadık Susmayacağız, Tecavüze Sessiz Kalmayacağız!

Özgecan İsyanımızdır, Kararlıyız, Kadın Cinayetlerini Dur-
duracağız!

TMMOB Kadın Çalışma Grubu

MMO VE TMMOB ‘DEN HABERLER
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BASIN AÇIKLAMASI

Değerli Basın Emekçileri,

Kamuoyunda İç Güvenlik Yasası olarak bilinen  “Polis 
Vazife ve Selahiyet Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hük-
münde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısı”nın görüşmelerine emekçilerin, demokrasi güçle-
rinin ve kamuoyunun yoğun tepkisine rağmen Meclis Ge-
nel Kurulunda başlanmıştır.

Görüşmelerin daha ilk saatlerinde AKP milletvekillerinin 
muhalefet milletvekillerine çekiçli, bardaklı, tekme, tokatlı 
saldırısı yasa ile neyi amaçladıklarını da kanıtlamıştır. Yasanın 
provasını polisten önce AKP`li milletvekilleri yapmıştır. Bizler 
öncelikle AKP`nin bu tutumunu protesto ediyor, kınıyoruz.

Değerli Basın Emekçileri,

Özü itibariyle AKP`yi koruma ve kollama yasası olarak 
hazırlanan tasarı 12 Eylül cunta anayasasından bile geri ol-
masının yanı sıra uluslararası sözleşmeleri de ayaklar altına 
almaktadır. Kısa süre önce “Kanun mu hukuk mu derse-
niz ben hukuktan yanayım” diyen Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan`ın talimatı ve bilgisiyle hazırlanan tasarı 
söylediklerinin tam aksine kanun ve polis devleti rejimini 
ve uygulamalarını kurumsallaştırmaya, yaygınlaştırmaya 
yöneliktir.

Değerli Basın Emekçileri,

İki gün önce Başbakan Davutoğlu`nun tasarıya ilişkin 
açıklamaları tipik AKP algı yönetimi ve manipülasyonla-

DİSK - KESK - TMMOB - TTB’ DEN
İÇ GÜVENLİK YASA TASARISINA TBMM ÖNÜNDE PROTESTO

DİSK, KESK, TMMOB ve TTB, TBMM Genel Kurulu’nda İç Güvenlik Yasası olarak bilinen yasa tasarısının 
görüşmelerine başlanmasına üzerine temel hak ve özgürlükleri askıya alan yasanın geri çekilmesi için 
18 Şubat 2015 Çarşamba saat 12.30’da TBMM Dikmen Kapısı önünde kitlesel basın açıklaması yaptı.

MMO VE TMMOB ‘DEN HABERLER
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rının son örneğidir. Tasarının temel hak ve özgürlükleri 
askıya alan içeriğini es geçerek bonzai satışını, molotof 
kullanımını ve eylemlerde yüzün çeşitli araçlarla gizlen-
mesini engellemeye yönelikmiş gibi sunmak kocaman bir 
yalandan ibarettir. Her üç konuda da yasalar mevcut olup 
yüzlerce çocuk taş ya da molotof attıkları iddiasıyla ceza-
evlerine atılmış, onlarca yıllık cezalar verilmiştir. Bırakalım 
yüzünü gizlemeyi sırf boynunda puşi olduğu için aylarca 
cezaevine konan Cihan Kırmızıgül`e 11 yıl ceza verildiğini 
unutturacaklarını sanıyorlarsa aldanıyorlar. Sorun uyuştu-
rucu ve bonzai satışı ise tek bir maddelik düzenleme ge-
tirsinler sonuna kadar destekleyelim. Meselenin bunlar 
olmadığı, her üç konuyu öne sürerek kamuoyu desteği 
sağlamayı amaçladıkları açıktır. Kaldı ki, kanun yapma tek-
niği açısından bu durum AKP ile özdeşleşmiş olup tüm 
torba kanunlarda aynı yol izlenmektedir.

Değerli Basın Emekçileri,

Yalanları bir yana bırakıp tasarının özüne ilişkin gerçek-
lere dönecek olursak; Tasarı ile fiilen devam eden OHAL ve 
sıkıyönetim uygulamaları olağanlaştırılmak ve süreklileşti-
rilmek istenmektedir. 

Tasarı çok açık şekilde yükselen toplumsal muhalefete, 
sendikal örgütlenmelere, hükümet protestolarına ve Kürt 
halkının temel hak ve özgürlükleri için yürüttüğü mücade-
leye saldırı amacı gütmektedir. En son Birleşik Metal-İş gre-
vinin toplanmayan Bakanlar Kurulu kararı ile yasaklanması 
da göstermektedir ki, AKP hükümeti emekçilere, gençlere, 
kadınlara ve bir bütün olarak toplumsal muhalefete karşı 
topyekûn bir saldırı içerisindedir.

Tasarı ile hayata geçirilmek ve “kamu güvenliği” yalanıy-
la gizlenmek istenen tedbirler açıkça faşizan tedbirlerdir. 
Tasarının devletleşen AKP`nin dokunulmazlığını saldırgan 
bir biçimde pekiştirmek dışında hukuksal ya da siyasal bir 
değeri bulunmamaktadır.  

Değerli Basın Emekçileri,

Tasarının yasallaşması durumunda tüm toplumsal mu-
halefet darbe dönemlerini bile aratacak bir saldırı altında 
olacaktır.

Çünkü; Kısa süre önce çıkan yasa ile ‘`makul şüphe`` 
standardına geri dönülmesi de gözetildiğinde basın 
emekçilerine, avukatlara, sendikacılara, üniversitelilere, 
kadınlara yönelik “şafak baskınları” yaygınlaşacak, toplu tu-
tuklamalar sıradanlaştırılacaktır.

Soruşturma sırasında ‘el koyma` yetkisi genişletildiğin-
den, gerçek ve tüzel kişi muhaliflerin malvarlıklarına da el 
konularak çok yönlü faşizan bir baskı kurulacaktır.

Dinleme, gizli soruşturmacı kullanma ve teknik takip 
yetkileri genişletilecek, sahte ve hukuk dışı kanıt yaratma 
faaliyeti sistematikleştirilecektir.

Avukatların soruşturma dosyasına ulaşım hakkı, ‘`gizli-
lik`` kararları ile ortadan kaldırılacağından, savunma hakkı 
ihlalleri yaygınlaşacaktır.

Polise 24-48 saatlik bağımsız gözaltı yetkisi verilmesi 
yoluyla yargı devre dışı bırakılacağından ve savcıların po-
lis gözaltılarıyla ilişkisi kesileceğinden kayıt dışı gözaltılar, 
kaçırma, yok etme, infaz, işkence uygulamalarının önü açı-
lacaktır.

Anayasaya da aykırı olan, yargı kararı olmaksızın idari gö-
revliler tarafından verilecek “önleme araması”, “durdurma 
ve kimlik sorma” kararı ile her tür keyfiliğin önü açılacak, 
muhaliflerin her davranışı gözaltı için yeterli görülecektir.

“Koruma altına alma” maddesi ile bireyi özgürlüğünden 
mahrum etme polisin insafına bırakılacaktır. Aynı madde 
ile OHAL uygulamalarından aşina olduğumuz seyahat öz-
gürlüğü keyfi şekilde kısıtlanabilecektir.

Değerli Basın Emekçileri,

Geç olmadan tasarının içeriğinde var olan vahim sonuç-
lara yol açacak bir duruma daha dikkat çekmek istiyoruz.

Tasarı ile polisin silah kullanma yetkisi artırıldığından 
Berkin Elvan, Abdullah Cömert, Ali İsmail Korkmaz, dün 
doğum gününü kutladığımız Ahmet Atakan ve 12 yaşın-
daki Nihat Kazanhan cinayetleri gibi yeni polis cinayetleri 
yaşanacaktır. Bu şekilde cinayet işleyen polislerin cezalan-
dırılmaları bir yana, haklarında dava bile açılamayacaktır. 

MMO VE TMMOB ‘DEN HABERLER
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Açılmış davalarda yargılanan polislere ise af getirilecektir.

Yoğun biber gazı saldırılarında bir korunma aracı olarak 
ağız ve burunun çeşitli yollarla kapatılması; “yüzün maske 
ile kapatılması” kabul edilerek ağır cezayla cezalandırıla-
caktır.

Anayasal bir hak olan toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkı 
“kamu güvenliğini tehdit” adı altında ortadan kaldırılacak, 
AKP uygulama ve politikalarına muhalefet niteliğindeki 
toplantı ve gösterilere katılanların tümü tutuklanabilecektir.

Valiler, kaymakamlar sıkıyönetim ve OHAL dönemle-
rinde olduğu gibi yetkilendirilecek, güçler ayrılığı ilkesi 
ortadan kalkacak, kendilerini yargıç ve savcılar yerine ko-
yup kararlar alabileceklerdir. Suçun unsurlarını belirleme 
yetkisi illerde valilere, birden çok ilde ise İçişleri Bakanına 
verildiğinden AKP`nin herhangi bir uygulamasını protesto 
etmek suç kapsamına girebilecektir.

Ortada hiçbir suç ya da şüphe olmasa da herkesin te-
lefonu dinlenebilecek, haberleşme özgürlüğü engellene-
cek, özel hayatın dokunulmazı tarih olacaktır.

Değerli Basın Emekçileri,

İktidarın “vatandaşlara büyük hizmet, ifade almak kolay-
laşacak” diye çarpıttığı tasarıdaki bir maddeye daha dikkat 
çekmek istiyoruz. İddianın aksine tasarı ile polisin ifade al-
ması yaygın bir yetkiye dönüştürülerek denetimden uzak 
ve avukatsız ifade alma normalleştirilecektir

Öte yandan sosyal medyaya getirilen sınırlamalar arttı-
rıldığından haber alma ve iletişim ağı özgürlüğü daraltı-
lacaktır.

Gözaltı süreleri uzayacak, belli kararların denetimi ka-
muoyunda hükümetin yönlendirmesi altında olduğuna 
yönelik yaygın bir kanının olduğu Ağır Ceza Hâkimi tara-
fından yapılacaktır.

Kamu görevlisine “tehdit” temelli ek korumalar ve ceza-
sızlık alanı yaratılacak, AKP`nin uygulamalarını aklamaya 
yönelik ısmarlama teftiş raporları hazırlayanlar yasal koru-
maya alınacaktır.

Değerli Basın Emekçileri,

Bu tasarı ile Hükümet güvenlik güçlerine açıkça “sık la 
sık “demektedir. Çünkü tasarı ile sakatlanmalara, yaralan-
malara ve ölümlere yol açan TOMA`lar tarafından sıkılan 
basınçlı suların içinde yer alan boya gibi kimyasal madde 
kullanımına yasal kılıf oluşturulmaktadır.

Halen neredeyse her gün AKP polisinin gaz fişekleriyle, 
copuyla, silahıyla bir insanımızı yitirdiğimiz bugünleri de 
geride bırakacak yasa tasarısı birçok yönüyle Anayasaya ve 
AİHM kararlarına da aykırıdır.

Yasa tasarısı; tüm temel anayasal hak ve özgürlükler mü-
cadelesinin tırpanla biçilmesi amacı taşımaktadır.

Değerli Basın Emekçileri,

AKP`nin 14 yıllık baskıcı politikaları artık toplumu bir sos-
yal patlama noktasına getirmiştir. Aynı politikalarda ısrar 
edilirse hiçbir kanunun bu patlamayı durduramayacağı 
tarihsel gerçekliklerle sabittir. Dolaysıyla AKP`nin emek ve 
demokrasi mücadelesine karşı hukuk tanımaz politikasının 
ve otoriter karakterinin yansıması olan yasa tasarısı derhal 
geri çekilmelidir.

Hükümete sesleniyoruz, temel hak ve özgürlükleri askı-
ya alan bu sıkıyönetim yasasını derhal geri çekin. Halkları-
mızın ve emekçilerin ihtiyacı yeni bir SS yasası değil barış 
ve demokrasinin tesisine yönelik düzenlemelerdir.

Bizler emek ve demokrasi güçleri olarak tasarı geri çeki-
linceye ve anti demokratik uygulamalara son verilinceye 
kadar ülkenin dört bir yanında alanlara çıkarak mücade-
lemizi kararlılıkla sürdüreceğimizi bir kez daha ifade edi-
yoruz.

MMO VE TMMOB ‘DEN HABERLER
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Suriye’den gelen sığınmacılar başta olmak üzere yaban-
cıların Türkiye’de çalışma şartlarını düzenleyen yasa tasarısı 
tartışma yarattı. TMMOB ise öfkeli: “Çin’den, Hindistan’dan, 
Afganistan’dan diploması sahte mühendisler gelip çalışa-
cak. Türk mühendis ve mimarların yüzde 40 işsiz kalacak”

Torba yasa düzenlemesiyle Çevre ve Şehircilik 
Bakanı’ndan izinsiz yurtdışına çıkamayacak olan Türk Mü-
hendis ve Mimarlar Odaları Birliği’ne (TMMOB), yabancı mi-
mar ve mühendislerin Türkiye’de çalışmasının önünü açan 
tasarı ikinci darbeyi vurdu. Hürriyet’ten Erdinç Çelikkan’ın 
haberine göre düzenlemenin denetimsizliğin önünü aça-
cağını savunan TMMOB, “Bütün memurluklar dünyaya 
açılıyor. Türkiye için felaket olur. Çin’den, Hindistan’dan, 
Afganistan’dan diploması sahte mühendisler gelip çalışa-
cak. Düzenleme mühendis ve mimarların yüzde 40 daha 
fazla işsiz kalması anlamına geliyor” tepkisini gösterdi.

‘HERKES ELİNİ KOLUNU SALLAYARAK TÜRKİYE’DE 
ÇALIŞMAYA BAŞLAYACAK’

Yabancı mimar ve mühendislerin de “istisnai” haklarla 
Türkiye’de iş kurabileceğine ve ücretli çalışan olabileceği-
ne sert tepki gösteren TMMOB Başkanı Mehmet Soğancı, 
“Düzenleme yasalaşırsa mühendis kimlikleri belli olmayan 
kişiler elini kolunu sallayarak Türkiye’de çalışmaya başlaya-
cak. Şimdi okuluna, niteliğine, ülkesine bakmadan herkese 
kapı açıyorlar” dedi ve şöyle konuştu:

“Bu düzenleme çok pervasızca hazırlanmış. Dışardan 
gelenlerin çalışması denetim mekanizmasını ortadan kal-
dırıyor. Bunlar kaçak mı, sahte mi, mesleki ehliyete sahip 
mi, kim tespit edecek? Artık bu düzenlemelere çok şüp-
heyle yaklaşmaya başladık. Mimar ve mühendislerin çoğu 
üçüncü dünya ülkelerinden gelecek. Başvuru yapanların 
birçoğunun eğitim düzeyi bizimkilerden çok düşük kalı-
yor. Türkiye’de nitelikli mühendisler, mimarlar işsiz kalırken 
bunu yapmanın hiçbir anlamı yok. Bu kadar pervasızca bir 
yasa tasarısı gündeme getirilemez.”

TMMOB Hukuk Danışmanı Nurten Çağlar Yakış ise bü-
tün memurlukların dünyaya açılacağını belirterek, şu gö-
rüşleri dile getirdi :

“Bu kadar denetimsiz hizmet sunumu ülke için felaket 
olur. Dünyadaki 200 küresel şirket dünya mühendislik hiz-
metinin sağlayıcısıdır. Bu 200 şirket 2009’da dünyadaki iş-
lerin 74’üne hakim oldu. Bu yasa seçime giderken üçüncü 
dünya ülkelerinde mühendis, mimar ne olduğu belli olma-
yan insanlara kıyak olacak. İçeride nasıl kömür dağıtılıyorsa 
dışarıda da hizmet alanlarını dağıtılacak. Tasarı bu haliyle 
geçerse ülkede işsizlik artacak, mühendislik ve mimarların 
yüzde 40’ı işsiz kalacak. Her yıl 30 bin mimar, mühendis 
mezun veriyoruz. Bu mezunlar artık hiç iş bulamayacak-
lar. Çin’den, Hindistan’dan, Afganisan’dan ve Ortadoğu’dan 
düşük ücretle çalışmanın önü açılacak. Resmi yollardan 
girenler için TMMOB inceleme yaparak olumlu görüş ve-
riyordu. Şimdi o olumlu görüş de kaldırılmış. Düzenleme 
‘bakanlık izin verir sende bunu üye yap’ diyor. Mesleki 
yeterliliği ölçen bir kurum yok. Mühendis ve mimar olup 
olmadığını bilmediğiniz kişilere kapı açıyorsunuz. Türki-
ye’deki mühendisler İran’a, Suudi Arabistan’a Türk Cumhu-
riyetlerine gittiğinde iş yapamıyor. Ama siz işsizlik bu kadar 
çokken bunları gözardı edip yabancılara ‘gel’ diyorsunuz. 
Mesleki erozyon yaşanır, denetim ortadan kalkar. Türkiye 
büyük bir deprem ülkesi ama bu riski bile yabancıya teslim 
ediyorsun. TMMOB’un hiçbir anlamı kalmıyor ‘kapat kapıyı 
git’ deniliyor.

İTHAL MÜHENDİS VE MİMARLAR GELİYOR !

TBMM’ne sunulan ‘Yabancı İstihdamı Yasa Tasarısı’na göre yabancı istihdamı politikası danışma kurulunca belirlene-
cek. Yabancılara ilk başvuruda en çok 1yıl geçerli çalışma izni verilecek. Daha sonra 2 ve 3 yılık sürelerle izinler uzatılacak. 
Türkiye’de uzun dönem ikamet izni veya en az 8 yıl yasal çalışma izni olan yabancılar ile eğitim-meslek becerileri nedeniyle 
‘’istisnai çalışma izni veya en az 8 yıl yasal çalışma izni olan yabancılara süresiz çalışma izni hakkı tanınacak. Öğrenimle-
rini Türkiye’de ki veya yurtdışında denkliği tanınan fakültelerde tamamlayan yabancı mühendis ve mimarlar mesleklerini 
Türkiye de icra edebilecekler. 

MMO VE TMMOB ‘DEN HABERLER
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05 Ocak 2015 Pazartesi
-TMMOB ADANA İKK olarak, Torba Yasa tasarısı ile ilgili ‘‘Ülkemizin kentsel ve doğal değerlerinin talanına, meslek örgütlerimizin 

etkisizleştirilmesine İZİN VERECEK MİYİZ’’ el broşürleri Kenan Evren bulvarı üzerinde dağıtıldı.

03 Ocak 2015 Cumartesi
-TMMOB Adana İl Koordinasyon Kurulu(İKK),hükümetin torba yasa müdahalesi ile TMMOB ve bağlı odaların yapısının 

değiştirilmesi,odaların etkisizleştirilmesi ve yok etmeye yönelik kanun tasarısı hazırlaması sebebiyle basın mensuplarıyla 
kahvaltıda buluştu ve basın toplantısı yapıldı. Çukurova Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cafer ESENDEMİR’ in de katıldığı toplantıda 
TMMOB’ye bağlı odaların Adana Şube Başkanları da eksiksiz yerini aldı. Oda Başkanları adına açıklamayı okuyan TMMOB 
ADANA	 İKK	Sekreteri	Hasan	Emir	KAVİ,	 ‘‘TMMOB	 tarımdan	 sanayiye,	 teknolojiden	yapılaşmaya,	 kent	planlamasından	yaşamı	
dizayn eden her alanda ülkesinin gelişmesine yönelik çalışan Anayasanın 135. maddesinde tanımlı kamu kurumu niteliğinde 
meslek odası birliğidir. Gücünü halkından ve örgütlü üyelerinden alan TMMOB kurulduğu günden bu yana ülkemizin suyuna, 
toprağına, havasına sahip çıkarak doğal yaşam alanlarının yağmalanmasına karşı mücadele etmiştir. Çarpık kentleşmeden, yeşil 
alanların	katledilmesine,	tarım	arazilerinin	yok	edilmesine,	ithal	ve	kirli	enerjiye,	maden	facialarına,	iş	cinayetlerine	varana	kadar	
her konuda mücadele de inançlı ve kararlıdır’’ dedi.

08 Ocak 2015 Pazartesi
- TMMOB Adana İl Koordinasyon Kurulu(İKK), iktidarın tasarladığı torba yasaya karşı yürüyüş düzenleyerek, Mühendis, mimar, 

şehir plancıları ve meslek örgütleri; ülke, kamu, halk, meslek, meslektaş yararı bütünlüğündeki mücadelesini sürdürerek, AKP 
gericiliği, piyasacılığı ve diktasına teslim olmama kararlığını gösteriyor.Ülke genelinde eylemlerini sürdüren TMMOB, Adana’da 
da Makine Mühendisleri Odası önünde toplanıp, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne yürüyüş düzenleyerek siyah çelenk bıraktı. 
TMMOB’ye bağlı oda başkanlarıyla birlikte çok sayıda demokratik kitle örgütü temsilcileri de yürüyüşe destek verdi.TMMOB ADANA 
İKK Sekreteri Hasan Emir KAVİ basın açıklamasında,‘‘Torba yasalarla altyapısı hazırlanan yalana, talana, yıkıma, yağmaya izin 
vermeyeceğiz’’ sözleriyle 60 yıldır süregelen TMMOB’un bütünlüğüne ve direnişine dikkat çekti.



4342

05-13-14 Ocak 2015 Pazartesi

- AKP’nin çıkarmayı planladığı Torba yasa ile 
ilgili	 KESK	ADANA	ŞUBELER	PLATFORMU,DİSK	
BÖLGE,	 ADANA	 ECZACILAR	 ODASI,	 ADANA	
DİŞ	 HEKİMLERİ	 ODASI,	 ADANA	 TABİP	 ODASI	
ve	 ADANA	 VETERİNER	 HEKİMLER	 ODASI	 gibi	
emek ve meslek örgütleri ziyaret edildi ve bil-
gilendirme	 yapıldı.	 ADANA	 BAROSU	 başta	
olmak üzere emek ve meslek örgütleri yöne-
timleri TMMOB’un haklı duruşunun yanında 
olduklarını ve her zaman dayanışma içerisin-
de olacaklarını belirttiler.

TMMOB ADANA İL KOORDİNASYON KURULU GÜNCESİ

22 Ocak 2015 Perşembe
- Adana da ki TMMOB’a bağlı odalarımızın şubelerinde ki tüm çalışanlarla toplantı yapılarak, torba yasa ile ilgili bilgilendirme yapıldı. 

- Ülkemizin talanına, halkımızın soyulmasına, odalarımızın işlevsizleştirilmesine izin vermeyeceğiz diyen TMMOB üye ve çalışanları 
Makine	Mühendisleri	Odası	önünden	Baraj	Yolun	da	ki	Gençlik	Meydanı’na	KARANLIĞA	İNAT	TMMOB’UN	MEŞALESİ	SÖNMEYECEK	
diyerek ellerinde meşaleler ile yürüdüler. TMMOB ADANA İKK’ nın kitlesel yürüyüşü esnasında Adanalıların alkışlarla desteği gözlendi. 
Örgütlü	gücüne	 ve	halkına	güvenen	 TMMOB	basın	açıklamasından	 sonra	 ‘‘Haklarımıza,	Mesleğimize,	Odalarımıza	 ve	ülkemize	
sahip çıkıyoruz’ el broşürü dağıtıldı. TMMOB ADANA İKK Sekreteri Hasan Emir KAVİ ‘‘Yargı kararlarını yok saymaya, Atatürk Orman 
Çiftliği, tarihi yarımada gibi kamu arazileri ve yeşil alanlar üzerindeki kaçak yapıların affedilmesine karşı çıkalım. Tarımsal üretim 
alanlarımızın yapı ve rant talanına açılmasına karşı mücadele edelim. ‘‘Kentsel-Kırsal Dönüşüm’’ , ‘‘riskli alanlarda dönüşüm’’ 
görünümü altında kamunun ve halkımızın birikimlerinin imar hakkı transferine, borsalarda heder edilmesine, gasp edilmesine birlikte 
karşı duralım. Kar ve daha fazla kar uğruna insan yaşamını hiçe sayarak iş cinayetlerine yol açan politikalara karşı işçi sağlığını, iş 
güvenliğini ve insanca yaşamı hep birlikte savunalım. Mühendislik, mimarlık, planlama hizmetlerinin kamusal ve nitelikli bir hizmet 
olarak topluma ulaşmasını engellemeye çalışan girişimlere karşı birlikte mücadele edelim.’’ çağrısıyla basın açıklamasını sonlandırdı.

15 Ocak 2015 Perşembe
-‘‘Kentlerimizin, Kıyılarımızın, Doğal Yaşam Alanlarımızın, 

Talan Edilmesine İzin Vermeyeceğiz’’ başlıklı el broşürü İnönü 
Parkında dağıtıldıktan sonra basın açıklaması yapıldı. TMMOB 
ADANA İKK Sekreteri Hasan Emir KAVİ açıklamasında ‘‘AKP’nin 
torba yasa ile doğal ve tarihi sit alanlarını, ormanları, meraları, 
milli parkları, kıyıları, tarım alanlarını yapılaşmaya açmak is-
terken; bizler gelecekte çocuklarımızın betona hapsolmadan, 
sağlıklı ve güvenli mekânlarda insanca yaşayabilmelerini isti-
yoruz. Mezarlık alanlarının bile özelleştirileceği, halka ait olan 
alanların korunmasının mücadelesini veriyoruz.’’dedi.
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24 Ocak 2015 Cumartesi
-Türk	Mühendis	ve	Mimar	Odaları	Birliği’ne	(TMMOB)	bağlı	Harita	ve	Kadastro	Mühendisleri	Odası	ile	birlikte	Jeofizik	Mühendisleri	Odası,	

Jeoloji	Mühendisleri	Odası,	İnşaat	Mühendisleri	Odası,	Mimarlar	Odası	ve	Şehir	Plancıları	Odası	Adana	şubelerince	‘Kentsel	Dönüşüm	
Paneli’ düzenlendi. Seyhan Belediyesi Kültür Merkezi’nde, İMO Adana Şube Başkanı Nazım BİÇER’in moderatörlüğünde gerçekleşen 
panele	İstanbul	Kent	Hareketleri	Üyesi	Cihan	UZUNÇARŞILI	BAYSAL	ve	Yıldız	Teknik	Üniversitesi	Mimarlık	Fakültesi,	Şehircilik	Ana	Bilim	
Dalı	Öğretim	Üyesi	Prof.	Dr.	Asuman	TÜRKÜN	panelist	olarak	katıldı.	Panele	Adana’da	kentsel	dönüşüm	planlanan	veya	dönüşüme	
başlanan birçok mahallenin muhtarı ile çok sayıda mahalle sakini, TMMOB’ye bağlı odaların Adana Şube Başkanları, Seyhan Belediye 
Başkanı ve Yardımcıları, Çukurova Belediye Başkan Yardımcıları, belediye meclis üyeleri ve çok sayıda davetli katıldı. Mahalle muhtarları, 
mahalle dernek temsilcileri ve vatandaşların yoğun ilgisi görülürken, soru cevaplarla etkinlik sonlandı.

02 Şubat 2015 Pazartesi
-	KESK	-	DİSK	-	TMMOB	ADANA	İKK	-	ADANA	TABİP	ODASI	

olarak grevdeki metal işçileriyle dayanışma ve grevin 
bakanlar kurulu kararıyla yasaklanmasını protesto için İnönü 
Parkı’nda basın açıklaması yapıldı.

30 Ocak 2015 Cuma
- Radyo Başkent’te (91.6) TMMOB ADANA İKK Sekreteri 

Hasan	 Emir	 KAVİ,	 Şehir	 Plancısı	 Ulaş	 ÇETİNKAYA,	 TMMOB	
Mimarlar	 Odası	 Adana	 Şube	 Yönetim	 Kur.	 Sekreteri	 Önem	
ORUÇ	CİHANGİR	Torba	Yasa	ve	Kentsel	Dönüşüm	konularını	
konuşmak	 üzere	 Dürrin	 KİBRİTOĞLU’nun	 YAŞAMA	 DAİR	
Programına konuk oldu.

28 Ocak 2015 Çarşamba
-	ADANA	AKADEMİK	MESLEK	ODALARI	BİRLİĞİ	(ADAMOB),	

Vali Mustafa BÜYÜK’ü makamında ziyaret etti. Adana Diş He-
kimleri Odası Başkanı Dt. Fatih GÜLER, Adana Eczacı Odası 
Başkanı	Ecz.	Ersun	ÖZKAN,	Adana	Veteriner	Hekimler	Odası	
Başkanı	Nihat	KÖSE,	Adana	Tabip	Odası	YKÜ	Dr.	Ahmet	SUN-
TUR	ile	TMMOB	ADANA	İKK	Sekreteri	Hasan	Emir	KAVİ	Adana	
Valisi Mustafa BÜYÜK’ ü makamında ziyaret ederek istişare-
de bulundu. Görüşmede, ADAMOB’un Adana için güç birliği 
oluşturduğu	ifade	edilirken,	Ulaşım	Master	Planının	aciliyetle	
yapılması gerekliliği gibi önemli konular vurgulandı. 
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04 Şubat 2015 Çarşamba
-	 17-25	Aralık	 2013	 de	 açığa	 çıkan	Hırsızlık	 ve	 Yolsuzlukla	 ilgili	 KESK-DİSK-TMMOB	ADANA	 İKK-ADANA	 TABİP	ODASI	 olarak	

26 Aralık 2013 tarihinde yürüyüş ve basın açıklaması yapılmak istenmiş fakat polis müdahalesi sonucu açıklamaya katılanlar 
orantısız güce maruz kalmıştı. Bu süreçle ilgili mağdur edilen KESK temsilcisine ayrıca adli soruşturma açıldığı için Eğitim-Sen 
önünden İnönü Parkı’na dayanışma yürüyüşü gerçekleştirildi.

- Adana Kent Sorunları Sempozyumu için daha önceleri Adana Ticaret Odası, Adana Sanayi Odası, Çukurova Üniversitesi, 
Adana	Bilim	ve	Teknoloji	Üniversitesi,	Yüreğir	Belediyesi	ile	nezaket	ziyaretleri	gerçekleştirilmişti.	Bu	ziyaretler	bağlamında,	Eğitim-
Sen Adana Şube Yönetimi de ziyaret edildi. Kentin eğitim sorunları hakkında istişare edilip bildiri desteği talep edildi.

11 Şubat 2015 Çarşamba
- TMMOB’ye bağlı Odaların Adana Şube Yönetimleri yaptıkları toplantıda tek ses olup 14 Şubat ta Ankara da gerçekleşecek 

43.Dönem Olağanüstü Genel Kurul ve Ankara Yürüyüşü hazırlıklarını değerlendirdi.

05 Şubat 2015 Perşembe
- CHP İş Dünyası Grubu Milletvekilleri TMMOB ADANA İKK’ yı ziyaret ederek ilimizdeki sorunlar ve ülke gündemi üzerine 

TMMOB’ye bağlı Oda Başkan ve Yöneticilerini dinledi. Görüşmede TMMOB’a bağlı Odaların bağımsız duruşu ifade edilirken siyasi 
iktidarın	ve	ana	muhalefetin	Emek	ve	Meslek	Örgütlerinin	eleştirileri	ve	önerilerinden	faydalanmaları	gerektiği	vurgulandı.	Kentleri	
temsil edenlerin kentlerin sorunlarına hakim olmaları ifade edilirken, bilimsel ve nitelikli bilgilerin kaynağı olan odalarımızla 
işbirliği içerisinde çalışılması vurgulandı. Ayrıca Adana’nın gerileyişi karşısında da aciliyetle sorumluluk alınması gerektiği ifade 
edildi. Mühendislerin ve mimarların sorunlarının halkın sorunlarından ve ülke sorunlarından ayrı düşünülemeyeceği anlayışıyla 
TMMOB’un,  kamunun çıkarlarını korumasından duyulan rahatsızlıktan dolayı Torba Yasa müdahalesiyle karşılaştığı belirtildi. 
Toplumun baskılarla sindirilmesi amacıyla çıkartılmaya çalışılan İç Güvenlik Paketi ve Torba Yasaların TBMM den geçmemesi için 
Milletvekillerin halkın direnişinin gerisinde pozisyon almamaları gerekliliği ile toplantı sonlandı.

10 Şubat 2015 Salı
- TMMOB ADANA İKK Sekreteri Hasan Emir KAVİ, Koza TV de 

Murat	BERHUN’un	hazırlayıp	sunduğu	PARANTEZ	programına	
konuk oldu.Kavi konuşmasında, TMMOB örgütlülüğünün 
durumu,Torba Yasa müdahalesinin TMMOB’ ye ve topluma 
etkileri, Adana’da kentsel dönüşüm, çarpık kentleşme ve kent 
sorunları konularında açıklamalarda bulundu.
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13 Şubat 2015 Cuma
- Tüm Türkiye de yürütülen Laik ve Bilimsel Eğitim için 

‘‘BOYKOT’’ çalışmalarına Adana Emek ve Demokrasi 
Güçlerinin ve Birleşik Haziran Hareketi’nin düzenledikleri 
kitlesel yürüyüş ve basın açıklamalarına destek verildi.

- TMMOB’un 9 Şubat’ta başlattığı Ankara Yürüyüşünün 
4.gününde Adana Kolu olarak Atatürk Parkı’nda TMMOB 
Yönetim Kurulu Üyesi Bahattin ŞAHİN açıklamalarda 
bulundu. Basın açıklamasını okuyan TMMOB ADANA İKK 
Sekreteri Hasan Emir KAVİ ‘‘Ülkemize, Halkımıza, Mesleğimize 
sahip çıkıyor tüm coşkumuzla, kitleselliğimizle 14 Şubat ta 
Ankara da buluşuyoruz’’ dedi.

-Laik ve Bilimsel Eğitim için Boykot kampanyasını örgütleyen Birleşik Haziran Hareketi’nin Alternatif Eğitim etkinliği ziyaret 
edildi. TMMOB Yönetim Kurulu Üyesi Bahattin ŞAHİN Birleşik Haziran Hareketinin Adana Meclisini selamlayarak, Torba Yasa ile 
ilgili bilgilendirme yaptı ve Torba Yasa Müdahalesine karşı direniş ve 14 Şubat Ankara Buluşması için destek istedi.Birleşik Haziran 
Hareketi Adana Meclisi Yürütme Kurulu da AKP iktidarının TMMOB’a yönelik saldırılarına karşı her zaman dayanışma içerisinde 
bulunacaklarını ifade ettiler.

- 43.Dönem Olağanüstü Genel Kurul ve Ankara Yürüyüşü için otobüslerimiz TMMOB Makine Mühendisleri Odası Adana Şubesi 
önünden	ve	Uğur	Mumcu	Meydanından	Ankara’ya	kitlesel	olarak	hareket	etti.

TMMOB ADANA İL KOORDİNASYON KURULU GÜNCESİ

17 Şubat 2015 Salı
- TMMOB Yönetim Kurulu Üyeleri Gölay Şakiroğulları, Zeyneti Bayrı Ünal, TMMOB Kadın Çalışma Grubu Başkanı Ülkü 

Karaalioğlu,	Özgecan	Aslan’ın	vahşice	öldürüldüğü	Mersin’e	giderek	TMMOB	Adana	ve	Mersin	 İl	Koordinasyon	Kurulları	Kadın	
Çalışma Gruplarının da katılımıyla Mersin Forum Alanı’nda kadına yönelik şiddet ve kadın cinayetlerine karşı bir basın açıklaması 
yaptı.	Basın	açıklamasından	sonra	Özgecan	Aslan’ın	ailesine	taziye	ziyaretinde	bulunuldu.	Aileyle	görüşmenin	ardından	TMMOB	
Kadın	Çalışma	Grubu	olarak	Özgecan	anısına	açılan	deftere	de	yazı	yazıldı.
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21 Şubat 2015 Cumartesi
21.02.2015 Cumartesi

- Adana	 Kent	 Sorunları	 Sempozyumu-3	 hazırlıkları	 çerçevesinde	 ADANA	 KENT	 FORUMU	 Seyhan	 Otelinde	 yapıldı.Forum	

süresince çok sayıda sivil toplum örgütü temsilcisi, sendikacılar, muhtarlar ve siyasiler söz aldı. Moderatörlüğü TMMOB Makina 

Mühendisleri	Odası	Adana	Şubesi	Yönetim	Kurulu	Başkanı	Hüseyin	ATICI’nın	yaptığı	forumda	Peyzaj	Mimarları	Odası	Adana	Şube	

Yönetim	Kurulu	Üyesi	Özlem	AYTOK	ve	Maden	Mühendisleri	Odasından	Sercan	ARIN	raportör	olarak	görev	aldı.	Hüseyin	ATICI	

forumda öne çıkan başlıkların 22-23 Mayıs 2015 tarihlerinde Adana’da yapılacak 3. Adana Kent Sorunları Sempozyumu’nda 

masaya yatırılacağını vurguladı.

TMMOB ADANA İL KOORDİNASYON KURULU GÜNCESİ
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Öyle bir ülkede yaşıyoruz ki her gün yeni bir olay, her gün yeni 
bir kavga, her gün yeni bir taciz, her gün yeni bir tecavüz…

Öyle bir ülkede yaşıyoruz ki meclisteki vekiller yumruk yumru-
ğa, sokaktaki vatandaş gaspta, darpta, kavgada...

Öyle bir ülkede yaşıyoruz ki her gün iş kazası, kimi zaman birer 
birer kimi zaman toplu ölümler…

Giden canımızı acıtarak, insanlığımız, vicdanımızı sorgulayarak  
gidiyor peki ya geride kalanlar…

Ülkemde son on yılda cinayetler arttı, hapishaneler doldu taş-
tı. Düşünen, parmaklıklar ardında buldu kendini ülkede, yazanlar 
parmaklıklar ardındaydı zaten. Ama katiller, tecavüzcüler, tacizci-
ler, hırsızlar aramızda…

Kadın istismarı en üst seviyelerde ülkemde. Her gün bir, iki, üç 
kadının cinayet haberi geliyor ülkemin dört bir tarafından. Her 
gün kadınlar şiddete maruz kalıyor, dışlanıyor, ötekileştiriliyor.

Kadın - erkek  herkes o kadar alışkın ki bu haberlere, o kadar 
içselleştirmiş ki, aslında duyuyor da duymuyor, görüyor da gör-
müyor. Başta en tepedeki yöneticiler “Kadın-erkek eşit değildir, 
fıtrata aykırı.” diyorlar. Fırsatçılara ortam zaten müsait, yasalarla 
korunuyorlar adeta.

Ne oldu geçen hafta ülkemde?

Üniversiteye giden bir genç kızımız evine gitmek üzere bindi-
ği dolmuşun şöförü tarafından tacize, tecavüze uğradı ve canice 
öldürüldü. Bunları yazmak bile içimi ürpertirken kızımızın annesi 
“Yavrum çok acı çekmiştir, keşke silahla öldürselerdi.” dedi. Bu kin-
dar toplum, bu ruhsuz toplum bir anneye bu cümleyi kurdura-
bildi. Bunun üstüne söylenecek söz, çarpacak yürek kalmadı…..

Sonra ne oldu ülkemde?

Bütün duyarlı vatandaşlarımız tepki gösterdi, gazetelerde ya-
zıldı, çizildi. Toplumsal analizler yapıldı. Sivil toplum kuruluşları 
yürüyüşler düzenledi, basın açıklamaları yaptı. Mecliste konuş-
malar yapıldı.

Türkiye de adalet yok, kadınlar için hiç yok. Kadın cinayetle-
ri, tecavüzcüler, tacizciler, töre cinayetleri, mahkemelerce adeta 
AK‘lanıyorlar, kadının rızası vardı diyorlar, kadın bağırmadı di-
yorlar, mahkemede iyi hal diyorlar, duruşmaya takım elbise ile 
geldi diyerek ceza indirimini alarak sonra yine aramızda ellerini 
kollarını sallayarak yeni vakalar yaratmak üzere  gezmeye devam 
ediyorlar. Daha Özgecan‘ın kanı kurumadan, Pozantı cezaevinde 
ki tecavüz davasının kararı verildi, daha önce devlet eliyle üstü 
örtülmeye çalışılmış bugün verilen kararla da tecavüz sanıklarına 
takipsizlik, tecavüz mağdurlarına ömür boyu hapisle yargılama 
kararıyla, Utanç veren mahkeme kararlarına yeni birileri daha ek-
lenmiştir.

 Adaleti sağlayamıyoruz peki koruyabiliyor muyuz ? 2012 İs-
tatistik verilerine göre Şiddet gören kadınlara verilen polis koru-
masından bugüne kadar aylık %36 artış göstererek 11.478 kadın 
faydalanıyor ve Ekim 2012’den beri öldürülen 162 kadından 26’sı 
koruma tedbiri almış kadınlar.

Tedbir kararı alınan 26 kadından, erkekler tarafından şiddet gö-
ren kadın sayısı 22, Son 15 yılda 241 polis, 91 asker, 17 özel timci, 
15 korucu, 45 gardiyan tecavüzden yargılandı.  

Peki eğitim sistemimizle kadın - erkek eşitliğini sağlayıp genç 
nesli bu konuda bilinçli ve duyarlı yetiştirebiliyor muyuz? Buna 
da maalesef diyoruz. Okullarda 4+4+4 eğitim sistemiyle kız ço-
cuklarını erken yaşta evliliğin önünü açıyor, karma eğitimi kaldır-
maya çalışarak kadınları sadece cinsel bir obje olarak gören, bir-
likte yaşamak tan eşit olmaktan uzak bir zihniyetle yetiştiriyoruz.

Böyle bir adalet sistemi içinde, Böyle bir eğitim sistemi içerisin-
de, böyle koruma ve önleme sistemi içerisinde kadın cinayetleri-
nin ve tecavüzlerin durumu ne olabilir ? Türkiye İstatistik Kurumu 
(TÜİK) verilerine göre tecavüz ve taciz gibi cinsel saldırı suçların-
da son beş yılda yüzde 30 artış meydana geldi. Adalet Bakanlığı 
verilerine göre 2013’te cinsel suçlar yüzde 45 oranında arttı. Son 
10 yılda Kadına Yönelik Şiddet vakaları %1400 arttı.

İşte bu yüzden Kadın Cinayetleri bu politikaların bir ürünüdür 
diyebiliriz, bunların ne sebebi ne de sonucu tesadüf değildir.

 Peki şimdi ne oluyor ülkemde?

Hiçbir şey...

Kadın istismarları devam ediyor, tacizler, tecavüzler devam 
ediyor, cinayetler devam ediyor… ve maalesef devam etmesi de 
sürecek… Bize sıra gelene kadar devam edecek… Bunları bildi-
ğimiz halde, biz Kadınlar olarak eşit yaşam ve özgürlük mücade-
lesini veremezsek, Özgecanlar bizim canlarımız yanmaya devam 
edecek.

Toplumsal zihniyet değişmedikçe, kızlarımız-erkeklerimiz eği-
tilmedikçe, toplumsal cinsiyet ayrımcılığı kalkmadıkça da, her 
gün her şey giderek kötüye gitmeye devam edecek.

Ta ki bir gün bir toplum uyanacak, hem kendi aydınlanacak 
hem de sonraki kuşakları aydınlatacak. İşte biz o günden umut-
luyuz.

 Kadın-Erkek mücadelesinin toplumsal çözümlerinin gele-
cek kuşaklara bırakılmaması dileğiyle..

 MMO Adana Şube Kadın Komisyonu

ÖYLE BİR ÜLKEDE KADIN OLMAK
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Ben Atatürkçüyüm.... Ben, cumhuriyetçiyim... Ben lâikim... 
Ben antiemperyalistim... Ben tam bağımsız Türkiye’den ya-
nayım... Ben insan hakları savunucuyum... Ben, terörün karşı-
sındayım... Ben, yobazların, hırsızların, vurguncuların, çıkar-
cıların düşmanıyım. Dün sabaha değin, araştırarak yazdığım 
hiçbir konuyu yalanlayamadınız. Öyleyse vurun, parçalayın, 
her parçamdan benim gibiler beni aşacaklar doğacaktır. 

Yeni Ortam gazetesinde köşe yazarlığı yapan Uğur Mumcu, 
1975’ten itibaren Cumhuriyet’te ‘Gözlem’ başlıklı köşesinde dü-
zenli olarak yazmaya başladı. Aynı zamanda Anka Ajansı’nda ça-
lışmaktaydı. 1975’te Mart dönemini sergilediği makalelerinden 
oluşan Suçlular ve Güçlüler adlı kitabını yayınladı. Aynı yıl, Altan 
Öymen’ le birlikte hazırladıkları, Süleyman Demirel’in yeğeni Yah-
ya Demirel’in hayali mobilya ihracatını konu edinen, Mobilya 
Dosyası adlı kitabı yayınlandı.

1977 yılından sonra sadece Cumhuriyet için yazmaya baş-
ladı. “Gözlem” başlıklı köşesinde 1991 yılının Kasım ayına kadar 
aralıksız olarak yazdı. 1977’de Sakıncalı Piyade ve Bir Pulsuz Di-
lekçe kitapları yayımlandı. Ertesi yıl, Sakıncalı Piyade adlı yapıtını 
Rutkay Aziz ile birlikte tiyatroya uyarladı. Oyunu Ankara Sanat 
Tiyatrosu’nda tam 700 kere sahneledi.

Uğur Mumcu, 24 Ocak 1993’te Ankara’da Karlı Sokak’taki evi-
nin önünde, arabasına konan C-4 tipi plastik bombanın patla-
ması sonucu suikasta kurban giderek yaşamını yitirdi. Suikastin 
hemen ardından olay yerinde inceleme yapan uzmanların hiçbir 
delil bulamadığı, patlamayla etrafa dağılan ve cımbızla toplan-
ması gereken delillerin ise süpürgeyle süpürüldüğü iddia edil-
miştir.

VURULDUK EY HALKIM UNUTMA BİZİ

UĞUR MUMCU

Bir toplum böyle çöker işte...
Devletin	yerini	kaba	kuvvet	alır,	susulur	!
Yasanın	yerini	din	alır,	korkulur	!
Yolsuzluklur,	cinayetler	birbirini	izler,	eller	kollar	bağlanıp	götürülür	!
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Klasik Türk Müziği Sanatçısı. 
Doğum :  16 Temmuz 1918, Bursa
Ölüm	 :		8	Şubat	2015,	İzmir
Filmler :  İstanbul Geceleri, Ne sihirdir 
ne keramet, Ana Yüreği, Sihirli Define, 
Kerem ile Aslı, Nasreddin Hoca Düğünde
Albümleri: Saklı Kayıtlar 1934-1996, Bir 
Ömre	Bedel,

Müzeyyen Senar, müzik eğitimine, Anadolu Musiki Cemiyeti’nde, kemençe üstadı Kemal Niyazi Seyhun Bey ve udi 
Hayriye Hanım gözetiminde başladı. Ünü yayıldıkça, hafız Sadettin Kaynak,Selahattin Pınar, Lemi Atlı, Mustafa Nafiz 
Irmak	gibi	devrin	önemli	üstatları	da	ona	dersler	verdi,	zamanın	sevilen	şarkılarının	yanı	sıra,	kendi	bestelerini	de	öğretip	
söylemesine yardımcı oldular.

Müzeyyen Senar’ın yeteneği, Cumhuriyet’in kurucusu ve Türk sanat müziğinin büyük hayranı Mustafa Kemal 
Atatürk’ün de ilgisini çekti ve sanatçı birçok kez onun huzurunda, özel meclislerinde şarkı söyledi.

 1938 yılında Ankara Radyosu’nun ilk yayınlarına katıldı, son sahne konserlerini 1983 yılında İstanbul Bebek 
Gazinosu’nda verdi. Bu tarihten sonra yalnızca ender anlarda, müzikli özel toplantılarda şarkı söyledi.

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde 96 yaşında hayatını kaybetti.

Müzeyyen SENAR

CUMHURİYETİN DİVASI
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Trijenerasyon Sistemlerinin Başlıca Faydaları,
•	Enerjinin	verimli	kullanılması,
•	Üretilen	yararlı	ısı	güç	birimi	başına	çevreye	atılan	katı,	sıvı	ve	gaz	madde	miktarının	düşük	olması,
•	Elektrik	enerjisi	iletim	ve	dağıtım	kayıplarının	yok	edilmesi,	iletim	ve	dağıtım	sisteminde	ilave	yatırımları	gereksiz	kılması,
•	Sanayi	tarafından	tüketilen	elektrik	enerjisinin	az	sayıda	merkezi	santral	yerine,	dağılmış	bir	şekilde	endüstriyel	tüketim	yerlerinde	
üretilmesinin ulusal güvenliğe sağlayacağı katkı olarak sıralanabilir. 

Hiçbir hareketli parçası olmayan, çalışması için sadece 
ısı enerjisine ihtiyaç duyulan absorbsiyonlu chillerde so-
ğutma prensibi çevrimli buharlaşma-yoğuşma döngüsü-
ne dayanmaktadır; buharlaştırıcı, absorber, jeneratör ve 

yoğuşturucu olmak üzere dört temel ısı transfer yüzeyi söz 
konusudur. Pek çok ticari kurumda yaygın olarak yer alan 
basit bir absorbsiyonlu soğutma sisteminde solüsyon ola-
rak genellikle lityum bromür - su çözeltisi kullanılmaktadır.

Trijenerasyon,	 tek	bir	enerji	kaynağı	kullanılarak	elektrik,	
ısı ve soğuk üretiminin eş zamanlı yapılmasıdır.

Birleşik	enerji	üretim	sistemleri	ele	alındığında,	yalnızca	 ısı	
ve elektrik üretiminin eşzamanlı olarak yapıldığı sistemler ise 
kojenerasyon	sistemleri	olarak	adlandırılır.

Trijenerasyon	/	kojenerasyon	sistemlerinde;	elektrik	üretimi	
yapılan	sistemin	yan	çıktısı	olan	ısı	enerjisi	değerlendirilmek-
tedir. Sonuçta kayıplar büyük oranda azaldığından, yakıt tü-
ketimi	önemli	oranda	azalır	ve	enerji	verimliliğine	bağlı	karlı-
lık ortaya çıkar.

Elektrik Üretimi yanındaki 2. ürün: Isı Enerjisi
(Kojenerasyon)

Yüksek elektrik verimine haiz bir motor generatör seti uy-
gulaması örnek olarak ele alındığında, Motor blok ısısından 
ve	egzoz	gazından	elde	edilen	 ısı	enerjisi	genellikle	 iklimlen-
dirme, sıcak su, buhar veya kızgın su – kızgın yağ üretilerek 
değerlendirilir.	Neticede	bahsi	geçen	ısı	enerjisi,	yakıt	tüketimi	
olmaksızın elde edilir.

Elektrik Üretimi yanındaki 3. ürün: Soğutma 
(Trijenerasyon)

Elektrik üretim prosesinden açığa çıkan atık ısı kullanılarak 
absorbsiyonlu	chiller	cihazı	tahrik	edilir.	Isıl	girdi,	iklimlendirme	
veya	 proses	 kullanımına	 yönelik	 olarak	 soğutma	 enerjisine	
dönüştürülür. Kombine soğutma, ısıtma ve güç üretimi siste-
mi basit olarak bu şekilde tanımlanabilir. (CCHP: combined 
cooling, heating, and power generation).

İşletme bazında ise azalan toplam enerji giderleri, nihai ürün kalitesini düşürmeden maliyetini azaltacak, şirketin rekabet gücü 
artacaktır. İşletmenin enerji temin güvencesi olacak, üretim kesintilerinin yol açtığı ziyanlar ortadan kalkacaktır.

TRİJENERASYON
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Nevzat ÇELİK

Sarışın ve İhtilâl
siz gereğinden fazla güzelsiniz bayan 
hali vakti yerinde memelerinizin 
üç yanı denizlerle çevrili bir ülke gibi 
gölgeniz dahil bütün ölçüleriniz tamam 
o kadar güzelsiniz ki yoğun kar yağışı 
size haklı olarak karda kaymayı hatırlatır 
güzelliğinizi gezdirdiğiniz mekânlarda 
yaylı sazlar bir adım öne çıkar 
semtinize giremez mendil satan çocuklar 
değil uyumak yanınızda bir kardeş gibi 
cinsel tacize girer size adres sormak 
bölünmez bir bütünsünüz ilelebet bize 
partilerüstü yağmalanabilirsiniz ancak 
yani âli menfaatleri gereği devletin 
ihale usulü tekliflere açıksınız en fazla 
al bir ihtilal nedeni daha 

Hepinizin Olsun Bu Şiir 
rüzgar etekli geçin çocuklar gözlerimden 
geçin kısa pantalon boy boy oyun oyun 
şakacıktan oyuncuktan olsun razıyım dünden 
ba-ba deyin çığlık çığlığa önümde durun 

pamuk ellerinizle boynuma tırmanın dizlerimden 
karıştırın ceplerimi yüzünüzü sakalıma sürün 
ağlamıyorum kokunuz kaçtı da gözlerime o yüzden 
öpeyim gıdığınızı hadi katıla katıla gülün 

ulaş barış evrim özlem gökçe devrim 
güzelim adlarınız şimdiden tutmuş umutları 
yapraklarca balıklarca kuşlarca geçin tuzakları 
aferin çocuklar size aferin bin aferin 

kat kat katlanıyorsam acılara gıkım çıkmıyorsa 
gövdemi serin bir dal gibi şafaklara salmışsam 
ipten alıp zehir-zıkkım müebbetlere yatırmışsam 
şair olmuşsam ekmekten ve aşktan yana 
bir adım daha erkene almışsam yani ömrümü 
bulutsuz yürüyün diyedir altında göğün 
hadi öpün birbirinizi öpün bir daha öpün 
ve alın artık ellerimden sizde büyüsün gülüm

Bekleyiş 
gül diyorum 
yoksul acıların gölgesinde 
güllerin solsun istemiyorum 
ay diyorum sonra 
ay n’olur 
bir vaktinde gecenin 
yaraların açsın istemiyorum 

hangi sevda vurmuş seni 
hangi delikanlı 
gönlüne 
salvo bakışlarla... 
soramam 
zeytin karası gözlerini 
yoluma yatırma 
dayanamam. 

1960’da Sinop Boyabat’ta doğan Nevzat Çelik, 1965’de ailesiyle 
birlikte İstanbul’a geldi. 1980 Mart’ında Devlet Güzel Sanatlar 
Akademisi (DGSA) Uygulamalı Endüstri Sanatları Yüksek Okulu 
(UESYO) Grafik bölümü birinci sınıfta okurken tutuklandı. Dev-Sol 
davasından idam istemiyle yargılandı.

1984’ta	 Şafak	 Türküsü	 adlı	 şiir	 dosyası	 Akademi	 Kitabevi	 Şiir	 Ödülü	
birincilik ödülünü alarak kitaplaştı. 1985 yılında İTÜ İşletme Fakültesi 
Öğrenci	Derneği	tarafından	ülke	çapında	yapılan	şiir	yarışmasına	bir	şiiri	
ile katıldı ve bu yarışma 1986 yılında sonuçlandı, Çelik’in şiiri yarışmaya 
katılan 1350 kadar şiir arasından ilk ona girdi ama birinci olamadı. 
1987’de	Müebbet	 Türküsü	adlı	 şiir	 kitabı	 Poetry	 International	 ve	Hasan	
Hüseyin	Şiir	Ödülünü	aldı.	Daha	sonra	hiçbir	yarışmaya	katılmadı.

1987 Aralık ayında tahliye oldu. 1990’da iki şiir kitabı daha çıkardı; Suda 
Seken Hayat ve Yağmur Yağmasaydı. 1998 Ekim ayında Sevgili Yoldaş 
Kurbağalar adlı şiir kitabı, 2005 Nisan’ında ise ilk romanı Bağışlanmış 
Hüzün yayımlandı.

Çocuk 
ağlardı gözlerin 
mavi yeşil kara 
gülerdi gözlerin 
mavi yeşil kara 

ağla çocuk gül çocuk 
ama usul usul değil 
ama usul usul değil

Güneş Gibi 
iki elinle kapatıp 
yırtığını yaranın 
koynunda yıldız taşırsın 
ama düşer yine yıldız 

düşeceksen sen de 
bir akşam alacası 
güneş gibi düşmelisin 
ardında binlerce yıldız 

BİR ŞAİR
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ZEKA OYUNLARI

AMERİKAN TEKNOLOJİSİ
Amerikalılar yeni bir uçak geliştirirler ve bu uçağı denemek için
Arabistan’a götürürler.Bir Arap pilotunu uçağa bindirirler ve uçak 

havalanır. Arap pilot uçağı kullanırken dört motordan biri patlar.
Göstergelerde “Don’t panic. This is American technology” yazısı görülür, 

pilot rahatlar. 
Daha sonra bir motor daha patlar ve göstergelerde yine aynı yazı 

görülür. Pilot da uçmaya devam eder. Ne var ki az sonra iki motor 
birden patlar. Hiç motor kalmayınca Arap pilot panikler. Tam bu esnada 

göstergelerde yine aynı yazı görülür ve uçak kendi kendini yumuşak bir 
şekilde indirir. Araplar pilottan bu olayı öğrenince şaşırırlar ve kendileri 
de böyle bir uçak yapmaya karar verirler. Ve nitekim bir uçak yapıp 
Amerika’dan bir pilot davet ederler. Pilot biner uçağa, başlar uçmaya. Bir 
iki dakika sonra bir motor patlar. Göstergelerde “Don’t panic. This is Arabic 
technology” yazısı görülür. Az sonra ikinci motor da patlar ve aynı yazı 
gözükünce Amerikali pilot: “Ulan bizim uçağın aynısını taklit etmişler.” der. 
Derken iki motor birden patlayınca uçağın kendi kendini yere indireceğini 
düşünen pilot göstergelerde şu yazıyı görür: “Don’t panic. This is Arabic 
technology. Please repeat after me. Eşhedü en la ilahe illallah....”

HESAPLAMA HATASI
Dünyanın en komik kazası:
Bir duvarcı ustasının şantiyede başına gelen kaza ile ilgili şefine yazdigi 

mektup:
Sayın şantiye şefim; İş kazası tutanağına planlama hatası diye 

yazmıştım. Bunu yeterli görmeyerek ayrıntılı anlatmamı istemişsiniz. Şu 
anda hastanede yatmama neden olan olaylar aynen aşağıda anlattığım 
gibi olmuştur

• Bildiğiniz gibi ben bir duvar ustasıyım. İnşaatın altıncı katındaki işimi 
bitirdiğim zaman biraz tuğla artmıştı. Yaklaşık 250kg kadar olduğunu 
tahmin ettiğim bu tuğlaları aşağıya indirmek gerekiyordu,

• Aşağı indim, bir varil buldum, ona sağlam bir ip bağladım ve ardından 
altıncı kata çıktım. 

• İpi bir çıkrıktan geçirip ucunu aşağıya saldım. 
• Tekrar aşağıya indim ve ipi çekerek varili altıncı kata çıkardım. 
• İpin ucunu sağlam bir yere bağlayıp tekrar yukarı çıktım. 
• Bütün tuğlaları varile doldurdum. 

• Aşağı indim, bağladığım ipin ucunu çözdüm. 
• İpi çözmemle birlikte birden kendimi havalarda buldum. Nasıl 

bulmayayım? Ben yaklaşık 70 kiloyum. 250 kilogramlık varil süratle aşağıya 
düşerken beni yukarı çekti. Heyecan ve saşkınlıktan ipi bırakmayı akıl 
edemedim. 

• Ben yukarı çıkarken yolun yarısında, aşağı inmekte olan tuğla dolu 
varille çarpıştık. Sağ iki kaburgamın kırıldığını hissetim. 

• Tam yukarı çıkınca, iki parmağım iple beraber çıkrığa sıkıştı; 
Parmaklarım da bu sırada kırıldı. 

• Bu esnada yere çarpan varilin dibi çıktı ve tuğlalar etrafa saçıldı. Varil 
hafifleyince, bu sefer ben aşağı inmeye varil ise yukarı çıkmaya başladı ve 
yolun yarısında yine varille çarpıştık! Sol bacağımın kaval kemiği de bu 
sırada kırıldı. 

• Yere inince can havli ile ipi bırakmayı akıl ettim. Bu sefer de başımı 
yukarı kaldırdığımda boş varilin süratle üzerime geldiğini gördüm! 
Kafatasımın da böyle çatladığını sanıyorum. Bayılmışım, gözümü 
hastanede açtım.

GÜLELİM...EĞLENELİM...DÜŞENELİM...

KİBRİTLER
Kibrit çöplerinden altısının yerini değiştiricek

iki kare elde ediniz.

Eşitlik durumunda elmalar paylaşılacak.

KİBRİTLER
Aynı soruyu 5 ve 4 kibrit için de çözünüz.

SEPET Mİ ÇUVAL MI?
Pazara elma satmaya giden iki arkadaş,
yolda bir sepet içinde 20 elma bulurlar.

Bu 20 elmaya sahip olmak için aralarında
şöyle bir iddaya tutuşurlar.

İkisi de birer çuvala kendi elmalarından koyup
daha sonra karşılaştıracaklardır.

Kimin çuvalından daha çok elma çıkarsa
iddayı o kazanacaktır.

SEPET Mİ ÇUVAL MI?
Yaptıkları anlaşmaya göre iddayı kazanan

sepeti, kaybeden ise çuvalları alacaktır.
Siz olsaydınız,  çuvalınıza kaç elma koyardınız?
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HOŞGELDİN BEBEK

• Derya BEKMEZCİ’nin kızı,
• Mustafa ÇAKMAK’ın torunu oldu.

Üyelerimizi ve eşlerini tebrik ediyor,
gözünüz aydın diyoruz.

• Aytekin GÜNDOĞDU’ nun annesi,

• Yüksel UĞUR’ un annesi,

• Nevzat COŞAR’ın annesi,

• Melih KOCAASLAN’ ın kayınvalidesi,

• Mahmut YILDIZ’ ın kayınvalidesi,

• Bekir KALENDER’in dayısı vefat etti.

Üyelerimize ve yakınlarına
başsağlığı dileklerimizi sunuyoruz.

BAŞSAĞLIĞI

• 11310 sicil nolu üyemiz Nazmi GEZMEN ve
• 17174 sicil nolu üyemiz Tahsin ULUSOY vefat etmiştir.

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

ayrıca camiamıza başsağlığı diliyoruz.

TEBRİKLER

• Mert CİĞER,
• Ramazan Tuğrul GÜNAL,

• Ali TIKIR’ın oğlu,
• İbrahim ÖZENSOY’un oğlu,

• Özge OĞUZ ve Olcay ÖZENSOY’un kardeşleri evlendi.

Üyelerimizi ve eşlerini tebrik ediyor,
mutluluklarının daim olmasını diliyoruz.

TEBRİKLER

Şubemiz Teknik Görevlisi

Ramazan ÜŞENMEZSOYLU nişanlandı. 

Ramazan ve Gülen’i tebrik ediyor,
 mutluluklarının daim olmasını diliyoruz.

GEÇMİŞ OLSUN

• Hamza MENEMENCİOĞLU,
• İbrahim HÜNKAROĞLU rahatsızlık geçirdi.

Üyelerimize ve yakınlarına
geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz.
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Güneşin Verimini
Hayata Yansıtır

Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi’ndeki entegre üretim tesislerinde, güneş enerjisini elektrik 
enerjisine dönüştüren güneş paneli ve alüminyum güneş panel konstrüksiyonları üretimi gerçekleştiren 
Zahit Alüminyum, Solarfield markalı güneş panellerini, 10 yıl ürün, 25 yıl verim garantisi ile piyasaya sunuyor. 
Uluslararası TÜV Rheinland akreditasyonu güvencesiyle üretilen Solarfield güneş panelleri, yurt içinde ve 
yurt dışında, enerji yatırımlarının güvenilir çözüm ortağı oluyor.


