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Bundan tam bir yıl öncesinde; parkların sadece park olarak 
kalmasını isteyenlerle başlayan bir süreç, bütün bir halkın aynı 
perdeden seslendirdiği bir direniş türküsüne evrildi. Yaşamın her 
alanında siyasal iktidarın rant odaklı, neoliberal, keyfi dayatma 
ve yaptırımlarını hisseden milyonlar adeta yıllar öncesinden 
verilmiş bir randevunun çağrısını aldı ve buluştu meydanlarda. 
“Parklar bizim” şiarıyla başlayan senfoninin devamı ise “bu 
daha başlangıç mücadeleye devam” şeklinde gelişti.

Gökkuşağının her rengini barındıran bir yer haline 
geldi Gezi Parkı. Bütün farklılıkların bir zenginlik halinde 
mayalandığı küçük bir adaydı. Herkes elindeki kadarını 
getirdi, ihtiyacı kadarını aldı sadece. Yağmaya, talana, kâr 
hırsına yaşayan bir cevap bir alternatif oldu. Nasıl bir kent, 
park, yönetim, yaşam istemediğinden ziyade nasıl bir dünya 
kurulabileceğini anlatan bir örnekti.

Gezi Parkı‘nda başlayan ve yaşanan sürece iktidarın 
cevabı ise kendi algısı ve kendine kurmak istediği dünya gibi 
yaşandı. Biber gazlı, plastik mermili saldırılar, keyfi gözaltılar, 
sokak sokak uygulanan polis terörü iktidarın bir direnişi 
yok edebilmek adına neler yapabileceklerini ortaya koydu. 
Yaşanan dönemde 8 insanımızı katledenler, yaşananlarda hiç 
bir sorumlulukları yokmuşçasına kendi “mağduriyetlerinden” 
tanımlamaya çalıştılar süreci. Evlatlarını yitirmiş anaları 
yuhalatan, çocukları terörist katilleri kahraman ilan eden bir 
hırstan da farklı beklenti içinde olmak hayalperestlikten de 
öte bir şeydi.

Yine 31 Mayıs Cumartesi günü, geçen yıl aynı tarihlerde 
başlayan halk hareketinin yıldönümünde iktidarın polisi 
yine tomaları, gaz ve ses bombaları, silahları ve copları ile 
Türkiye‘nin dört bir tarafında olduğu gibi Adana‘ da da halka 
saldırdı, çok sayıda insan yaralandı, gözaltına alındı, kitlelerin 
anayasal demokratik haklarını kullanmaları engellendi. 

Erdoğan - AKP iktidarının şiddet ve teröre dayalı olarak 
ayakta kalmaya çalıştığı bilinmektedir. Ancak yine 
bilinmektedir ki emek örgütleri, mesleki demokratik kitle 
örgütleri ve bütün örgütlenmeler halkın yanında saf tutarak 
direnmeye devam etmektedir, edecektir.

Değerli Meslektaşlarımız,

Cumhurbaşkanı’nın yürürlükteki anayasal kurallar 
çerçevesinde, köprüler, barajlar, yollar ve havaalanları 
vaadlerinde bulunması değil, anayasal kurallara nasıl bağlı 
kalacağı, bunların açılımını nasıl anladığı ve yorumladığını 
kamuoyu ile paylaşması önemli. 

Cumhurbaşkanı’nın görev ve yetkilerini, statüsünü belirleyen 
hükümler, “Anayasa bütünü” içerisinde anlam kazanır. 
Cumhurbaşkanlığı, erkler ayrılığı ilkesinin parlamenter 
sistemin işleyişinde, “anayasal denge ve denetim düzeneği” 
nin merkezi kurumudur.

Cumhurbaşkanı’nın halk tarafından seçilmesini, rejim 
değişikliğinin bir kaldıracı olarak kullanmak için, anayasal 
sınırları zorlayan, çatışmacı söylemi öne çıkaran bir aday 
karşısında, sakin bir tarzla, “Türkiye’nin hukuk devleti hedefi”ne 
ulaşma yol ve yöntemlerini, seçilmesi halinde Cumhurbaşkanı 
olarak neler yapabileceğini anlatacak aday(lar)a ihtiyaç var.

Hatta hukuk devletinin,  toplumumuz için yaşamsal 
olmasının ötesinde, Türkiye’nin uluslararası toplum önünde 
saygınlığı bakımından da vazgeçilmez olduğunu bıkmadan 
usanmadan anlatabilecek bir aday çatışmacı bir kampanyayı 
tersyüz edebilir. 

Bu arada Cumhurbaşkanlığı seçimini halkın yapacağı 
üzerinden yapılan onca propagandaya rağmen, aday 
göstermenin TBMM’ de grubu olan partilere kilitlenmesi, 
halkın, seçmenlerin aday gösterememesi de ayrı bir çelişkidir.

Değerli Meslektaşlarımız,

AKP’ nin mezhepçi politikalarının bölgesel düzlemdeki 
çatışmaların hızla Türkiye’ yi içine alma riski, IŞİD ile birlikte bir 
kez daha görüldü. Hükümetin, IŞİD ve El-Nusra gibi şeriatçı 
çetelerin inisiyatifini bölgeyle yeniden ilişkilenme imkânı 
olarak gördüğü iktidar yandaşlarınca da dolaylı olarak 
ifade ediliyor. AKP, Suriye’de olduğu kadar Irak’ ta da merkezi 
hükümet karşısında aldığı konumla bugünkü mezhepçi 
çatışmaların gelişmesinde en önemli pay sahiplerinden 
birisidir.

Şeriatçı çetelerle ittifak halinde Suriye ve bölgede güç olmaya 
yönelen AKP’ nin mezhepçi dış politikası bölgedeki dengelerin 
değişmesi ile birlikte boşa düştü. Ortadoğu’da bir karabasanın 
yaşandığı, Türkiye’nin de yanlış politikalarla tetiğini çektiği bu 
karanlık sürecin etkisi içerisinde, Erdoğan ve AKP’ nin yeniden 
rol alabilmesi pek de mümkün görünmemektedir. Mevcut 
iktidar IŞİD’ in katliamlarının önünü ve arkasını hazırlamıştır. 
Bunu bütün dünya biliyor. 14 yaşındaki çocuğa terörist diyen 
Başbakan IŞİD için terör örgütü diyemiyor, IŞİD unsurları 
diyor. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk kez dış politikada bu 
kadar aciz duruma düşmüştür.

Barışın, özgürlüğün, eşitliğin egemen olduğu, dayanışmanın 
ve birlikte mücadelenin yükseldiği, yaşanabilir bir ülke ve 
insanına çalışanına değer veren bir toplum yolunda emek 
harcayan tüm üyelerimizi selamlıyoruz. 

TMMOB MMO Adana Şube 
Yönetim Kurulu

SUNUŞ
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TMMOB 43. Olağan Genel Kurulu 29 Mayıs-1 Haziran 2014 tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirildi. 
Genel Kurulda Soma’da 301 madencinin ölümüne yol açan katliam, Gezi direnişinin yıldönümü ve 
AKP’nin baskıcı, faşist politikalarına karşı birlikte mücadele çağrısı öne çıktı.

Yenimahalle Belediyesi Nazım Hikmet Kültür Merkezi`nde gerçekleştirilen Genel Kurulda Divan Başkanlığına 

Nevzat Uğurel (ŞPO), başkan yardımcılıklarına Gülümser Hızal (İMO), Doğan Albayrak (MMO), yazman 

üyeliklere Yeşim Bek (ÇMO), Mehmet Rojbin Bingöl (MADENMO), Leman Ardoğan (MO), Çiğdem Çamkıran 

(PEYZAJMO) seçildi.

Saygı duruşu ve Anıtkabir Çelenk Komisyonunun seçimi sonrası açılış konuşmalarına geçildi. TMMOB 42. 

Dönem Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı‘dan sonra konuklar TTB Merkez Konseyi II. Başkanı Gülriz 

Erişgen, KESK Başkanı Lami Özgen, EMEP Genel Başkanı Selma Gürkan, ÖDP Eş Genel Başkanı Alper Taş, 

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, TKP MK Üyesi Erhan Nalçacı, CHP Genel Başkan Yardımcısı Emel 

Yıldırım birer konuşma yaptılar.

TMMOB
43.OLAĞAN GENEL KURULU GERÇEKLEŞTİRİLDİ

TMMOB 43. OLAĞAN GENEL KURUL
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SOĞANCI: “ ERDOĞAN VE AKP`NİN TARİHSEL 
MİSYONU SONA ERDİ”

Konuşmasında TMMOB`nin 42. çalışma döneminde 
Türkiye`de yaşanan gelişmeleri değerlendiren TMMOB 42. 
Dönem Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, Türkiye`nin 
her alanda neo-liberalizmin yönlendiriciliğinde dönüşümden 
geçirildiği, tüm kamusal hizmetlerin sermayeye devredilip, 
kamunun adeta yok edildiği; kentlerin “dönüşüm” adı 
altında ranta tahvil edildiği; yolsuzluğun, rüşvetin, her türlü 
pisliğin ortaya apaçık döküldüğü; baskının, zor kullanımının, 
zorbalığın tavan yaptığı; torba yasalar, torba davalarla adeta 
bir toz bulutu ardında ülkenin yeniden şekillendirildiği bir 
dönem yaşandığını belirtti. Ülke geleceğinin belirleneceği 
olağanüstü bir dönemden geçildiğini ifade eden Soğancı, 
“AKP iktidarının on yılı aşkın zamanda kurduğu düzen tüm 
unsurlarıyla bir bir deşifre oldu. Ülke tarihinin en büyük 
yolsuzluk ve rüşvet belgeleri ortaya döküldü. İktidar yukarıdan 
aşağıya kurduğu yolsuzluk şebekesini, emniyetten-yargıya 
tüm alanları yine yukarıdan kuşatarak korumaya aldı. Çünkü 
elinde artık stratejik baskı aygıtlarından başka hiçbir şeyi 
kalmadı. Gün gibi görünen gerçek şu ki, Erdoğan ve AKP artık 
ülkeyi yönetemiyor. İflah olmaz bir meşruiyet kaybı yaşanıyor. 
Tüm kurumlarıyla birlikte iktidara olan güven bir daha geri 
gelmemek üzere kayboldu. O yüzden de faşist baskıları ve 

yasakları yoğunlaştırıyor. Ülkeyi mezhepçilik temelinde 
bölerek, ayakta kalmaya çalışıyor. Adeta aklını yitirmiş 
bir çıldırmışlık içerisinde tekmeyle, tokatla, küfürle halkın 
boğazına basmaya çalışıyor. Ama artık hepimiz biliyoruz ki 
bir dönem kapandı” diye konuştu.

Soğancı, Erdoğan ve AKP`nin tarihsel misyonunun 
sona erdiğini söyleyerek, “Şimdi asıl önemli nokta, Haziran 
direnişinin Soma sonrasında kazandığı yeni bilinçle yoluna 
devam ediyor olmasıdır. Yalnızca Erdoğan`ı değil iktidarın 
tüm sahiplerini asıl korkutan da budur. Şimdi direnişimizi, 
kaybettiğimiz ne varsa bir bir geri almak üzerine bir anlayışla 
sürdürmeliyiz. Şimdi yapılanların daha fazlasını yapmalıyız, 
ortaklık zeminlerini çoğaltmalı tüm direnme eğilimlerinin 
birbiriyle dayanışmasını güçlendirmeliyiz. Ve bu direnişimizi 
artık özelleştirilen tüm kurumların geri alınarak işçilerin 
öz yönetiminde kamulaştırılması, taşeron çalışmanın 
tüm biçimlerine son verilmesi, eğitimin ve sağlığın parasız 
hale getirilmesi başta olmak üzere doğanın ve insanın 
sömürüsüne son verecek bir anlayışı geliştirerek sürdürmek 
zorundayız” dedi.

KONUK KONUŞMALARINDA  “BİRLEŞİK 
MÜCADELE” ÇAĞRISI

TTB Merkez Konseyi II. Başkanı Gülriz Erişgen, TTB ve 
TMMOB`nin geçtimiz dönemde iki zeminde işbirliği 
ve dayanışma içinde olduğunu belirterek, birincisinin 
barış ve demokrasi için emek ve meslek örgütleri DİSK, 
KESK, TMMOB ve TTB olarak yapılan eylem ve etkinlikler 
olduğunu, ikincisinin de meslek alanları ve örgütlerine 
yapılan müdahalelere yönelik yürütülen mücadele 
olduğunu anlattı. Bu mücadeleyi çok değerli bulduğunu 
ifade eden Erişgen, önümüzdeki dönemde dayanışma 
ve mücadelenin çok daha önem kazanacağını, çok daha 
güçlü ve geniş bir mücadeleye ihtiyaç olduğunu vurguladı.

TMMOB 43. OLAĞAN GENEL KURUL
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KESK Başkanı Lami Özgen de, AKP hükümetinin tekçi 
otoriter politikalarını bütün muhalif kesimler üzerinde 
uyguladığını bundan emek-meslek örgütlerinin de nasibini 
aldığını belirterek, “Üst üste operasyonlarla KESK; gözaltı, 
tutuklama, yasal değişikliklerle TMMOB ve TTB muhalif 
duruşlarından dolayı baskı altında tutulmaya çalışılıyor. 
Bu mücadelenin ortaklaştırılması, daha da güçlendirilmesi 
elzem hale gelmiştir” diye konuştu.

EMEP Genel Başkanı Selma Gürkan, Soma katliamıyla 
birlikte mercek tutmaya çalışılan ama kamuoyunda 
bilinmez olan çalışma yaşamı koşullarının, 19. yüzyıl 
kölelik düzeninin ortaya çıktığını, tüm vicdanları etkileyen 
bu katliamın toplumda mücadele birlikteliğini ortaya 
çıkarabileceğinin görüldüğünü söyledi. Gürkan, AKP 
Hükümetinin yarattığı kutuplaşmayı durduracak gücün 
emek mücadelesinin birleştirilmesi olacağını ifade etti.

ÖDP Eş Genel Başkanı Alper Taş da geçtiğimiz bir yıl 
içinde iki önemli olay yaşandığını söyleyerek, “Bunlardan 
biri, Haziran direnişi yüzümüzü güldürdü, diğeri Soma 
katliamı ise yüreğimizi derinden büyük bir acıya boğdu. 
Gezi direnişi kamuya ait bir mekanın elimizden alınmasıyla 
başladı. Soma`da ortaya çıkan katliamın nedeninin de 
kamuculuğun reddi, neoliberalizmin bir sonucu olduğunu 

biliyoruz. Soma`da madenciler ilk kez kamulaştırma 
isteyerek yürüdü. Bu işçi sınıfı için çok önemlidir. Şimdi 
hepimizin neoliberalizme karşı savunma zihniyetinden 
vazgeçip saldırıya geçme, kamulaştırmayı isteme 
dönemidir” dedi.

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar da, TMMOB`nin 
sadece meslek alanlarına ilişkin değil ülke sorunlarına karşı, 
antidemokratik uygulamalara karşı tavrını koyduğunu 
belirterek, günümüzde TMMOB`ye her zamankinden daha 
çok ihtiyaç olduğunu kaydetti. Fethi Yaşar, TMMOB`yle 
birlikte Teoman Öztürk Öğrenci Evi gibi ortak bir projeye 
imza atmaktan onur duyduğunu da ifade etti.

TKP MK Üyesi Erhan Nalçacı da sosyalizm mücadelesinden 
bağımsız bir demokrasi, özgürlükler, iyi kentler 
mücadelesinin boşa düşeceğini söyleyerek, “Erdoğan ve 
AKP tesadüf değildir. Bugün içinde yaşadığımız insanlığın 
başına bela olmuş davanın, kapitalizmin bir tezahürüdür. 
Erdoğan Roboski`nin Reyhanlı`nın, Soma`nın, kadın 
cinayetlerinin hesabını vermek zorundadır. Erdoğan 
meşru değildir, cumhurbaşkanı olamaz” şeklinde konuştu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Emel Yıldırım da, yaşanan 
iş cinayetleri ve katliamların AKP`nin özelleştirme ve 
taşeronlaşma politikalarının bir sonucu olduğunu ifade 
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ederek, meslek odalarının uyarılarına kulaklarını tıkayan 
AKP`nin tüm iş cinayetlerinin sorumlusu olduğunu söyledi.

Genel Kurulda açılış konuşmaları sonrası Yönetmelikler 
Komisyonu, Kararlar Komisyonu, Mali İşler ve Bütçe 
Komisyonu ile Genel Kurul Sonuç Bildirgesi Komisyonu 
seçimleri yapıldı.

Maden Mühendisleri Odası Başkanı Ayhan Yüksel‘in 
Soma faciasıyla ilgili yaptığı sunum sonrası Genel Kurula 
öğlen arası verildi.

Öğleden sonra konuk konuşmacı olarak söz alan HDP 
Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan, Maden Mühendisleri 
Odası`nın 2010 raporunun dikkate alınmış olması halinde 
Soma faciasının yaşanmayacağını belirtti. Hasip Kaplan, 
örgütlü mücadelenin yükseltilmesi gerektiğine de dikkat 
çekti.

42. DÖNEM ÇALIŞMALARI GENEL KURULA 
AKTARILDI

Genel Kurulun ilk gün öğleden sonraki bölümünde 42. 
Dönem Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Sekreter Vekili H. 
Can Doğan çalışma raporunu, Yönetim Kurulu Sayman 
Üyesi Ayşegül Oruçkaptan mali raporu, Denetleme Kurulu 
Üyesi Ramazan Tümen Denetleme Kurulu raporunu, 
Yüksek Onur Kurulu Üyesi Battal Kılıç da Yüksek Onur 
Kurulu raporunu sundu.

Genel Kurul ilk gün çalışmalarını çalışma raporu üzerine 
görüşmelerle tamamladı.

YÜREĞİMİZ SOMA`DA ÖFKEMİZ SOKAKTA

301 maden emekçisinin ölümüne yol açan Soma 
katliamı TMMOB 43. Olağan Genel Kurulunun da en 
önemli gündemi oldu. Genel Kurul salonu önünde 301 
madencinin isimlerinin bulunduğu baretler sergilenirken, 

verilen bir önerge ile Genel Kurulun ikinci günü olan 
30 Mayıs Cuma günü saat 09.30‘da TMMOB önünde 
toplanılarak Madenci Anıtı‘na bir yürüyüş gerçekleştirildi. 
Yüzlerce TMMOB delegesinin katıldığı eylemde Divan 
Başkanı Nevzat Uğurel tarafından bir basın açıklaması 
yapıldı ve 301 madenciyi simgeleyen siyah balonlar 
gökyüzüne bırakıldı.

YATAĞAN İŞÇİLERİ DE UNUTULMADI

Genel Kurula verilen bir önergeyle oluşturulan bir heyet 
de ikinci gün Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı önünde 
eylem yapan Yatağan işçilerini ziyaret etti.

Genel Kurulun ikinci günü çalışma raporu üzerine 
görüşmelere devam edildi.

Üçüncü gün ise 42. Dönem Yönetim Kurulu üyeleri 
Ayşe Işık Ezer, Recep Özmetin, H. Can Doğan ve Mehmet 
Soğancı birer konuşma yaptılar. Son söz üyenin hakkını 
ise TMMOB Eski Başkanı Kaya Güvenç kullandı. Daha 
sonra 42. Dönem Yönetim Kurulu oybirliğiyle aklandı.

Genel Kurul, Yönetmelikler Komisyonu, Kararlar 
Komisyonu, Mali İşler ve Bütçe Komisyonu ile Genel 
Kurul Sonuç Bildirgesi Komisyonu raporlarının 
okunması, kararların oylanması ve adayların salona 
okunması ile çalışmalarını tamamladı.

TMMOB 43. Dönem kurullarının belirleneceği seçimler 
ise 1 Haziran 2014 Pazar günü TMMOB Teoman Öztürk 
Öğrenci Evi`nde yapıldı.
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TMMOB’nin 29 Mayıs-1 Haziran 2014 tarihlerinde Ankara’da yapılan 43. Olağan Genel Kurulu sonucu 
seçilen 43. Yönetim Kurulu belli oldu. Seçimlerde TMMOB’nin 42. Dönem Yönetim Kurulu Başkanı 
Mehmet Soğancı’nın da aralarında yer aldığı Devrimci, Demokrat, Yurtsever, İlerici, Çağdaş, Mühendis, 
Mimar ve Şehir Plancıların hazırladığı mavi listenin tamamı Yönetim Kurulu, Onur Kurulu, Denetim 
Kuruluna seçildi.

43. Olağan Genel Kurulu sonucunda seçilen Yönetim Kurulu, 7 Haziran Cumartesi günü gerçekleştirilen
ilk toplantısında görev dağılımı yaparak Yürütme Kurulunu belirledi.

TMMOB
43. DÖNEM YÖNETİM KURULU BELLİ OLDU

Başkan Mehmet SOĞANCI ( Makina Mühendisleri Odası )
II. Başkan Züber AKGÖL ( İnşaat Mühendisleri Odası )
Sayman Bahattin ŞAHİN ( Mimarlar Odası )

Üye Ekrem POYRAZ ( Fizik Mühendisleri Odası )
Üye Ali Fahri ÖZTEN (Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası )
Üye Mehmet BESLEME ( Kimya Mühendisleri Odası )
Üye Mehmet TORUN ( Maden Mühendisleri Odası )

TMMOB YÜRÜTME KURULU

Elektrik Mühendisleri Odası Cengiz Göltaş
İnşaat Mühendisleri Odası  Ahmet Göksoy
Makina Mühendisleri Odası  İlter Çelik
Mimarlar Odası  Erkan Karakaya
Şehir Plancıları Odası  Ümit Nevzat Uğurel

TMMOB YÜKSEK ONUR KURULU

İnşaat Mühendisleri Odası  Köksal ŞAHİN
Kimya Mühendisleri Odası Ramazan TÜMEN
Maden Mühendisleri Odası  Cemalettin SAĞTEKİN 
Makina Mühendisleri Odası Ahmet Kirami KILINÇ
Ziraat Mühendisleri Odası Abdullah MELİK

TMMOB DENETLEME KURULU

Bilgisayar Mühendisleri Odası Gölay Şakiroğulları

Çevre Mühendisleri Odası Zeyneti Bayrı Ünal

Elektrik Mühendisleri Odası Neriman Usta

Fizik Mühendisleri Odası Ekrem Poyraz

Gemi Mühendisleri Odası Hakan Aydoğdu

Gemi Makinaları İşletme Mühendisleri Odası Hakan Günay

Gıda Mühendisleri Odası Kemal Zeki Taydaş

Harita Ve Kadastro Mühendisleri Odası Ali Fahri Özten

İç Mimarlar Odası Feyyaz Ataç

İnşaat Mühendisleri Odası Züber Akgöl

Jeofizik Mühendisleri Odası Murat Fırat 

Jeoloji Mühendisleri Odası Ercan Bayrak

Kimya Mühendisleri Odası Mehmet Besleme

Maden Mühendisleri Odası Mehmet Torun

Makina Mühendisleri Odası Mehmet Soğancı

Metalurji Mühendisleri Odası Cemalettin Küçük

Meteoroloji Mühendisleri Odası A.Deniz Özdemir

Mimarlar Odası Bahattin Şahin

Orman Mühendisleri Odası İsmet Aslan

Petrol Mühendisleri Odası Mehmet Çelik

Peyzaj Mimarları Odası Ozan Yılmaz

Şehir Plancıları Odası Necati Uyar

Tekstil Mühendisleri Odası Murat İlhan

Ziraat Mühendisleri Odası Tevfik Kızgınkaya
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TMMOB
43. OLAĞAN GENEL KURUL SONUÇ BİLDİRİSİ

(29 Mayıs - 01 Haziran 2014 ANKARA)

24 oda ve 450 bini aşkın mimar, mühendis ve şehir 
plancısının örgütü Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği 
(TMMOB) 43. Olağan Genel Kurulu; Soma‘da yaşanan 
katliam acısının siyahının, Gezi isyanının beyazı ile birlikte 
yaşandığı “Siyahı yaşadığımız, Beyazı aradığımız” bir 
süreçte gerçekleşti.

Örgütümüzün tarihsel bilincinde yer eden ve geleceğe 
ışık tutan, Teoman ÖZTÜRK`ün; “...Yüreğimizdeki insan 
sevgisini ve yurtseverliği, baskı ve zulüm yöntemlerinin 
silip atamayacağının, bilinci içinde bilimi ve tekniği 
emperyalizmin ve sömürgenlerin değil emekçi halkımızın 
hizmetine sunmak için her çabayı güçlendirerek sürdürme 
yolunda inançlı ve kararlıyız...” sözleri Genel Kurulumuzun 
ana fikridir. 

Bu doğrultuda TMMOB, Gezi isyanının yaktığı ateşin 
aydınlığında, mesleğin sorunlarının, ülke ve dünya 
sorunlarından ayrı olmadığının bilinci ile mücadele 
etmeye devam edecektir. Gezide isyan eden gençliğin 
sorunu, Soma`da katledilen işçiden bağımsız değildir. 
Soma`da katledilen işçinin sorunu, Reyhanlı‘da katledilen 
canlardan, Rojava`da katledilen Kürt halkından bağımsız 
düşünülemez. Emekçilerin örgütlenme hakkı, öğrencinin 
parasız, anadilde ve eşit eğitim hakkından, emeklinin 
parasız ve nitelikli sağlık hakkından ayrı mücadele konusu 
değildir.

Geçtiğimiz yıl bugünlerde, İstanbul Gezi parkında 
yanan isyan ateşi, ülkenin dört bir yanına yayılarak, kitlesel 
bir isyana dönüşmüştür. Gezi isyanı, siyasal iktidarın 
uyguladığı neoliberal politikalara, gerici ve faşist baskı 
yöntemlerine ve kentlerimiz üzerinde yarattığı yağma, 
talan ve ranta karşı, milyonların sokaklarda kardeşleştiği 
bir halk direnişidir. 

Gençler kanları ve canları pahasına bu direnişin en ön 
saflarında; Mehmet, Ethem, Ahmet, Ali İsmail, Medeni, 
Abdo Can, Hasan Ferit, Berkin... olarak bayraklaştılar.

Ülkemizde mevcut siyasal iktidarın halk nezdinde 
meşruluğunu yitirdiği bir dönemi yaşamaktayız. İnsan 
hayatından, doğaya, eğitime, sağlığa, barınmaya ve yaşam 
hakkına dahi yöneltilen saldırılar ve gasplar ülkemizin 
yönetim şekli haline gelmiş durumdadır. 

Halklarımız artık söz, yetki ve karar hakkı istiyor.

Maden ocağının dibinde ışık yok.
Hava yok maden ocağının dibinde
...
Bir sen varsın maden ocağının dibinde direnen” 

Madenler, inşaatlar ve sanayi bölgeleri başta olmak üzere 
tüm çalışma alanlarında, işçiler cinayete kurban gitmekte 
ve emperyalistler “iş kazası”, uşakları ise “işin fıtratında var” 
yalanlarına sarılarak emekçileri, bu durumu kabullenmeye 
zorlamaktadır.

Buradan tekrar hatırlatıyoruz, Soma bir iş kazası değildir.

Soma, tek başına bir iş cinayeti de değildir.

5‘i meslektaşımız, 301 işçi arkadaşımızın hayatına 
mal olan olay, KATLİAMDIR...

Soma katliamı; özelleştirme ve taşeronlaşmanın çalışma 
hayatımızın geneline uygulandığı bir dönemde gerçekleşti 
ve katliamın temel sebebi de bunlardır.

İşçi ve emekçiler örgütsüzlüğe veya patron yanlısı 
sendikalara mahkum edilmişlerdir.

Elbet bir bildiği var bu çocukların, 
kolay değil öyle genç ölmek 
yeşil bir yaprak gibi yüreği 
koparıp ateşe atmak 
pek öyle kolay değil ...

Hasan Hüseyin Korkmazgil 
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AKP iktidarı, sermayeyi, medyayı, yargıyı, kolluk 
kuvvetlerini, bilim kurumları ve üniversiteleri kendi etki 
alanına almış, darbe dönemlerini aratmayacak oranda 
faşist baskı ve uygulamalarıyla toplumsal muhalefeti 
sindirmeye çalışmaktadır.

AKP iktidarının, toplumsal muhalefeti sindirme 
çabalarında sendikalardan meslek odalarına, siyasi 
partilerden demokratik kitle örgütlerine birçok kurum boy 
hedefi haline gelmiştir.

Örgütümüz TMMOB ise bir gece yarısı apar topar 
Meclis`ten geçirilen yasa ve yönetmeliklerle birlikte 
etkisizleştirilmeye çalışılmaktadır. 

TMMOB idari ve mali olarak şeffaf bir yapıya sahiptir. 
Buna rağmen idari ve mali olarak bakanlıklara bağlanma 
çabası iktidarın neyi amaçladığının açık bir ifadesidir.

Kamu adına meslek alanını denetleyen TMMOB`nin 
bu kamusal görevi, bizzat devlet eliyle sonlandırılmaya 
çalışılmaktadır, TMMOB ve bağlı odaların bakanlıkların 
bürokratik kurumları haline getirilmesi hedeflenmektedir.

Malumun ilamı olan ve 17 Aralık tarihinde gündeme 
düşen, Başbakanın da içinde olduğu bir “oluşumun”  
Sayıştay denetiminden de kaçarak,  yaptıkları yolsuzluk ve 
hırsızlıklar konuşulurken, kamu denetimini yapan örgütlere 
karşı girişilen saldırının nedeni üzerine çok düşünmeye 
gerek yoktur. Ülkeyi rant ve yağma düzenine mahkum 
eden AKP iktidarı, önüne çıkabilecek her türlü engeli 
aşmak amacıyla topyekun devlet erki ile saldırmaktadır.

Ülke darbe-demokrasi karşıtlığı üzerinden oluşan 
siyasal görünüm ile kamplaştırılmış, ancak ülkenin bu hale 
gelmesinde en büyük etken olan 12 Eylül faşist cuntası ile 
henüz hesaplaşılmamıştır. 12 Eylül cuntasının ürünü olan 
devlet kurumları halen faaliyettedir. Yine bu darbenin bir 
ürünü olan AKP`den demokrasi beklemek hayalciliktir. 

Çözüm süreci adı altında, Kürt halkı başka bir oyalama 
sürecine sokulmuştur. Roboski`de katledilenlerin katilleri 
henüz bulunup yargılanmamışken, hemen sınırımızda 
bulunan Rojava`da katliamlar yaşanmaktadır. AKP iktidarı 
bu katliamlardan sorumludur.

Barış halkların yakıcı bir talebi olarak ülke gündemindeki 
yerini korumaktadır. Kürt halkının talepleri eşit yurttaşlık 
temelinde hayata geçirilmelidir.

Ülkemizin önemli gündemlerinden ve demokrasi 

mücadelesinin ayrılmaz bileşenleri olan; etnik, dinsel, 
cinsel, milliyetçi ayrımlara maruz kalan tüm kesimlerin 
emek ve demokrasi güçlerinin ayrılmaz bir parçası olduğu 
bilinciyle TMMOB, Kürt sorunundan Alevi yurttaşların 
inanç özgürlüklerine kadar bütünlüklü ve kapsayıcı 
mücadelelerin içerisinde yer almaya devam edecektir.

Cemevlerini ibadethane olarak kabul etmeyen siyasal 
iktidar, silahıyla saldırarak Uğur KURT`u cemevi bahçesinde 
katletmiştir. Tam da camilere ayakkabıları ile giriyorlar 
yalanlarına sarılmışken, iktidar cemevlerine silahları ile 
girmiştir.

Parklarımız, meydanlarımız, derelerimiz, ormanlarımız 
siyasi iktidar tarafından rant alanına dönüştürülmüştür. 
Siyasetin rant tarafından beslendiği ülkemizde, rantın 
görülmemiş boyutlarda yaşandığı, yandaşların zenginlik, 
halkın yoksulluk halinin kalıcılaştırıldığı bir süreç adım 
adım örülmüştür.

Sanata ve sanatçıya hiçbir dönemde uygulanmayan 
baskılar uygulanmış, tiyatrolar, sinemalar, tarihi merkezler;  
AVM, rezidans ve otopark gibi projelerin önündeki en 
büyük engeller olarak görülmüştür.

AKP iktidarının hayatın her alanında dayattığı 
dinci gericilik, kadınları bedenlerinin, cinselliklerinin, 
doğurganlıklarının ve emek etkinliklerinin denetlenmesiyle 
tahakküm altına almakta ve kadınlar yaşamın her 
aşamasında, bu düzen tarafından katmerli olarak baskı ve 
sömürüyle karşı karşıya kalmaktadır. Genç, işsiz ve kadın 
meslektaşlarımız toplumsal baskının yanı sıra meslek 
ayrımcılığına da uğramaktadırlar.

Unutulmamalıdır ki; işsizlik, niteliksizleşme, itibarsızlaşma 
ve güvencesizlik birçok meslek alanı için ortak sorunlardır. 
Ve bu sorunlar ancak her bir meslek dalında yapılacak 
iyileştirmelerle çözülebilir. Bu sorunları yaşayan kitleyi 
daha da büyüterek sorunlar giderilemez. Eğitim sistemini 
sermayenin ihtiyaçlarına göre düzenleyen AKP iktidarı, 
plansız bir şekilde çok sayıda donanımsız üniversite, fakülte 
açılmasına, çok sayıda niteliksiz mühendis yetiştirilmesine 
ticarileşen eğitim sistemi ile olanak sağlamaktadır. Böylesi 
bir zihniyette, ortaya koyulan eğitim politikalarının sonu 
yoktur. Hiç birimiz deneme yanılma tahtası değiliz. 

AKP iktidarı, popülist politikalarının sonucu olarak 
mühendislik eğitimi almamış kesimlere mühendis unvanı 
vermek adına, diploma dağıtmak sevdasına girmiştir.  Bu 
doğrultuda teknik öğretmenlere vb mühendis unvanı 
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verilmesine yönelik uygulamalardan vazgeçilmeli, 
mühendislik, mimarlık, şehir plancılığı öğretiminin 
planlamasında TMMOB ve bağlı odaları mutlaka yer 
almalıdır.

Yaşadığımız bu süre zarfında TMMOB örgütlülüğü 
mesleğin çıkarlarının toplumsal çıkarlardan bağımsız 
düşünülemeyeceği anlayışıyla bütün anti-demokratik, 
neoliberal, toplumu ve emeği, insan hayatını, temel hak ve 
özgürlükleri hiçe sayan politikaların karşısında durmuştur 
ve durmaya da devam edecektir.

TMMOB iş cinayetlerinin sebeplerini doğru yerde 
okuyan ve önüne geçilmesi için gereken mücadeleyi 
sürdüren bir yapı olma özelliğini sürdürecektir.  

Yapıcılar türkü söylüyor

Yapı türkü söyler gibi yapılmıyor ama.

Bu iş biraz zor.

Yapıcıların yüreği

bayram yeri gibi cıvıl cıvıl...

( Nazım Hikmet )

2013 Haziranında yaşadığımız Gezi Parkı eksenli halk 
direnişi, ülkemiz tarihinde unutulmaz zenginliklerle 
anılacak bir kazanım olmuştur. TMMOB ve bağlı odaları 
örgütlülükleri kapsamında bu süreçte gereken konumunu 
üstlenmiş, tüm emek ve demokrasi güçleri ile birlikte 
süreçte yer almış ve direnişin sonrasında da bu konumunu 
sürdürmüştür. Genel kurulumuzun gerçekleştiği, direnişin 
yıldönümünde ve bu sürecinde kaybettiklerimiz için 
TMMOB gereken duyarlılık ve mücadele bilinciyle hareket 
etmeye devam edecektir.

TMMOB neoliberal uygulamaların dayattığı 
ötekileştirmeden etkilenen engelli üyelerimize, iktidarlarca 
toplum içinde yaratılıp dayatılan yaklaşımlara karşı bilinç 
yaratma ve çözüm üretmeye yönelik çalışmalar yapar ve 
bu çalışmaları destekler.

Tüm bir toplumun baskı ve zor araçlarıyla zapturapt 
altına alınmaya çalışıldığı, işsizliğin ve yoksulluğun emekçi 
yığınların kaderi haline getirildiği, sağlıktan eğitime kadar 
en temel insan ihtiyaçlarının sömürü aracı haline getirildiği, 
savaşların katliamların yaşandığı topraklarda mesleğin 
ve meslektaşın mücadelesinin toplumun tüm ezilen 
kesimlerinin mücadelesiyle ortaklaştıkça anlamlanacağı 
bilinciyle TMMOB;

Taksim‘de iktidar tarafından yapılmak istenen hukuksuz 
düzenlemeleri durduran, davalar açan ve Gezi direnişinin 
meşru organı olan Taksim Dayanışması‘nın temellerini 
atan Odalarımızın İstanbul birimlerine; bizleri Taksim 
Dayanışması içinde temsil eden arkadaşlarımıza; haklarında 
dava açılan tüm Oda örgütlerimizden arkadaşlarımıza, 
dayanışma selamları sunarak;

Emperyalizmin ve ülkemizdeki uşaklarının yarattığı 
savaş, sömürü,  yoksulluk düzenine karşı, 

• Ülkemizin tüm varlıklarının özel sermaye istismarından 
kurtarılarak özelleştirmelerin durdurulması, Özelleştirme 
İdaresinin kapatılması, özelleştirilen halka ait varlıkların 
(Madenler, telekomünikasyon, enerji santralları, vb.) 
kamulaştırılması ve kamu kuruluşlarının yeniden 
güçlendirilmesi gerekmektedir.

• Ülkemize dayatılan dışa bağımlı enerji politikaları terk 
edilmelidir. Yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarına öncelik 
veren bir enerji politikası gözetilmelidir.

• Standart dışı ve enerji yoğun teknolojilerin ithal edil-
mesi önlenmeli, mevcut tesislerde enerji verimliliğini ar-
tıracak, çevreyi koruyacak, çevre dostu teknolojiler uygu-
lanmalıdır.

• Nükleer enerji santralleri ile Türkiye‘nin dışa bağımlılığı art-
tırılmaktadır. Kurulum, işletim ve söküm maliyetleri, çevresel 
etkileri, atık sorunları ile gelişmiş ülkelerin terk ettiği nükleer 
santral macerasına son verilmelidir.

• Madenlerimizin, jeotermal kaynaklarımızın, toprakları-
mızın, kıyılarımız, denizlerimiz ve ormanlarımızın yerli ve 
yabancı sermaye tarafından yağmalanması durdurulmalıdır. 

• Üniversitelerde özerk ve katılımcı bir eğitim ortamı sağlan-
ması için 12 Eylül düzeninin bir ürünü olan YÖK kaldırılmalıdır.

• Eğitimde, öğrencileri müşteri olarak gören girişimler ve 
eğitim hizmetlerini bütünüyle bir pazar haline getirme ça-
baları sonlandırılarak; ilköğretimden üniversiteye parasız, 
eşit, bilimsel, demokratik ve fırsat eşitliğine dayalı anadilde 
eğitim yaşama geçirilmelidir.

• Mühendislik, mimarlık, şehir planlamacılığı eğitim ve öğ-
retim programları çağdaş teknolojiye ve bilim politikalarına 
uygun olarak emekten ve halktan yana yeniden düzenlenme-
lidir.

• İşçi sağlığı ve iş güvenliği hizmetleri kamusal bir hizmet 
olarak algılanmalı, bu alanda çalışma koşulları arasındaki 
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nedensel ilişkileri araştıracak ve bilimsel araştırma yapacak 
kurumlar oluşturulmalı, ihtisas ayrımı ve mesleki ilgi alan-
larına göre düzenlemeler yapılmalıdır.

• İşçi sağlığı ve iş güvenliği eğitimlerinde ilgili meslek örgüt-
leri yetkilendirilmelidir. Meslek hastalıklarına ilişkin çalışmalar 
geliştirilmeli, meslek hastalıkları hastaneleri işlevine uygun 
olarak yapılandırılmalı ve yaygınlaştırılmalıdır. 

• Kamu İhale Yasası‘nda yapılan değişikliklerle ihalelerde 
kamu denetimi azaltılarak yaratılmak istenen rant ve tala-
na karşı çıkılmalıdır.

• Bir deprem ülkesi olan ülkemizde deprem gerçeği siyasi ik-
tidarlarca umursanmamakta ve kabul edilmemektedir. Dep-
rem gerçeğini sürekli gündemde tutmaya yönelik çalışmalar 
etkin olarak yapılmalı, konunun bütün taraflarının katıldığı 
Ulusal Deprem Konseyi yeniden kurulmalıdır. 

• Siyasi iktidarın TOKİ öncülüğünde halka konut yapma 
adı altında sunduğu projeler, zamanla rant sağlamaya 
dönüşmüştür. TOKİ, uygulamaları ve harcamaları çerçeve-
sinde denetime açılmalı; örgütlenmesi ve uygulama po-
litikaları, halkın barınma ihtiyaçları çerçevesinde yeniden 
düzenlenmelidir. 

• Kentsel dönüşüm adı altında kamusal alanların yok edil-
mesi, kentlerin hoyratça yıpratılması ile yeni gelişme alanları 
açmak yerine, öncelikle yerel değerleri içeren mevcut yaşam 
alanlarının halkın karar süreçlerine katılımı ile sağlıklı ve ya-
şanır duruma getirilmesi sağlanmalıdır.

• Kentsel mekanlar, toplumsal yarar ve kullanım değeri 
ilkesi etrafında üretilmeli, paylaşılmalıdır. Ekolojik dengeler 
gözetilerek, doğal, tarihi ve kültürel varlıkların koruma-kul-
lanma dengesi içerisinde yaşatılmasının yolları bulunma-
lıdır.

• Tarım arazilerinin yok olmasına, kirlenmesine, GDO‘lu gı-
daların ülkemize sokulmasına, çiftçimizi üretimden, tarlasın-
dan koparan işsiz, yoksul bırakan politikalara son verilmelidir.

• Topraksızlaştırılan köylülerin, göçe ve sanayide ucuz 
işçiliğe mahkum edilmelerinin önüne geçilmelidir. Tarım 
politikası, sanayi politikasından ayrı düşünülmemelidir.

• Küresel sermayenin baskıları ile suyun ticarileştirilmesine 
karşı çıkılmalı, özellikle temiz suya erişimin en temel insan 
haklarından biri olduğu kabul edilmelidir. Su ve suya bağlı 
hizmetlerde çevre ve insan esas alınarak suyun mülkiyeti ve 
hizmetlerinin kamuda kalması sağlanmalıdır.

• Ülkemizin ırkçı şoven yaklaşımlar temelinde kamplaştı-
rılmasına karşı çıkmak, Kürt sorununu çözmek için; bir ara-
da kardeşçe yaşamı, barış, demokrasi ve halkların kardeşli-
ğini savunmak ve demokratik yaklaşımları egemen kılmak 
için mücadele etmeye devam edilmelidir.

• Ülkemizin çok kültürlü ve çok kimlikli yapısı dikkate alın-
malı; kimliklerin ve kültürlerin reddedilmediği; tüm dillerin, 
kültürlerin, inançların ve renklerin kendilerini özgürce ifade 
ettiği bir toplumsal düzen oluşturulmalıdır. 

• Emperyalizmin savaş ve işgal politikalarına alet olun-
mamalıdır. Savaşa lojistik destek olan üsler, limanlar ve 
nükleer başlıklar ülkemizi ve bölgemizi derhal terk etme-
lidir. 

• Suriye`de başıboş çetelerin desteklenerek, silahlandırılma-
sı başta olmak üzere, Ortadoğu, Kuzey Afrika ve Dünyada sa-
vaş nedeniyle yapılan katliamlara ortak olmaktan vazgeçil-
meli. Halkların barış içerisinde, kardeşçe yaşaması için gerekli 
çaba sarf edilmelidir.

• Kadına yönelik şiddet başta olmak üzere toplumsal ha-
yatın her noktasında cinsiyet ayrımcılığı önlenmeli, politik, 
ekonomik ve kültürel alanda pozitif ayrımcılık desteklen-
melidir. Tüm emekçi kadınların mücadelelerinin yanında 
olmak, ortak mücadele etmekle birlikte, TMMOB örgütlü-
lüğü içinde kadın örgütlenmesi geliştirilmelidir.

TMMOB bundan önce olduğu gibi; gücünü, üyesinin 
çığlığını iktidarlara duyuran odaların örgütlülüğünden 
alarak; birlikte karar alma, birlikte üretme, birlikte yönetme 
ilkesini güçlendirerek, önümüzdeki dönem zorlaşan 
koşullarda; emperyalizme ve gerici faşist saldırılara 
karşı mücadeleyi, sorunlarını halkın sorunlarından farklı 
görmeden, saldırılara karşı bütün birimleriyle birlikte 
halkımızın yanında el ele mücadelesini sürdürecektir.

TMMOB, sokaklarında silah seslerinin değil çocuklarının 
şarkıları olan, eşit, özgür ve bağımsız bir ülke mücadelesinin 
bütün toplumsal unsurlarıyla dayanışarak savunucusu 
olmaya devam edecektir.

YAŞASIN ÖRGÜTLÜ MÜCADELEMİZ !

YAŞASIN TMMOB ÖRGÜTLÜLÜĞÜ !

TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ 43. GENEL KURULU     
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İKTİDARIN BASKILARI BİZLERİ YILDIRAMAYACAK

02 Haziran 2014 tarihinde, Çukurova Gazeteciler 
Cemiyeti’nde KESK, Adana Tabip Odası, Adana Barosu, 
Eğitim Sen TMMOB temsilcilerinin de katıldığı basın 
toplantısında,  MMO Adana Şube Yönetim Kurulu Başkanı 
Hüseyin ATICI’ nın okuduğu basın metni;

31 Mayıs akşamı Makina Mühendisleri Odası İstanbul 
Şubesi polis tarafından basılmaya çalışıldı.1 Haziran 2013 
tarihinde Ankara Kızılay‘da Makina Mühendisleri Odası 
Yönetim Kurulu Sekreteri Ercüment Şahin ÇERVATOĞLU, 
polis tarafından keyfi bir şekilde gözaltına alındı. TMMOB 
Kırklareli İKK sekreteri ve onunla birlikte 7 üyemize 20‘nin 
üzerinde dava açıldı. Taksim dayanışması davasında 6 
yöneticimiz14 yıl 4 aya varan hapis istemiyle yargılanıyor. 
Bu verdiğimiz birkaç örnek, iktidarın emek ve meslek 
örgütlerine yönelik düşmanca tavrının sadece TMMOB 
düzlemindeki somut göstergeleridir.

Yine 31 Mayıs Cumartesi günü, geçen yıl aynı tarihlerde 
başlayan halk hareketinin yıldönümünde iktidarın polisi 
yine tomaları, gaz ve ses bombaları, silahları ve copları 
ile Türkiye‘nin dört bir tarafında olduğu gibi Adana‘da da 

halka saldırdı, çok sayıda insan yaralandı, gözaltına alındı, 
kitlelerin anayasal demokratik haklarını kullanmaları 
engellendi. 

Erdoğan-AKP iktidarının şiddet ve teröre dayalı olarak 
ayakta kalmaya çalıştığı bilinmektedir. Ancak yine 
bilinmektedir ki emek örgütleri, mesleki demokratik 
kitle örgütleri ve bütün örgütlenmeler halkın yanında 
saf tutarak direnmeye devam etmektedir, edecektir. 
Bu bütünün bir parçası olan bizler, siyasi iktidarın anti-
demokratik uygulamalarını, uyguladığı halk düşmanı 
politikalar ile şiddet ve terörünü kınamaktadır. 

Hiçbir güç ve zorbalık bizi eşit, özgür, demokratik Türkiye 
mücadelemizden alıkoyamayacak, yıldıramayacaktır. 
TMMOB örgütlülüğü, bütün örgütlü üye ve yöneticileriyle, 
ülkemizin, halkımızın çıkarlarının yanında, iktidarın 
zorbalıklarına, sömürü ve rant politikalarına karşı kararlılıkla 
direnmeye, tüm muhalif güçlerin birlikte mücadelesinin 
içinde yer almaya devam edecektir. 

TMMOB Makina Mühendisleri Odası 

Adana Şube Yönetim Kurulu
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KENTSEL - KIRSAL ÇEVRE, SANAYİ, ULAŞIM, ENERJİ POLİTİKALARI
RANT YAĞMASINDAN ARINDIRILMALIDIR

ASANSÖRLER İHMALE GELMEZ

5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla, çevre ve onunla bağıntılı 
konuların arasındaki ilişkilerin görülmesi önem taşımaktadır. Zira 
çevre ile sanayi, teknoloji, kent, tarım, enerji, su, ulaşım, sağlık, işçi 
sağlığı-iş güvenliği, eğitim ve birçok alan arasında doğrudan ve 
dolaylı bağlar bulunmaktadır. Kapitalizmin azami kâr güdüsü ve 
neoliberal dönemin sermaye birikimi politikaları, insan yaşamını ve 
çevreyi tahrip eden bir tarzda egemen durumdadır. Yeni sermaye 
birikimi politikaları sonucu sanayi, tarım, kent, ulaşım, enerji, 
madenler, doğal kaynaklar, ormanlar, hazine arazileri, kıyılar, dereler 
birer rant alanı haline dönüşmüş, yeraltı ve yerüstü su kaynakları 
kirletilmiş, kentsel, kırsal çevre sorunları artmış durumdadır. 

AKP iktidarı döneminde çıkarılan onlarca yeni yasa, yüzlerce yasa 
değişikliği, 2011 yılında yayımlanan Kanun Hükmünde Kararnameler, 
2012 yılında çıkarılan Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi 
Hakkında Kanun, söz konusu sermaye birikimi, sömürü politikaları 
ve rant alanlarının nasıl genişletildiğinin birer örneği olmuştur. Öyle 
ki bütün ülke, kentsel ve kırsal alanlar, toplu konut alanları, tabiat 
varlıkları, bütün koruma alanları, tüm çevre, milli parklar, doğal sit 
alanları, meralar, yaylalar, kışlaklar vb. rant alanları haline getirilmiştir. 

Ülkemiz ve halkımıza çok yönlü zararlar veren bu politikaların 
içinde yanlış hidroelektrik santralleri (HES‘ler) ve yanlış termik 
santral projeleri de bulunmaktadır. Enerji üretim ve dağıtımının 
serbestleştirilmesi ve özelleştirilmesinin ürünü olan bu proje ve 
girişimler halkın üretim ve yaşam alanlarını tahrip etmekte, halkın 

tarımsal üretimini, doğal çevresini ve mülklerini tahrip etmektedir. 
HES‘leri engellemek isteyen halkın aleyhine davalar açılmakta, 
cinayetler işlenmekte; yargı kararlarına aykırı HES inşaatları 
sürmekte, halk çok yönlü bir şekilde zulme uğramaktadır. Yanlış HES 
girişimlerine karşı oluşan halk direniş platformları bugün toplumsal 
muhalefetin önemli bir unsuru durumundadır. 

AKP iktidarı termik santraller, büyük otoyollar, HES‘ler gibi projelere 
ve örneğin 3. Köprü bağlantılı otoyollardaki tüm yapılara Çevresel 
Etki Değerlendirmesi muafiyeti de getirmiştir. Ayrıca geçen yıl 5 
Haziran‘da TBMM‘ye sunulan ancak Haziran Direnişi nedeniyle geri 
çekilen Tabiatı ve Biyoçeşitliliği Koruma Kanun Tasarısı yeniden 
Meclise sunulmuş durumdadır. Bu tasarı milli parkları, doğa koruma 
alanlarını ve tüm biyolojik tür ve çeşitleri metalaştırarak şirketlere 
teslim edecek ve yok edecek mahiyettedir. Böylece milli parklar ve 
doğa koruma alanları HES projelerine açılabilecek, inşaat alanlarına 
dönüştürülebilecektir. 

TMMOB Makina Mühendisleri Odası, ülkenin, sanayi ve tarımın, 
kentsel-kırsal çevre sömürüsü ve rant yağmasının karşısında 
durmaya, bilim ve tekniği halkın yararına sunmaya, sanayileşme 
ve çevre uyumu sağlanmış planlı toplumsal kalkınma politikalarını 
savunmaya devam edecek, halk direnişlerinin yanında olacaktır. 

TMMOB Makina Mühendisleri Odası 
Yönetim Kurulu

TMMOB Makina Mühendisleri Odası Adana Şube Başkanı Hüseyin 
Atıcı, yaşanan acı olaylarla asansörlerin ihmale gelmediğinin ortaya 
çıktığını söyledi.

Adana’nın Seyhan İlçesi Çınarlı Mahallesi’nde 2 yaşında bir 
çocuğun iç kapısı olmayan asansörde kolunun duvarla kabin arasında 
kalması sonucu omzunun kırıldığını anımsatan MMO Adana Şube 
Başkanı Hüseyin Atıcı, yaptığı yazılı açıklamada, “Bütün uyarılarımıza, 
önlem alınması gerektiği yönünde yaptığımız çağrılarımıza karşın 
asansörlerdeki kazalar sürüyor. Belediyeler, valilikler, apartman 
yöneticileri asansörler konusunda gerekli hassasiyeti göstermiyorlar. 
Gerekli önlemler alınmazsa; hayatımızı kolaylaştıran insanları ve 
yüklerini bir yerden başka bir yere taşımaya yarayan asansörler 
ölümlü veya yaralanmalı kazalarına devam edecek.” dedi.

Atıcı,  son olarak Adana’ da Çınarlı Mahallesi Yalçın Apartmanında 
meydana gelen kazada 2 yaşında bir bebeğin, iç kapısı olmayan 
asansörde kolunun duvarla kabin arasında kalması sonucu kolu 
omzundan kırıldığını, asansörün içi kapısının olmamasının bu olayın 
meydana gelmesindeki en önemli sebep olduğunu ifade etti. 
Denetimi olmayan asansörlerin tehlike saçmaya devam ettiğini ifade 
eden Atıcı, açıklamasında şöyle dedi:

“Yaralanma ve ölümle sonuçlanan asansör kazası sayısı basına 
yansıyandan daha fazladır. Asansör kazaları sonucu hafif ve ağır 
yaralanmalar ise kamuoyuna hiç yansımamaktadır. Asansörler; dikey 
taşıma amaçlı olarak kullanılan, mekanik ve elektrik aksamlarının 
birlikte bulunduğu sistemlerdir. Kullanıldığı binaya bağlı olarak 
çalışma yükseklikleri zaman zaman oldukça fazla olabilmekte ve bu 
durumlarda can emniyeti açısından çok daha fazla emniyetli çalışma 
koşullarına ihtiyaç duyulmaktadır.

Basına da zaman zaman yansıyan kazalar, üzücü sonuçlara yol 
açabilmektedir. 18.11.2008 tarih ve 27058 sayılı Resmi Gazete’de 
yayınlanarak yürürlüğe giren Asansör Bakım ve İşletme Yönetmeliği 

ve 05.11.2011 tarih 28106 Sayılı Resmi Gazetede Asansör Bakım 
ve İşletme Yönetmeliği`de değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 
hükümlerinin 9. maddesi şu şekildedir: Bina sorumlusu; asansörün 
bu Yönetmelik kurallarına uygun 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 
müdahalelerden meydana gelebilecek tehlikelerin önlenmesi için 
ilk yıllık kontrolünü, asansörün piyasaya arz edildiği tarih itibarıyla 
ilk yılın sonunda, devamında ise yılda en az bir kere yaptırmaktan 
sorumludur.”

Yönetmelik açıkça belirtmektedir ki, asansörlerin yılda en az bir 
kez yıllık kontrol yaptırılmasından bina yöneticisi sorumlu olarak 
gösterilmektedir.

Yılda en az bir kez yapılan bu kontrol ile asansörler güven 
içinde kullanıldığı gibi, bina yöneticisinin ve bakımcı firmanın da 
sorumluluklarını yerine getirmesini sağlıyor. Oluşabilecek kazalar, 
insanlara zarar verebildiği gibi sorumluluk taşıyanların, yasal 
takibatını da gerektirmektedir. Tüm uyarılarımıza rağmen apartman 
yöneticileri binalarındaki asansörlere denetim yaptırmamaktadır. Ya 
da denetim raporlarının sonuçlarına uymamaktadır. Bu durumdaki 
binalarda oturan vatandaşların ivedilikle bağlı bulundukları İlçe 
Belediyesi ile irtibata geçmesi gerekmektedir.

Hayatımızın vazgeçilmez bir aracı haline gelen asansörlerin tehlike 
saçmasını önlemek elimizdedir. İlgili yönetmelikler çerçevesinde 
Belediyelerin, Valiliklerin ve apartman yöneticilerinin önlem alması 
kazaları önleyecektir. Asansörler can yakan değil, can taşıyan 
sistemler olarak hayatımızda önemli yer tutmalıdırlar. Yetkililerin 
ve sorumluların da asansörlere önem vermesi durumunda can 
kayıplarının ortadan kaldırılması mümkündür.”

TMMOB Makina Mühendisleri Odası 
Adana Şube Yönetim Kurulu
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Lice‘de kalekol yapımına karşı uzun bir süreden beri direnen 

halka yapılan müdahalede iki yurttaşımız yaşamını kaybetmiş, 

biri asker üç yurttaşımız yaralanmıştır. 

Öncelikle yaşamını yitiren ve yaralanan yurttaşlarımızın 

yakınlarının ve halkımızın acısını paylaşıyor, bu olaya yol açan, 

silah kullanımını meşrulaştıran, Kürt sorununu “güvenlik” 

sorununa indirgeyen yaklaşımları kınıyoruz. 

AKP‘nin 2023 Viyonu‘ndaki 63 maddeden biri olan karakollar/

kalekolların yapımına tepki gösteren halkın direnişi sırasında, 

28 Haziran 2013 tarihinde 18 yaşındaki Medeni Yıldırım da 

kurşunlarla öldürülmüş ancak halkın direnişi durmamış ve yine 

silahlar konuşmuştur. 

Medeni Yıldırım kardeşimizin geçen yıl Lice‘de öldürülmesiyle 

Haziran Direnişinin kitleleri bizzat Taksim Meydanından başlayıp 

bütün Türkiye‘de “her yer Lice her yer Taksim” sloganını haykırmış; 

Kürt halkının maruz kaldığı şiddete dayalı politikalar ve medya 

çarpıtmaları kitlelerce reddedilmişti. 

Taksim‘den Lice‘ye, Gezi Parkı‘ndan Hevsel Bahçelerine dek 

uzanan duyarlılık birliği ve mücadele sürekliliğinin yoğun 

devlet şiddeti ve terörü ile geriletilemeyeceği bilinmelidir. 

TMMOB Makina Mühendisleri Odası, her türlü sömürü, baskı ve 

teröre karşı halkın demokratik mücadelesi ve bu mücadelenin 

tabandan birliğinin gereksindiğimiz siyasal, toplumsal 

demokratikleşme açısından önemine işaret etmekte; duyarlı 

demokratik kamuoyunu AKP aldatmacalarına ve şiddetine karşı 

son derece elzem olan birleşik mücadeleye çağırmaktadır. 

TMMOB Makina Mühendisleri Odası 

Yönetim Kurulu

Bilindiği üzere iktidarın Taksim‘de yapmak istediği düzenleme 

Mimarlar Odası ve Şehir Plancıları Odası‘nın açtığı dava üzerine 

mahkeme kararıyla durdurulmuş, içinde Odalarımızın da yer aldığı 

Taksim Dayanışması‘nın toplumsal direnişinin meşruiyeti, yargı 

kararıyla teyit edilmişti. Ancak 08.07.2013 tarihinde İstanbul Valisi, 

Emniyet Müdürü ve Belediye Başkanı tarafından açılan Taksim 

Gezi Parkı‘na giderek ilgili mahkeme kararını açıklamak isteyen 

Taksim Dayanışması engellenmiş, polis yine halka saldırmış ve 

Dayanışma‘yı oluşturan emek, meslek, kitle örgütleri, siyasi parti 

temsilci ve yöneticilerinden çok sayıda kişi gözaltına alınmıştı. 

Haklarında iki kez iddianame düzenlenen ancak bu iddianameler 

iki kez mahkemeden dönünce hazırlanan üçüncü bir iddianame 

uyarınca Taksim Dayanışması temsilcilerinin de içinde bulunduğu 

26 arkadaşımız hakkında dava açılmış bulunmaktadır. Dava, 

“toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet”, “kanuna 

aykırı toplantı ve yürüyüşlere katılmak, dağılmamak”, “suç işlemek 

amacıyla örgüt kurmak”, “halkı kışkırtma” vb. iddialarla açılmıştır. 

AKP İstanbul İl Başkanlığının başköşesinde “müşteki” sıfatıyla yer 

aldığı dava, söz konusu üçüncü iddianamenin siyasi arka planını 

yeterince aydınlatmaktadır. 

Odamızın İstanbul Şube Başkanvekili ve TMMOB İstanbul 

İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Süleyman Solmaz, Mimarlar 

Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Çevre Etki Değerlendirme 

Kurulu Sekreteri Mücella Yapıcı ve Şube Yönetim Kurulu Başkan 

Yardımcısı Sabri Orcan, Elektrik Mühendisleri Odası İstanbul 

Şubesi Başkanı Beyza Metin ve İstanbul Tabip Odası Sekreteri 

Ali Çerkezoğlu‘nun da bulunduğu 26 kişi söz konusu davada 

Türkiye‘nin aydınlık yüzünü temsil edecekler. 

Bilinmelidir ki hiçbir dava, Haziran Direnişinin halk, demokratik 

kamuoyu ve yasalar nezdindeki meşruiyetini gölgeleyemez 

ve hiçbir güç bizlerin emekten, halkımızdan, ülkemizden ve 

mesleğimiz ve dünya görüşümüz nedeniyle bilimsel teknik 

doğrulardan yana duruşumuzu, mücadelemizi engelleyemez. 

Arkadaşlarımız yalnız değildir. Madem iktidar “örgüt” aramakta 

ve yaratmaya çalışmaktadır, biz de örgütsel kimliğimizle, TMMOB 

Makina Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu, kurulları ve üyeleri 

olarak yarın ve her zaman arkadaşlarımızın yanında olacağız. 

Örgüt arama, Örgüt burada: TMMOB. 

Yaşasın Taksim Dayanışması.

Yaşasın TMMOB örgütlülüğü.

TMMOB Makina Mühendisleri Odası 

Yönetim Kurulu

LİCE KATLİAMINI KINIYORUZ SİLAHLAR SUSMALI,
BARIŞ ORTAMI EGEMEN OLMALIDIR

İKTİDAR “ÖRGÜT” ARIYOR,
ÖRGÜT OLARAK ARKADAŞLARIMIZIN, TAKSİM DAYANIŞMASI’NIN YANINDA 

MAHKEME SALONUNDA OLACAĞIZ
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1970 yılında, çalışma yaşamı ve sendikal mevzuatı 
düzenleyen İş Yasası ve Sendikalar Yasası‘nda değişiklik 
öngören yasa tasarısı ile DİSK ve temel işçi hakları 
tasfiye edilmeye çalışılmış, buna karşı büyük bir işçi 
direnişi yaşanmıştı. 15-16 Haziran 1970 tarihlerinde 
168 fabrikadan 150 bin işçinin gerçekleştirdiği direnişe 
şiddetle müdahale edilmesi sonucu 3 işçi ölmüş, 200‘den 
fazla işçi yaralanmış, sıkıyönetim ilan edilmiş, yüzlerce 
sendikacı 12 Mart mahkemelerinde yargılanmış, olayların 
ardından 5 bini aşkın işçi işten atılmıştı. İki yıl sonra Anayasa 
Mahkemesi söz konusu değişiklikleri iptal etmişti. 12 Mart 
döneminde sermaye çıkarları doğrultusunda yeterince 
düzenlenemeyen çalışma yaşamı, 24 Ocak 1980 ekonomi 
kararlarının gerektirdiği 12 Eylül düzeni ile çalışanların 
aleyhine yeniden biçimlendirilmişti. 

12 Eylül‘ün devamı niteliğindeki AKP iktidarı döneminde 
ise 2003 yılındaki İş Yasası değişikliği ile başlayan ve 
“torba yasa”larla süren onlarca değişiklik yapılmıştır. 
Bu düzenlemelerin tamamı, sermaye güçlerinin azami 
kâra ve yoğun emek sömürüsüne endeksli çıkarları 
içindir. AKP iktidarı döneminde taşeronlaştırma, esnek, 
güvencesiz istihdam biçimleri yaygınlaşmış, işçi sağlığı ve 
iş güvenliği hizmetleri piyasaya açılmış, serbestleştirme, 
kuralsızlaştırma ve kamu denetiminin kaldırılması 
doğrultusunda önemli düzenlemeler yapılmıştır. Bir ay 

önce 13 Mayıs 2014 tarihinde Soma‘da 5‘i mühendis 
301 emekçinin ölümüne yol açan katliamın altyapısı da 
gerçekte böylece hazırlanmıştır. 

AKP iktidarı toplu işçi cinayetlerini normalleştiren, 
meşrulaştıran bir yaklaşıma sahiptir. İktidar, Soma 
katliamının ardından taşeron uygulamalarını kalıcılaştıran 
yasa düzenlemeleriyle meşguldür. “İş Kanunu ile Bazı 
Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı” adı altındaki torba yasa 
tasarısı esasen bu amaca yöneliktir. 

15-16 Haziran büyük işçi direnişinin 44. yıldönümünde, 
iktidarın işçi düşmanı ve işçi sağlığı ve iş güvenliği 
gereklerini dışlayan politikalarını protesto etmek 
ve Soma‘da kaybettiğimiz canlarımızı unutmamak, 
unutturmamak için, TMMOB Örgütlülüğü 15 Haziran Pazar 
günü saat 13.00‘te Soma‘da buluşacaktır. Oda ve Şube 
Yönetim Kurullarımız ile üyelerimiz, “Yüreğimiz Soma‘da, 
öfkemiz sokakta! 15 Haziran‘da Soma‘dayız” diyen üst 
Birliğimiz TMMOB çatısı altında 15 Haziran Pazar günü 
Soma‘da olacak, yaşamını kaybeden emekçilerin aileleri 
ve vahşi çalışma koşullarına maruz bırakılan emekçilerle 
dayanışma içinde olacaktır. 

TMMOB Makina Mühendisleri Odası 
Yönetim Kurulu

15-16 HAZİRAN BÜYÜK İŞÇİ DİRENİŞİNİN
44. YILDÖNÜMÜNDE SOMA’DAYIZ
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Maden Mühendisleri Odası, bilindiği üzere madenlerdeki 
işçi sağlığı ve iş güvenliği önlemleri konusunda son derece 
duyarlı, kamuoyunu gerçekler temelinde bilgilendirip 
aydınlatan kardeş Odamızdır. Maden Mühendisleri 
Odası‘nın madenlerde sık sık yaşanan ve son olarak Soma 
katliamında 5‘i mühendis 301 işçimiz ile Şırnak‘ta 4 ve 14 
Haziran‘da gerçekleşen ve 4 işçimizin ölümüne yol açan 
iş cinayetleri üzerine yürüttüğü işçi sağlığı ve iş güvenliği 
mücadelesi, iktidar tarafından sürgün-baskı politikası ile 
karşılanmıştır. 

Maden Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Üyesi 
Mehmet Zaman, Enerji Tabii Kaynaklar Bakanlığı‘nca, 
Maden İşleri Genel Müdürlüğü‘ndeki görevinden alınarak 
Transit Petrol Boru Hatları Daire Başkanlığı‘na sürgün 
edilmiştir. Madenlerdeki iş kazalarının kamu yönünden 
sorumlusu olan siyasi iktidar bu sorunun gerçek 
kaynağına yönelmemekte, meslek örgütlerinin uyarılarını 
dinlememekte, taşeron uygulamaları sürdürmekte, 
konunun özüne inmeyen düzenlemeler yanı sıra baskı 
yöntemlerine başvurmaktadır. 

Madenlerdeki emekçiler ve Maden Mühendisleri 
Odası yalnız değildir. TMMOB Makina Mühendisleri 
Odası Yönetim Kurulu olarak bu sürgün işlemini protesto 
ediyor, Maden Mühendisleri Odası ile tam bir dayanışma 
içinde olduğumuzu kamuoyuna duyuruyoruz. Bakanlık 
ve siyasi iktidar gerçekler üzerini örtemeyecek, sürgün-
baskı politikalarıyla Odalarımızı bilimsel, mesleki, teknik 
doğruları savunmaktan alıkoyamayacaktır. 

TMMOB Makina Mühendisleri Odası 
Yönetim Kurulu

SOMA KATLİAMININ ÜZERİ SÜRGÜNLERLE KAPATILAMAZ, 
SÜRGÜNLER VE BASKILAR ODALARIMIZI YILDIRAMAZ
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MMO İSKENDERUN İLÇE TEMSİLCİLİĞİ ÖĞRENCİ ÜYE 
KOMİSYONU PİKNİK DÜZENLEDİ

“TEKNİK HİZMET DEĞERLENDİRME”
TOPLANTISI YAPILDI

“HAFİF BETON VE ISI YALITIM UYGULAMALARI” 
SEMİNERİ YAPILDI

LPG TAŞIMA PERSONELİ KURSU YAPILDI

05 Mayıs 2014 tarihinde, MMO İskenderun İlçe Temsilciliği 
Öğrenci Üye Komisyonu tarafından Arsus yolu üzerinde bir 
piknik düzenlendi. 25 öğrenci üye, MKÜ Makina Mühendisliği 
Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gürel ÇAM ve İskenderun İlçe 
Temsilciliği Teknik Görevlilerinin katıldığı piknikte, komisyon 
faaliyetleri üzerine çeşitli sohbetler, müzik dinletileri ve 
oynadıkları oyunlarla hoşça vakit geçirdiler.

13 Mayıs 2014 tarihinde, MMO Adana Şube Yönetim Kurulu 
Üyeleri ve Şube Teknik Görevlilerin katıldığı, “Teknik Hizmet 
Değerlendirme” toplantısı yapıldı.

13-14 Mayıs 2014 tarihleri arasında, MMO Adana Şube Eğitim 
Salonu`nda “LPG Taşıma Personeli Kursu” MMO Adana Şube 
Müdürü Elif DOĞRUYOL`un açılış konuşması, MMO Adana 
Şube Teknik Görevlisi Halil BULUCU`nun eğitmenliği ve 12 
kursiyerin katılımıyla yapıldı.

14 Mayıs 2014 tarihinde, MMO Adana Şube Eğitim 
Salonu`nda,”Hafif Beton ve Isı Yalıtım Uygulamaları” 
semineri yapıldı. Seminer, MMO Adana Şube Müdürü Elif 
DOĞRUYOL`un açılış konuşması, İnşaat Mühendisi Osman 
TOPÇU`nun sunumu ve 33 üyemizin katılımıyla gerçekleşti.

12 Mayıs 2014 tarihinde, MMO Adana Şube Eğitim 
Salonu`nda “LPG Dolum Tesisleri ve Otogaz İstasyonları 
Sorumlu Müdür Eğitimi” Makina Mühendisi Murat AYDIN`ın 
eğitmenliği ve 8 TMMOB üyesinin katılımıyla yapıldı.

LPG DOLUM TESİSLERİ VE OTOGAZ İSTASYONLARI 
SORUMLU MÜDÜR EĞİTİMİ YAPILDI

LPG OTOGAZ İSTASYONLARI SORUMLU MÜDÜR 
KURSU YAPILDI

09-11 Mayıs 2014 tarihleri arasında, MMO Adana Şube 
Eğitim Salonu`nda  “LPG Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür 
Kursu” MMO Adana Şube Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa 
DEMİRYÜREK`in açılış konuşması, Makina Mühendisi Murat 
AYDIN`ın eğitmenliği ve 20 TMMOB üyesinin katılımıyla 
yapıldı.
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EFES PİLSEN`E TEKNİK GEZİ YAPILDI

MMO HATAY İL TEMSİLCİLİĞİNDE GENEL ÜYE
TOPLANTISI YAPILDI

“BÜRO HİZMET DEĞERLENDİRME”
TOPLANTISI YAPILDI

SOMA`DA YAŞANAN İŞ CİNAYETLERİNİ PROTESTO 
ETMEK İÇİN İŞ BIRAKTIK

15 Mayıs 2014 tarihinde, MMO Adana Şube Öğrenci Üye 
Komisyonunun düzenlemiş olduğu, Öğrenci Üyelerimizin 
aldıkları eğitimleri pekiştirmelerini sağlamak amacı ile 
27 öğrenci üyenin katılımı ile Efes Pilsen`e teknik gezi 
düzenlendi.

16 Mayıs 2014 tarihinde, MMO Hatay İl Temsilciliğinde, MMO 
Adana Şube Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin ATICI, Şube 
Yönetim Kurulu Yedek Üyesi Uğur ÖZEL, Şube Yönetim Kurulu 
Yedek Üyesi Erol ZORLU, Şube Yönetim Kurulu Yedek Üyesi 
Mehmet Kerem FETULLAHOĞLU, MMO Hatay İl Temsilciliği 
Yürütme Kurulu Üyeleri ve 33 üyemizin katılımı ile Hatay İl 
Temsilciliği Genel Üye Toplantısı yapıldı.

20 Mayıs 2014 tarihinde, MMO Adana Şube Yönetim Kurulu 
Üyeleri ve Şube Büro Görevlilerinin katıldığı “Büro Hizmet 
Değerlendirme” toplantısı yapıldı.

Soma`da yaşanan maden faciasının sorumlularını protesto 
etmek amacıyla DİSK, KESK, TMMOB ve TTB`nin çağrısı 
ile MMO Adana Şube olarak 15 Mayıs 2014 tarihinde 
iş bırakma eylemi gerçekleştirdik. Oda Yönetim Kurulu 
Üyesi ve çalışanlarımız,  MMO Adana Şube önünde sabah 
saat 09.00‘da, Soma‘da yitirdiğimiz maden işçileri için 
saygı duruşunda bulundu. Üyelerimiz, Oda Çalışanları ve 
Yönetim Kurulu Üyelerimiz daha sonra Çalışma Ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı Adana Bölge Müdürlüğü önünde yapılan 
basın açıklamasına katılmak üzere Sendika, Sivil Toplum 
kuruluşları ve siyasi partilerden oluşan binlerce kişi ile birlikte 
TMMOB Adana İl Koordinasyon Kurulu şemsiyesi altında 
Atatürk Caddesinden Çakmak Caddesine kadar yürüdük. 

ŞUBEMİZDEN HABERLER

RADYO BAŞKENT`E KONUK OLDUK

16 Mayıs 2014 tarihinde, Radyo Başkent’te Buket ÖZBEK 
İLDAY`ın sunduğu Yaşama Dair Güncel programına 
konuk olan MMO Adana Şube Yönetim Kurulu Başkanı 
Hüseyin ATICI; Soma`da yaşanan maden faciası hakkında 
kamuoyuna görüşlerini sundu.
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MMO OSMANİYE İL TEMSİLCİLİĞİNDE GENEL ÜYE 
TOPLANTISI YAPILDI

İŞ MAKİNALARI FORKLİFT OPERATÖRÜ YETİŞTİRME 
KURSU YAPILDI

22 Mayıs 2014 tarihinde, MMO Osmaniye İl Temsilciliğinde, 
MMO Adana Şube Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin ATICI, 
Şube Yönetim Kurulu Saymanı Ümit Galip UNCU, Şube 
Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa DEMİRYÜREK, Şube Yönetim 
Kurulu Yedek Üyesi Uğur ÖZEL, Şube Yönetim Kurulu Yedek 
Üyesi Erol ZORLU, MMO Osmaniye İl Temsilciliği Yürütme 
Kurulu Üyeleri ve 15 üyemizin katılımı ile Osmaniye İl 
Temsilciliği Genel Üye Toplantısı yapıldı.

26-30 Mayıs 2014 tarihleri arasında, MMO Adana Şube 
Eğitim Salonu`nda  “İş Makinaları Forklift Operatörü 
Yetiştirme Kursu” MMO Adana Şube Miem Sorumlusu Arzu 
ÖZDAL İDEM`in açılış konuşması, MMO Adana Şube Teknik 
Görevlisi Halil BULUCU`nun eğitmenliği ve 22 kursiyerin 
katılımıyla yapıldı.

DOĞAN HABER AJANSINA DEMEÇ VERDİK

22 Mayıs 2014 tarihinde, MMO Adana Şube Yönetim Kurulu 
Başkanı Hüseyin ATICI;  LPG ‘li otomobillerle ilgili Doğan 
Haber Ajansını demeç verdi.

ŞANTİYE ŞEFLİĞİ MÜHENDİS YETKİLENDİRME
KURSU YAPILDI

23-25 Mayıs 2014 tarihleri arasında, MMO Adana Şube 
Eğitim Salonu`nda “Şantiye Şefliği Mühendis Yetkilendirme 
Kursu” MMO Adana Şube Müdürü Elif DOĞRUYOL`un açılış 
konuşması, Makina Mühendisi Ahmet DÖRTDEMİR`in 
eğitmenliği ve 23 üyemizin katılımı ile yapıldı.

MMO İSKENDERUN İLÇE TEMSİLCİLİĞİNDE
GENEL ÜYE TOPLANTISI YAPILDI

26 Mayıs 2014 tarihinde, MMO İskenderun İlçe Temsilciliğinde, 
MMO Adana Şube Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin ATICI, 
Şube Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa DEMİRYÜREK, MMO 
İskenderun İlçe Temsilciliği Yürütme Kurulu Üyeleri ve 32 
üyemizin katılımı ile İskenderun İlçe Temsilciliği Genel Üye 
Toplantısı yapıldı.

MMO NİĞDE İL TEMSİLCİLİĞİNDE GENEL ÜYE
TOPLANTISI YAPILDI

28 Mayıs 2014 tarihinde, MMO Niğde İl Temsilciliğinde, MMO 
Adana Şube Yönetim Kurulu Başkan Vekili Hüseyin KALANTAR, 
Şube Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Emir KAVİ, MMO Niğde İl 
Temsilciliği Yürütme Kurulu Üyeleri ve 20 üyemizin katılımı 
ile MMO Niğde İl Temsilciliği Genel Üye Toplantısı yapıldı.

İŞ MAKİNALARI FORKLİFT OPERATÖRÜ 
YETİŞTİRME KURSU ŞA-RA ENERJİ`DE 
YAPILDI

02-06 Haziran 2014 tarihleri arasında, Şa-Ra Enerji`de                
“İş Makinaları Forklift Operatörü Yetiştirme Kursu” MMO 
Adana Şube Teknik Görevlisi Halil BULUCU`nun eğitmenliği 
ve 16 çalışanın katılımı ile yapıldı.

04 Haziran 2014 tarihinde, MMO Adana Şube Yönetim Kurulu 
Başkanı Hüseyin ATICI;  LPG`li otomobiller ve asansörlerle ilgi 
Son Nokta Gazetesi yazarı Murat BERHUN’a demeç verdi.

SON NOKTA GAZETESİ`NE DEMEÇ 
VERDİK

LPG DOLUM TESİSİ BOŞALTIM PERSONELİ 
KURSU AYGAZ DÖRTYOL DOLUM 
TESİSİNDE YAPILDI

07-08 Haziran 2014 tarihleri arasında, Aygaz Dörtyol Dolum 
Tesisinde “LPG Dolum Tesisi Boşaltım Personeli Kursu” 
Makina Mühendisi Mustafa DİKMEN`in eğitmenliği ve 11 
kursiyerin katılımıyla yapıldı.
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TAVAN VİNCİ OPERATÖRÜ YETİŞTİRME 
KURSU ŞA-RA ENERJİ`DE YAPILDI

09-11 Haziran 2014 tarihleri arasında, Şa-Ra Enerji`de  
“Tavan Vinci Operatörü Yetiştirme Kursu” MMO Adana 
Şube Teknik Görevlisi Halil BULUCU`nun eğitmenliği ve 33 
çalışanın katılımı ile yapıldı.

LPG DOLUM BOŞALTIM PERSONELİ KURSU YAPILDI

10-11 Haziran 2014 tarihleri arasında, MMO Adana 
Şube Eğitim Salonu`nda “LPG Dolum Boşaltım Personeli 
Kursu” MMO Adana Şube Müdürü Elif DOĞRUYOL`un 
açılış konuşması, MMO Adana Şube Teknik Görevlisi Halil 
BULUCU`nun eğitmenliği ve 17 kursiyerin katılımıyla yapıldı.

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

16-20 Haziran 2014 tarihleri arasında, Adana Organize 
Sanayi Bölgesi`nde “İş Makinaları Forklift Operatörü 
Yetiştirme Kursu” MMO Adana Şube Teknik Görevlisi Halil 
BULUCU`nun eğitmenliği ve 30 çalışanın katılımıyla yapıldı.

22. DÖNEM 2. ŞUBE DANIŞMA KURULU TOPLANDI

14 Haziran 2014 tarihinde, MMO Adana Şube Toplantı 
Salonu`nda, 22. Dönem Şube Danışma Kurulu 2.Toplantısı 
91 üyenin katılımıyla yapıldı. Toplantı, MMO Adana Şube 
Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin ATICI`nın açılış konuşması, 
Şube Yönetim Kurulu Sekreteri Erdal TAŞ`ın Şube çalışmaları, 
Şube Yönetim Kurulu Saymanı Ümit Galip UNCU`nun mali 
durumu hakkında bilgilendirmesiyle başladı.Danışma kurulu 
üyelerimiz Ayhan ANLAR, Ali ÖZDEMİR`in konuşmaları ile 
devam eden toplantı, TMMOB Adana İKK Sekreteri Hasan 
Emir KAVİ`nin İKK çalışmaları hakkında bilgi vermesi, Tahir 
BIYIKOĞLU, Abdulgani KUR ve Niğde İl Temsilcisi Yürütme 
Kurulu Başkanı Sungur ECEMİŞ`in konuşmaları ile son buldu.

ADANA ECZACI ODASI ŞUBEMİZİ ZİYARET ETTİ

18 Haziran 2014 tarihinde, Adana Eczacı Odası Başkanı Ersun 
ÖZKAN, Eczacı Odası Genel Sekreteri Mursel YALBUZDAĞ 
ve Yönetim Kurulu Üyesi Erdem KIZILTEPE şubemize iyi niyet 
ziyaretinde bulundular.Ziyarete, 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 Hasan Emir KAVİ ve Şube 
Yönetim Kurulu Yedek Üyesi Arzu PEKDUR ev sahipliği yaptı.

TAVAN VİNCİ OPERATÖRÜ YETİŞTİRME 
KURSU ADANA ORGANİZE SANAYİ 
BÖLGESİ`NDE YAPILDI

24-25 Haziran 2014 tarihleri arasında, Adana Organize 
Sanayi Bölgesi`nde “Tavan Vinci Operatörü Yetiştirme 
Kursu” MMO Adana Şube Teknik Görevlisi Halil BULUCU`nun 
eğitmenliği ve 21 kursiyerin katılımıyla yapıldı.

ARSUZ BELEDİYE BAŞKANI NAZIM CULHA 
İSKENDERUN TEMSİLCİLİĞİMİZİ ZİYARET ETTİ

23 Haziran 2014 tarihinde, Arsuz Belediye Başkanı 
Nazım CULHA İskenderun İlçe Temsilciliğimize iyi niyet 
ziyaretinde bulundu.Ziyarete İskenderun İlçe Temsilciliği 
Yürütme Kurulu Başkanı Ayhan KARAN,Temsilcilik Yürütme 
Kurulu Sekreteri Murat DURUKAN, Temsilcilik Yürütme 
Kurulu Saymanı Aylin GENÇ ve Temsilcilik Yürütme 
Kurulu Yedek Üyesi Özel GÖKİSAOĞLU ev sahipliği yaptı.
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ASANSÖR MÜHENDİS YETKİLENDİRME KURSU YAPILDI

27-29 Haziran 2014 tarihleri arasında, MMO Adana Şube 
Eğitim Salonu`nda “Asansör Mühendis Yetkilendirme 
Kursu” MMO Adana Şube Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa 
DEMİRYÜREK`in açılış konuşması, Makina Mühendisi 
M.Kerem FETULLAHOĞLU`nun eğitmenliği ve 17 üyemizin 
katılımı ile yapıldı.

ARAÇLARIN LPG YE DÖNÜŞÜMÜ MÜHENDİS 
YETKİLENDİRME KURSU YAPILDI

27-29 Haziran 2014 tarihleri arasında, MMO Adana Şube 
Eğitim Salonunda “Araçların LPG`ye Dönüşümü Mühendis 
Yetkilendirme Kursu” MMO Adana Şube Yönetim Kurulu Yedek 
Üyesi M.Kerem FETULLAHOĞLU`nun açılış konuşması, Makina 
Mühendisi Şerif ÖZSAKARYA`nın eğitmenliği ve 15 üyemizin 
katılımıyla yapıldı.

22.DÖNEM ŞUBE YÖNETİM KURULU VE KOMİSYONLAR 
YÜRÜTME KURULLARI ORTAK TOPLANTISI YAPILDI

27 Haziran 2014 tarihinde, 22. Dönem Şube Yönetim Kurulu 
ve Komisyonlar Yürütme Kurulları ortak toplantısı yapıldı. 
Toplantıya; MMO Adana Şube Yönetim Kurulu Başkanı 
Hüseyin ATICI, Şube Yönetim Kurulu Üyesi Berrin ATAŞER, Şube 
Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa DEMİRYÜREK, Şube Yönetim 
Kurulu Yedek Üyesi Arzu PEKDUR, Şube Yönetim Kurulu Yedek 
Üyesi Uğur ÖZEL, Şube Yönetim Kurulu Yedek Üyesi Erol ZORLU, 
Şube Yönetim Kurulu Yedek Üyesi M. Kerem  FETULLAHOĞLU 
ve 22.Dönem Komisyonlar Yürütme Kurulu Üyeleri katıldı.

KAZAN OPERATÖRÜ YETİŞTİRME KURSU YAPILDI

ARAÇLARIN CNG`YE DÖNÜŞÜMÜ MÜHENDİS 
YETKİLENDİRME KURSU YAPILDI

30 Haziran-03 Temmuz 2014 tarihleri arasında, MMO Adana 
Şube Eğitim Salonu`nda  “Kazan Operatörü Yetiştirme Kursu  
“MMO Adana Şube Yönetim Kurulu Yedek Üyesi M.Kerem 
FETULLAHOĞLU`nun açılış konuşması, MMO Adana Şube 
Teknik Görevlisi Halil BULUCU`nun eğitmenliği ve 17 kursiyerin 
katılımıyla yapıldı.

30 Haziran- 02 Temmuz 2014 tarihleri arasında, MMO Adana 
Şube Eğitim Salonu`nda  “Araçların CNG`ye Dönüşümü 
Mühendis Yetkilendirme Kursu” MMO Adana Şube Yönetim 
Kurulu Yedek Üyesi M.Kerem FETULLAHOĞLU`nun açılış 
konuşması, Makina Mühendisi Şerif ÖZSAKARYA`nın 
eğitmenliği ve 14 üyemizin katılımıyla yapıldı.

ASANSÖR AVAN MÜHENDİS YETKİLENDİRME KURSU 
YAPILDI

25-27 Haziran 2014 tarihleri arasında, MMO Adana Şube 
Eğitim Salonu`nda  “Asansör Avan Mühendis Yetkilendirme 
Kursu” MMO Adana Şube Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa 
DEMİRYÜREK`in açılış konuşması, Makina Mühendisi 
M.Kerem FETULLAHOĞLU`nun eğitmenliği ve 19 üyemizin 
katılımı ile yapıldı.

ŞUBEMİZDEN HABERLER
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22. DÖNEM’DE OLUŞTURULAN  KOMİSYONLAR 
ÇALIŞMALARINA BAŞLADI

22. Dönem’ de oluşturulan Yapı Denetim, Enerji, Mekanik, Asansör, Bakım, Tasarım ve Ar-ge,
Kent Gündemini İzleme, Ücretli Çalışan Mühendis ve İşsizlik, Sosyal ve Kültürel Etkinlikler, 
Kadın, Doğalgaz, Kaynak Teknolojileri, İmalat Yöntemleri, LPG/CNG ve Araç Projelendirme, 

Hidrolik ve Pnömatik, Endüstri-İşletme Meslek Dalı, Bülten-Web Sayfası
Komisyonları çalışmalarına başladı.
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MMO’NUN İŞÇİ SAĞLIĞI VE
İŞ GÜVENLİĞİ RAPORU AÇIKLANDI

Odamız tarafından hazırlanan “İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Raporu”
27. İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası dolayısıyla açıklandı.

MMO VE TMMOB ‘DEN HABERLER

Mevcut Yaklaşımla İş Kazaları ve İş Cinayetleri Önlene-
meyecektir

TMMOB Makina Mühendisleri Odası (MMO), mevzuat, uygu-
lama sorunları ve resmi verileri, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Oda 
Raporu‘nda değerlendirdi. Raporda dünyada durum, işçi sağlığı 
ve iş güvenliği (İSG) kavramının gelişimi, iş kazalarına dair veri-
ler, meslek hastalıkları, iş kazalarının nedenleri, iş güvenliği, işyeri 
sağlık ve güvenlik birimleri, ortak sağlık ve güvenlik birimleri, iş 
güvenliği mühendisliği, işyeri hekimliği, MMO‘nun çalışmaları yer 
alıyor. Rapora http://www.mmo.org.tr/yayinlar/kitap_ gos-
ter.php?kodu=372 adresinden ulaşılabilmektedir.

İSG mevzuatını sermaye çıkarları ve neoliberal politikalar belirliyor

İş kazaları ve meslek hastalıkları, sermayenin azami kâr hırsı 
ve emek aleyhine politikalardan kaynaklanmaktadır. Neoliberal 
serbestleştirme, özelleştirme, sendikasızlaştırma, taşeronlaştırma, 
esnek istihdam politikaları, çalışma koşullarının ağır oluşu, kadın, 
genç, çocuk emeği sömürüsü ve kayıtdışı istihdam iş kazaları ve 
meslek hastalıklarının artmasına neden olmaktadır. 

2010, 2011, 2012 yıllarında yaşanan iş kazalarında toplu ölüm-
ler (Esenyurt yangınında 11 kişi, Adana Baraj Kapağı patlama-
sında 10 kişi, Elbistan Kömür Madeni göçüğünde 10 kişi, OSTİM 
patlamalarında 20 kişinin hayatını kaybetmesi) olması nedeniyle 
2012 yılında 6331 sayılı İş Sağlığı Güvenliği Yasası çıkartıldı. Yasa-
nın gündemde olduğu dönemde, “iş kazaları ve meslek hastalık-
larının bu yasa ile önlenemeyeceğini” söyledik, nitekim gerçeklik 
de öyle oldu. Zaten Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı da ka-
muoyunu yatıştırmak için yasal düzenleme yapmıştı ve yasanın 
yayımlanmasının üzerinden 2 yıl bile geçmemiş olmasına rağ-
men defalarca değiştirildi. İş Güvenliği Uzmanlığı, hekimliği ve 
diğer sağlık personeline ilişkin yönetmelikler defalarca değiştiril-
di ancak kazalar hız kesmeden devam etmektedir. 

Mühendislik ve hekimlik dışlanıyor, Bakanlık kadroları 
ve işverenler kayırılıyor 

İSG, tıp bilimleri ve mühendislik bilimleri ile bağıntılı çok-
bilimli bir konudur ancak bu bilimlerin katkıları engellenmektedir. 

İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası, işçi sağlığının korunmasını, geliş-
tirilmesini işverenden çok, uzmana, hekime yüklemişken, yayım-
landığından bu yana iş güvenliği uzmanının, işyeri hekiminin, di-
ğer sağlık personelinin işyerlerine vereceği hizmet süresi, sürekli 
olarak azaltılmaktadır. Zira amaç, iş kazalarını ve meslek hastalık-

larını önlemek değil, uzmanın, hekimin, diğer sağlık personelinin 
işyerlerine maliyetini azaltmaktır. Uzmanın, hekimin, diğer sağlık 
personelinin ayda, 8 dakika, 12 dakika, 16 dakika görev yaptığı 
işyerlerinde iş kazaları ve meslek hastalıklarının azalmasını bek-
lemek saf dillik olur. Yasanın yayımlanmasından bu yana yapılan 
tüm düzenlemeler, çalışanların sağlığını korumaya yönelik değil, 
işverenlerin çıkarlarını korumaya yöneliktir. Nitekim önce yasanın 
yürürlük tarihi ötelenmiş, ardından yapılan tüm düzenlemelerde 
uzman ve hekim ücretinin düşürülmesi gözetilmiştir.

Yasa ile işyeri hekimi, mühendis, teknik eleman ve diğer sağlık 
personeline verilecek eğitim hizmetleri, dışarıdan satın alma yo-
luyla ticari danışmanlık hizmetlerine dönüştürülmüştür. İş güven-
liği mühendisliği ile teknisyenlik, “iş güvenliği uzmanlığı” altında 
bir tutulmuş; özel öğretim kurumlarına yetki tanınmasıyla mü-
hendislik meslek örgütlerinin fonksiyonu dışlanmış, Bakanlık kad-
roları kayırılmıştır. Bir uzmanın birden çok işyerinde danışmanlık 
hizmeti vermesi yoluyla “tam zamanlı iş güvenliği mühendisliği” 
dışlanmış, uzmanlar yanlarında ücretli olarak çalıştıkları işverene 
bağımlı kılınmış; iş kazalarında işverenlerin sorumluluğu ortadan 
kaldırılmış, işverenlere “iş sağlığı ve güvenliği uzmanı” olma ola-
nağı tanınmıştır. 

Yasadan sonra, yüzlerce eğitim kurumu, 1.500 ün üzerinde 
Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi (OSGB) kurulmuş, fakat sonradan 
yapılan düzenlemeler sonucu, eğitim kurumları ve OSGB‘ler ka-
panmaya başlamış, ülkemiz eğitim kurumu ve OSGB çöplüğüne 
dönüşmüştür. 

Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Konferansında işçile-
rin sorunları tartışılmayacak

5-7 Mayıs 2014 tarihlerinde İstanbul‘da düzenlenecek olan 
Uluslararası İş Sağlığı Güvenliği Kongresi‘nde çalışanların sorun-
ları değil, yine işverenlerin sorunları tartışılacaktır. 

Türkiye‘deki iş kazalarına ilişkin bazı veriler 

Yararlandığımız SGK verilerinin aktif sigortalı kayıtlı çalışan-
ları kapsadığı, bütün SGK verilerini değerlendirirken özellikle 
gözetilmelidir. Bu verilere göre iş kazası ve meslek hastalığı 
sonucu ölüm sayısı, 2011‘de 10‘u meslek hastalığı sonucu olmak 
üzere 1.710; 2012‘de 1‘i meslek hastalığı sonucu olmak üzere 745, 
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi (İSİGM) verilerine göre de en az 
878‘dir. 2013 verileri SGK tarafından henüz açıklanmamıştır ancak 
İSİGM verilerine göre 2013‘te en az 1.235 işçi iş kazası ve meslek 
hastalığı sonucu yaşamını yitirmiştir. Yine İSİGM verilerine göre 
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2014‘ün ilk üç ayında en az 276 işçi ölmüştür. Son yıllarda iş ka-
zaları sonucu toplu ölümler artmaktadır. Türkiye 100 bin çalışan 
başına ölümlü iş kazalarında Avrupa‘da birinci, dünyada üçüncü 
sıradadır. 

İş kazaları son yıllarda tekrar yükselişe geçmiştir. 2010 yı-
lında 62.903, 2011 yılında 69.227, 2012 yılında 74.871 iş kazası ol-
muştur. 2012‘de 2.036 çalışan iş kazası sonucu, 173 çalışan mes-
lek hastalığı sonucu, toplam 2.209 çalışan sürekli iş göremez 
olmuştur. İş kazaları ve meslek hastalıkları sonucu 1.597.241 gün 
geçici iş görmezlik oluşmuş, çalışanlar 49.886 günü hastanede 
geçirmişlerdir. 

2012‘de iş kazalarının yüzde 49,5‘i işyerlerinin yüzde 61,7‘sini 
oluşturan ve 1-49 arası çalışanı olan İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi 
ile işyeri hekimi, iş güvenliği mühendisi, işyeri hemşiresi veya sağlık 
memuru istihdam zorunluluğu bulunmayan işyerlerinde yaşan-
mıştır. İş kazalarının yüzde 9,3‘ü işyerlerinin yüzde 9,7‘sini oluş-
turan ve 50-99 işçi çalıştıran işyerlerinde; yüzde 22,5‘i işyerlerinin 
yüzde 19,2‘sini oluşturan ve 100-499 arası işçi çalıştıran işyerle-
rinde; yüzde 18,7‘si işyerlerinin yüzde 9,2‘sini oluşturan ve 500+ 
işçi çalıştıran işletmelerde yaşanmıştır. İş kazalarının yüzde 58,98‘i 
1-99 işçi çalıştıran işyerlerinde, yüzde 41,2‘si 100+üzeri işçi çalıştı-
ran işletmelerde gerçekleşmiştir. 

İş kazalarının en yüksek olduğu anlar genelde işgününün 
ilk saatleri ile son saatlerindedir. 2012‘de, 8 saatlik işgünü üzerin-
den, 12.304 kaza (yüzde 16,4) birinci iş saatinde, 34.200 kaza (yüz-
de 46) ilk üç saatte; 8.289 (yüzde 11) kaza son iş saatinde, 23.235 
kaza (yüzde 31) son üç iş saatinde yaşanmıştır. 

İş kazalarının faaliyet gruplarına göre dağılımında, kömür 
ve linyit çıkartılması 8.828 iş kazası (yüzde 11,79) ile birinci, fab-
rik metal ürünleri 7.045 iş kazası (yüzde 9,40) ile ikinci, ana metal 
sanayi 5.127 iş kazası (yüzde 6,84) ile üçüncü sırada yer almıştır. 
Fabrik metal ürünler ile ana metal sanayi birlikte alındığında me-
tal sanayi birinci sıraya yerleşmektedir. Birbirine çok yakın faaliyet 
grupları birlikte düşünüldüğünde, önceki yıllarda SGK istatistikle-
rine yansıdığı gibi iş kazalarında yapı işleri, metalden eşya imalatı 
ve kömür madenciliği yine ön sıralardadır. 

En fazla ölüm yaşanan faaliyet grupları sıralamasında 127 
kişi (yüzde 17) ile inşaat faaliyetleri birinci sırada, 73 kişi (yüzde 
9,8) ile kara ve boru hattı taşımacılığı ikinci sırada gelmektedir. ilk 
sıradaki bina inşaatı, üçüncü sıradaki bina dışı yapıların inşaatı ve 
dördüncü sıradaki özel inşaat faaliyetlerinde gerçekleşen ölüm 
sayısı ise 256‘dır (yüzde 34,4). Ölümlü iş kazalarının üçte biri yapı 
işlerindedir. 

74.871 iş kazasının 56.414‘ü (yüzde 75,34‘ü) 1.000‘in üze-
rinde en fazla iş kazası yaşanan 13 ilde olmuştur. Bu iller sıra-
sıyla İstanbul, İzmir, Bursa, Manisa, Zonguldak, Tekirdağ, Kocaeli, 
Ankara, Denizli, Kayseri, Adana, Antalya ve Kütahya‘dır. En fazla 
iş kazası, sanayi yoğunluğu olan illerde yaşanmaktadır. 10‘un 

altında en az iş kazası yaşanan iller Ağrı, Muş, Siirt, Şırnak ve 
Ardahan olarak görünmektedir. İş kazası yok görünen iller ise 
Çorum, Hakkari ve Iğdır‘dır. 

İş kazası sonucu ölümlerin en fazla olduğu 17 il sırasıyla 
İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Gaziantep, Konya, Kocaeli, Adana, 
Hatay, Manisa, Antalya, Erzurum, Zonguldak, Mersin, Elazığ, Kay-
seri ve Tekirdağ‘dır. En yüksek ölüm oranına sahip iller K. Maraş 
(128 iş kazası, 36 ölüm, yüzde 28) ve Batman (103 iş kazası, 26 
ölüm, yüzde 25)‘dır.

Meslek hastalıkları SGK istatistiklerinin en gayri ciddi ya-
nını oluşturmaktadır ve 81 il içinde yalnızca 26 ilde 395 vakadan 
ibarettir! 395 vakanın 336‘sı (yüzde 85‘i) 5 ilde (Zonguldak 221, 
Ankara 63, İstanbul 21, İzmir 20, Kocaeli 11); diğer 59 vaka 21 il-
dedir. 55 ilde meslek hastalığı vakası yoktur! 395 vakanın 246‘sı 
slikoz ve slikotuberküloz, 26‘sı kurşun ve kurşun tozları, 14‘ü nikel 
ve bileşikleriyle ilgilidir. Meslek hastalığı sonucu ölüm yalnızca 
1‘dir! Dünyada iş kazaları oranı yüzde 44, meslek hastalıkları oranı 
yüzde 56 iken Türkiye‘de iş kazaları oranının yüzde 99,48 meslek 
hastalıklarının binde 52 oranında olması SGK istatistiklerinin so-
runlu yapısına işaret etmektedir. 

Kadınların en fazla iş kazası yaşadıkları faaliyet grupları, tekstil 
ürünleri imalatı (1.140 kaza), gıda ürünleri imalatı (729 kaza), gi-
yim eşyaları imalatı (369 kaza), taşıma için depolama ve destek 
faaliyeti (311 kaza), perakende ticaret (310 kaza) metalik olmayan 
ürünler imalatı (249 kaza) ve yiyecek ve içecek hizmeti faaliyet-
leridir (283 kaza). Bu 7 faaliyet grubunda yaşanan 3.391 iş kazası, 
kadınların geçirdiği toplam 5.781 iş kazasının yüzde 57,75‘idir. Ka-
dınların geçirdikleri iş kazası sayısı erkeklerin çok altındadır ancak 
kadın istihdamının yoğun olduğu tekstil, giyim, gıda ürünleri 
imalatı gibi sektörlerde kadın emekçilerin uğradığı iş kazaları 
artmaktadır. 

Kadınların en fazla iş kazasına maruz kaldığı iller sırala-
ması Bursa (1.186 iş kazası), İstanbul (880 iş kazası), İzmir (522 iş 
kazası), Tekirdağ (475 iş kazası), Manisa (426 iş kazası), Denizli (344 
iş kazası), Antalya (273 iş kazası), Balıkesir (165 iş kazası), Kocaeli 
(156 iş kazası) şeklindedir. Bu 9 ilde iş kazasına maruz kalan kadın 
çalışanlar (4.427), kadınların maruz kaldığı toplam iş kazası sayısı-
nın (5.781) yüzde 76,57‘sini oluşturmaktadır. 

Çalışma yaşamı ve işçi sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili tüm mev-
zuat düzenlemeleri, bu alanla ilgili emek ve meslek örgütlerinin 
önerileri dikkate alınarak yapılmadığı müddetçe, son yıllarda 
görüldüğü gibi mevcut sorunlar, olaylar ve acılar ne yazık ki ar-
tacaktır. 

TMMOB Makina Mühendisleri Odası 
Yönetim Kurulu
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Kamu Denetçiliği Kurumu adına, Kamu Başdenetçisi 
Sayın M. Nihat ÖMEROĞLU, Birliğimize 30 Nisan 2014 saat 
19.12`de e-posta yoluyla 1 Mayıs Mitingi ile ilgili “Uzlaşma 
esasları” önerisi göndermiş. Sayın Başdenetçi`nin, önerdiği 
“uzlaşma esasları”na yanıt için verdiği süre ise bundan 48 
dakika sonraya; 30 Nisan 2014 saat 20.00`ye kadardır.

Birliğimizde çalışma saati 18.30`da bittiğinden ve ertesi 
gün de 1 Mayıs resmi tatil olduğundan bu e-postayı 2 
Mayıs 2014 tarihinde görme olanağımız oldu. Verilen süre 
tam bir mizah konusu olup, zaten yanıt veremeden de 
tarih 2 Mayıs olmuştur.

Söz konusu yazıda, aslında Başdenetçi bir uzlaşma 
esası da önermemiştir. Başbakan ve İstanbul Valisinin 
1 Mayısla ilgili kamuoyuna yaptığı açıklamalar dışında 
bir öneri sunmamış, miting için Yenikapı`yı adres olarak 

göstermiştir. Siyasal İktidarın tutumunu Anayasa`ya, 
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi`ne ve 2911 sayılı Yasa`ya 
uygun görmüştür.

Böylece Başdenetçi, 6238 sayılı Yasanın 7. maddesinde 
sayılan “Kuruma gelen şikayetleri incelemek, araştırmak ve 
idareye önerilerde bulunmak” görevini İstanbul Valiliği`ni 
haklı çıkarmakta kullanmıştır.

Biz bu kararı ile Kamu Denetçiliği Kurumu`nun görevini 
anlamış bulunmaktayız. Başdenetçinin bu tavsiye önerisi 
tarihe geçmeyi şimdiden hak etmiştir. Kendisini kutlarız. 

TMMOB`nin kamu denetçiliğinin ne anlama geldiğini 
anladığını kamuoyuna bildiriyoruz.

Mehmet SOĞANCI

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

Teknoloji fakültelerinin mühendislik programlarından mezun olanlara mühendislik unvanı verilmesine ilişkin 
Yükseköğretim Kurulu kararının yürütmesi durduruldu.

Danıştay Sekizinci Daire, TMMOB tarafından açılan davada ara karar vererek, Yükseköğretim Yürütme Kurulu`nun 
24.07.2013 tarih ve 23 sayılı “Teknoloji fakültesi ile mühendislik fakültesi bünyesinde yer alan aynı isimli mühendislik 
programlarının birbiri ile eşdeğer olduğu ve teknoloji fakültelerinin mühendislik programlarından mezun olanların 
ilgili dalın mühendisi unvanını kullanacakları” şeklindeki kararının yürütmesini durdurdu.

KAMU DENETÇİLİĞİNİN NE DEMEK OLDUĞUNU
ANLAMIŞ OLDUK

TEKNOLOJİ FAKÜLTELERİNDEN MEZUN OLANLARA 
MÜHENDİS ÜNVANI VERİLEMEYECEK

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, Kamu Denetçiliği Kurumu`nun
1 Mayıs uzlaşı önerisiyle ilgili olarak 5 Mayıs 2014 tarihinde bir basın açıklaması yaptı

MMO VE TMMOB ‘DEN HABERLER
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YÜREĞİMİZ YANIYOR
“Yüreğimiz yanıyor! Türkiye işçi sınıfı Soma‘da yitirdiği 

arkadaşlarının anısı önünde ayağa kalkıyor.

Sadece işçiler değil tüm Türkiye halkları, onların anısını 
yaşatmak, yakınlarına başsağlığı dilemek, Soma‘nın acısını 
paylaşmak ve sorumlulardan hesap sormak için bugün 
işyerlerinde, sokaklarda, meydanlarda bir araya geliyor.

Soma‘da yüzlerce işçinin can verdiği katliam bu ülkede 
biraz olsun vicdanı olan, biraz olsun onuru olan herkes 
için bir milat olacaktır. Türkiye işçi sınıfının iş cinayetlerine, 
güvencesiz çalıştırmaya karşı sabrı kalmamıştır.

Çünkü biz biliyoruz ki bu katliam “kaza” ile olmamıştır. Ve 
yine çok iyi biliyoruz ki, önceki cinayetlerde olduğu gibi 
işçi kardeşlerimizin ölümü kader değildir. Özelleştirme ve 
taşeronlaştırma politikalarını hayata geçirenler Soma‘da 
yaşananların başlıca sorumlularıdır.

Yıllarca kamu eliyle üretimin yapıldığı madenler, özel 
sektöre devredildikten sonra iş kazalarında patlama 
yaşanmıştır. 2002 yılından 2011 yılına kadar kömür 
madenlerindeki iş cinayetleri yüzde 40 artmıştır. Bunun 
nedeni özelleştirmedir, taşeronlaştırmadır, maliyetleri 
düşürmek için işçi sağlığı ve iş güvenliği önlemlerinin 
savsaklanmasıdır, TTK bünyesinde çalışan işçi sayısının 
üçte bir oranında azaltılmasıdır.

KAZA VE KADER DEĞİL KATLİAM!
UNUTMAYACAĞIZ, AFFETMEYECEĞİZ!

Soma`da yaşanan facianın sorumlularını protesto etmek için 
DİSK, KESK, TMMOB ve TTB`nin çağrısıyla on binlerce insan 15 
Mayıs Perşembe günü Türkiye genelinde iş bırakarak alanlara 
çıktı.

Adana‘da Atatürk Parkında toplanan emekçiler buradan 
Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Adana Bölge Müdürlüğüne 
yürüdü. KESK Adana Şubeler Platformu Dönem Sözcüsü Dr. 
Tekin MÜJDE ve TMMOB Adana İKK Sekreteri Hasan Emir KAVİ 
tarafından okunan basın metni;
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Bu dönüşüm sayesinde Soma‘da katliamın yaşandığı 
işletmenin patronun övündüğü rakamlar ortaya çıkmış, 
kömürün tonunun maliyetini 130 dolardan 23 dolara 
düşmüştür. Bunun tasarrufun bedeli de yüzlerce işçinin 
ölümüyle ödenmiştir.

Özelleştirme ve taşeronlaştırma politikaları sonrası 
Türkiye ölümlü maden kazalarında Avrupa‘da birinci sıraya 
yükselmiştir. Dünyada ise bu alanda ilk üç sırada yer alan 
Türkiye maalesef bu sene birinciliği kimseye kaptırmayacaktır.

Tüm bu gerçeklere rağmen AKP, Soma‘daki iş cinayetlerinin 
araştırılması için 6 ay önce verilen bir önergeyi ısrarla 
gündeme almamış, alınca da reddetmiştir. Bu önergeyi 2 
hafta önce reddedenler Soma‘da ölenler için TBMM‘de saygı 
duruşunda bulunmuşlardır.

Daha da acı tarafı, Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Soma‘yı 
ziyareti sırasında yazılı olarak herkesin bulabileceği bu 
önergenin Soma ile ilgili olmadığını söyleyebilmiştir. Bu 
ülkeyi yöneten bir insanın bu kadar acıdan sonra doğru 
söylemesini beklemek yurttaşların en temel hakkı değil 
midir?

Yapılan uyarılara rağmen Soma‘da bu tür iş kazalarından 
kurtarılan işçilerin tedavisine dönük devlet tarafından 
yapılmış özel bir sağlık birimi kurmayanlar, hastanelerde 
yanık ünitesi açmayanlar hiçbir sorumluluk duygusu 
hissetmemektedir.

İş sağlığı ve iş güvenliği yasasıyla bu alanı da piyasaya 
devreden, denetimi yapanın işverenden maaş aldığı bir 
sistem kuran, yine tüm uyarılarımıza rağmen bu alandaki 
denetim yetkisini bağımsız emek ve meslek örgütlerine 
vermeyi reddedenler, hiç mi vicdan azabı çekmemektedir?

Görünen o ki, vicdan ve sorumluluk gibi paraya 
çevrilemeyecek duyguların bu ülkeyi yönetenler için bir 
anlamı kalmamıştır. Bu nedenle sadece üzgün değil öfkeliyiz. 
AKP iktidarının katliam sonrası yaptığı açıklamaların yaramıza 
tuz basmaktan farkı yoktur.

Madende çalışan işçi sayısını bilmeyen iktidar sözcülerinin 
alelacele “işletmede her türlü önlem alınmıştı” diye açıklama 
yapması öfkemizi büyütmüştür.

İşçi sayısının bile belli olmadığı, kaçak işçi çalıştırıldığı 
iddialarının olduğu madenle ilgili “mevzuata aykırı durum” 
olmadığını açıklayan Çalışma Bakanlığı, basitçe bir “gaf” 
yapmamış, fiilen o görevin gereğini yapmayacağını ilan 
etmiştir.

Daha önceki cinayetlerin ardından “Bu mesleğin 
fıtratında ölüm vardır” diyerek yeni katliamları meşrulaştıran 
hükümet üyelerine, Soma‘da Başbakan da katılmıştır. 
19‘uncu yüzyıldan, 20‘inci yüzyıl başından örnekler 
vererek zihniyetinin 150 yıl öncesinde kaldığını gösteren 
Başbakan‘a  21. yüzyılda olduğumuzu hatırlatmayı bir borç 
biliriz. “Hedef 2023” diye yola çıkanların 1862‘deki bir kazayı 
örnek göstererek “Bu işin fıtratında var” demesi ülkemizin 
içinde bulunduğu tabloyu gayet net özetlemektedir. Bu 
ülkenin 70 milyon insanı, teknoloji bu kadar gelişirken 
insana değil ölüme yatırım yapan bir anlayışı hak 
etmemektedir.

Soma‘da yitirdiğimiz işçilerden bize kalan sadece acı 
değil böylesi katliamların yaşanmaması için mücadele 
görevleridir. “Kader”, “fıtrat” diyerek sorumluluklarını 
unutturmaya çalışanlara ilan ediyoruz ki unutmayacak, 
güvenceli iş ve insanca yaşam hakkımız için mücadeleyi 
büyüteceğiz.

Siyasi iktidar sorumluluktan kaçamayacak ve şu 
taleplerimizi karşılamadığı müddetçe yeni katliamların da 
sorumluluğunu üstlenecektir:

1. İş cinayetlerinin artışına neden olan taşeron 
çalıştırma derhal yasaklamalıdır.

2. Özelleştirildikten sonra seri cinayetlerle gündeme 
gelen tüm madenler derhal yeniden kamulaştırmalıdır.

3. İşçi sağlığı ve iş güvenliğini piyasaya devreden iş 
güvenliği yasası kaldırılmalı, tüm denetim yetkisi emek 
ve meslek örgütlerine verilmelidir.

4. Başta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı ile Enerji 
ve Sanayi Bakanı olmak üzere hükümet derhal istifa 
etmelidir.

Bizler DİSK-KESK-TMMOB-TTB-TDB olarak tüm işçi sınıfını, 
emekçileri ve emek dostlarını, Soma‘daki işçi kardeşlerimiz 
için, güvenceli iş ve insanca yaşam hakkımız için ayağa 
kalkmaya çağırıyoruz.

“ Unutmayın ki bugünkü eylemimiz sadece bir 
başlangıçtır! Yukarıdaki taleplerimizin karşılanması 
Soma‘da yitirdiğimiz işçi kardeşlerimize ve gelecek 
nesillere borcumuzdur. ”

DİSK-KESK-TMMOB-TTB-TDB
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TMMOB`ye bağlı 12 Odanın idari ve mali denetimlerinin 

çeşitli bakanlıklara verilmesiyle ilgili Bakanlar Kurulu kararı 

Resmi Gazete`de yayımlandı. TMMOB Yönetim Kurulu 

Başkanı Mehmet Soğancı, 22 Mayıs 2014 tarihinde konuya 

ilişkin bir basın açıklaması yaptı.

Tüm uyarılarımıza rağmen, Madencilik Yasası‘nda, İş 

Sağlığı ve Güvenliği Yasası‘nda yapmadığı düzenlemeler, 

eksik denetimler, yalnızca kar hırsıyla özel sektöre 

devredilen işletmelerle Soma‘da 301 kişinin ölümüne 

yol açan AKP iktidarı, TMMOB‘ye bağlı Odaları mali ve 

idari denetim yönünden bakanlıklara bağlama kararlarını 

tamamladı.

Bugünkü Resmi Gazete‘de yayımlanan Bakanlar Kurulu 

Kararı ile TMMOB‘ye bağlı Odaların tamamının idari ve 

mali denetimi bakanlıklarca paylaşılmış oldu. 

7 Kasım 2013 tarihli Resmi Gazete‘de yayımlanan 

Bakanlar Kurulu kararı ile Orman Mühendisleri Odası‘nın 

idari ve mali denetimi Orman ve Su İşleri Bakanlığı‘na 

verilmişti.

17 Aralık 2013 tarihli Resmi Gazete‘de yayımlanan 

Bakanlar Kurulu kararı ile Çevre Mühendisleri, Elektrik 

Mühendisleri, Harita ve Kadastro Mühendisleri, İç 

Mimarlar, İnşaat Mühendisleri, Jeofizik Mühendisleri, 

Jeoloji Mühendisleri, Makina Mühendisleri, Mimarlar, 

Peyzaj Mimarları ve Şehir Plancıları Odası üzerinde idari ve 

mali denetim Çevre ve Şehircilik Bakanlığına verilmişti.

Şimdi de; 22 Mayıs 2014 tarihli 29007 sayılı Resmi 

Gazete‘de yayımlanan Bakanlar Kurulu kararı ile Bilgisayar 

Mühendisleri, Fizik Mühendisleri, Kimya Mühendisleri 

ile Tekstil Mühendisleri Odaları Bilim, Sanayi ve Teknoloji 

Bakanlığı‘nın; Gemi Makineleri İşletme Mühendisleri 

ile Gemi Mühendisleri Odaları Ulaştırma, Denizcilik 

ve Haberleşme Bakanlığı‘nın; Gıda Mühendisleri ile 

Ziraat Mühendisleri Odaları Gıda Tarım ve Hayvancılık 

Bakanlığı‘nın; Maden Mühendisleri, Metalurji Mühendisleri 

ile Petrol Mühendisleri Odaları Enerji ve Tabii Kaynaklar 

Bakanlığı‘nın; Meteoroloji Mühendisleri Odası da Orman 

ve Su İşleri Bakanlığı‘nın idari ve mali denetimine verilmiş.

Adı geçen üç bakanlar kurulu kararı Anayasa‘ya 

aykırıdır. 

1954 yılında kurulan TMMOB ve Odaların kuruluş 

yasası olan 6235 sayılı yasaya, 1982 Anayasası‘nın 

135. maddesindeki “kamu kurumu niteliğinde meslek 

kuruluşları”na dair düzenlemelere bağlı olarak 1983 

yılında 66 ve 85 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerle 

ek maddeler getirilmiştir. Bu düzenlemelerde bir yandan 

meslek odalarına kamu tüzel kişiliği tanınırken diğer 

yandan merkezi idarenin denetimini öngören hükümlere 

yer verilmiştir. Bunun nedeni ise, meslek odalarının 

demokratik yönetimin vazgeçilmez unsuru olan baskı 

grupları içinde yer almalarıdır. O günkü anlayış ile meslek 

kuruluşları, kamu hukuku kural ve usulleri çerçevesinde 

“idare” çatısı altında yerinden yönetim kuruluşu olarak 

tariflenirken, “idarenin bütünlüğü” ilkesi çerçevesinde 

merkezi idareyle karşılıklı bağlarının kurulması 

öngörülmüştür. 

Anayasa‘nın 135. maddesine göre organları kendi 

üyeleri tarafından seçimle göreve gelen, işlerini yerinden 

yönetim esaslarına göre yürüten meslek kuruluşları; 

“Bu meslek kuruluşları üzerinde Devletin idari ve mali 

denetimine ilişkin kurallar kanunla düzenlenir” hükmüyle 

aynı zamanda merkezi yönetimin vesayet denetimine tabi 

kılınmıştır.  

Buna bağlı olarak da meslek kuruluşlarına ilişkin yasalarda 

çeşitli değişiklik ve ek düzenlemelere gidilmiştir. 6235 

sayılı yasanın Ek-3 maddesinde; “Türk Mühendis ve Mimar 

Odaları Birliği üzerinde, Bayındırlık Bakanlığınca; ihtisas 

dallarına göre, Odalar üzerinde ise, ilgili bakanlıklarca idari 

SOMA’YI DENETLEYEMEYEN AKP, TMMOB’YE BAĞLI ODALARI 
İDARİ VE MALİ AÇIDAN DENETLEME KARARLARINI ÜÇLEDİ
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ve mali denetim yapılır. İlgili Bakanlıklar; Bakanlar Kurulu 

Kararnamesi ile tespit edilir” şeklinde sınırları çizilmemiş 

bir denetim yetkisi getirilmiş, ancak otuz yıl zarfında ilgili 

bakanlığın tespitine ilişkin herhangi bir Bakanlar Kurulu 

kararı alınmamıştır. 

6235 sayılı yasaya eklenen Ek-4 maddede “İlgili 

Bakanlıkların bu Kanun Hükmünde Kararname uyarınca 

Birlik ve Oda organlarının karar ve işlemleri hakkındaki 

tasarruflarına, Birliğin ve Odaların görevli organları 

tarafından uyulması zorunludur. İlgili Bakanlığın 

tasarruflarını kanuni bir sebep olmaksızın yerine 

getirmeyen veya eski kararda direnme niteliğinde yeni bir 

karar veren veya yasanın zorunlu kıldığı işlemleri Bakanlığın 

uyarısına rağmen yerine getirmeyen Birlik ve Oda 

organları hakkında da yukarıdaki fıkralar (yargı kararıyla 

organların görevlerine son verme) hükümleri uygulanır” 

denilmekteyse de; ne bu maddede ne de yasanın diğer 

maddelerinde Bakanlığın Birlik ve Oda organlarının karar 

ve işlemleri üzerindeki tasarruflarının çerçevesi, sınırları ve 

usulleri belirlenmemiştir. 

Oysa Anayasa hükmü çok açık olup; idari ve mali 

denetime ilişkin kuralların “yasayla belirlenmesi” 

gerekmektedir. Yine merkezi idarenin vesayet yetkisinin 

söz konusu olduğu mahalli idarelerin düzenlendiği 127. 

maddede de; “Merkezî idare, mahallî idareler üzerinde, 

mahallî hizmetlerin idarenin bütünlüğü ilkesine 

uygun şekilde yürütülmesi, kamu görevlerinde birliğin 

sağlanması, toplum yararının korunması ve mahallî 

ihtiyaçların gereği gibi karşılanması amacıyla, kanunda 

belirtilen esas ve usuller dairesinde idarî vesayet yetkisine 

sahiptir.” denilerek böyle bir denetimin esas ve usullerinin 

“yasayla belirlenmesi” gerektiği hususuna işaret 

edilmektedir.

Merkezi idarenin yerinden yönetim kuruluşlarının 

“işlemleri” üzerindeki yetkileri yerinden yönetimin 

özerkliğini ve bağımsızlığını ortadan kaldıracak nitelikte 

olamaz. Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı, merkezi 

idarenin denetimini sıkı kurallara bağlamış ve yerel 

yönetimlerin kendi faaliyet ve iş alanlarında sadece 

Anayasa‘ya ve yasalara uygunluk denetimine olanak 

tanımış ve yerindelik denetimini yasaklamıştır. 

İdari vesayet yetkisi kural değil, bir istisnadır. Yani 

“bütün işlem ve kararların Bakanlıkça incelemeye alınarak 

denetlenmesi” gibi bir idari denetim söz konusu değildir. 

Konusunun ve usulünün mutlaka yasayla belirlenmesi 

gerekmektedir. Öğretide, idari vesayetin emir ve talimat 

verme veya yerine geçerek işlem tesis etme şeklinde 

kullanılamayacağı; yetkinin “bir kısım işlemlerin yürürlüğü 

konusunda onay vermek, onayı reddetmek, değiştirerek 

onamak” gibi usullerle kullanılacağı kabul edilmektedir. 

Bir kez daha belirtmek gerekirse bu yetkiler ancak yasanın 

öngördüğü hallerde ve usullerde kullanılabilir. Ancak 6235 

Sayılı Kanun‘da Birlik ve Odalar üzerinde Bakanlığın hangi 

usul ve esaslara göre denetim yetkisine sahip olduğuna 

ilişkin hiçbir düzenleme yer almamaktadır. 

TMMOB‘ye bağlı Odaların idari ve mali denetimini 

yapacak Bakanlıkları belirlemek üzere Bakanlar Kurulu 

kararı alınarak, usulleri ve koşulları tarifleyen yasal 

düzenlemeler olmadan bu yetkinin kullanılması olanaklı 

değildir. İdari ve mali denetimin esas ve usulleri, kuralları 

yasayla belirlenmeden, sadece Bakanlar Kurulu kararına 

dayalı olarak Bakanlıkça herhangi bir denetim yapılması 

Anayasa‘ya aykırıdır.

Birliğimiz ve bağlı odalarımız bu çerçevede adı geçen 

Bakanlar Kurulu kararlarını yargıya taşıyacaktır.

Mehmet SOĞANCI

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
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 Bundan tam bir yıl öncesinde; parkların sadece park 
olarak kalmasını isteyenlerle başlayan bir süreç, bütün bir 
halkın aynı perdeden seslendirdiği bir direniş türküsüne 
evrildi. Yaşamın her alanında siyasal iktidarın rant odaklı, 
neoliberal, keyfi dayatma ve yaptırımlarını hisseden 
milyonlar adeta yıllar öncesinden verilmiş bir randevunun 
çağrısını aldı ve buluştu meydanlarda. “Parklar bizim” 
şiarıyla başlayan senfoninin devamı ise “bu daha başlangıç 
mücadeleye devam” şeklinde gelişti.

Gökkuşağının her rengini barındıran bir yer haline 
geldi Gezi Parkı. Bütün farklılıkların bir zenginlik halinde 
mayalandığı küçük bir adaydı. Herkes elindeki kadarını 
getirdi, ihtiyacı kadarını aldı sadece. Yağmaya, talana, kâr 
hırsına yaşayan bir cevap bir alternatif oldu. Nasıl bir kent, 
park, yönetim, yaşam istemediğinden ziyade nasıl bir 
dünya kurulabileceğini anlatan bir örnekti. 

Gezi Parkı‘nda başlayan ve yaşanan sürece iktidarın 
cevabı ise kendi algısı ve kendine kurmak istediği dünya 
gibi yaşandı. Biber gazlı, plastik mermili saldırılar, keyfi 
gözaltılar, sokak sokak uygulanan polis terörü iktidarın 
bir direnişi yok edebilmek adına neler yapabileceklerini 
ortaya koydu. Yaşanan dönemde 8 insanımızı katledenler, 
yaşananlarda hiç bir sorumlulukları yokmuşçasına kendi 
“mağduriyetlerinden” tanımlamaya çalıştılar süreci. 
Evlatlarını yitirmiş anaları yuhalatan, çocukları terörist 
katilleri kahraman ilan eden bir hırstan da farklı beklenti 
içinde olmak hayalperestlikten de öte bir şeydi.

Gezi olaylarını birinci yıldönümü nedeniyle ülkemizin 
dört bir yanında eylem ve etkinlikler organize edilip, 
çağrılar yapıldı. Kaybettiklerimizi anmak ve Haziran 
bilincini yitirmediğimizi vurgulamak için yapılar çağrılar 
karşılık buldu ve kitleler Mayıs‘ın Haziran‘a evrildiği bir 
günde yeniden alanlardaydılar.

En temel demokratik haklarını kullanan kitlelere ise 
iktidarın ve kolluk kuvvetlerinin yaklaşımı; kendi sınıfsal 
konumunu ve temsilcisi olduğu çevrelerin halka bakışını 
bir kez daha gözler önüne serdi. Bütün bir ülke kolluk 
kuvvetleri tarafından savaş alanına dönüştürüldü. Her 
yer kuşatıldı ve insanların bir araya gelebildiği her nokta 
plastik mermilerin, gaz fişeklerinin boy hedefi haline 
getirildi. İnsan hayatını hiçe sayan bir şekilde tüm bir 
toplum uygulanan polis terörünün yarattığı sonuçları 
gördü. Yüzlerce yurttaşımız gözaltına alındı, yaralandı ve 
darp edildi.

Darbe dönemlerini aratmayacak uygulamalara imza 
atılan iki günlük süre içerisinde ülkenin her yerinde keyfi 
gözaltılar ve sistemli darp olayları yaşanmıştır. İstanbul‘daki 
MMO binası polis tarafından basılmış, Mimarlar odası 
yönetici polis tarafından darp edilmiştir. Ankara‘da ise 
MMO YK Sekreter Üyesi Ercüment Çervatoğlu Ankara Tabip 
Odası Yöneticileri Rıza Özbek ve Onur Naci Karahancı keyfi 
göz altıların hedefi olmuştur. 

Halk nezdinde meşruluğunu çoktan yitirmiş bir iktidarın 
bütün baskı ve zor araçlarıyla iktidarını sürdürme çabaları 
dünyanın hiç bir yerinde karşılık bulmamıştır ve ülkemizde 
de bulmayacaktır. Geçtiğimiz Haziran yaşadıklarımız tüm 
bir toplumun ortak muhalefeti ve iktidara bir uyarısıdır. 
Bu gün bu uyarıyı dillendirmek için alanlarda olanlar; 
baskı ve zulme boyun eğmeyecek, Ethem‘ini, Ali‘sini, 
Hasan‘ını, Ahmet‘ini, Abdocan‘ını, Mehmet‘ini, Medeni‘sini 
ve Berkin‘ini sonuna kadar sahiplenmeyi sürdürecek ve 
anmaktan vazgeçmeyecektir.

KESK-DİSK-TMMOB-TTB

DİSK, KESK, TMMOB ve TTB, Gezi direnişinin yıldönümünde yaşanan olaylarla ilgili olarak
2 Haziran 2014 tarihinde İnşaat Mühendisleri Odası Lokalinde bir basın toplantısı düzenledi. 

Basın açıklaması TMMOB Genel Sekreter Vekili H. Can Doğan okudu.

BASINA VE KAMUOYUNA
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Gezi Direnişi sırasında polisin attığı gaz fişeğinin başına 
isabet etmesi sonucu yaşamını yitiren 22 yaşındaki Abdullah 
Cömert için anıt mezarı yapıldı.

Makina Mühendisleri Odası, Elektrik Mühendisleri Odası, 
İnşaat Mühendisleri Odası, Jeoloji Mühendisleri Odası, Harita 
Mühendisleri Odası, Metalurji Mühendisleri Odası ve Mimarlar 
Odası, Gezi Şehitleri için anıt mezar yaptırdı.

Anıt Mezar açılış töreni öncesinde TMMOB Hatay İKK 
Sözcüsü Kenan Kantarcı, Oda Yönetim Kurulu Sekreteri 
Ercüment Ş. Çervatoğlu, Mimarlar Odası Ankara Şube 
Yönetim Kurulu üyesi Namık Kemal Kaya ile Hacettepe 
Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel bölümünden 
Seval Şener‘in katıldığı bir basın toplantısı düzenlenerek Anıt 
Mezar projesinin gelişimi ve Anıt Mezarlar hakkında bilgi 
verildi. 

Abdullah Cömert için yapılan anıt mezar da ölüm 
yıldönümü olan 03 Haziran 2014 tarihinde yapılan anma ile 
açıldı. Anmaya Abdullah Cömert‘in ağabeyi Adnan Cömert, 
ablası Meryem Cömert, Oda Yönetim Kurulu Sekreter üyesi 
Ercüment Çervatoğlu, Oda Yönetim Kurulu Üyesi Bedri Tekin, 
Oda Müdürü Arife Kurtoğlu, Oda Denetleme Kurulu Üyesi 
Ali Özdemir, Odamız Adana Şube Yönetim Kurulu Sekreter 
Üyesi Erdal Taş, Mimarlar Odası Ankara Şube Yönetim Kurulu 
üyesi Namık Kemal Kaya, TMMOB Hatay İKK Sözcüsü Kenan 
Kantarcı ile Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi 
Heykel bölümünden Seval Şener katıldı.

Anma töreninde bir açıklama yapan Oda Yönetim Kurulu 
Sekreter üyesi Ercüment Çervatoğlu, Gezi Parkı eylemlerinde 
yaşamını yitiren Abdullah Cömert için ailenin de onayını 
alarak sade ama anlamlı bir anıt mezar yaptırdıklarını, eylemler 
sırasında hayatını kaybeden diğer kişiler için de aynı şekilde 
mezar yaptırıldığını söyledi. Bu kapsamda Ali İsmail Korkmaz 
ve Mehmet Ayvalıtaş‘ın da mezarlarının hazır olduğunu 

belirten Çervatoğlu, şöyle dedi: “Tüm Gezi şehitlerine böyle 
bir anıt mezar yapmayı düşünüyoruz. Temmuz ayında Ali 
İsmail Korkmaz‘ın, 10 gün sonra da Mehmet Ayvalıtaş‘ın 
mezarı tamamlanacak. Böyle bir anıtı hiç yapmak istemezdik. 
İçimiz kanıyor. Bir ülkede, demokrasi , özgürlükler olmayınca, 
özgürlükler için mücadele edenlerin anıt mezarını yapmak 
zorundayız.”

Abdullah Cömert‘in ablası Meryem Cömert ise kardeşini 
anmaya gelenlere teşekkür ederek şunları söyledi: “Nazım 
Hikmet‘le, Abdullah‘ın ölümünün aynı güne rastlaması bizler 
için ayrı bir önem taşıyor. Bizleri şimdiye kadar hiç yalnız 
bırakmadınız, bizleri sahiplendiniz. Ülkemizin bulunduğu ağır 
şartlar göz önünde bulundurulduğunda sizlerin bizi yalnız 
bırakmayışınız bizi daha da dik durmaya zorladı. Abdullah, 
bu ülkede yakılan özgürlük ateşi için canını verdi. Ne mutlu 
ki bize, Abdullah gibi özgürlük meşalesi birinin ailesiyiz. 
Akıtılan kanların hesaplarının sorulacağına inanıyoruz. Bu anıt 
mezarda emeği olan herkese teşekkür ediyoruz.”

Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel 
bölümünden Seval Şener ise, anma etkinliğinde mezar 
üzerindeki simgelerin anlamlarını anlattı. Mezar bloğunun 
üzerine 8 ayrı delik konulduğunu anlatan Şener, bu deliklerin 
kuşlar için su kabı, Berkin Elvan‘ın oynadığı bilyeler olarak 
tasarlandığını söyledi. Mezar taşının sert bir kaya parçasının 
yontularak şekillendirildiğini aktaran Şener, “Tek parçadan 
oluşan mezar yatağı görünen iki kısımda iki parçaya ayrıldı. 
Bölünmüş bir parçası düz bir taş yüzeyken diğer parçası 
toprak olarak bırakıldı. Taş ve toprak bu dünya ve öbür dünya 
kalıcı olan ve geçici olan, yaşayan ve durağan olan gibi 
zıtlıkları ifade ediyor” dedi.

Abdullah Cömert‘in anıt mezarında, fotoğrafı, doğum 
ve ölüm tarihleri ile ‘Sana sözümüz var, özgürlük gelecek‘ 
ve ‘Gezinin güzel çocuklarına‘ yazıları yer aldı.

ABDULLAH CÖMERT ANIT MEZARI AÇILDI
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Değerli katılımcılar ve basın mensupları;

Bugün ülkemizde uygulanmakta olan neoliberal 
ekonomi politikaları sonucunda iş güvencesinin azalması, 
esnek çalışma biçimleri, çalışma koşullarının ağırlaşması; 
özelleştirme, sendikasızlaştırma ve taşeronlaştırmanın 
yaygınlaşması; sosyal güvenlik ve güvenceden yoksun kayıt 
dışı işçilik ve çocuk işçi çalıştırma, yasal düzenlemelerdeki 
yanlışlıklar iş cinayetlerinin nedenleri arasındadır.

301 işçinin hayatını kaybettiği Soma katliamı. Katliamın 
nedeni açıkça taşeron çalışmanın, özelleştirmenin, 
doğrudan iktidara bağlı sarı sendikaların, denetimsizliğin 
yarattığı güvencesizliktir. İktidar bunu bastırmak için iki şey 
yaptı, birincisi TOMA`larını gönderdi, ikincisi “cübbelilerini” 
gönderdi. Dinle olmadığı yerde sopayla bu gerçeklerin 
üzerini örtmeye, işçilerin isyanlarını bastırmaya çalıştı. 

Ama tüm bu baskılara karşı, Somalı işçiler şimdi Haziran 
direnişine de yeni bir yol açarak kamulaştırma talepleriyle 
direnişe geçti. Bu direnişi ve bu direnişin bilincini 
selamlıyoruz. 

Soma, AKP Devletinin gerçek yüzüdür. 

Soma‘da içlerinde beş meslektaşımızın da bulunduğu 
301 canımız hayatını kaybetti. Hepsinin anıları önünde 
saygıyla eğiliyoruz. 

AKP‘ye göre bu katliamın nedeni, kömür ocaklarının 
fıtratında olan iş kazası. İş kazalarında Avrupa birincisi 
Dünya üçüncüsü olan ülkemizde, fıtrat sadece bize 
mahsus!Anayasa‘nın 128. maddesi denetim hizmeti olan 
kolluk görevinin devlette olduğunu belirtir. Patenti AKP‘de 
olan, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası‘nın adında 
dahi insanı çağrıştıran bir ibare bulunmamaktadır. 

TMMOB Adana İl Koordinasyon Kurulu, 7 Haziran 2014 tarihinde Soma Maden Faciası`nda hayatını 
kaybedenleri anmak için Atatürk Parkı`nda buluşarak bir etkinlik düzenledi.

MMOB Adana İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Hasan Emir KAVİ`nin okuduğu Basın Açıklaması metni;

SOMA KATLİAMINI
UNUTMADIK UNUTTURMAYACAĞIZ!...

MMO VE TMMOB ‘DEN HABERLER
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AKP bu yasa ile ne yapmıştır?

İşyerlerinde denetim hizmetini özelleştirmiştir. Ortak 
Sağlık ve Güvenlik Birimleri ile iş güvenliği uzmanlarına 
bu görevi havale etmiştir. Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı bünyesinde 300 civarında iş müfettişi olup, 
bunların görevi, iş güvenliği uzmanlarının tuttukları defter 
ve tutanakları incelemekle sınırlıdır. 1.400.000 işyerinde 
300 müfettişin evrak denetlemesi yapması dahi olanaklı 
değildir. Yasanın içinde işçi sendikaları telaffuz dahi 
edilmemiştir. Yasanın gerekçesinde AB Direktifleri ve İLO 
sözleşmeleri olmasına karşın, bu yasanın içinde insana 
yaraşır bir iş ortamının oluşumuna ilişkin hiçbir düzenleme 
bulunmamaktadır. Bu yasada devletin ve işverenin 
sorumluğunu, iş güvenliği uzmanlarına yüklemiştir. 
Hiçbir güvencesi olmayan, işverenin kadrolu ya da kiralık 
işçisi konumunda olan iş güvenliği uzmanları ile işyeri 
hekimleri yasaya göre,  iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin 
yürütülmesindeki ihmallerinden dolayı, hizmet sundukları 
işverene karşı sorumludurlar. Bundan dolayıdır ki, cinayet 
sonrası “kusurlular öldüler” açıklaması yapılmıştır. 

Yasaya göre ocakta yaşamını yitiren maden mühendisleri 
ve diğer teknik elemanların ihmallerinden (!) dolayı “iş 
kazası” meydana gelmiştir. Yasaya göre suçlular ölen 
arkadaşlarımız olacaktır. İşverenin yükümlülüğünü azaltan, 
iş güvenliği ve sağlığına yatırım yapmayı maliyet unsuru 
olarak gören anlayış elbette ki fıtrat savunması yapacaktır. 
İşçilerin ölümünden sorumlu olan iktidara yuh(!) demenin 
yaptırımı dayak olacak, işçi cinayetlerinin gerekçesini 
de fıtrat olarak kabul edeceğiz! Nasıl bir ülkede nasıl bir 
anlayışla yönetildiğimizin gerçek yüzü çok korkutucu. 
Devletin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanının uhdesinde 
olan bir işyerinde 301 emekçi yaşamını yitirmiş, Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 13 Mart 2014‘te denetim 
yapmış ve bütün yasal yükümlülüklerde sorun yok demiş, 
bu işyerini hükümet işletmeciye devretmiş. Bu tabloda 
siyasi sorumluluk yok mudur? Bırakalım hukuki, cezai 
sorumluluğu, gördük ki; hükümette ahlaki sorumluluğa 
sahip bir kişi bile yok.

Hasan Emir KAVİ
TMMOB Adana İKK Sekreteri
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AKP iktidarı “İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun 

Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 

Kanun Tasarısı” adı altında bir torba yasayı  TBMM`ye 

getirmiştir. Tasarı, 05 Haziran 2014 tarihinde Plan Bütçe 

Komisyonunda görüşülerek alt komisyona gönderilmiştir. 

Tasarı, değişik konulardaki 60 maddeden oluşmakta olup 

komisyonda ve Genel Kurul`da verilecek önerilerle daha da 

artacağı düşünülmektedir. Meslektaşlarımızı da yakından 

ilgilendiren bu düzenleme ile çalışma yaşamımızda çok 

daha olumsuz bir yapı yasal hale getirilecektir. Kapalı 

kapılar ardında hazırlanan, asıl hedefi taşeron çalışmanın 

yasallaştırılarak kapsamının daha da genişletilmesi olan 

tasarıya eklenen kısmi olumlu düzenlemeler vitrine 

çıkarılmakta,  kamuoyuna “müjde” olarak sunulmaktadır.

Bilindiği üzere, taşeronluk (alt işverenlik) 4857 sayılı İş 

Kanunu`nun 2. maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre, 

alt işverenliğin (taşeron) yardımcı hizmetlerde olması 

esastır.  Asıl işte taşeron çalıştırılması konusunda ise 

önemli kısıtlamalar söz konusudur. TBMM`ye sunulan 

tasarıda, işverenleri rahatlatma arayışına hukuki kılıf olarak 

alt işverene, işçilerine asıl işverenin işçilerine ödenen 

“emsal ücreti” ödemesi şartı ile yasadaki taşeron istihdam 

sınırlarını “ihlal etme hakkı” tanınmaktadır. Bunun adı 

muvazaalı (hileli) veya yasaya aykırı alt işveren çalıştırmanın 

yaptırımını ortadan kaldırmak için hukuksuz işleme 

yasallık kazandırmaktır. Böylece asıl işveren sorumluluktan 

kurtarılırken hukuksuzluğun yaptırımı azaltılarak taşeron 

ilişkisinin devamlılığı sağlanmaktadır.

Kamu hizmetlerinin büyük bölümünde taşeronlaşma 

ve güvencesiz istihdam son yıllarda artırılmıştır. Yardımcı 

hizmetler adıyla kamuda çalıştırılmak için alınan taşeron 

firma çalışanlarının asli kamu hizmetlerinde çalıştırıldığı 

da bilinen bir gerçektir. Hemen hemen her kamu 

kurum ve kuruluşunda taşeron istihdam temel istihdam 

biçimlerinden birisi haline getirilmiştir. Kamu idaresine 

ait bir işyerinde “yeterli nitelikte veya sayıda personel 

olmaması durumunda” hizmet alımı ihalesine çıkma 

hakkı tanınması kamuda taşeron istihdamın önünü açan 

düzenlemelerden biri olarak dikkat çekmektedir.

Öte yandan, tasarı ile yapım işi olan asıl işlerin de hizmet 

alım sözleşmesiyle ihaleye çıkarılmasının yolu açılmaktadır. 

Bu düzenleme Kamu İhale Kanunu`nda yer alan yapım 

işi-hizmet işi ayrımının da ortadan kaldırılması anlamına 

gelmektedir. Ayrıca kamuda yaygın olan norm kadro 

uygulaması ile yeni kadro açılmadığı bilinmektedir. Bu 

gerekçeye dayanarak yeterli sayıda veya nitelikli personel 

olmadığı gerekçesiyle hizmet alımı yoluna gidilebilecektir.

Diğer taraftan AKP, milyonlarca emekçinin hayatının 

alt üst edilmesi pahasına hayata geçirmeyi planladığı 

saldırıda daha önce defalarca uygulayarak “ustalaştığı” 

yönteme bir kez daha başvurmaktadır. Buna göre 

taşeron yasa tasarısına karşı muhalefeti engellemenin 

yolu “Maden Yasa Tasarısı” ve başta Genel Sağlık Sigortası 

primleri olmak üzere çeşitli prim-vergi borçlarının yeniden 

düzenlenmesini içermesine rağmen abartılı bir şekilde “Af 

Yasa Tasarısı”  olarak sunulan tasarılarla birleştirilmesinde 

aranmaktadır.

Oysa AKP iktidarı, “Maden Yasa Tasarısı”  ile Soma katliamı 

sonrasında iş cinayetleri konusunda toplumda artan 

hassasiyetten nemalanmayı hedeflemektedir. Maden 

emekçilerinin yıllardır yaşadığı olumsuz çalışma koşullarını 

görmezden gelen AKP iktidarının Soma katliamının 

sorumluluğunu unutturmak için her yola başvurduğu 

bilinmektedir. Oysa Soma katliamı, işçi sağlığı ve 

güvenliğinden uzak koşullarda, düşük ücretle, günde 10 

saate kadar çalıştırılan 301 maden işçisinin hayatına mal 

olan hileli taşeronluk düzenlemesi rödovans (kiralama) 

sisteminin gerçek yüzünü ortaya çıkarmıştır.

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı,
“İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde

Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı”
üzerine 10 Haziran 2014 tarihinde bir basın açıklaması yaptı.

TAŞERONLUĞUN YAYGINLAŞTIRILMASINA
İZİN VERMEYECEĞİZ
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 Buna rağmen tasarıda, madenlerde rodövans (kiralama) 

sisteminin, taşeronlaşmanın yasaklanmasına ilişkin hiçbir 

düzenleme yoktur. Bunun yerine yeraltı işlerinde çalışan 

işçilerin günlük çalışma sürelerinin 6 saat, haftalık çalışma 

sürelerinin ise 36 saatle sınırlanması, yıllık ücretli izinlerinin 

dört gün artırılması düzenlenmektedir. Ayrıca çalışma 

süreleri zorunlu ve olağanüstü hallerde artırılabilecektir. 

Diğer taraftan çalışma süresinin, ekipmanların hazırlanması, 

galerilere iniş-çıkış gibi normal şartlarda çalışma sürelerini 

kapsayıp kapsamadığı belirsizdir. Yani çalışma süresinden 

yeraltında kalınan sürenin mi yoksa çalışmadan sayılan 

hazırlık sürelerini de kapsayan sürenin mi kast edildiği 

net değildir. Bu durumun netleştirilmesi gerekmektedir. 

Çünkü bilindiği üzere Soma katliamında günlük çalışma 

süresi 7,5 saat olmasına rağmen hazırlık, galeriye iniş-çıkış 

süreleri dahil edilmeyen işçilerin, mesai ücreti ödenmeden 

10 saate kadar çalıştırıldığı ortaya çıkmıştır.

Tasarıdaki bir diğer düzenleme ise Soma katliamında 

hayatını kaybeden işçilerden geride kalan hak 

sahiplerine ölüm aylığı bağlanmasıdır. Ancak katliam 

sonrasında işçilerin yakınlarına bol bol vaatte bulunan 

AKP iktidarı, ölüm aylığının kaynağı olarak dörtte biri 

işçilerin ücretlerinden kesilen İşsizlik Sigortası Fonunu 

göstermektedir.

Basında “en büyük af geliyor” diyerek sunulan yasa 

tasarısında sigorta primlerinin, idari para cezalarının, bazı 

vergilerin yeniden düzenlenmesi vardır. Yani af değil, 

borçların tahsili için yeniden düzenleme yapılmaktadır. 

Düzenlemeden daha çok çalışanlarının sigorta primlerini 

yatırmayan işverenler yararlanacaktır.

Bu değerlendirmeler ışığında;

- Çalışanlar için kölelik ve ölüm anlamına gelen 

taşeron istihdam ve taşeronluktan farkı olmadığı Soma 

katliamı ile bir kez daha ortaya çıkan  rodövans (kiralama) 

yasaklanmalıdır.

- TBMM`ye gönderilen yasa tasarısının taşeron istihdamı 

yaygınlaştırmayı hedefleyen düzenlemeleri (özellikle 

1,10,11,12,13. maddeler) tasarından çıkarılmalıdır.

- Kıdem tazminatının ödenmesi işverenin asli 

sorumluluğudur. Kıdem tazminatının kamu bütçesinden 

karşılanarak yağmalanması engellenmelidir.

- Soma katliamında beşi meslektaşımız 301 emekçinin 

yaşamına mal olan iş cinayetlerinin engellenmesinin bir 

adımı olarak, Maden Kanunu acilen değişmeli, 19 yıldır 

imzalanmayan Uluslararası Çalışma Örgütü‘nün (ILO) 176 

sayılı Madenlerde Güvenlik ve Sağlık Sözleşmesi derhal 

imzalanmalıdır.

 - Güvenceli iş, insanca yaşam için yukarıda sıralanan 

mevzuat değişikliklerinin ve ILO sözleşmesinin 

imzalanması tek başına yeterli değildir. Bu düzenlemelerin 

hayata geçmesi ve sürekli hale getirilmesi için kamunun 

etkin denetimi sağlanmalıdır.

- Her yıl binlerce emekçinin hayatına mal olan iş 

cinayetlerinin engellenmesi için, bir hizmet değil 

hak olan işçi sağlığı ve iş güvenliği alanının piyasaya 

terk edilmesinden vazgeçilmelidir. Kamu, patronların 

kâr hırsının cezasını emekçilerin canıyla ödemesini 

engellemek için alanda gerekli personel istihdam etmeli, 

istikrarlı, yaygın ve sürekli denetimi sağlamalıdır.

TMMOB; kısa sürede aşırı kar hırsıyla, meslektaşlarımızın 

baskı altında aldığı, mesleklerimizin doğru icrasını 

sınırlayan taşeronluğun tamamen kaldırılması ve 

güvenceli bir çalışma yaşamının mesleklerimizin icrası için 

olmazsa olmaz olduğunu bilerek, güvenceli çalışma için 

mücadele edecektir.

Mehmet SOĞANCI

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
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Dünyanın gözü önünde gerçekleşen ve hükümetin 
yasal haklarını kullanan biz vatandaşlara karşı 
kullandığı resmi şiddet sonucu bugüne kadar 
12 insanımız öldü, onlarca insanımız kör edildi, 
yüzlercesi yaralandı, gözaltına alındı, dövüldü. Bu 
hatırlatmayı yaptıktan sonra davanın mahiyetine 
geçmek gerekir ki hak ve hukuk ortaya çıkabilsin. 
Kim kimi yargılayacak? “Kim haklı, kim mağdur, kim 
yetki ve görevleri dışına çıkarak hukuku çiğnemiş?” 
görülsün. 

Bilindiği üzere iktidarın Taksim‘de yapmak istediği 
düzenleme Mimarlar Odası ve Şehir Plancıları Odası‘nın 
açtığı dava üzerine mahkeme kararıyla durdurulmuş, 
Taksim Dayanışması‘nın toplumsal direnişinin meşruiyeti, 
yargı kararıyla teyit edilmişti. Ancak 08.07.2013 tarihinde 
İstanbul Valisi, Emniyet Müdürü ve Belediye Başkanı 
tarafından açılan Taksim Gezi Parkı‘na giderek ilgili 
mahkeme kararını açıklamak isteyen Taksim Dayanışması 
engellenmiş, polis yine halka saldırmış ve Dayanışma‘yı 
oluşturan emek, meslek, kitle örgütleri, siyasi parti temsilci 
ve yöneticilerinden çok sayıda kişi gözaltına alınmıştı. 
Haklarında iki kez iddianame düzenlenen ancak bu 
iddianameler iki kez mahkemeden dönünce hazırlanan 
üçüncü bir iddianame uyarınca Taksim Dayanışması 
temsilcisi 26 arkadaşımız hakkında dava açılmış 
bulunmaktadır. 

İstanbul 33. Asliye Ceza Mahkemesi‘nce açılan 
davada İstanbul Tabip Odası Genel Sekreteri 
Ali Çerkezoğlu, Mimarlar Odası Çevre Etki 
Değerlendirme Kurulu 2. Başkanı Mücella Yapıcı, 
Elektrik Mühendisleri Odası İstanbul Şube Başkanı 
Beyza Metin, HDP Başkan Yardımcısı Ender İmrek 
ve HDK Üyesi Haluk Ağabeyoğlu, “suç işlemek için 
örgüt kurmak”, “kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere 
silahsız katılarak, ihtara rağmen dağılmama”, “halkı 

kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşüne 
kışkırtma” ile suçlanıyor, haklarında 5 ile 13 yıl 
arasında hapis cezaları isteniyor. Diğer 21 arkadaşımız 
TMMOB İstanbul İKK Sekreteri Süleyman Solmaz, 
TMMOB Şehir Plancıları Odası İstanbul Şube Sekreteri 
Akif Burak Atlar, TMMOB Mimarlar Odası İstanbul 
Büyükkent Şubesi II. Başkanı Mehmet Sabri Orcan, 
TMMOB Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi Üyesi 
Sabiha Sezi Zaman, TMMOB Mimarlar Odası İstanbul 
Büyükkent Şubesinden Cansu Yapıcı, Kamil Tekerek, 
Aral Demircan, Mustafa Aytaç, Barış Akar, Ercüment 
Akdeniz, Erdem Ateş, Erkan Baş, Hakan Dilmeç, Hakan 
Çelikkaya, Haluk Yüksel, İsmail Sürücüoğlu, Metin 
Toprak, Murat Sezgin, Ongun Yücel, Öner Yakasız 
ve Volkan Özer hakkında ise Toplantı ve Gösteri 
Yürüyüşleri Kanunu‘na muhalefetten, 6 aydan 3 yıla 
kadar hapis isteniyor. 

TMMOB‘ye bağlı Odalarımız ve DİSK, KESK, TTB‘nin 
bileşenlerinden olduğu Taksim Dayanışması TMMOB 
Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi‘nin çağrısıyla 
bir araya gelen meslek örgütleri, dernekler, platformlar ve 
siyasi partilerden, temsilcilerinden oluşmaktadır. Taksim 
Meydanı ve Gezi Parkı‘nda planlanan rant projelerinin 
hukuk tanımazlığını ortaya koyacak ve bu konuyla ilgili 
kamuoyunu bilinçlendirecek bir dayanışma olarak Taksim 
Dayanışması‘nın kurulmasına ve sekreteryasının TMMOB 
Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi ve TMMOB Şehir 
Plancıları Odası İstanbul Şubesi tarafından yürütülmesine 
karar verilmiştir. Bu tarihte yayımlanan deklarasyon metni, 
http://taksimdayanisma.org/page/8 katılan bileşenlerin 
listesi ve dayanışma web sitemizde yer almaktadır.

Deklarasyon metninde şöyle dedik: Çağdaş ve demokrat 
bir ülkede kabul edilemez karar mekanizmaları, Taksim 
Projesi ile tekrar karşımıza çıkmıştır. Bilimsel, teknik ve 
demokratik süreçler çalıştırılmadan kamuoyuna sunulan 

TAKSİM DAYANIŞMASI DAVASI BAŞLADI
TMMOB ve Oda yöneticileri ile hukukçularının da destek verdiği dava 

öncesi Adliye önünde, TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, 
DİSK Başkanı Kani Beko, TTB Merkez Konseyi Başkanı Özdemir Aktan, KESK 

Dönem Sözcüsü Fadime Kavak ve Taksim Dayanışmasından Hüseyin 
Demirdizen konuştu. Taksim Dayanışması adına ortak açıklama

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı tarafından yapıldı.

ASIL YARGILANMASI GEREKENLER ANKARA‘DA HÜKÜMET EDENLERDİR
TAKSİM DAYANIŞMASI YARGILANAMAZ
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meydan düzenlemesinin geri dönülmez yanlışlara 
yol açacak olması bizleri bir araya getirmiş ve Taksim 
Meydanı‘na sahip çıkmamızı gerektirmiştir. 

Taksim Dayanışması, kentlerimizin tarihi, kültürel kimliğini 
ve toplumsal belleğimizi oluşturan ve koruma altına 
alınmış en önemli kentsel ve kamusal alanlarımızdan olan 
Taksim Meydanı ve Gezi Parkı‘nın ortadan kaldırılmasını 
öngören projelere karşı, meşru mücadelesinde bütün 
güçleriyle yer almaya devam edecektir. 

Öte yandan hangi mantık Taksim Dayanışması‘nı suç 
örgütü ilan etmekte, hangi hukuk böylesi bir garabete 
imza atabilmektedir? Bu nasıl bir suç örgütüdür ki 
Taksim Dayanışması‘nın kuruluşundan itibaren 
düzenlediği tüm toplantılar ve etkinlikler, açık 
çağrıyla duyurulmuş ve asla kapalı kapılar ardında 
yapılmamıştır.

Taksim Dayanışması; kentlerimizin tarihini, kültürel 
kimliğini ve toplumsal belleğimizi oluşturan, koruma 
altına alınmış kentsel ve kamusal alanlarının ortadan 
kaldırılmasını öngören projelere karşı kurulmuştur.

Taksim Dayanışması;  kentimize dünya mirası niteliği 
kazandıran tüm değerleri; kentsel topografya, peyzaj, 
siluet, tarihi, kültürel mimari miras alanlarını; bu değerleri 
korumak ve geleceğe aktarmakla görevli olan yerel ve 
merkezi otoriteler tarafından ulusal ve uluslararası bilim 
ve meslek çevrelerinden gelen bütün uyarılara rağmen 
tepeden inme kararlarla yok etme girişimlerine karşı 
hukukun üstünlüğünü, bilimi ve toplum ve kamu yararını 
savunmak için kurulmuştur.

Taksim Dayanışması; Taksim Meydanı ile Gezi Parkı‘na 
ilişkin yapılan düzenleme çalışmalarında katılımcılığı, 
çağdaş planlama anlayışını, bilimi ve koruma ilkelerini 
reddeden, kamusal alanları yalnızca rant alanı gören 
anlayışa karşı mücadelede güç birliği oluşturmak amacıyla 
oluşturulmuştur.

Taksim Dayanışması; olası hukuk dışı müdahalelere 
karşı Gezi Parkı‘nda nöbet tutarken 27 Mayıs 2013 
tarihinde uygulanan şiddet karşısında yaşam değerlerini 
savunmak amacıyla kamusal alanlarda demokratik 
haklarını savunmak amacıyla vicdani tepkilerini gösteren 
yurttaşların haklı taleplerine sahip çıkmıştır ve çıkmaya 
devam edecektir.

İnsan Hakları Beyannamesi‘nde ve Anayasamızda 
tanımlanan kamusal-toplumsal haklarımızı savunmak 
amacıyla gösterdiğimiz barışçıl tepkiler hep şiddetle, 
acımasızca bastırılmaya, toplumsal yaşamımız nefret 
söylemiyle ayrıştırılmaya çalışılmış ve bu süreçte 12 kişi 
öldürülmüş, onlarca kişi gözünü kaybetmiş ve binlerce 
yaralanma olayı yaşanmıştır.

Ancak, polisin uyguladığı şiddet ile yaşamını 
kaybedenler, yaralanmalar ve mağduriyetlerle ilgili ciddi 
bir soruşturulma halen açılmamıştır. Kamuoyunun baskısı 
ile açılan davalarda ise deliller karartılmaya, davaların 
ilerlemesi engellenmeye çalışılmaktadır.

Söyledik, söylemeye devam edeceğiz;

Anayasal hakların kullanılmasını engellemek suretiyle 
toplumu baskı altına almak isteyen bu davada yargılanan 
taraf “bu hırsızlık, yolsuzluk, yalan ve talan iktidarı” olacaktır.  
Savcı kararıyla dinlendiği belli olan İçişleri Bakanı Muammer 
Güler‘in söylediği üzere “Gezi‘yi sermayeye peşkeş çekerek, 
şiddet emri bizzat başbakan tarafından verilmiştir. Bu 
demokratik ve yasal eyleme yapılan saldırıdan dolayı 
yargılanması gereken kişi, meydanlarda bıkmadan 
usanmadan “Geziciler” diye bağıran R. Tayyip Erdoğan‘dır 
ve hükümet üyeleridir, validir, emniyet müdürüdür, 
emniyet mensuplarıdır. Çünkü, halka acımasızca saldıran 
onlardır. Ve tarih önünde er ya da geç yargılanacaklardır.

Direniş Sürüyor, Dayanışma Büyüyor!

TAKSİM DAYANIŞMASI 
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TMMOB üyesi mühendis, mimar ve şehir plancıları, 
Soma’da katledilen madencilerin acısını paylaştı.

“15-16 Haziran 1970‘de yaratılan işçi sınıfının büyük 
direnişinin yıldönümünde; Soma`da yaşadığımız işçi 
katliamında içlerinde maden mühendisi meslektaşlarımızın 
da bulunduğu kaybettiğimiz canlarımızı unutmamak, 
unutturmamak için Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği 
(TMMOB) örgütlülüğü 15 Haziran Pazar günü Soma‘da 
buluştu. 

“Yüreğimiz Soma‘da Öfkemiz Sokakta” pankartı 
arkasında iş cinayetlerini protesto eden TMMOB üyeleri 
Türkiye Kömür İşletmeleri Genel Müdürlüğüne (TKİ) bağlı 
Ege Linyit İşletmeleri (ELİ) Müdürlüğü önünde yürüyüş 
korteji oluşturdu. TMMOB yöneticileri, TMMOB`a bağlı oda 
merkez ve şube yöneticileri ile Oda üyeleri buradan Beşyol 
Kavşağında bulunan Madenci Anıtına yürüdü.

Madenci Anıtı önünde saygı duruşunda bulunan ve 
karanfiller bırakan TMMOB üyeleri buradan da Hükümet 
Meydanına yürüdüler. 301 madenciyi temsilen baretlerin 
bırakıldığı Hükümet Meydanı‘nda TMMOB Yönetim 
Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı yaptığı konuşmada 
yaşanan madenci katliamına değindi ve yaşamını yitiren 
madencilerin ailelerinin acılarını paylaştıklarını söyledi. 

Yaşamını kaybeden madencilerin ailelerinin de 
konuşmalar yaptığı anmada TMMOB üyeleri yüzlerce siyah 
balonu gökyüzüne bıraktı.

Hükümet Meydanı önünde yapılan konuşmalardan 
sonra oluşturulan TMMOB heyeti Kırkağaç yolu üzerinde 
bulunan Madenci Şehitliği‘ni ziyaret etti. 

Soma‘da gerçekleştirilen eyleme Oda Yönetim Kurulu 
Sekreteri Ercüment Ş. Çervatoğlu, Oda Yönetim Kurulu 

SOMA`DA KATLEDİLEN MADENCİLERİN
ACISINA ORTAK OLDUK
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Üyesi Elif Öztürk, Oda Onur Kurulu Üyesi Mustafa Yazıcı, 
Oda Müdürü Arife Kurtoğlu ile birlikte çok sayıda Şube 
yöneticisi, üye, öğrenci üye ve çalışanımız katıldı. 

TMMOB‘un gerçekleştirdiği eyleme DİSK Dev Maden-
Sen Genel Başkanı Tayfun Görgün, Dev Maden-Sen 
yöneticileri ve üyeleri de katılarak destek verdi.

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
Mehmet Soğancı`nın okuduğu açıklama: 

YÜREĞİMİZ BURADA SOMA`DA, 
ÖFKEMİZ SOKAKTA!

Öncelikle 13 Mayıs işçi katliamında Soma`da yaşamını 
yitiren tüm maden emekçilerini ve meslektaşlarımızı 
saygıyla anıyor, yakınlarına ve tüm maden emekçilerine 
başsağlığı diliyoruz.

Bugün aralarında 5 maden mühendisi arkadaşımızın 
da bulunduğu 301 maden emekçisini unutmamak, 
unutturmamak için buradayız. Bugün Türk Mühendis ve 
Mimar Odaları Birliği olarak tüm yüreğimizle buradayız. 
Bu acıyı madenci aileleriyle paylaşmak, Somalılarla 
dayanışmak için buradayız. 

15-16 Haziran büyük işçi direnişinin 44. yılında, AKP 
iktidarının işçi düşmanı, işçi sağlığı ve iş güvenliğini yok 
sayan uygulamalarına, daha fazla kar hırsıyla 19. yüzyıl 
kölelik düzenini aratan çalışma yaşamı koşullarına, 
taşeronlaşmaya, esnek güvencesiz çalışmaya “dur” demek 
için bugün burada Soma`dayız.

Türkiye`de işçi sınıfı sendikal yasaklara ve barajlara 
karşı tarihinin en büyük işçi direnişini 15-16 Haziran 1970 
tarihinde gerçekleştirdi. 1970 yılında, çalışma yaşamı ve 
sendikal mevzuatı düzenleyen İş Yasası ve Sendikalar 
Yasası`nda değişiklik öngören yasa tasarısı ile temel işçi 
hakları tasfiye edilmeye çalışılmış, buna karşı büyük bir işçi 
direnişi yaşanmıştı. 

15-16 Haziran 1970 tarihlerinde 168 fabrikadan 150 
bin işçinin gerçekleştirdiği direnişe şiddetle müdahale 
edilmesi sonucu 3 işçi ölmüş, 200‘den fazla işçi yaralanmış, 
sıkıyönetim ilan edilmiş, yüzlerce sendikacı 12 Mart 
mahkemelerinde yargılanmış, olayların ardından 5 
bini aşkın işçi işten atılmıştı. İki yıl sonra Anayasa 
Mahkemesi söz konusu değişiklikleri iptal etmişti. 12 Mart 
döneminde sermaye çıkarları doğrultusunda yeterince 
düzenlenemeyen çalışma yaşamı, 24 Ocak 1980 ekonomi 
kararlarının gerektirdiği 12 Eylül düzeni ile çalışanların 
aleyhine yeniden biçimlendirilmişti. 

12 Eylül‘ün devamı niteliğindeki AKP iktidarı döneminde 
ise 2003 yılındaki İş Yasası değişikliği ile başlayan ve 
“torba yasa”larla süren onlarca değişiklik yapılmıştır. 
Bu düzenlemelerin tamamı, sermaye güçlerinin azami 
kâra ve yoğun emek sömürüsüne endeksli çıkarları 
içindir. AKP iktidarı döneminde taşeronlaştırma, esnek, 
güvencesiz istihdam biçimleri yaygınlaşmış, işçi sağlığı ve 
iş güvenliği hizmetleri piyasaya açılmış, serbestleştirme, 
kuralsızlaştırma ve kamu denetiminin kaldırılması 
doğrultusunda önemli düzenlemeler yapılmıştır. 
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Bir ay önce 13 Mayıs 2014 tarihinde Soma‘da 5‘i 
mühendis 301 emekçinin ölümüne yol açan katliamın 
altyapısı da gerçekte böylece hazırlanmıştır. 

Soma`da 13 Mayıs günü yaşanan bu facianın, bu katliamın 
sebebi, uygulamaya konulan özelleştirme, taşeronlaştırma, 
rodevans, örgütsüzleştirme, sendikasızlaştırma, köleci 
çalışma sistemi, kamu madenciliğinin yok edilmesi ve 
kamu kurumlarında uzun yıllar sonucu elde edilmiş olan 
madencilik bilgi ve deneyim  birikiminin dağıtılması gibi 
neoliberal politikalardır.

Türkiye`de özellikle AKP iktidarı döneminde uygulanan 
politikalarla üretim; teknik bilgi ve alt yapı olarak  yetersiz, 
deneyimi ve deneyimli uzmanı bulunmayan kişi ve 
şirketlere bırakılmıştır. Kamusal denetimin de yeterli ve 
etkin bir biçimde yapılamaması iş cinayetlerinin Soma da 
olduğu gibi katliama dönüşmesine neden olmuştur.

Burada yaşanan kaza değil cinayettir. 301 maden 
emekçisinin ölümü kader değil katliamdır. Bu katliamın 
sorumluları hesap vermelidir.

Burada yaşanan facianın sebebi, madenciliği, 
mühendisliğin bilim ve tekniğinden uzaklaştıran ve 
mühendisi işverenin insafına bırakan yanlış madencilik 
politikalarıdır. Maden Mühendisleri Odamızın 2010 yılında 
hazırlamış olduğu “Madencilikte Yaşanan İş Kazaları 
Raporu”nda Soma havzasına ilişkin tespitler yapılmış ve 
burada bir facia yaşanabileceği konusunda siyasi iktidar 
uyarılmıştır. 

Bugüne kadar uyarılarımızın hiçbirini dikkate almayan 
hükümet; “Bu işin fıtratında var” diyerek bilim ve tekniğin 
karşısında olduğunu ilan etmiştir. Katliamın baş sorumlusu 
siyasi iktidardır, istifa etmelidir.

Kuralsız ve denetimsiz çalışma yaşamına mahkum 
edilen emekçilerle birlikte mühendisler, mimarlar ve 
şehir plancıları da faciaların odağına konularak, sorumlu 
tutulmaya çalışılmaktadır. Bu ortamı yaratan gerçek 
sorumlular, devlet, hükümet, işyeri sahipleri bu şekilde 
kendilerini temize çıkarmaya çalışmaktadır.

Demokratik mesleki kitle örgütü olarak bizlere düşen 
görev, gerçek sorumlulardan hesap sorulması için 
mücadele etmektir. Soma faciasında yaşamlarını kaybeden 
meslektaşlarımızın ve işçilerin ailelerinin haklarının 
savunmak, aynı zamanda bundan sonraki katliamların 
önüne geçecek, yeni can kayıplarının engelleyecektir. 

Soma faciası bizlere bir kez daha göstermiştir ki; kuralsız, 
esnek çalışma dayatması, resmiyette olup fiiliyatta olmayan 
sendikal anlayışlar, resmiyette olup gerçekte olmayan 
denetimler sürdüğü sürece facialar son bulmayacaktır. 

Çok yakın zamanda böylesine bir facia yaşanmışken, 
Hükümetin sorumluluğu gereği istifa etmesi beklenirken, 
taşeronluk kaldırılsın denirken ne yazık ki Hükümet 
taşeronlaşmayı daha da yaygınlaştıracak düzenlemeleri 
içeren bir torba yasa tasarısını Meclis`e getirmiştir. 

İşçi sağlığı ve güvenliğinden uzak koşullarda, düşük 
ücretle, günde 10 saate kadar çalıştırılan 301 maden 
işçisinin hayatına mal olan hileli taşeronluk düzenlemesi 
rödovans (kiralama) sisteminin gerçek yüzünü ortaya 
çıkaran Soma faciasının ardından Meclis`e getirilen 
tasarıda, madenlerde rodövans (kiralama) sisteminin, 
taşeronlaşmanın yasaklanmasına ilişkin hiçbir düzenleme 
olmadığı gibi diğer sektörlerde taşeron çalışma 
yasallaştırılarak kapsamı genişletilmektedir. Soma benzeri 
facialara kapıyı açacak bu tasarıya karşı mücadele 
etmek tüm emek-meslek örgütlerinin, demokratik kitle 
örgütlerinin, TMMOB`nin görevidir. 

TMMOB; aşırı kar hırsıyla, mesleklerimizin doğru 
icrasını sınırlayan, meslektaşlarımızın baskı altında kaldığı 
taşeronluğun tamamen kaldırılması ve güvenceli bir 
çalışma yaşamının mesleklerimizin icrası için olmazsa 
olmaz olduğunu bilerek, güvenceli çalışma için mücadele 
edecektir.

Evet Soma`dan buradan TMMOB bir kez daha sesleniyor:

Kaza değil cinayet, kader değil katliam
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YAŞAM ODALARI
Kaçış odaları bir diğer adı ile yaşam odaları; 
madenlerin en hayati tedbirleri arasında yer 
almakla beraber, yaşanacak maden ocağı 
kazalarında işçilerin hayatını kurtarabiliyor. 
Bir yaşam odasının amacı öngörülmeyen 
olaylar yaşandığı zaman çalışanların 
güvenli bir biçimde korumaktır. İlk olarak 
1930 larda yapılmaya başlanan yaşam 
odaları bir çok olayda yüzlerce insanların 
hayatını kurtarmıştır. Yaşam odalarının 
her biri 40 kişiye kadar koruma sağlıyor 
ve odaların içine yaşamlarını devam 
ettirebilecekleri gıdalar yerleştirebiliyor. 
Bunun dışında oksijen ve telefon da yaşam 
odaları içinde bulunuyor.  

13 Mayıs 2014 tarihinde Manisa’nın Soma ilçesinde yaşanan ve ulusal yas ilan edilen 301 kişinin hayatını kaybettiği, 
yaralıların ve kayıpların bulunduğu Soma Maden Ocağı faciasında eksik olan şeylerden biri de bu kaçış odalarıydı. Yaklaşık 
4 yıl önce Şili’nin San Jose şehrindeki maden ocağında 33 madenci yerin 700 metre altın kurulan kaçış odasına sığınmış 
ve bu madenciler yaklaşık 80 gün sonra sağ olarak kurtulmayı başarmıştı. Yasalara göre zorunlu olmayan yaşam odaları 
Türkiyede bakır ve altın çıkarılan sadece 4 madende var. Kömür çıkarılan hiçbir madende ise kaza anında sığınacakları bir 
oda olmaması Soma ve benzeri acıların birkez daha yaşanmasını kaçınılmaz kılıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 
ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı arasında kalan kaçış odaları projesi yürürlüğe girmeyerek, Türkiye’de bulunan yaklaşık 
1000 maden ocağında olası kazalara karşı madencilerimiz savunmasız bırkatı.

Yaşam odalarının özellikleri
- En az 30 gün yaşama şansı,
- Kişi başı günlük 2 bin kalori gıda,
- Kişi başı günlük 1 litre su,
- Telefon bağlantısı,
- Oksijen tüpü,
- Batarya sistemi,
- Klima,
- İlk yardım çantası,
- Karbondioksit temizleme filtreleri.

Yaşam odaları maliyeti ne kadar?

12 kişilik kaçış odalarının fiyatı 80 bin dolardan (160 bin TL) başlarken, yaygın olarak kullanılan 40 kişilik odaların fiyatı 
ise 200 ila 250 bin dolar (400-500 bin TL) arasında değişiyor. Soma mağdeninde çalışan 780 kişinin ihtiyacı için ise yaklaşık 
20 adet kaçış odası bulunması gerekiyordu. Bunun işletmeye olan maliyeti ise 5 milyon dolar (10 milyon TL) civarında 
bulunuyor.
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Paul Éluard, gerçek adıyla Eugène Grindel (d. 14 aralık 1895 St. Denis-ö. 
18 Kasım 1952 Paris). gerçeküstücü Fransız şair.1912’de İsviçre, Davos’daki 
Clavadel sanatoryumunda verem tedavisi görürken genç bir Rus kızıyla, 
Helena Dmitrievna Diakonova ile tanıştı, ona Gala adını verdi. 1917 Şubat 
ayında evlendiler. 

I. Dünya savaşı’nda cephede görev aldı ve bu dehşetin anılarını Le Devoir’ 
adlı şiir derlemesinde dile getirdi. Savaş sonrasında önce Dada hareketine, 
sonra da gerçeküstücü akıma aktif olarak katıldı. 1929 yılında Dali’yle 
tanışan Gala, Éluard’dan ayrıldı. Éluard ise 1930’da, Nusch adını vereceği 
Maria Benz’le tanışıp 1934 yılında evlendi. Bu arada, 1926 yılında diğer 
gerçeküstücülerle birlikte üye olduğu Fransa Komünist Partisi’nden1933 
yılında ihrac edildi. II.Dünya Savaşı sırasında direniş hareketinin büyük 
şairlerinden biri olan Eluard, 1942 yılında, içinde ünlü ‘Özgürlük’ şiirinin 
de yer aldığı ‘Poésie et Vérite’ adlı derlemeyi gizlice yayımladı. Fransa 
özgürlüğüne kavuştuktan sonra büyük şöhret kazandı. 1952 yılında bir kalp 
krizi sonucunda öldü. 

Éluard, hem aşk hem de devrim şairi olarak 20. yüzyılın en büyük 
Fransız edebiyatçıları arasında gösterilir. 

Pa
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d

ÖZGÜRLÜK
Okul defterlerime
Sırama ağaçlara
Kumlar kar üstüne
Yazarım adını

Okunmuş yapraklara
Bembeyaz sayfalara
Taş, kan, kağıt veya  kül
Yazarım adını

Yaldızlı tasvirlere
Toplara tüfeklere
Kralların tacına
Yazarım adını

Ormanlara ve çöle
Yuvalara çiğdeme
Çın çın çocuk sesime
Yazarım adını

En güzel gecelere
Günlerin ak ekmeğine
Nişanlı mevsimlere
Yazarım adını

Gök kırpıntılarıma
Güneş küfü havuza
Ay dirisi göllere
Yazarım adını

Tarlalara ve ufka
Kuşların kanadına
Gölge değirmenine
Yazarım adını

Fecrin her soluğuna
Denize vapurlara
Azgın dağın üstüne
Yazarım adını

Bulutun yosununa
Kasırganın terine
Tatsız kaba yağmura
Yazarım adını

Parlayan şekillere
Renklerin çanlarına
Fizik gerçek üstüne
Yazarım adını

Uyanmış patikaya
Serilip giden yola
Hınca hınç meydanlara
Yazarım adını

Yanan lamba üstüne
Sönen lamba üstüne
Birleşmiş evlerime
Yazarım adını

İki parça meyveye
Odama ve aynaya
Boş kabuk yatağıma
Yazarım adını

Obur köpekçiğime
Dimdik kulaklarına
Acemi pençesine
Yazarım adını

Kapımın eşiğine
Kabıma, kacağıma
İçimdeki aleve
Yazarım adını

Camların oyununa
Uyanık dudaklara
Sükutun ötesine
Yazarım adını

Yıkılmış evlerime
Sönmüş fenerlerime
Derdimin duvarına
Yazarım adını

Arzu duymaz yokluğa
Çırçıplak yalnızlığa
Ölüm basamağına
Yazarım adını

Geri gelen sağlığa
Kaybolan tehlikeye
Hatırasız ümide
Yazarım adını

Bir tek sözün  şevkiyle
Dönüyorum hayata
Senin için doğmuşum
Seni haykırmaya

Özgürlük / Paul  ÉLUARD
Çeviri: Melih Cevdet ANDAY - Orhan Veli KANIK

Paul Eluard’dan sözler :
Kan rengi bir ağaç varsa İspanya’da. Hürriyet ağacıdır. Susmayan bir ağız varsa
İspanya’da. Hürriyeti haykırır. Bir bardak saf şarap varsa İspanya’da.                                
Milletin olmalıdır.
Gökyüzü açık da olsa kapalı da İnsan sevmedikçe onu göremez.
Suçsuzlar kovalandı,
Hayvanlar gibi.
Karanlıkta iyi gören gözleri aradılar,
Oymak için

ASIL ADALET
İnsanlarda tek sıcak kanun,
üzümden şarap yapmaları,
kömürden ateş yapmaları,
öpücüklerden insan yapmalarıdır.

İnsanlarda tek zorlu kanun,
savaşlara, yoksulluğa karşı
kendilerini ayakta tutmaları,
ölüme karşı yaşamalarıdır.

İnsanlarda tek güzel kanun,
suyu ışık yapmaları,
düşü gerçek yapmaları,
düşmanı kardeş yapmalarıdır.

Hep var olan kanunlardır bunlar,
bir çocukcağzın tâ yüreğinden başlar,
yayılır, genişler, uzar gider
t”a akla kadar.

Paul ELUARD  /  Çeviren : A. KADİR
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70’li yılların başına gelindiğinde, 1963 yılında 
dönemin Çalışma Bakanı Bülent Ecevit’in ça-
lışmalarıyla çıkarılan 274 ve 275 sayılı yasaların 
bazı boşluklar ve eksikler taşıdığına dair fikirler 
seslendirilmeye başlanmıştı.

Söz konusu yasalardan kaynaklanan sakın-
caların Türkiye’de sendika enflasyonu yarattığı, 
bu durumun çalışma hayatına ve emekçi sınıfa 
zarar verdiği gerekçesiyle, dönemin güçlü iki 
siyasal partisi Adalet Partisi ve Cumhuriyet Halk 
Partisi ayrı ayrı hazırladıkları değişiklik tasarılarını 
meclise taşıdılar.

Tasarı komisyonda birleştirilerek tek tasarı 
haline getirildi. Sendikalar ve akademisyenler-
den fikir alınmadan hazırlanmış olmasıyla hayli 
eleştirilen tasarı iki partinin işbirliğiyle önce 
Meclis’ten sonra Senato’dan geçirildi ve 11 Ha-
ziran 1970 tarihinde dönemin cumhurbaşkanı 
Cevdet Sunay’ın onaylamasının ardından yasa-
laştı.

Yapılan değişiklik, özellikle işçilerin sendika 
seçme özgürlüğünü önemli ölçüde kısıtladığı, 
sendika değiştirmeyi güçleştirdiği gibi gerek-
çelerle çok eleştirildi. Devrimci İşçi Sendikaları 
Konfederasyonu, DİSK ve bağlı sendikalar yeni 
yasaya büyük tepki gösterdiler. DİSK yasanın 
esas olarak Türk-İş’ten DİSK’e işçi akışını önleme-
yi amaçladığı noktasında itirazlarını dile getir-
mekteydi. Türkiye İşçi Partisi ise söz konusu yasa 
değişikliklerini Anayasa Mahkemesi’ne götüre-
ceğini açıkladı ve iptal davası açtı. Yeni yasanın 
getirdiği hoşnutsuzluğun sokaklara yansıması 
ise şiddetli oldu.

DİSK’li sendikacıların ve yöneticilerin tep-
kileri sonucu örgütlenen protesto hareketleri, 
İstanbul’da faaliyet gösteren çeşitli fabrika-
larda çalışan işçilerin 15 Haziran 1970 sabahı, 
İstanbul’un belli başlı merkezlerine doğru yürü-
yüşe geçmeleriyle yeni bir evreye girdi. Son 1,5 
yıldır bazı büyük fabrikalarda çeşitli işçi hareket-
leri ve direnişleri sürmekte olduğundan birçok 
fabrikada ve işçi semtinde gerginlik artmıştı. 15 
Haziran 1970’te patlak veren olaylar da bir tür 
dışavurum oldu.

Kentin Anadolu yakasında başlayan yürüyüş 
Kartal İlçesinden yürüyüşe katılan işçilerle An-
kara Asfaltı (E-5 karayolu) boyunca ilerlerken, 
bu gruba başka fabrikalardan da katılanlar oldu. 

Göztepe dolaylarında, Otosan Fabrikası işçileri 
ile DMO işçileri de onlara katıldı ve yürüyüş saat 
17.00’ye kadar sürdü. Bir başka yürüyüş kolu 
da Beykoz ve Paşabahçe’den Üsküdar’a doğru 
oluştu.

16 Haziran’da ise Gebze’den başlayan işçi 
yürüyüşü, Kartal’dan katılan işçilerle birleşe-
rek Bağdat Caddesi üzerinden Kadıköy İskele 
Meydanı’na kadar ulaştı. Avrupa Yakası’nda ise 
15 Haziran 1970’te, Bakırkö - Topkapı - Sağmalcı-
lar güzergâhında yürüyüş yapıldı. 16 Haziran’da 
da, kentin Topkapı dışındaki kesimlerinden 
gelen kollar birleşip, Aksaray üzerinden önce 
Sultanahmet’e, oradan Cağaloğlu ve vilayetten 
(valilik) geçip Eminönü’ne geldiler. Valilik Haliç 
üzerine yer alan o zamanki iki köprüyü de aç-
tırarak, eylemcilerin Beyoğlu tarafına geçmesini 
engelledi. Levent ve Beyoğlu’nda da küçük yü-
rüyüş kolları oluşmuştu.

Gösterilere pek çok fabrikadan 75,000 dola-
yında işçinin katıldığı tahmin edilmektedir. Gös-
terilen tepki esas olarak DİSK üyesi işçilerden 
geldiği halde, yürüyüşlere çok sayıda Türk-İş iş-
çisi de toplu halde katıldı. Olayların birinci günü 
akşamı Bakanlar Kurulu 60 günlük bir sıkıyöne-
tim ilan etti.

DİSK ve bağlı sendikaların yöneticilerinin pek 
çoğu sıkıyönetim mahkemelerince tutuklandı-
lar ve yargılandılar. Kadıköy’de meydana gelen 
olaylarda 2 işçi, 1 polis ve 1 esnaf yaşamını yitirdi. 
16 Haziran’da Ankara, Adana, Bursa ve İzmir’de 
de küçük çaplı olaylar yaşandı.

Olayların ardından CHP Genel Sekreteri Bü-
lent Ecevit, Genel Başkan İsmet İnönü ile bir-
likte partisi adına, TİP’den ayrı olarak Anayasa 
Mahkemesi’ne başvurdu. Anayasa Mahkemesi, 
yasa değişikliği konusunda açılmış olan davaları 
daha sonra karara bağlayarak, söz konusu yasa 
değişikliklerinin büyük bir kısmını iptal etti.

15 - 16 HAZİRAN 1970, İŞÇİ SINIFININ SEN-
DİKAL ÖRGÜTÜNE SAHİP ÇIKTIĞI TARİHİ BİR 
GÜN. BUNDAN ÖĞRENİLECEK ÇOK ŞEY VAR.
TOPLUMCULARIN TÜRKİYE’DE İŞÇİ SINIFI VAR 
MI, YOK MU TARTIŞMALARININ OLDUĞU BİR 
DÖNEMDE GERÇEKLEŞEN EYLEM AYNI ZA-
MANDA İŞÇİ SINIFININ BU SORUYA VERDİĞİ 
NET BİR YANITTIR.

Yaşasın İşçi ve Emekçilerin Birliği.

15-16 Haziran Olayları

İKİ UZUN GÜN

Onlar ki toprakta karınca, 
suda balık, 
havada kuş kadar 
çokturlar; 
korkak, 
cesur, 
câhil, 
hakîm 
ve çocukturlar 
ve kahreden 
yaratan ki onlardır, 
destânımızda yalnız onların mâceraları vardır. 

Onlar ki uyup hainin iğvâsına 
sancaklarını elden yere düşürürler 
ve düşmanı meydanda koyup 
kaçarlar evlerine 
ve onlar ki bir nice murtada hançer üşürürler 
ve yeşil bir ağaç gibi gülen 
ve merasimsiz ağlayan 
ve ana avrat küfreden ki onlardır, 
destânımızda yalnız onların mâceraları vardır. 

Demir, 
kömür 
ve şeker 
ve kırmızı bakır 
ve mensucat 
ve sevda ve zulüm ve hayat 
ve bilcümle sanayi kollarının 
ve gökyüzü 
ve sahra 
ve mavi okyanus 
ve kederli nehir yollarının, 
sürülmüş toprağın ve şehirlerin bahtı 
bir şafak vakti değişmiş olur, 
bir şafak vakti karanlığın kenarından 
onlar ağır ellerini toprağa basıp 
doğruldukları zaman. 

En bilgin aynalara 
en renkli şekilleri aksettiren onlardır. 
Asırda onlar yendi, onlar yenildi. 
Çok sözler edildi onlara dair 
ve onlar için : 
zincirlerinden başka kaybedecek şeyleri yoktur, 
denildi. 

Nazım HİKMET – (Kuvayı Milliye’den)
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Nazım HİKMET’i   3 Haziran 1963 te yitirdik Türk ve dünya şiirinin en büyük ustasını kaybettiğimiz haziran ayında yine bu ayda kaybettiğimiz diğer toplumcu yazar ve şairleri de 
anmamak, dahası faşizme karşı direnişin sembolü olan ve anıtlaşan 15-16 haziran direnişçilerini ve 2013 te yitirdiğimiz Gezi direnişçilerini unutmak anılarına saygısızlık olurdu.

15 - 16 haziran işçi direnişinde faşizmin aramızdan katlederek aldığı Mutlu Akü Fabrikası işçisi Yaşar Yıldırım’ı, Vinyleks işçisi Mustafa Bayram’ı, Cevizli Tekel Fabrikası işçisi Mehmet Gıdak’ı 
esnaf Doğukan Dereyi, eylemlerden sonra direniş başlatan Gıslaved işçilerinden Lastik-İş sendikası üyesi işçi Hüseyin Çapkan’ı ,Aliağa rafinerisi inşaatında çalışan ve greve giden Yapı-İş 
Sendikası Genel Başkanı,Necmettin Giritlioğlunu, 

Haziran 2013 Gezi direnişinde katledilen Abdullah Cömert’i Ethem Sarısülük’ü  Mehmet Ayvalıtaş’ı Ali İsmail Korkmaz’ı  Medeni Yıldırım’ı unutmayacağız. Mücadelemizde her 
zaman en önde onlar olacak.

Yine 2 Haziran 1991 de aramızdan ayrılan Ahmet ARİF’i , 2 Haziran1970 te aramızdan ayrılan Orhan KEMAL’i anmak onların mücadelelerinin yaşaması demektir.

Hasan Hüseyin’in ; Orhan Kemal’in güzel anısına ithaf ettiği “Haziranda Ölmek Zor” şiirini, yaşasaydı tüm yoldaşlarımızın da güzel anısına ithaf edeceğine olan  inançla…

işten çıktım  
sokaktayım  
elim yüzüm üstümbaşım gazete  
  
sokakta tank paleti  
sokakta düdük sesi  
sokakta tomson  
sokağa çıkmak yasak  
  
sokaktayım  
gece leylâk  
ve tomurcuk kokuyor  
yaralı bir şahin olmuş yüreğim  
uy anam anam  
haziranda ölmek zor!  
  
havada tüy  
havada kuş  
havada kuş soluğu kokusu  
hava leylâk  
ve tomurcuk kokuyor  
ne anlar acılardan/güzel haziran  
ne anlar güzel bahar!  
kopuk bir kol sokakta  
çırpınıp durur  
  
çalışmışım onbeş saat  
tükenmişim onbeş saat  
acıkmışım yorulmuşum uykusamışım  
anama sövmüş patron  
ter döktüğüm gazetede  
sıkmışım dişlerimi  
ıslıkla söylemişim umutlarımı  
susarak söylemişim  
sıcak bir ev özlemişim  
sıcak bir yemek  
ve sıcacık bir yatakta  
unutturan öpücükler  
çıkmışım bir kavgadan  
vurmuşum sokaklara  
  
sokakta tank paleti  
sokakta düdük sesi  
sarı sarı yapraklarla birlikte sanki  
dallarda insan iskeletleri  
  
asacaklar aydemir’ i  
asacaklar gürcan’ ı  
belki başkalarını  
pis bir ota değmiş gibi sızlıyor genzim  
dökülüyor etlerim  
sarı yapraklar gibi 
asmak neyi kurtarır 
sarı sarı yaprakları kuru dallara? 

yolunmuş yaprakları 
kırılmış dallarıyla 
ne anlatır bir ağaç 
hani rüzgâr 
hani kuş 
hani nerde rüzgârlı kuş sesleri?
asılmak sorun değil 
asılmamak da değil 
kimin kimi astığı 
kimin kimi neden niçin astığı 
budur işte asıl sorun! 
 
sevdim gelin morunu 
sevdim şiir morunu 
moru sevdim tomurcukta 
moru sevdim memede 
ve öptüğüm dudakta 
ama sevmedim, hayır 
iğrendim insanoğlunun 
yağlı ipte sallanan morluğundan!
neden böyle acılıyım 
neden böyle ağrılı 
neden niçin bu sokaklar böyle boş 
niçin neden bu evler böyle dolu? 
sokaklarla solur evler 
sokaklarla atar nabzı 
kentlerin 
sokaksız kent 
kentsiz ülke 
kahkahanın yanıbaşı gözyaşı 
 
işten çıktım 
elim yüzüm üstümbaşım gazete 
karanlıkta akan bir su 
gibi vurdum kendimi caddelere 
hava leylâk 
ve tomurcuk kokusu 
havada köryoluna 
havada suçsuz günahsız 
gitme korkusu 
ah desem 
eriyecek demirleri bu korkuluğun 
oh desem 
tutuşacak soluğum
asmak neyi kurtarır 
öldürmek neyi 
yaşatmaktır önemlisi 
güzel yaşatmak 
abeceden geçirmek kıracın çekirgesini 
ekmeksiz yuvasız hekimsiz 
bırakmamak 

ah yavrum 
ah güzelim 

canım benim / sevdiceğim 
bitanem 
kısa sürdü bu yolculuk 
n’eylersin ki sonu yok! 
gece leylâk 
ve tomurcuk kokuyor 
uy anam anam 
haziranda ölmek zor!
nerdeyim ben 
nerdeyim ben 
nerdeyim? 
kimsiniz siz 
kimsiniz siz 
kimsiniz? 
ne söyler bu radyolar 
gazeteler ne yazar 
kim ölmüş uzaklarda 
göçen kim dünyamızdan? 
 
asmak neyi kurtarır 
öldürmek neyi? 
yolunmuş yaprakları 
ve kırılmış dallarıyla bir ağaç 
söyler hangi güzelliği?
kökü burda 
yüreğimde 
yaprakları uzaklarda bir çınar 
ıslık çala çala göçtü bir çınar 
göçtü memet diye diye 
şafak vakti bir çınar 
silkeledi kuşlarını 
güneşlerini: 
« oğlum sana sesleniyorum işitiyor 
musun, memet, 
memet! »
gece leylâk 
ve tomurcuk kokuyor 
üstümbaşım elim yüzüm gazete 
vurmuşum sokaklara 
vurmuşum karanlığa 
uy anam anam 
haziranda ölmek zor! 
 
bu acılar 
bu ağrılar 
bu yürek 
neyi kimden esirgiyor bu buz gibi 
sokaklar 
bu ağaçlar niçin böyle yapraksız 
bu geceler niçin böyle insansız 
bu insanlar niçin böyle yarınsız 
bu niçinler niçin böyle yanıtsız?
kim bu korku 
kim bu umut 

ne adına 
kim için? 
« uyarına gelirse 
tepemde bir de çınar » 
demişti on yıl önce 
demek ki on yıl sonra 
demek ki sabah sabah 
demek ki « manda gönü » 
demek ki « şile bezi » 
demek ki « yeşil biber » 
bir de memet’ in yüzü 
bir de güzel istanbul 
bir de « saman sarısı » 
bir de özlem kırmızısı 
demek ki göçtü usta 
kaldı yürek sızısı 
geride kalanlara 
 
nerdeyim ben 
nerdeyim? 
kimsiniz siz 
kimsiniz? 
 
yıllar var ki ter içinde 
taşıdım ben bu yükü 
bıraktım acının alkışlarına 
3 haziran ‘63’ ü
bir kırmızı gül dalı  
şimdi uzakta 
bir kırmızı gül dalı 
iğilmiş üzerine 
yatıyor oralarda 
bir eski gömütlükte 
yatıyor usta 
bir kırmızı gül dalı 
iğilmiş üzerine 
okşar yanan alnını 
bir kırmızı gül dalı  
nâzım ustanın 
 
gece leylâk 
ve tomurcuk kokuyor 
bir basın işçisiyim 
elim yüzüm üstümbaşım gazete 
geçsem de gölgesinden tankların 
tomsonların 
şuramda bir çalıkuşu ötüyor 
uy anam anam 
haziranda ölmek zor! 

Hasan Hüseyin KORKMAZGİL
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ZEKA OYUNLARI

LAFORİZMA

Ben hiç anlamıyorum ya, madem ki okumanın yaşı yok,
bırakın gençliğimizi yaşayalım, ilerde okuruz.

 “Elalemin çocukları 1.nci oluyor” diyen anneme,
“Bak analar neler doğuruyor, sende iş yok dedim,”

ardından terlik yedim.

 Psikologa gittim, “Sorunlarım var “dedim. 
“Hepimizin var, geçer” dedi. Şimdi daha iyiyim.

 Arap kanalında maç izliyorum.
Spiker ne derse babaannem “Amin”diyor.

 “ Hadi çal giderken kapımı” diyen Serdaç Ortaç’a seslenmek 
istiyorum. Kapı giderken değil, gelirken çalınır. Saygılar...

 Doktor “3 ay ömrünüz kaldı deyince”,
“Başhekimin yakınıyım”dedim. 6  ay daha uzattı. İşini bilecen abi.

 Bazen susmak en iyi cevaptır ama,
 laf sokmak varken neden susayım ki.

 50 kadına eski sevgililerini sorduk; 20 yeni hayvan adı öğrendik.

 Eşofman takımı almaya gittim. Param yetmedi
sadece altını aldım, “üstü kalsın” dedim. Havam oldu.

Biz de yanlış olmaz,  olmuşsa yanlışlıkla olmuştur.

 Eczaneden çıkarken “Tekrar bekleriz” lafı beddua değil de nedir abi.

 Bir erkeğin ne kadar tehlikeli olduğunu görmek için
maç izlerken kanalı değiştirmek yeterlidir.

 Bir kızla baş başa film izlerken erkeklerin kafasında dönen
diğer filmler 6 dalda Oscar alır.

 Otobüste “ Arkaya doğru yürüyelim” diyen adama
“Yürümek isteseydik  otobüse binmezdik”diyen genci

tebrik ediyorum.

 -”Alo oğlum nerdesin?”
 -”Otobüsteyim anne geliyorum”.

  -”Çıktın mı okuldan?”
  - “Yok anne otobüsü okula soktum. İçinde bekliyorum.”

“Derste hep aynı parmakları görüyorum” diyen hocama; 
değişiklik olsun diye orta parmağımı kaldırdım. 

Dersten attı, mağdurum...

 Sivrisinekleri anlamıyorum. Direk gel, sok ve git. 
Kulağıma gelip de “Nasıl soktum ama, hahah” 

şeklinde vızıldamaya  ne gerek var.

KİMLİK NUMARASI
Bir üniversitede her öğrenciye

00000 ile 99999 arasında değişen
farklı bir öğrenci numarası verilecektir.

Herhangi iki öğrencinin
kimlik numaraları karşılaştırıldığında

en az iki basamaklarının
farklılık göstermesi isteniyor.

KİMLİK NUMARASI
En Fazla 10,000 öğrenci

RENKLİ KARTLAR
4 değişik renkteki 10 adet karta

aşağıdaki sayılar yazılmıştır.

RENKLİ KARTLAR
Kırmızı : 1, 2, 4, 5, 6, 12  /  Mavi : 15  /  Sarı : 22, 38  /  Beyaz : 24

Mavi ve beyaz renkli birer adet kart vardır.
Kırmızı kartlı sayıların en büyüğü,

sarı kartlı sayıların en küçüğünden küçüktür.
Kırmızı Kartlardaki sayıların toplamı, mavi
kartlardaki sayıların toplamının iki katıdır.
Sarı kartlardaki sayıların toplamı, kırmızı

kartlardaki sayıların toplamının iki katıdır.

Her sayının bulunduğu kartın rengini bulunuz.

Bu durumda en fazla kaç öğrenciye numara verilebilir?

GÜLELİM...EĞLENELİM...DÜŞENELİM...
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BAŞSAĞLIĞI

GEÇMİŞ OLSUN

TEBRİKLER
• Ali ÇALIŞKAN

evlendi.

Üyemizi ve eşini tebrik ediyor, mutuluklarının
daim olmasını diliyoruz.

• M. Samim ALDIK’ ın eşi,

• Koray ALDIK’ In annesi,

• Kemal SİVASLIGİL
rahatsızlık geçirdi.

Üyelerimize yakınlarına geçmiş olsun
dileklerimizi sunuyoruz

• 7516 Sicil nolu üyemiz

Avni AKSU vefat etmiştir.

Kaybımız büyük, üzüntümüz derindir.

Üyemizin eş, dost ve yakınlarına ayrıca camiamıza 
başsağlığı diliyoruz.

• Abdullah PALALI’ nın babası 
• Nevzat İKİZ’ in annesi

vefat etmiştir.

Üyelerimize ve yakınlarına başsağlığı dileklerimizi sunuyoruz.







Güneşin Verimini
Hayata Yansıtır


