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SUNUŞ

Taksim Gezi Parkından başlayıp bütün Türkiye’ye ya-
yılan halk hareketinin çok yakın bir zamanda üçüncü 
yılını kutlayacağız.  Türkiye’de iyi şeylerinde olabileceği-
ne, insanlığa, merhamete, empatiye, adalete, güvene, 
kolektif çalışmaya, sevmeye ve aşka dair ne varsa, kış 
günü sokakları bombalanmış, bina enkazları ile dolu 
bir şehirde, bizi bir mum ışığında ısıtmaya çalışan ıslak 
battaniyeli yaşlı bir amcanın lacivert hikâyeleri kadar 
inanıyoruz. Son birkaç yılda yaşadığımız olağanüstü 
insanlık dışı olaylar bir kâbus gibi üzerimize çökmüş, 
normalleştirilmeye, alıştırılmaya çalışılmıştır. Biz böyle 
anlarda, hayatında deniz bile görmemiş, cenazesi Ege 
suları ile yıkanmış o minik canları aklımıza getirerek bi-
razcık insan kalmalıyız. Derdimiz sadece belli bir politik 
zümre ile değildir, artık o çağ geçilmiştir, yavaş yavaş in-
sanlığını kaybetmiş, kıyıya vurmuş melekleri televizyon 
ekranlarında, gazete manşetlerinde görüp de sessiz ka-
lan, gözyaşı dökemeyen, hesap soramayan herkesledir 
derdimiz. 

Bu dert elbette ki bir intikam hırsına dönüşmemeli, 
emek ve dayanışma ile pozitif bir olguya ulaşmalıdır. Bu 
kapsamda sendikalar, meslek örgütleri, odalar kısacası 
tüm sivil toplum kuruluşları durumdan vazife çıkarmalı, 
bir milli uyanış ile en alttan başlayarak, organize edil-
miş bir örgütlülüğü halkın çıkarları için kullanmalıdırlar. 
Üyesinden aldığı enerjisini, halkın menfaatine kullanan 
TMMOB örgütlülüğü de üzerine düşen görevleri yerine 
getirmek için çalışmaya devam etmektedir. 

Hiç kuşku yoktur ki ihtiyacımız olan aydınlanma ha-
reketi için, TMMOB’ne ve lokomotifi MMO’na çok büyük 
görevler düşmektedir. Örgütümüz Türkiye‘de "doğruya 
doğru, yanlışa yanlış" diyebilen az sayıdaki kuruluşlar-
dan biridir. Eleştiriye kapalı, kerameti kendinden men-
kul, çevresinden "padişahım çok yaşa" dışında bir şey 
duymak istemeyen, ölümü alıştırmış, kan ile beslenen 

vahşi kapitalist yönetim anlayışlarıyla mücadele etme-
ye devam edecektir. Ve bu mücadelesinde tüm üyeleri, 
atölyelerde, fabrikalarda, kamu kuruluşlarında birer ne-
fer gibi çalışacak, temas kurduğu her insana doğruları 
çıplaklığı ile gösterecek, eğitecek ve çocukların, insanla-
rın ölmediği bir dünyanın mücadelesi içinde olacaktır.

Bizler Adana Şube olarak, üyeleri ile beraber bu mü-
cadelenin tam ortasındayız, verdiğimiz meslek içi eği-
timler ile teknik hizmetler ve geçtiğimiz ay Metal İşleri 
Sanayi Sitesi’nde temelini attığımız Uygulamalı Eğitim 
Merkezi ile toplumun her sınıfına ulaşacağımız üyesi-
nin, halkının ve ülkesinin yararına çalışarak bir eğitim 
kurumu inşaatı devam etmektedir.

Son söz olarak; marifet, 23 Nisan’ları, 19 Mayıs’ları, ba-
sını, interneti sözü, düşünceyi, 1 Mayıs’ları engellemek, 
yasaklamak değildir. Ülkemin, dünyanın hiçbir yerinde 
çocukların ölmemesidir marifet. Marifet tam bağımsız 
Türkiye’de sokaklarda, meydanlarda, stadyumlarda ço-
cuklarla, işçilerle el ele yan yana bayramları kutlamaktır. 
Meydanlarda kutlanamayan 1 Mayıs’ımız kutlu olsun.

TMMOB MMO Adana Şube
Yönetim Kurulu

4



UYGULAMALI EĞİTİM MERKEZİ

MMO UYGULAMALI EĞİTİM MERKEZİ’ NİN TEMELİ ATILDI

MMO Başkanı Ali Ekber Çakar, Adana‘da Uygulamalı 
Eğitim merkezinin temel atma töreninde yaptığı konuş-
masında şöyle dedi :

"Odamız bugün büyük bir yapı haline gelmiş bulun-
maktadır. Kuruluş yılında 902 olan üye sayımız bugün 100 
bine, öğrenci üye sayımız 23 bine ulaşmıştır. 

Türkiye genelinde 1.500‘ü aşan işyeri temsilciliğimiz, 18 
Şubemiz, 98 il-ilçe temsilciliğimiz, 5 mesleki denetim bü-
romuz, 5 ayrı uygulamalı eğitim merkezimiz; 116 noktada 
aynı anda 3 bin üyemize hizmet veren Meslek İçi Eğitim 
Merkezlerimiz; onaylanmış akredite kuruluşlarımız; iki yıl-
da bir ülkemizin dört bir yanında düzenlediğimiz onlarca 

merkezi kongre, kurultay, sempozyum etkinliği ve binler-
ce kurs, seminer, söyleşi, panel etkinlikleri ile Odamız TM-
MOB‘nin en büyük Odası haline gelmiştir. 

Bugün bu dev yapıya, Seyhan Belediyesi ile işbirliği 
içinde temelini birlikte attığımız Adana Uygulamalı Eğitim 
Merkezini de ekliyoruz. 

Odamızın bütün çabası, mesleklerimiz ve meslektaşları-
mızın korunması, geliştirilmesi, mühendislik hizmetlerinin 
ülke, sanayi ve toplum çıkarları doğrultusunda verilmesi-
nin sağlanmasına yöneliktir. 

Odamız, mesleki bilgi birikimimizi, ülkemizin sanayileş-
mesi,  kalkınması ve demokratikleştirilmesi için değerlen-
dirmeyi amaç edinmiştir. 

Odamız kamusal sorumlulukla yürüttüğü mesleki de-
netim, periyodik denetim ve meslek alanlarına yönelik 
bütün etkinliklerini, esasen örgütlü üyelerinin katkısı ile 
kurumsallaşma perspektifiyle yürütmektedir. Adana Uygu-
lamalı Eğitim Merkezinin temelinin atılışı da, bu kurumsal 
hizmet faaliyeti anlayışı içerisinde gündeme gelmiştir. 

Meslek örgütlerimize, mühendislik eğitimi-öğretimine, 
mühendislik uygulama ve hizmetlerine saldırıların arttığı, 
bu yönde mevzuat düzenlemelerinin ardı ardına yapıldığı 

TMMOB Makina Mühendisleri Odası (MMO) Adana Şubesi ile Seyhan İlçe Belediyesi tarafından Metal 
Sanayi Sitesin'de ortaklaşa yaptırılacak "Uygulamalı Eğitim Merkezi"nin temeli törenle atıldı.

MMO Adana Uygulamalı Eğitim Merkezi‘nin temel atma törenine, CHP Adana Milletvekili Zülfikar İnönü Tümer, Ada-
na Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Ramazan Akyürek, Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Makina Mühendisleri 
Odası Başkanı Ali Ekber Çakar, MMO Adana Şube Başkanı Hasan Emir Kavi, MMO Gaziantep Şube Başkanı Gürcan Ülgey, 
Mersin Şube Başkanı Oğuz Akar Tülücü, TMMOB‘ne bağlı oda başkan ve yöneticileri, Seyhan Belediyesi Meclis üyeleri, ma-
halle muhtarları, Sanayi Sitesi Oda Başkanları ve MMO üyeleri katıldı.
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UYGULAMALI EĞİTİM MERKEZİ

bu günlerde; üye, sanayi ve halk ile temas ve hizmet birim-
lerimizin artması oldukça önemlidir. 

Bu çerçevede hizmet verecek olan Adana Uygulamalı 
Eğitim Merkezinin arazisini tahsis eden Seyhan Belediyesi 
Başkanlığına, Zeydan Karalar‘a, temel atılışını gerçekleşti-
ren Adana Şube Yönetim Kurulumuza, örgütlü üyelerimiz 
ve çalışanlarımıza teşekkür ediyor, kendilerini kutluyorum.

Bildiğimiz üzere ülkemiz, halkımız ve mühendislik bir-
çok güçlük ve sorunla karşı karşıyadır. Cumhuriyet, laiklik, 
demokrasi, sanayinin ve emekçilerin durumu, genel top-
lumsal durum ve ülkemizin uluslararası siyasetteki yeri 
oldukça sorunludur. İç ve dış politika sorunları hayli iç içe 
geçmiş durumdadır. 

Özellikle 7 Haziran ve 1 Kasım seçimlerinden bu yana, 
ülkemizin içinde bulunduğu şiddet-terör sarmalı, toplum-
sal muhalefetin gelişmesine karşı duyulan korku, düşünce 
ifadesi ve basın özgürlükleri üzerindeki baskı ile izlenen 
yanlış iç ve dış politikalar, ülkemizi açık bir şekilde kaosa 
sürüklemektedir. 

Diğer yandan her gün gerçekleşen iş-işçi cinayetleri, 
her gün işlenen kadın cinayetleri ve çocukların maruz kal-
dığı istismar, taciz ve tecavüzlerin üzerine kararlılıkla gidil-
memektedir. 

Bu vesileyle, gericiliği, bütün cinayet, taciz ve tecavüz-
leri, bütün katliamları ve bunların müsebbiplerini kınadığı-
mızı, lanetlediğimizi ifade etmek istiyorum. Kitleleri endişe 
ve korku atmosferi içinde pasifize etmeyi amaçlayan şid-
det ve terörün, insani özlem ve umutlarımızı, öfke ve isyan 
duygularımızı karartamayacağını özellikle belirtmek istiyo-
rum. Emek ve demokrasi güçleri olarak birliğimizi sağla-
mak, ülkemizin geleceğini ellerimize almanın yollarını hep 
birlikte düşünmek durumundayız.

Sözlerimi tamamlarken, temelini birlikte attığımız bu 
hizmet mekânında başarılı çalışmalar yapılmasını diliyor, 
emeği, katkısı bulunan herkese tekrar teşekkür ediyor, açı-
lışı onurlandıran konuklarımıza, meslektaşlarımıza, dostla-
rımıza saygılar sunuyorum. "

KALİFİYE ELEMAN İHTİYACINI ÇÖZECEĞİZ

Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar, kendisinin 
de uzun süredir orta ölçekli bir işletme sahibi olduğunu 
hatırlatarak, "Kalifiye eleman ihtiyacı üretim sektörünün 
en önemli ihtiyaçlarının başında gelir. Adana örneğinde 
olduğu gibi işsizlik oranı çok yüksektir fakat sanayicileri-
miz çalıştıracak kalifiye eleman bulamaz. Ben de şahsen 
bu işin ıstırabını bizzat çeken biriyim. Temelini attığımız bu 
merkezle en azından bu bölgenin kalifiye eleman ihtiya-
cını büyük oranda çözüme kavuşturacağız" dedi. Başkan 
Karalar, "Esasında Türkiye‘de küçük ve orta ölçekli sanayi si-
telerine yeterince önem verilmemektedir. Oysa bu alanlar 
çok ciddi oranda istihdam çözen, ciddi üretim yapan do-
layısıyla işsizliğin çözümü noktasında istihdam oluşturan 
müesseselerdir bu siteler" diye konuştu. 

Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar şöyle 
devam etti; 

"Bir dönem başkanlığını yapmış olmaktan her zaman 
gurur duyduğum Makine Mühendisleri Odası ile birlikte 
böylesi önemli bir eksikliği gideriyor olmaktan dolayı da 
çok mutlu olduğumu ifade ediyorum. Bu çok temel bir 
ihtiyaçtır. Çok önemli bir ihtiyacı giderecektir. Çünkü bura-
daki işletmeci sıradan sıfır bilgiye sahip elemanı alıyor bir 
sene maaş ödüyor doğru düzgün işine yaramıyor. Eleman 
tam yetişince de bir başkası üç kuruş fazla maaş verdi diye 
oraya gidiyor. Şimdi artık hazır kaynakçı, hazır operatör, ha-
zır montajcı ve benzeri alanlarda ne ihtiyacınız varsa bu-
rada yetiştireceğiz ve size çalışmaya sunacağız. İstihdam-
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da da en önemli sorun olan kalifiye eleman ihtiyacını bu 
şekilde çözüme kavuşturacağız. Bu şekilde üretim artacak, 
üretim artışıyla birlikte kalkınmaya da milli gelire de katkı 
koyacağız." 

SEKTÖRLER İÇİN ELEMAN YETİŞTİRİLECEK

MMO Adana Şube Başkanı Hasan Emir Kavi, Uygula-
malı Eğitim Merkezi temel atma töreninde yaptığı konuş-
mada, "Uzmanlık alanlarımızdan hareketle, elde ettiğimiz 
birikimlerden yola çıkarak, çağdaş, planlı, sağlıklı, güven-
li, demokratik, sanayileşen ve üreten bir Adana hedefiyle 
yaşadığımız kentin sorunlarının çözümüne ilişkin bir neb-
zede olsa çözüm bulmasını arzuladıklarını" ifade etti. Kavi 
şöyle konuştu:

"2015 yılı resmi işsizlik oranı ‘psikolojik sınır‘ olarak da 
adlandırılabilinen yüzde 10 seviyesini aşmıştır. Gençler 
arasında işsizlik oranı yüzde 18,5‘e dayanırken, genç kadın-
lardaki işsizlik oranı yüzde 22‘leri buldu. Ne iş ne de eğitim 
sürecine katılamayan gençlerin oranı ise yüzde 31,6 ile 
yüzde 15 olan OECD ortalamasının oldukça üzerinde kalır-
ken, ülkemiz gencinden yaşlısına eğitim, çalışma ve emek-
lilik haklarının yok sayıldığı bir ülke haline getirildi. İşsizlik 
ile ilgili ülkemizin genel durumu bu halde iken Adana‘mız 
çok farklı durumda değildir. 

Türkiye İstatistik Kurumu, geçen aylarda bazı veriler 
açıkladı. Adana için hiç de iç açıcı olmayan rakamlarla kar-
şılaştık. Sağlıkta 66.sırada, Eğitimde 63.sırada, güvenlikte 
78.sırada, Yaşam memnuniyetinde geçen yıl 56. sıradaki 
yerimiz 14 basamak gerileyerek 70. sıraya düşmüş. Genel 
sıralamada ise 81 şehir arasından 61. sıraya yerleşmişiz.

Adana‘mız bu durumda iken; biz oda olarak ticari kaygı-
dan uzak ve tarafsız biçimde kamusal bir görevi en iyi şekil-
de yerine getirme çabası ile bugün güzel Adana‘mıza yeni 
bir eser kazandırmanın heyecanı ve gururu içerisindeyiz.

MMO Adana Şube 6.Dönem Şube Başkanlığı görevini 
üstlenen ve şu an Seyhan Belediye Başkanlığı görevini yü-
rüten. Zeydan Karalar ile 20 Ağustos 2015 tarihinde pro-
tokolü imzalanan ve Seyhan Belediyesine bağlı SEYMER 
(Seyhan Belediyesi Meslek Edindirme Merkezi) ile ortakla-
şa çalışacağımız ve belediyemizin bu şantiyesinde 300m2 
bir alanda inşaatına başlanan Uygulamalı Eğitim Merkezi 
bu dönem en çok önemsediğimiz projelerin başında gel-
mektedir. Bölgemizin işsizlik ve nitelikli kalifiye personel 
ihtiyacına bir nebzede olsa çözüm olabileceğini düşündü-
ğümüz ayrıca verilecek uygulamalı eğitimlerin ardından 
katılımcılara verilecek olan sertifikaların geçerliliğini sağla-
mak adına MEB, MYK ve TÜRKAK‘tan onay alarak akredite 
olmasını planladığımız merkezimizde evrak işleri için Büro, 
Eğitim Salonu, Atölye ve Laboratuar yer alacaktır.

Uygulamalı Eğitim Merkezimizde ilk etapta planlanan 
iş makinası ve vinç operatörü, Kaynakçı, Hidrolik-Pnömatik 
Ustası, Makina Montajcısı ve Bakımcısı, Asansör Montaj ve 
Onarımcısı, Asansör Bakımcısı, Klima Montaj ve Bakımcısı, 
Doğal Gaz Altyapı Yapım Kontrol Personeli, Isıtma ve Doğal 
Gaz İç Tesisat Yapım Personeli, Bacacı gibi sanayinin ihtiyaç 
duyabileceği kalifiye belgeli personeller yetiştirilecektir.

Ayrıca Merkezimizde NDT (Tahribatsız Kaynak Muaye-
ne) Hizmeti verilecek olup ve Odamızın İzmir‘de bulunan 
ve TÜRKAK‘tan onaylı MMO KALMEM ile ortak çalışacak bir 
Kalibrasyon Laboratuarı da hizmet verecektir. Bu Merkezde 
Elektrik, Basınç, Kütle, Boyut ve Sıcaklık konularında ulusal 
ve uluslararası standartlara izlenebilir ölçümler ile üretim-
de, ürün kontrolünde ve diğer ölçüm sistemlerinin kontro-
lünde kullanılan cihazların kalibrasyonu yoluyla ölçüm sis-
temlerinin ulusal ve uluslararası standartlara izlenebilirliği 
gerçekleştirilerek, kalite sistemlerinin gerektirdiği şekilde, 
işletmede yapılan ölçümler güvence altına alınacaktır.

Bu tesisin düşün aşamasından şu ana kadar katkısı, 
emeği ve desteğini esirgemeyen önceki dönem şube baş-
kanımız Hüseyin Atıcı‘ya, Seyhan Belediye Başkanımız 
Zeydan Karalar‘a ve tüm belediye ve Oda personellerimi-
ze ve Maddi manevi desteğini esirgemeyen Oda Yönetim 
kurulumuza bir kez daha teşekkür eder, tesisimizin Ada-
na‘mıza faydalı olmasını ümit ederek, katılımız için tekrar-
dan şükranlarımızı sunarız."
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BASIN AÇIKLAMALARI

ANKARA KATLİAMINI NEFRETLE KINIYOR, LANETLİYORUZ

 İSTANBUL KATLİAMINI NEFRETLE KINIYOR, LANETLİYORUZ

Ankara‘da yine bir bombalı eylem sonucunda, ilk açıkla-
malara göre 37 yurttaşımız yaşamlarını kaybetmiş, 100‘den 
fazla yurttaşımız da yaralanmıştır. Yaşamlarını kaybedenle-
rin aileleri ve yakınlarına baş sağlığı, bütün yaralılara acil 
şifalar diliyoruz. TMMOB Makina Mühendisleri Odası olarak 
bu terör eylemini de nefretle kınıyor, lanetliyoruz. 

Unutmamak gerekiyor, Gezi Parkı Direnişi, 7 Haziran 
seçimleri ve son olarak 1 Kasım seçimlerinden bu yana 
Türkiye adeta "katliamlar ülkesi" haline getirilmiştir. Bu 
sonuncusu, başkent Ankara‘da beş ay içinde gerçekleşen 
üçüncü katliamdır. Ülkeyi yönetenler, ülke içinde ve Suri-
ye‘de savaş politikalarında ısrar etmekte, halkın esenliğini 
ve can güvenliğini sağlayamamaktadır. Yaşamlarını kaybe-
den yurttaşlarımız için taziye mesajları yayınlamak, yaralı-
lara şifa dilemek ve basmakalıp demeçlerle bir ülke yöne-
tilemez. Türkiye‘yi bir savaş alanı olarak görmek, terörden 
medet ummak, halklar arası düşmanlıklar yaratmak ve mil-

liyetçiliği pekiştirmek asla benimsenemez. Terör nereden, 
kimden gelirse gelsin terördür, benimsenemez. Ölümlerin 
olmadığı, hiç kimsenin burnunun kanamadığı bir ülkede 
yaşamak, bütün yurttaşlarımızın, hepimizin hakkıdır ve bu 
husus siyasi iktidarın sorumlulukları arasındadır. 

Halkımızı acı, belirsizlik, korku ve kitlesel pasifikasyona 
esir edecek, insana değer vermeyen, Türkiye‘yi daha bü-
yük bir kan gölüne çevirecek çok tehlikeli bir gidiş söz 
konusudur. Bu gidişe bir son verilmeli, barışın, emeğin, 
insanın, demokrasinin sesi yükseltilmelidir. Türkiye halkla-
rı, emek ve demokrasi güçleri bu gidişe bir son verecek 
duyarlılık ve refleksleri göstermelidir. Odamız, teröre, kan 
sevicilerine, emek, barış, demokrasi, laiklik düşmanlarına 
karşı mücadeleye kararlılıkla devam edecektir.

TMMOB Makina Mühendisleri Odası
Yönetim Kurulu

"Katliamlar ülkesine" dönen ülkemizde bu kez 19 Mart 
2016 Cumartesi günü İstanbul‘da İstiklal Caddesi üzerinde 
bir katliam yapıldı. Başka ülkelerin yurttaşı olan 4 insan ya-
şamını kaybetti, aralarında çocukların da olduğu onlarca 
insan yaralandı. İnsana, yaşama, demokrasiye, laikliğe düş-
man güçlerin yaptığı bu katliamı nefretle kınıyor, lanet-
liyor; halkların başı sağ olsun diyor, yaralılara ivedi şifalar 
diliyoruz. 

Ülkemizi yönetenlerin ve "teröre alışmalıyız" diyenlerin 
aksine; teröre, katliamlara, demokrasi düşmanlığına, ge-
riciliğe, faşizme, emperyalizmin oyunlarına ve ülkemizin 
mahvedilmesine alışmayacağız, teslim olmayacağız, sus-
mayacağız diyoruz. Katliamları ve yaşamlarını kaybeden-
leri unutmayacak, unutturmayacağız. 

Tekrar belirtmek istiyoruz; halkımızı acı, belirsizlik, korku 
ve kitlesel pasifikasyona esir edecek, insana değer verme-
yen, Türkiye‘yi daha büyük bir kan gölüne çevirecek çok 
tehlikeli bir gidiş söz konusudur. Bu gidişe bir son verilmeli, 
barışın, emeğin, insanın, demokrasinin sesi yükseltilmelidir. 

Ali Ekber ÇAKAR
TMMOB Makina Mühendisleri Odası Başkanı
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BASIN AÇIKLAMALARI

İŞSİZLİKLE MÜCADELE, İSTİHDAMSIZ EKONOMİ POLİTİKALARINI 
REDDETMEKLE OLANAKLIDIR

ÇOCUKLARIMIZA SAHİP ÇIKIYORUZ,
ENSAR DAVASININ TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ

2015 yılı resmi işsizlik oranı ‘psikolojik sınır‘ olarak da 
adlandırılabilinen yüzde 10 seviyesini aşmıştır. Gençler 
arasında işsizlik oranı yüzde 18,5‘e dayanırken, genç kadın-
lardaki işsizlik oranı yüzde 22‘leri buldu. Ne iş ne de eğitim 
sürecine katılamayan gençlerin oranı ise yüzde 31,6 ile, 
yüzde 15 olan OECD ortalamasının oldukça üzerinde kalır-
ken, ülkemiz gencinden yaşlısına eğitim, çalışma ve emek-
lilik haklarının yok sayıldığı bir ülke haline getirildi. 

Odamız tarafından yayınlanan ve ekonomide inşa edi-
len yapısal işsizlik sorununa ışık tutmayı amaçlayan birçok 
çalışmada, daha yüksek bir işsizliğin kapıda olduğu defa-
larca belirtilmişti. Ortalaması yüzde 3‘te kalan ve düşük 
büyüme dönemi olarak adlandırılabilecek 2012-2014 dö-
neminin ardından yeniden tırmanışa geçen işsizliğin, ön-
celikli olarak, geçmiş büyüme hızları ile yarattığı istihdam 
imkanları arasındaki uyumsuzluk nedeniyle, sanayide işsiz-
lik artışı gözleneceğine dair birçok uyarıda bulunmuştuk. 
Nitekim kamuoyundaki tartışma ve taleplere karşı kulağı 
sağırlaşmış AKP iktidarının çarpık ekonomi politikalarında-
ki ısrarı sonucunda bugün resmi işsiz sayısı 3 milyon 204 
bine ulaşmış durumdadır. 

İşsizliğin sanayi iş kolundaki gidişatı ise kaygı vericidir. 
Yüksek seviyede bir işsizlik, sanayide yerleşik bir hale gel-
miştir. Bu sorunun en temel kaynağı işgücünün üretim 
sürecinde tasarruf kaleminden ibaret görülmesidir. Yüksek 
derecede dışa bağımlı Türkiye ekonomisinde TL‘nin do-
lar karşısındaki değer kaybının sürmesi, ithalata bağımlı 
olan üretimin maliyetlerini artırmakta, bu maliyetlerin 

kârlar üzerindeki olumsuz etkisi, emek maliyetlerini daha 
da aşağı çekmek suretiyle giderilmektedir. Nitekim yakın 
zamanda sanayi işverenlerinin istihdamda daha kolay bir 
azaltmaya yani iştn çıkarmalara gitmeye hazırlandıkları, 
kıdem tazminatı yükünü hafifleştirecek düzenlemeler ya-
pılmasına yönelik ısrarlarından anlaşılabilir. 

Artan işsizlik, AKP rejiminde hem geliri olmayanların sa-
yısındaki artış, hem üretim ve asgari tüketimden dışlanan 
kesimlerin genişleyen nicel boyutu, hem de büyüyen iş-
sizliğin daha güçlü bir tehdide dönüştürülerek güvencesiz 
ve kuralsız çalışma biçimlerinin bir ikna aracı haline getiril-
mesi gibi pek çok açıdan bütünlüklü olarak incelenmelidir. 
Aksi halde salt rakamlara indirgenmiş, siyaset ve ekonomi 
politikalarıyla dışsal birer parametre olarak toplumsal ya-
şama yabancı bir öğe gibi gösterilmeye devam edecektir. 

Tüm işçi ve emekçilerin, emeğiyle geçinen tüm çalışan-
ların bu dönemde ‘güvenceli çalışma hakkı‘ talebi etrafın-
da bir araya gelerek işsizliğe, çalışma rejiminin kuralsızlaştı-
rılmasına, modern köle pazarlarının inşasına, kiralık işçiliğe 
karşı mücadeleyi yükseltmeleri sorunun tek çözümü ola-
rak karşımızdadır. Sanayide atıl görünen işgücünü tasfiye 
etmek yerine, sanayide kapasite kullanımını daha da yük-
seltecek, yeni yatırımlarla atıl işgücünü kullanacak, sanayi 
odaklı bir büyüme paradigmasının mümkün olduğu da 
tüm yetkililere ayrıca hatırlatılmalıdır.

Ali Ekber ÇAKAR
TMMOB Makina Mühendisleri Odası Başkanı

Bilindiği üzere son zamanlarda çocuk istismarı, tecavü-
zü ve tecavüz sonrası cinayetlerinde belirgin bir artış göz-
lenmektedir. Ensar Vakfı ve Kaimder‘e bağlı ev ve yurtlarda 
bir öğretmenin 45 çocuğa defalarca tecavüz etmesini, bir 
bakan, "bir kere"lik bir olay diye hafifletmeye çalıştı. Geçen 
hafta Kocaeli‘nde tecavüz edilen 3 yaşındaki Arda bebek 
öldü, Şanlıurfa‘da tecavüz edilen bir çocuk intihar etti. Bun-
lar bir buzdağının yalnızca yüzeye çıkmış halidir. Ülkemizi 
yönetenlerse "bir kere"lere, kendilerine bağlı vakıf vb. ku-
ruluşlar ile tarikat ağlarını aklamaya, yayın yasaklarına, ilgili 

gensoru önergesinin reddedilmesine, tecavüz edilenleri 
değil tecavüzcüleri gözeten ibretlik yargı kararlarına ve 
çocuk istismarlarını, ensest ilişkileri örten "kutsal aile kuru-
mu"na sığınmayı yeğliyorlar. 

Duyarlı bütün yurttaşlar, meslek, kitle örgütleri gibi 
Odamız da, bu asla "bir kere"den ibaret olmayan olaylar 
zincirini, onun arkasındaki istismarcı dinci siyasal gerici 
zihniyeti ve konuyu örtbas etmeye çalışanları nefretle kı-
namaktadır. 
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BASIN AÇIKLAMALARI

Söz konusu vakıf dâhil iktidarın "sivil toplum örgütü" 
konumundaki yandaş kuruluşlarına kamu arazileri ve bi-
nalarının tahsis edilmesi, bu gerici kuruluşların Milli Eğitim 
Bakanlığına bağlı okullarda çalışma yapmalarına olanak 
tanınması yaygın bir uygulamadır. Çocuk istismarının özel-
likle laiklik karşıtı gerici kesimde yoğunlaşması, eğitim-öğ-
retim dâhil olmak üzere gerçekleştirilen neoliberal dönü-
şümün, sosyal devletin tasfiyesinin, din şemsiyesi altındaki 
görünür yüzleridir. 

4+4+4 gerici eğitim sistemi, okulların İmam Hatipleşti-
rilmesi, ortaöğretimde türbanın serbestleştirilmesi, çocuk 
işçilik, özellikle kız çocuklarının evlendirilmesinin teşviki ve 
çocuk tecavüzleri, övünülen "yeni Türkiye"nin can yakıcı, iç 
acıtıcı gerçekleridir. 

Ensar Vakfı adında simgeleşen tecavüz olayları, gizlene-
meyecek bir yargı davasına dönüşmüş durumdadır. Ço-
cuklarımızı gericiliğin karanlığına teslim etmeyecek, onlara 
sahip çıkacak, yarın başlayacak olan Ensar davasını takip 
edeceğiz. 

Odamız, gözbebeğimiz olan çocuklarımızın eğitsel, 
cinsel, bedensel, ruhsal, yaşamsal ve dinsel baskı altına alı-
narak köleleştirilmesinin, vakıf ve tarikatlar, İmam Hatipler 
ve "Milli Eğitimin" iç içe geçirilmesinin panzehirinin bilim, 
aydınlanma, laiklik ve parasız kamusal eğitim ve parasız ka-
musal barınma olduğuna inanmaktadır. 

Ali Ekber ÇAKAR
TMMOB Makina Mühendisleri Odası Başkanı

LAİKLİKTEN GERİ ADIM ATMAYACAĞIZ
GÜN, GERİCİLİĞİ YENMEK, LAİKLİĞİ KAZANMAK İÇİN BİRLEŞME GÜNÜDÜR

Oda Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ekber Çakar, TBMM Başkanı İsmail Kahraman`ın Laiklik karşıtı tutumuna karşı "Laiklikten 
Geri Adım Atmayacağız Gün, Gericiliği Yenmek, Laikliği Kazanmak İçin Birleşme Günüdür" başlıklı bir açıklama yaptı.

Laiklikten Geri Adım Atmayacağız
Gün, Gericiliği Yenmek, Laikliği Kazanmak İçin Birleşme Günüdür

Bilindiği üzere Meclis Başkanı İsmail Kahraman, "laiklik 
yeni anayasada olmamalı" demiştir. Meclis Başkanı görev 
alanını ve yetkilerini aşan bir konuda ve iktidarın temsil-
cisi gibi konuşmuş, "dindar anayasa" savunusu yapmıştır. 
Ülkemizde özellikle son on dört yılda gerçekleşen ide-
olojik, kültürel, siyasi dönüşüm süreci, bu yaklaşımın bir 
arka planı ve mantıksal devamının, hilafet-şeriat esaslı bir 
toplumsal düzen savunusu olduğuna dair ciddi emareleri 
bulunduğunu göstermektedir. Birçok uygulama yanı sıra, 
örneğin şu anki Cumhurbaşkanının, yıllar önce dile ge-
tirdiği, "tutturmuşlar laiklik elden gidiyor, diye!.. yahu bu 
millet istedikten sonra laiklik tabii elden gidecek!.. sonra 
nedir bu laiklik Allah aşkına?.. bu ne menem şey?", "hem 
laik hem Müslüman olunmaz.. ya Müslüman olacaksın ya 
laik" sözleri çok anlamlıdır. Dolayısıyla Meclis Başkanının 
sözlerinin, parçası bulunduğu iktidar nezdinde bir arka 
planı, kurumsal ve programatik bir kurgusu bulunmakta-
dır. AKP‘nin "yeni Türkiye" kurgusu ve yeni anayasa ile baş-
kanlık sisteminin içeriği, bir yönüyle kendini bu sözlerle 

yansıtmıştır. Bu yönelim, siyasal İslamcı faşizmin anayasal 
kurumsallaşmasını kurgulamaktadır. 

Ancak bilinmeli ki laiklik ve çağdaş değerler Türkiye‘nin 
gözeneklerine yerleşiktir ve sökülüp atılamayacaktır. Ülke-
mizin ilerici, demokrat birikimi laikliği dışlayan anayasa gi-
rişimlerine, hilafet-şeriat yönelimi veya çağrışımlarına karşı 
direnecek ve püskürtecek nitelik ve güçtedir. Gün gericiliği 
yenmek, laikliği kazanmak için birleşme günüdür. 

Makina Mühendisleri Odası olarak, laiklikten asla geri 
adım atmayacak, TMMOB çatısı altında, bilime, tekniğe, 
aydınlanma değerlerine sımsıkı sarılmaya, eşit, özgür, de-
mokratik ve laik sosyal hukuk devletini, tam bağımsız, barış 
içinde bir Türkiye‘yi savunmaya devam edeceğiz. 

Ali Ekber ÇAKAR
TMMOB Makina Mühendisleri Odası Başkanı
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ŞUBEMİZDEN HABERLER

MMO HATAY İL TEMSİLCİLİĞİNDE LPG 
DOLUM BOŞALTIM PERSONELİ KURSU 
YAPILDI

15 Mart 2016 tarihinde, MMO Hatay İl Temsilciliğinde "LPG 
Dolum Boşaltım Personeli Kursu" MMO İskenderun İlçe Tem-
silciliği Teknik Görevlisi Mahmut ÖZER`in eğitmenliği ve 10 
kursiyerin katılımıyla yapıldı.

ÖĞRENCİ ÜYELERE YÖNELİK KURUMSAL KAYNAK 
PLANLAMA (ERP) EĞİTİMİ DÜZENLENDİ

ASANSÖR AVAN VE MÜHENDİS YETKİLENDİRME  
KURSLARI YAPILDI

05-07 Mart 2016 tarihleri arasında, MMO Adana Şube Eğitim 
Salonu`nda, Endüstri Mühendisliği Bölümü öğrenci üyele-
rimize yönelik "Kurumsal Kaynak Planlama (ERP) Eğitimi" 
yapıldı. Eğitim, Endüstri Mühendisleri Burak BAYRAKTAR, Sal-
man YÜKSEL`in sunumları ve 15 öğrenci üyemizin katılımıyla 
gerçekleşti.

12-16 Mart 2016 tarihleri arasında, MMO Adana Şube Eğitim 
Salonu`nda "Asansör Avan ve Mühendis Yetkilendirme Kursu" 
MMO Adana Şube Yönetim Kurulu Sekreteri Hüseyin KALAN-
TOR`un açılış konuşması, MMO Adana Şube Teknik Görevlisi 
Kerem ŞAHİN`in eğitmenliği ve 42  üyemizin katılımıyla yapıldı.

ÇYDD ÇUKUROVA ŞUBESİ ŞUBEMİZİ ZİYARET ETTİ

14 Mart 2016 tarihinde, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derne-
ği Çukurova Şube Yönetim Kurulu Başkanı Sibel ÖZGÜMÜŞ, 
Yönetim Kurulu Saymanı Ahmet AKMANLAR, Yönetim Kurulu 
Üyesi Hülya YILMAZ şubemizi ziyaret ederek yeni seçilen yö-
netim kuruluna görevlerinde başarı dilediler. Ziyarete, MMO 
Adana Şube Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Emir KAVİ, Şube 
Yönetim Kurulu Sekreteri Hüseyin KALANTOR, Şube Yönetim 
Kurulu Saymanı Mustafa DEMİRYÜREK, Şube Yönetim Kurulu 
Üyesi Erol ZORLU, Şube Yönetim Kurulu Yedek Üyesi Mehmet 
Samim ALDIK ve Şube Danışma Kurulu Üyesi Ali ÖZDEMİR ev 
sahipliği yaptı.

ŞUBEMİZDE ÜYELERİMİZE YÖNELİK
HUKUK DANIŞMANLIK HİZMETİ
VERİLMEYE BAŞLANDI

Sayın Üyemiz : Yaşadığınız hukuksal sorunlarla        
ilgili danışmanlık hizmeti alabilmeniz için Şubemiz 
tarafından Hukuk Danışmanlık Birimi kurulmuştur. 
Birimimiz ücretsiz olup, Her hafta Cuma günleri öğ-
leden sonra hizmet vermektedir. Hukuk danışman-
larımız ile görüşebilmek için Şubemizi arayıp rande-
vu alabilir, ya da sorununuzu adana@mmo.org.tr 
adresimize maille iletebilirsiniz.
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ŞUBEMİZDEN HABERLER

ÇSGB İŞ TEFTİŞ KURULU ADANA GRUP BAŞKANLIĞINI 
ZİYARET ETTİK

ÖĞRENCİ ÜYELERE YÖNELİK CATİA KURSU YAPILDI

MEKANİK TESİSAT MÜHENDİS YETKİLENDİRME  
KURSU YAPILDI

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ ÜYELERİMİZE  
YÖNELİK EMTA KABLO`YA TEKNİK GEZİ DÜZENLENDİ

LPG DOLUM BOŞALTIM PERSONELİ KURSU YAPILDI

ARAÇLARIN LPG’YE DÖNÜŞÜMÜ MÜHENDİS  
YETKİLENDİRME KURSU YAPILDI

17 Mart 2016 tarihinde, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan-
lığı İş Teftiş Kurulu Adana Grup Başkanlığını ziyaret ettik. Ev 
sahipliğini İş Başmüfettişi İş Teftiş Kurulu Adana Grup Başka-
nı Veysel GÜL, Başkan Yardımcıları Semiha DOSTLAR, Teyfik 
BAYHAN ve İş Müfettişi Ahmet IŞIK`ın yaptığı, ortak çalışma 
alanına giren konularda görüş alışverişinde bulunulan ziya-
rete, MMO Adana Şube Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Emir 
KAVİ, Şube Yönetim Kurulu Sekreteri Hüseyin KALANTOR ve 
Şube Teknik Görevlisi Hikmet PEKDUR katıldı.

19 Mart 2016 tarihinde, MMO Adana Şube Eğitim Salonu`n-
da 4 hafta sonu devam eden "Catia Kursu" Ali KIVANÇ`ın eğit-
menliği ve 20 öğrenci üyemizin katılımıyla yapıldı.

21-27 Mart 2016 tarihleri arasında, MMO Adana Şube Eğitim 
Salonu`nda "Mekanik Tesisat Mühendis Yetkilendirme Kursu" 
MMO Adana Şube Yönetim Kurulu Saymanı Mustafa DEMİR-
YÜREK`in açılış konuşması, Makina Mühendisi Ahmet DÖRT-
DEMİR`in eğitmenliği ve 29 üyemizin katılımıyla yapıldı.

23 Mart 2016 tarihinde, Niğde Üniversitesi Öğrenci Üyeleri-
mize yönelik, aldıkları eğitimleri pekiştirmelerini sağlamak 
amacı Emta Kablo`ya teknik gezi düzenlendi.Teknik gezi, 
ev sahipliğini Emta Kablo Müdürü ve MMO Adana Şube Yö-
netim Kurulu Başkan Vekili Ümit Galip UNCU`nun yaptığı, 
MMO Adana Şube Yönetim Kurulu Sekreteri Hüseyin KALAN-
TOR, MMO Niğde İl Temsilciliği Yürütme Kurulu Başkanı Sun-
gur ECEMİŞ ve 43 öğrenci üyemizin katılımıyla gerçekleşti.

18 Mart 2016 tarihinde, MMO Adana Şube Eğitim Salonu`n-
da "LPG Dolum Boşaltım Personeli Kursu" MMO Adana Şube 
Teknik Görevlisi Burçak KORUYUCU`nun eğitmenliği ve 11 
kursiyerin katılımıyla yapıldı.

18-20 Mart 2016 tarihleri arasında, MMO Adana Şube Eğitim 
Salonu’nda "Araçların LPG`ye Dönüşümü Mühendis Yetki-
lendirme Kursu" MMO Adana Şube Yönetim Kurulu Sekreteri 
Hüseyin KALANTOR`un açılış konuşması, MMO Adana Şube 
Teknik Görevlisi Ramazan ÜŞENMEZSOYLU`nun eğitmenliği 
ve 12 üyemizin katılımıyla yapıldı.
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ŞUBEMİZDEN HABERLER

TMMOB YÖNETİM KURULU BAŞKANI MEHMET 
SOĞANCI`NIN KATILDIĞI ÖĞRENCİ ÜYE TANIŞMA 
TOPLANTISI YAPILDI

23. DÖNEM 1. ŞUBE DANIŞMA KURULU TOPLANDI

ÖĞRENCİ ÜYELERE YÖNELİK ŞARA ENERJİ`YE TEKNİK 
GEZİ DÜZENLENDİ

23 Mart 2016 tarihinde, MMO Adana Şube Toplantı Salonu`n-
da Niğde Üniversitesi Öğrenci Üyelerimiz ile tanışma toplan-
tısı yapıldı. Oda Kuruluş Amacı, Faaliyetleri ve Oda-Öğrenci 
ilişkilerinin söz edildiği toplantıya, TMMOB Yönetim Kurulu 
Başkanı Mehmet SOĞANCI, MMO Adana Şube Yönetim Ku-
rulu Sekreteri Hüseyin KALANTOR, MMO Niğde İl Temsilciliği 
Yürütme Kurulu Başkanı Sungur ECEMİŞ, MMO Adana Şube 
Müdürü Elif DOĞRUYOL, MMO Adana Şube Öğrenci Üye Ko-
misyonu Üyeleri ve 52 Öğrenci Üyemiz katıldı.

02 Nisan 2016 tarihinde, MMO Adana Şube Toplantı Salo-
nu`nda, 23. Dönem Şube Danışma Kurulu 1.Toplantısı, MMO 
Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ekber ÇAKAR, MMO Yönetim Ku-
rulu Saymanı Tahsin AKBABA`nın ve 80 üyenin katılımlarıyla 
yapıldı. Danışma kurulu, Dönem sözcülüğünü Şubemizin 
yürüttüğü TMMOB Adana İl Koordinasyon Kurulunun 2014-

24 Mart 2016 tarihinde, öğrenci üyelerimizin aldıkları eğitim-
leri pekiştirmelerini sağlamak amacı ile Şara Enerji`ye teknik 
gezi düzenlendi. Teknik Gezi, MMO Adana Şube Yönetim 
Kurulu Sekreteri Hüseyin KALANTOR ve 17 öğrenci üyemizin 
katılımıyla gerçekleşti.

LPG DOLUM BOŞALTIM PERSONELİ KURSU YAPILDI

24 Mart 2016 tarihinde, MMO Adana Şube Eğitim Salonu`n-
da "LPG Dolum Boşaltım Personeli Kursu" MMO Adana Şube 
Teknik Görevlisi Burçak KORUYUCU`nun eğitmenliği ve 12 
kursiyerin katılımıyla yapıldı.

KOSGEB ADANA MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜNÜ  
ZİYARET ETTİK

24 Mart 2016 tarihinde, KOSGEB Adana Merkez Müdürlüğü-
nü ziyaret ettik. Ev sahipliğini KOSGEB Adana Merkez Müdürü 
Hüseyin ŞEN`in yaptığı, ortak çalışma alanına giren konular-
da görüş alışverişinde bulunulan ziyarete, MMO Adana Şube 
Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Emir KAVİ, Şube Yönetim Kuru-
lu Yedek Üyesi Mehmet Samim ALDIK, Şube Müdürü Elif DOĞ-
RUYOL ve Şube Teknik Görevlisi Arzu ÖZDAL İDEM katıldı.

"TEKNİK HİZMET DEĞERLENDİRME" TOPLANTISI 
YAPILDI

24 Mart 2016 tarihinde, MMO Adana Şube Yönetim Kurulu 
Üyeleri ve Şube Teknik Görevlilerin katıldığı "Teknik Hizmet 
Değerlendirme" toplantısı yapıldı.
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"KOSGEB DESTEKLERİ" SEMİNERİ YAPILDI

CHP ADANA İL YÖNETİMİ ŞUBEMİZİ ZİYARET ETTİ

2015 yılları faaliyetlerinin sunumunu içeren sinevizyon gös-
terimi ile başladı. MMO Adana Şube Yönetim Kurulu Başkanı 
Hasan Emir KAVİ`nin açılış konuşmasının ardından Şube Yö-
netim Kurulu Sekreteri Hüseyin KALANTOR Şube çalışmaları, 
Şube Yönetim Kurulu Saymanı Mustafa DEMİRYÜREK ise Şu-
bemizin mali durumu hakkında bilgilendirdi. MMO Öğrenci 
Komisyonu Üyesi Gizem NALICAN,  Danışma Kurulu Üyesi Ali 
ÖZDEMİR, MMO İskenderun İlçe Temsilciliği Yürütme Kurulu 
Başkanı Murat DURUKAN, MMO Hatay İl Temsilciliği Yürütme 
Kurulu Başkanı Ömer İYİEL, MMO Niğde İl Temsilciliği Yürütme 
Kurulu Başkanı Sungur ECEMİŞ‘in görüş ve önerilerini sunma-
ları ile devam eden toplantı, MMO Yönetim Kurulu Başkanı Ali 
Ekber ÇAKAR’ın konuşmasının ardından son buldu.

06 Nisan 2016 tarihinde, CHP Adana İl Başkanı Ayhan BARUT 
ve CHP İl Yönetiminden oluşan bir heyet şubemizi ziyaret 
ederek yeni seçilen yönetim kuruluna görevlerinde başarı di-
lediler. Ziyarete, MMO Adana Şube Yönetim Kurulu Başkanı 
Hasan Emir KAVİ, Şube Yönetim Kurulu Sekreteri Hüseyin KA-
LANTOR, Şube Yönetim Kurulu Yedek Üyesi Meltem SÖNMEZ 
KAYA ve MMO Onur Kurulu Üyesi Mehmet Selçuk GÖNDER-
MEZ ev sahipliği yaptı.

07 Nisan 2016 tarihinde, MMO Adana Şube Eğitim Salo-
nu`nda,"KOSGEB Destekleri" semineri yapıldı. Seminer, MMO 
Adana Şube Miem Sorumlusu Arzu ÖZDAL İDEM`in açılış ko-
nuşması, KOSGEB Kobi Uzmanı Oya DEMİR`in sunumu ve 40 
üyemizin katılımıyla gerçekleşti.

ADANA YAPI MÜTEAHHİTLERİ DERNEĞİ ŞUBEMİZİ 
ZİYARET ETTİ

04 Nisan 2016 tarihinde, Adana Yapı Müteahhitleri Derneği 
(AYAMDER) Başkanı Mustafa Fidan VURSAVUŞ ve AYAMDER 
Yönetim Kurulu Üyelerinden oluşan bir heyet şubemizi ziya-
ret ederek yeni seçilen yönetim kuruluna görevlerinde başarı 
dilediler. Ziyarete, MMO Adana Şube Yönetim Kurulu Başka-
nı Hasan Emir KAVİ, Şube Yönetim Kurulu Sekreteri Hüseyin 
KALANTOR ve Şube Yönetim Kurulu Üyesi Arzu PEKDUR ev 
sahipliği yaptı.

HAVALANDIRMA TESİSATI MÜHENDİS   
YETKİLENDİRME YAPILDI

09-10 Nisan 2016 tarihleri arasında, MMO Adana Şube Eği-
tim Salonu`nda "Havalandırma Tesisatı Mühendis Yetki-
lendirme Kursu" MMO Adana Şube Miem Sorumlusu Arzu 
ÖZDAL İDEM`in açılış konuşması, Makina Mühendisi Ali İN-
CE`nin eğitmenliği ve 22 üyemizin katılımıyla yapıldı.

SOĞUTMA TESİSATI MÜHENDİS YETKİLENDİRME 
KURSU YAPILDI

11-12 Nisan 2016 tarihleri arasında, MMO Adana Şube Eği-
tim Salonu`nda "Soğutma Tesisatı Mühendis Yetkilendirme 
Kursu" Makina Mühendisi Ali İNCE`nin eğitmenliği ve 17 üye-
mizin katılımıyla yapıldı.
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NİĞDE ÜNİVERSİTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ  
BÖLÜM BAŞKANI DOÇ. DR. MAHMUT ALKAN`I  
MAKAMINDA ZİYARET ETTİK

13 Nisan 2016 tarihinde, Niğde Üniversitesi Makina Mühen-
disliği Bölüm Başkanı Doç. Dr. Mahmut ALKAN`ı makamında 
ziyaret ettik. Şube çalışmaları ve Oda-Bölüm ilişkilerinin değer-
lendirildiği ziyarete, Niğde İl Temsilciliği Yürütme Kurulu Başka-
nı Sungur ECEMİŞ, Temsilcilik Yürütme Kurulu Saymanı Emin 
Özgür KOÇ, Temsilcilik Yürütme Kurulu Yedek Üyesi Hüseyin 
KARACA ve Temsilcilik Teknik Görevlisi Bekir TUNÇ katıldı.

HAVUZ TESİSATI MÜHENDİS YETKİLENDİRME KURSU 
YAPILDI

13-15 Nisan 2016 tarihleri arasında, MMO Adana Şube Eğitim 
Salonu`nda "Havuz Tesisatı Mühendis Yetkilendirme Kursu" 
Makina Mühendisi Ali İNCE`nin eğitmenliği ve 13 üyemizin 
katılımıyla yapıldı.

Ç.Ü. CEYHAN MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA 
MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİYLE TANIŞMA 
TOPLANTISI YAPILDI

21 Nisan 2016 tarihinde, Çukurova Üniversitesi Ceyhan Mü-
hendislik - Mimarlık Fakültesi`nde, Makina Mühendisliği Bö-
lümü Öğrencileri ile tanışma toplantısı yapıldı. Oda Kuruluş 
Amacı, Faaliyetleri, Oda-Öğrenci ve Oda-Bölüm ilişkilerinden 
söz edildiği toplantıya, MMO Adana Şube Yönetim Kurulu Sek-
reteri Hüseyin KALANTOR, Şube Yönetim Kurulu Yedek Üyesi 
Meltem SÖNMEZ KAYA, Şube Müdürü Elif DOĞRUYOL, Ç.Ü. 
Ceyhan Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Recep YURTAL, 
Dekan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Engin PINAR, Makina Mühen-
disliği Bölüm Başkanı Doç. Dr. Abdulkadir YAŞAR, Bölüm Öğre-
tim Üyeleri ve 50 öğrenci katıldı.

"BUHAR TESİSATI VE BUHAR EKİPMANLARI"  
SEMİNERİ YAPILDI

14 Nisan 2016 tarihinde, MMO Adana Şube Eğitim Salonu`n-
da,"Buhar Tesisatı ve Buhar Ekipmanları" semineri yapıldı. Se-
miner, MMO Adana Şube Yönetim Kurulu Sekreteri Hüseyin 
KALANTOR`un açılış konuşması, Makina Mühendisi Tarık GÜ-
NER`in sunumu ve 30 üyemizin katılımıyla gerçekleşti.

LPG TAŞIMA PERSONELİ KURSU YAPILDI

20 Nisan 2016 tarihinde, MMO Adana Şube Eğitim Salonu`n-
da "LPG Taşıma Personeli Kursu" MMO Adana Şube Teknik 
Görevlisi Burçak KORUYUCU`nun eğitmenliği ve 11 kursiyerin 
katılımıyla yapıldı.

İŞARETÇİ VE SAPANCI KURSU ADANA 
ÇİMENTO`DA YAPILDI

14-15 Nisan 2016 tarihleri arasında, Adana Çimento`da, "İşa-
retçi ve Sapancı Kursu" MMO Adana Şube Teknik Görevlisi 
Burçak KORUYUCU`nun eğitmenliği ve 55 çalışanın katılımıy-
la yapıldı.
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"OTOPARK DUMAN TAHLİYE, SIĞINAK HAVALANDIR-
MA VE MERDİVEN BASINÇLANDIRMA SİSTEMLERİ"   
SEMİNERİ YAPILDI

30 Nisan 2016 tarihinde, MMO Adana Şube Eğitim Salonu`n-
da, Şubemiz ve TTMD “Türk Tesisat Mühendisleri Derneği” 
tarafından ortaklaşa düzenlenen "Otopark Duman Tahliye, 
Sığınak Havalandırma ve Merdiven Basınçlandırma Sistemle-
ri" semineri yapıldı.Seminer, Makina Mühendisi Efe ÜNAL`ın 
sunumu ve 35 üyemizin katılımıyla gerçekleşti.

ÖĞRENCİ ÜYELERE YÖNELİK MERCEDES BENZ 
KOLUMAN`A TEKNİK GEZİ YAPILDI

26 Nisan 2016 tarihinde, Öğrenci Üyelerimizin aldıkları eğitim-
leri pekiştirmelerini sağlamak amacı ile Mercedes Benz /Kolu-
man`a teknik gezi düzenlendi. Teknik Gezi, MMO Adana Şube 
Yönetim Kurulu Sekreteri Hüseyin KALANTOR ve 40 öğrenci 
üyemizin katılımıyla gerçekleşti.

KAZAN OPERATÖRÜ YETİŞTİRME  KURSU 
DÖRTYOL DELTA RUBİS PETROL`DA  
YAPILDI 

25-28 Nisan 2016 tarihleri arasında, Dörtyol Delta Rubis Pet-
rol`da "Kazan Operatörü Yetiştirme Kursu" MMO Adana Şube 
Teknik Görevlisi Halil BULUCU`nun eğitmenliği ve 15 çalışanın 
katılımıyla yapıldı.

TAVAN VİNCİ OPERATÖRÜ YETİŞTİRME KURSU YAPILDI

22 Nisan 2016 tarihinde, MMO Adana Şube Eğitim Salonu`n-
da "Tavan Vinci Operatörü Yetiştirme Kursu" MMO Adana Şube 
Teknik Görevlisi Burçak KORUYUCU`nun eğitmenliği ve 13 kur-
siyerin katılımıyla yapıldı.

NİĞDE İL TEMSİLCİLİĞNDE LPG DOLUM BOŞALTIM 
PERSONELİ KURSU YAPILDI

25 Nisan 2016 tarihinde, MMO Niğde İl Temsilciliğinde "LPG 
Dolum Boşaltım Personeli Kursu" MMO Niğde İl Temsilciliği 
Teknik Görevlisi Bekir TUNÇ`un eğitmenliği ve 8 kursiyerin ka-
tılımıyla yapıldı.

ŞUBEMİZDEN HABERLER

KARBOĞAZI`NDA ÖĞRENCİ ÜYELERİMİZE YÖNELİK 
PİKNİK DÜZENLENDİ

30 Nisan 2016 tarihinde, 70 öğrenci üyemiz ve MMO Niğde İl 
Temsilciliği Yürütme Kurulu Başkanı Sungur ECEMİŞ`in katılı-
mıyla Karboğazı`nda piknik düzenlendi. Piknikte, çeşitli soh-
betler, oyunlar ile sınavlar ve ders stresinden uzaklaşan öğren-
ci üyelerimiz hoşça vakit geçirdiler.
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MMO 46. OLAĞAN GENEL KURUL VE SEÇİMLERİ YAPILDI

Odamızın 46. Olağan Genel Kurulu 5 Mart 2016 tarihinde Ankara`da Kocatepe Kültür Merkezi`nde,
seçimleri ise 6 Mart 2016 tarihinde Oda Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Genel Kurul divan başkanlığına TMMOB geçmiş dönem 
başkanlarından Kaya Güvenç oybirliğiyle seçildi. 99 bin 
155 üyeyi temsilen 1.014 delege üzerinden toplanan Genel 
Kurul’da Yönetim Kurulu’nun çalışma raporu değerlendi-
rilip, yeni dönem çalışma programının ana hatları belir-
lendi. MMO merkez hizmet binasında yapılan seçimlerde 
ise Oda yönetim, onur ve denetleme kurulları ile MMO‘yu 
TMMOB genel kurulu, yönetim kurulu, yüksek onur ve de-
netim kurullarında temsil edecek 100 delege seçildi.Genel 
kurulda delegelere, asansörlerde durum, işçi sağlığı ve iş 
güvenliği, ulaşım ve trafik politikalarında planlama ge-
rekliliği, ulaşımda demiryolu gerçeği, üretim zincirlerinde 
mühendislerin yeri ve yaşam koşulları/Gebze havzası örne-
ği, Türkiye‘nin enerji görünümü başlıklı MMO‘nun meslek 
alanlarıyla bağlantılı altı Oda raporu sunuldu.Genel Kuru-
lun açılış konuşmalarını MMO ve TMMOB başkanları yaptı.

Seçimler sonucunda;

Oda Yönetim Kurulu Asıl Üyeliklerine Ali Ekber Ça-
kar, Salim Melih Şahin, Yunus Yener, Tahsin Akbaba, Bedri 
Tekin, Nergiz Bilgin, Ercüment Şahin Çervatoğlu; Yedek 
Üyeliklere Elif Öztürk, Şayende Yılmaz, Goncagül Karakoç 
Aydoğan,  Abdullah Selçuk Soylu, Haydar Dirik, Vedat İrşi, 
İsmail Odabaşı

MMO’yu TMMOB Yönetim Kurulunda temsil etmek 
üzere Emin Koramaz, Hüseyin Atıcı, Tevfik Peker, 

TMMOB Yüksek Onur Kurulu’na Zeki Arslan, TMMOB 
Denetleme Kurulu’na İlter Çelik

MMO Denetleme Kurulu Asıl Üyeliklerine Haydar 
Şahin, Tarık Akmanlar, Osman Çakıl, Fikret Çaral, Orhan Tev-
fik Okuducu, Kahraman Dağdeviren, Abdullah Tekin, Meh-
met Simavi Bakır, Remzi Çakmaklı, Osman Serter, Mustafa 
Varel, Adil Kesten, Selda Ünver, Hasan Yitim, Gürsel Yayla; 
Yedek Üyeliklere Hüseyin Kaya, Hüseyin Dinçer, Satılmış 
Göktaş, Güner Mutlu, Semiha Öztan, Muharrem Tanju Sa-
rıca, Mehmet Emin Tümür, Oğuz Kepez, Erdal Taş, Aydın 
Güçkıran, Murat Sonat, Haluk Altay, Ali Doğan Coşgun, Le-
vent Tanrısever, Şehriban Özdemir,

MMO Onur Kurulu Asıl Üyeliklerine Mehmet Selçuk 
Göndermez, Rıza Erhan Kutlu, Nusret Doğan Albayrak, Sü-
leyman Solmaz, İbrahim Semih Oktay; Yedek Üyeliklere 
Mustafa Yazıcı, Cumhur Pekdemir, Ali Haydar Karaçam, Ne-
dim Kara, Sadettin Özkalender seçildiler.

46. Dönem Oda Yönetim Kurulu İçi Görev 
Dağılımı Yapıldı

TMMOB Makina Mühendisleri Odası’nın (MMO) 5-6 
Mart 2016 tarihlerinde yapılan olağan genel kurulunda 
seçilen 46. dönem oda yönetim kurulu üyeleri arasında 
görev dağılımı yapıldı. Oda Yönetim Kurulu’nun ilk top-
lantısında yapılan görev dağılımında Ali Ekber Çakar 
başkanlık, Nergiz Bilgin başkanvekilliği, Yunus Yener sek-
reterlik, Tahsin Akbaba saymanlık görevlerine getirildi.
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2008 yılında başlayan krizin yansımalarının ve ulusla-
rarası çelişkilerin arttığı, ekonomik çöküşün kendini gös-
terdiği, NATO ile Rusya-Çin arasındaki çıkar çatışmalarının 
arttığı, faşist, şovenist partilerin de yükselişe geçtiği bir dö-
nem söz konusudur. Mevcut dünya düzeninin ülkeler ve 
halklara etkileri, bölgesel-yerel savaşlar, daha fazla bağım-
lılık; mülteci akınları; sosyal hak kayıpları, ücret düşüşleri, 
işten çıkarmalar, güvencesiz çalışma biçimlerinin yaygın-
laşması, yeni vergi paketleri, zamlar, yoksullaşma, işsizlik, 
kısaca insanlık dışı yaşam koşulları olarak yansımaktadır. 

AKP iktidarı, bu çalışma dönemimizde iktidarını pekiştir-
miş; parlamenter sistemi dışlayan faşist yönelimi daha faz-
la açığa çıkmış, laiklik karşıtı gerici uygulamaları yoğunlaş-
tırmıştır. Son iki yılda ülkemiz, halkımız, TMMOB ve bütün 
ilerici güçler, sömürü, yolsuzluk ve baskı-zulüm iktidarının 
düşmanca saldırılarına maruz kalmıştır. 7 Haziran seçimleri 
sonrası, AKP faşizmi, sıkışmışlıktan çıkışını ve iktidarını tah-
kim etmenin yolunu Kürtlere savaş açmakta bulmuştur. 
Toplumdan yükselen barış ve demokrasi taleplerine, savaş 
ve katliamlarla karşılık vermiştir. Diyarbakır, Suruç, Ankara 
katliamları ve bölgede yüzlerce insanımızın öldürülmesi, 
halkın göçe zorlanması, iktidarın izlediği yanlış iç ve dış 
politikalarla doğrudan bağlantılıdır. Bu politikaların sonu-
cu olarak Ortadoğu ve özelinde Suriye ile ülkemiz savaş 
alanı haline gelmiştir. İktidarın Suriye’deki mezhepçi yakla-
şımları, cihatçı gruplara verilen destek, buna karşın barbar 
çetelere karşı savaşan Suriye halklarını terörize etmeye ça-
lışması, anlaşılır bir durum değildir.

AKP iktidarı; emek, barış, demokrasi güçlerine, toplum-
sal muhalefete, siyasete, temel hak ve özgürlüklere karşı 
mezhepçi ve faşist bir saldırı içindedir. TMMOB’nin öncülü-
ğünde, diğer emek ve meslek örgütlerinin çağrısı ve katı-
lımıyla 10 Ekim Ankara “Emek, Barış Demokrasi Mitingi”nin 
kana bulanması, bu saldırıların sayısız örneklerinden biridir. 
Emeği, barışı, demokrasiyi savunanlar katledilmiştir, katle-
dilmektedir. AKP’nin “yeni Türkiye”si, böyle bir Türkiye’dir.

AKP iktidarı, imar ve koruma alanlarıyla ilgili yaptığı 
düzenlemelerle birlikte rant imparatorluğunun önünde 
engel oluşturan Odalarımızı da hedef almıştır. Ülkemizde 
gerçekleşen ekonomik-siyasi-ideolojik-kültürel-toplumsal 
dönüşümler ile TMMOB’nin dönüştürülmesi arasında ya-
pısal bağlantılar bulunmaktadır. Mühendislik hizmetleri, 
uygulamaları ve mevzuatımız neoliberal rantçı dönüşüm 
süreci tarafından belirlenmektedir. Odalarımızın ve TM-
MOB’nin sağlam, kurumsallaşmış yapısı, iç işleyiş gelenek-
leri; çağdaş, cumhuriyetçi, ilerici, demokratik, laik ve rant 
karşıtı çizgisi, önlerinde bir engeldir. TMMOB mevzuatını 
değiştirmeye yönelik adımlar bu çerçeve içinde gündeme 
getirilmektedir. 

Ülke gündemine dayatılan ve AKP’nin “yeni Türkiye”sini 
tamamlayıcı öneme sahip “başkanlık sistemi” ile “dayatma-
cı anayasa” konusu, hem Türkiye’nin bütününü hem de Bir-
liğimizi, TMMOB Yasası’nı ilgilendirmektedir. Genel Kurulu-
muz, AKP’nin kamusal üretim, kamusal hizmet, kamusal 
denetim olgularını tamamen ortadan kaldıracak; neolibe-
ral programı totaliter, İslamcı faşist bir kurguyla tamamla-
yacak olan yeni anayasa ve başkanlık sistemi girişimlerine 
tam bir görüş birliği içinde “hayır” demiştir. 

TMMOB Makina Mühendisleri Odası 46. Olağan  
Genel Kurulu, tam bir görüş birliği içinde;

•	 Soma’da,	 Mecidiyeköy’de,	 işçi	 servislerinde,	 Kayseri’de,	
Yalvaç’ta, Şırnak’ta, Ermenek’te, “iş kazası” görünümündeki 
bütün iş-işçi cinayetlerini; bu cinayetlerin temel nedeni olan 
azami kâr güdüsü ile esnek, taşeron çalışma sistemini, özel 
istihdam büroları, kiralık işçilik ve güvencesiz, esnek çalışmayı, 

• İş cinayetlerinin “kadere” ve “fıtrata” bağlanmasını

•	Düşünce,	toplanma,	örgütlenme,	basın	özgürlüğü	ve		baraj-
sız siyaset yapma hakkını engelleyen bütün  anti-demokratik 
uygulamaları, 

TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI 
46. OLAĞAN GENEL KURUL SONUÇ BİLDİRİSİ 

TMMOB Makina Mühendisleri Odası (MMO) 46. Olağan Genel Kurulu, 5 Mart 2016 tarihinde Ankara Kocatepe 
Kültür Merkezi’nde 782 delegenin katılımıyla gerçekleşmiştir. 99 bin 155 üyesi, 23 bin 627 öğrenci üyesi, 18 Şube, 
98 il-ilçe temsilciliği, 5 mesleki denetim bürosu, işyeri temsilcilikleri ile örgütlü Odamızın 46. Olağan Genel Kuru-
lu, aşağıdaki sonuç bildirisini örgütümüze ve kamuoyuna sunar. 
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• Kürt sorununda oyalamacı, aldatmacı, katliamcı, tasfiye-
ci ve faşizan savaş politikalarını, 

• İşçilere, köylülere, öğrencilere, kadınlara, çocuklara bü-
tün halka yönelik tanklı-TOMAlı-gazlı-coplu-mermili dev-
let terörünü, 

•	Yargı	usulsüzlüklerini,	cezaevi	zulümlerini,	

• Kadınlar üzerinde estirilen terörü, kadın cinayetleri ve is-
tismarını, kadın-erkek eşitsizliklerini, öldürülen  kadınların 
bedenlerinin teşhir edilmesini ve kadın üzerinden siyaseti,

•	Cinsiyetçi	politikaları,	LGBTİ	bireylere	saldırıları,

• “Çocuk gelin” rezaletini, çocuk işçi sömürüsünü, 

•	Eğitimi	tamamen	gericileştiren,	piyasaya	açan	uygulamaları,	

• Bütün toplumsal yaşamda dinselleştirme, mezhepçilik, ge-
ricilik, şeriatçı ideoloji ve kültüre uygun fetvalar, açıklama-
lar ve uygulamaları,

•	Cumhuriyet,	demokrasi,	laiklik	ve	barış	düşmanlığını,	

• Savaş kışkırtıcılığını, gizli servisler ile kontra güçlerin  
provokasyonlarını, yargısız infazları ve bütün katliamları 
kınamaktadır. 

TMMOB Makina Mühendisleri Odası 46. Olağan   
Genel Kurulu, yine tam bir görüş birliği içinde; 

• Kapitalizme, onun neoliberal dönem uygulamalarına, 
Erdoğan-AKP diktatörlüğüne, sömürü, rant, yolsuzluk, 
rüşvet, baskı, zulüm, katliam düzenine karşı direnenlere, 

•	Grevli	toplu	sözleşmeli	sendikal	hakları	için	mücadele	eden	
emekçilere, 

• Toprağına, suyuna, deresine, ormanına, ülkesinin doğal 
kaynaklarına sahip çıkan köylülere, 

•	 Gezi	 Parkının	 birleşik	 direniş	 soluğunu	 Artvin	 Cerattepe’de	
sürdüren halkımız ve onunla dayanışan kardeşlerimize, 

• Kentsel-kırsal bütün kamusal alanlara sahip çıkan, rant 
yağmasına direnen herkese, 

•	 Sağlığın	 herkes	 için	 eşit	 ve	 ücretsiz	 olması	 için	 mücadele	
eden sağlık emekçilerine, 

• Halkın haber alma hakkının ve bağımsız haberciliğin sesi 
olan basın emekçilerine, 

•	 Sömürü,	 şiddet	 ve	 ayrımcılığa	 karşı	 mücadeleyi	 yükselten	
kadınlara, 

• Gerici, piyasacı laiklik karşıtı eğitim sistemine direnen ai-
leler, kamu çalışanları, akademisyenler, liseli ve üniversiteli 
öğrencilere; bilimsel-laik eğitim isteyen aydınlık yüzlere, 

•	Emperyalist	işgal	ve	müdahalelere	karşı	direnen	Suriye	halk-
larına,  

• Barış isteyen akademisyenlere, 

•	Emek,	barış,	demokrasi	bütünlüğü	için	mücadele	edenlere,	

• Halk olmaktan kaynaklı doğal hakları için direnen Kürt 
halkına, 

•	Anadilde	eğitim	için	mücadele	edenlere,

•	Türkiye’nin,	bölgenin,	dünyanın	geleceğini	düşünen	ve	mü-
cadele eden kardeş ve dost güçlere dayanışma selamlarımızı 
ve kurumsal desteğimizi iletmeyi karar altına almıştır. 

Odamız, yeni çalışma döneminde, yukarıda sıralanan 
sorunların köklü bir tarzda aşılması ve insanca başka bir 
yaşam, başka bir Türkiye için; eşitlikçi, özgürlükçü, ba-
rış içinde, demokratik, laik, sanayileşmiş, kalkınmış, tam 
bağımsız Türkiye için mücadeleye kararlılıkla devam 
edecektir. 

Yaşasın MMO Örgütlülüğü!     
      Yaşasın TMMOB Örgütlülüğü!

TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI
46. OLAĞAN GENEL KURULU
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PARALEL İLE ÇALIŞMIYORUZ AMA KAFAMIZIN DİKİNE GİDİYORUZ

PARALEL İLE ÇALIŞMIYORUZ AMA KAFAMIZIN DİKİNE GİDİYORUZ

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, Cumhurbaşkanı'nın TMMOB'yi hedef alan
açıklamaları üzerine 22 Nisan 2016 tarihinde bir basın açıklaması yaptı.

Cumhurbaşkanı, dün bir açılış töreninde yaptığı konuşmada yine TMMOB’yi hedef alarak,
TMMOB’yi adına “paralel” dediği eski yol arkadaşlarıyla çalışmakla suçlamıştır.

Cumhurbaşkanı açıklamasında “Bizim yaptıklarımıza 
bunların hayali bile ulaşamaz” demiştir.

Bu cümleye tamamıyla katılıyoruz. Çünkü, yalnızca biz 
değil, bu ülkede yaşayan hiç kimsenin hayal edemeyeceği 
bir dönüşüm yaşanmıştır 14 yılda. Mesela kamunun elinde 
tek fabrika, tek kamu hizmeti kalmamıştır. Sağlıktan, gü-
venliğe ve eğitime kadar her şey özelleştirilmiştir. Vatan-
daşın bütün kişisel verileri telekomünikasyon, elektrik ve 
doğalgaz şirketlerine verilmiştir; genetik yapısı dahi özel 
hastane acillerinde depolanmaktadır.

Vatandaş her satış işlemi ile yeniden ve yeniden özel 
şirketlerin metası haline getirilmektedir.

Kamunun ortak varlığı olan kıyılar, ormanlar, limanlar, 
dereler ve meralar Bakanlar Kurulu kararlarıyla şirketlere ve 
kişilere peşkeş çekilmektedir. Bununla da yetinilmemekte; 
kentlerimize, konutlarımıza ve yaşam alanlarımıza dönü-
şüm gerekçeleriyle el konulmaktadır. Özel mülkiyet de te-
minat altında değildir. Vatandaşı koruyacak hiçbir hukuki 
güvence kalmamıştır.

Ülkemiz mezhep ve etnik aidiyet temelinde kamplaştı-
rılmış, küçük bir kıvılcım ile kopacak bir iç savaşın eşiğine 
gelmiştir.

AKP’nin yerlere göklere sığdıramadığı dış politikası böl-
ge coğrafyamızı ve denizlerimizi artık bir mezarlık haline 
getirmiştir. NATO ülkemizde her yere yerleşmiştir.

Güvencesiz, işsiz, geleceği iktidarın iki dudağı arasında 
insanların yaşadığı, dokunsan dağılacak bir ülkeyi hayal et-
mek kolay mıydı sayın Cumhurbaşkanı?

AP’ye gelince; Irak, Yugoslavya, Afganistan, Libya, Suri-
ye, Ukrayna’yı kan gölüne çevirip, göçmenleri yollarda, de-
nizlerde öldürenlerle, “geri alım” anlaşmasını TMMOB’nin 
yaptığını düşünen olmasa gerek! Ayrıca, şu anda her Ba-

kanlık hangi hizmeti sunacaksa AB projesi adı altında hiz-
metleri ihale etmektedir. İş Kurma ve Hizmetlerin Serbest 
Dolaşımı adı altında müzakere edip, Türkiye vatandaşlarına 
iş alanı bırakmayan projelere karşı çıkmak suçsa, evet bu 
konuda biz suçluyuz. Uluslararası sermayenin ve işbirlikçi-
lerinin ülkeyi yağmalamalarına seyirci kalamayız çünkü biz 
bu ülkenin evlatlarıyız ve ülkemizle bağlarımızı kimsenin 
koparmasına izin veremeyiz. Biliyoruz ki, bu ülke yoksa biz 
de yokuz, hak da hukuk da…

Bizler kendi ülkesinde sömürge mühendis, mimar ve 
şehir plancısı olmaya razı olamayız.

“Paralel”le hiç kesişme noktamız olmadı. Kesişenler dü-
şünsün.

Ülkenin kurumlarını, toprağını-suyunu, ormanını-me-
rasını, kıyısını-kumunu, parsel parsel yağmalamadık. Hep 
yağmanın karşısında olduk, teşhir ettik.

Paralel ile çalışmıyoruz ama kafamızın dikine gidi-
yoruz. Ülkemiz, halkımız, mesleğimiz ve geleceğimiz 
için büyük bir aşkla çabalıyoruz. 

Bilimi ve tekniği emperyalizmin ve sömürgenlerin 
değil emekçi halkımızın hizmetine sunmakta kararlıyız!

Tarih yargılayacaksa böyle yargılasın...

 

Mehmet SOĞANCI
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
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ENSAR DAVASININ TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ
TMMOB Yönetim Kurulu Üyeleri Gölay Şakiroğulları ve Kemal Zeki Taydaş ile TMMOB Kadın Çalışma Grubu 

Başkanı A. Ülkü Karaalioğlu, Karaman Adliyesi'nde 20 Nisan 2016 tarihinde görüşülmeye başlayan
"Ensar Vakfı Davası" için Karaman'a giderek, bir basın açıklaması yaptı.

AKP’nin 14 yıllık iktidarında demokrasi, özgür düşünce 
ve bilim yok sayılarak getirildiğimiz Ortaçağ karanlığında 
çocuklara yönelik cinsel saldırı ve tecavüz olayları da hızla 
artmıştır.

Bu karanlığın en büyük nedeni laik eğitim sisteminin 
AKP tarafından tasfiye edilerek tarikat ve cemaatler eline 
bırakılmasıdır.

En son Ensar Vakfı’na bağlı ev ve yurtlarda bir öğretmen 
tarafından 45 çocuğa tecavüz edilmesi gelinen karanlık 
noktayı gözler önüne sermiştir. Tümüyle denetim dışı bıra-
kılmış, kapalı kapılar ardında yürütülen “eğitim” adı altında 
çocuklar korumasız bırakılmış, bir de üstüne, yaşananlar 
Aile Bakanı tarafından “bir defadan bir şey olmaz” şeklinde 
değerlendirilerek, çocuklarımız bir kez daha hükümet eliy-
le yaralanmıştır. AKP zihniyeti, çocukları korumak yerine 
yandaş vakfı korumayı tercih etmiştir.

Ensar Vakfı’yla simgeleşen çocuk taciz ve tecavüzleri 
aslında AKP’nin politikalarıyla örülmüş bir yolun geldiği 

noktadır. 4+4+4 eğitim sistemi, eğitimde imam-hatipleş-
tirme, ortaöğretimde türbanın serbest bırakılması, kız ço-
cuklarının erken yaşta evliliğe teşvik edilmesi, çocuk işçili-
ğini onaylayan politikalar, cehenneme giden yolun taşları 
olmuştur.

Bugün artık bir milattır. AKP’nin yarattığı sistemin tüm 
karanlığı gözler önüne serilmiştir. Artık ne yargı ne de vic-
danı olan AKP’li siyasetçiler bunu “bir kerelik”, “Saygın hal 
indirimi” gibi tutumlarla geçiştiremez.

Ülkemizin geldiği noktada yapılması gereken, tüm ta-
rikat ve cemaat okullarının, yurtlarının kapatılması; eğitim 
laik ve kamusal hale getirilmesi; çocuklarımızın dogmalar-
la değil pozitif bilimle yetiştirilmesidir.

Örgütümüz TMMOB, çocuklarımızı gericiliğin karanlığı-
nın teslim almasına izin vermeyecek, Ensar davasının ta-
kipçisi olacaktır.
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TMMOB-TTB SOMA MADEN FACİASI İNCELEME RAPORU AÇIKLANDI

CERATTEPE’DE KEŞİF VE BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ GERÇEKLEŞTİ

Artvin Cerattepe’de Cengiz Holding’in maden arama projesine karşı açılan davanın keşif ve bilirkişi incelemesi 
14 Mart Pazar günü gerçekleştirildi.

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) ve 
Türk Tabipleri Birliği (TTB), Soma Eynez maden ocağında 
yaptıkları inceleme sonrası değerlendirmelerini rapor hali-
ne getirdi. Soma Maden Faciası İnceleme Raporu, 12 Nisan 
2016 tarihinde TMMOB'de düzenlenen bir basın toplantısı 
ile kamuoyuna açıklandı.

Basın toplantısına, TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Meh-
met Soğancı, TTB Merkez Konseyi Başkanı Bayazıt İlhan ile 
inceleme heyetinde yer alan komisyon üyeleri katıldı.

TMMOB'den Maden Mühendisi Mehmet Torun, Maden 
Mühendisi Serdar Ömer Kaynak, Jeoloji Mühendisi Ayhan 
Kösebalaban, Elektrik Mühendisi M. Kemal Sarı, Makina 
Mühendisi Bedri Tekin ile Türk Tabipleri Birliği'nden İşyeri 
Hekimi Doktor Atınç Kayınova'dan oluşan komisyonun 
hazırladığı rapora ilişkin basın açıklaması TMMOB Yönetim 
Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı tarafından okundu.

Cerattepe’de yapılmak istenen projenin Çevresel Etki 
Değerlendirmesi (ÇED) olumlu kararının iptali için açılan 
davaya TMMOB’ye bağlı Odalar da müdahil olmuş, ayrıca 
“TMMOB Cerattepe Raporu” hazırlanarak kamuoyu ve ilgi-
liler ile paylaşılmıştı.

Artvin-Cerattepe’deki maden sahasında mahkeme ta-
rafından yapılan keşfe, TMMOB adına Yönetim Kurulu üye-
leri Mehmet Torun, Zeyneti Bayrı Ünal, Cemalettin Küçük, 
TMMOB Artvin İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Hakan Ya-
vuz, TMMOB Hukuk Danışmanı avukat Nurten Çağlar ve 
Oda temsilcileri de katıldı.
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NÜKLEERE İNAT, YAŞASIN HAYAT

Çernobil nükleer felaketinin 30'uncu yıldönümünde 
binlerce kişi nükleer santral yapılmak istenen Sinop’ta 
buluştu. Nükleer Karşıtı Platform (NKP)’un çağrısıyla 24 Ni-
san 2016 Pazar günü düzenlenen mitinge nükleer santral 
yapımına devam edilen Mersin ile altın madenine karşı 
mücadele eden Artvin’in yanı sıra Türkiye’nin birçok ken-
tinden katılım oldu. Mitinge TMMOB de destek verdi.

Miting için saat 11.00’den itibaren Sinop eski otogarın-
da bulunan Diyojen Heykeli önünde buluşan binlerce kişi 
“Nükleer santral istemiyoruz” yazılı pankartlar ve "Nükleere 
inat, yaşasın hayat" sloganı eşliğinde, Uğur Mumcu Mey-
danı'na yürüdü. Birçok kişi mitinge çocuklarıyla beraber 
katıldı. Ellerinde balonlarla yürüyen çocuklar, attıkları slo-
ganlarla alkış aldı. Sinoplu balıkçılar da teknelerine nükleer 
karşıtı dövizler asarak, mitinge destek verdi.

Miting alanında konuşan NKP Yürütme Kurulu Üyesi 
ve Tertip Komitesi Başkanı Murat Şahin, yaşam alanlarının 
miras değil emanet olduğunu ve bu emanetleri gelecek 
kuşaklara taşınmak zorunda olduklarını belirtti.

Çernobil ve Fukuşima nükleer felaketlerinin etkilerinin 
hâlâ devam ettiğini belirten Şahin, ''Uluslararası şirketler ve 
siyasi iktidarların bitmek tükenmek bilmeyen rant hırsları 
uğruna nükleer santraller, HES'ler, ve termik santraller yap-
mak için sahte ÇED raporlarıyla doğayı ve yaşam alanları-
mızı katlediyorlar. Çernobil'in 30'uncu yılında nükleeri de-
ğil doğayı, ölümü değil yaşamı savunanlar olarak yan yana, 
omuz omuza alanlardayız. Ne Sinop'ta, ne Akkuyu'da ne 
de ülkemizin herhangi bir yerinde nükleer santral kurul-
masına izin vermeyeceğiz" dedi.

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğan-
cı ise, "Türkiye'nin ve dünyanın hiçbir yerinde nükleer 
santral istemiyoruz. Güvenlik ve katı atık sorunu olan 
nükleer santraller, insanlık için büyük bir tehdit. Bizler 
ülkemizde nükleer santral istemiyoruz” diye konuştu.

23



MMO VE TMMOB ‘DEN HABERLER

SANAYİNİN SORUNLARI VE ANALİZLERİ (XV)

SANAYİDE MALİYETLER VE FİYATLAR ARTIYOR
• Makina Mühendisleri Odası araştırmasına göre dolarla girdi ithali artışı ile 2015‘te başlayan maliyet ve  

fiyat artışları sürecek. 

• Dayanıklı tüketim mallarındaki 2015 fiyat artışları ortalama yüzde 15‘i buldu. Maliyetlerin fiyatlara yansıtılmasıyla 
2016 enflasyonunun çift haneye sıçraması güçlü olasılıklar arasında. 

TMMOB Makina Mühendisleri Odası (MMO), her ay iktisatçı-yazar Mustafa Sönmez‘in katkısıyla hazırladığı sanayinin 
sorunları bülteninin on beşincisini "Sanayide maliyetlerin artışı ve fiyatlara yansıması" konusuna ayırdı. TÜİK, TCMB ve 
Hazine Müsteşarlığı verileri kullanılarak yapılan araştırmada 2015‘teki üretici fiyatlarının ayrıntısı incelendi ve enflasyona 
yol açan döviz fiyatları ile diğer maliyet kalemleri üstünde duruldu.

Araştırmanın bulguları şu başlıklarla ifade edildi:

•	2014‘te	belirginlik	kazanan	ve	2015‘te	hızlanan	TL‘nin	do-
lar karşısındaki değer kaybı, ithal girdiyi yoğunlukla kullanan 
birçok	sanayi	dalında	maliyet	artışlarına	yol	açtı.	2015‘te	çeşitli	
ev elektroniği, elektrikli cihazlar, beyaz eşya ve otomobil fiyat-
larında,	ortalama	13-15	dolayında	fiyat	artışları	kaydedildi.	

• 2015‘te mobilya, tekstil, elektrikli teçhizat, makine, 
metal ürünler, bilgisayar-elektronik sanayilerinde fiyatlar 
yüzde 10-14 arasında arttı. Bu sektörlerin çoğu ithal girdi 
kullanımı yüksek sektörlerdir ve kurlardaki yükselişin sür-
mesi ile fiyat artışları da sürebilecektir. 

•	2015‘te	en	yüksek	zam	gören	sanayi	ürünü,	elektrikli	sü-
pürge oldu ve yüzde 66 artış gördü. Bunu cep telefonlarının 
yüzde	 58	 ile	 izlediği	 gözlendi.	 TV	 setleri,	 bilgisayarlar,	 fırın,	
klima gibi beyaz eşya kategorindeki ürünler de en çok zam-
lanan sanayi ürünleri oldu. Buzdolabı ve çamaşır makinesi-
nin	de	fiyatları	2015‘te	yüzde	15-16	dolayında	artırıldı.	Dizelli	
otomobillerin	 2015‘te	 yüzde	 17,	 benzinlilerin	 yüzde	 14	 zam	
gördükleri	 ve	 önceki	 6	 yılın	 fiyat	 artış	 ortalamasını	 8	 puan	
geçtikleri anlaşılıyor. 

• Konutta 2011-2015 dönemi ortalama yıllık fiyat artışla-
rı yüzde 12,7‘ yi bulmaktadır. Aynı dönemde sanayi ürünle-
rinin ortalama yıllık artışı yüzde 7‘dir. Bu da konuttaki fiyat 
artışlarının, sanayi ürünlerinin ortalama fiyat artışını 6 pua-
na yakın geride bırakması demektir. 

•	Konut	satışlarının	dörtte	birinin	gerçekleştiği	İstanbul‘da	
2015‘te	 fiyatların	 yüzde	 23‘e	 yakın	 arttığı	 anımsandığında,	
sanayi	fiyatlarıyla	farkın	18	puana	yakı	n,	devasa	bir	boyuta	
çıktığını	ayrıca	hatırlatmak	gerekir.	Bu	da	özellikle	son	10	yıl-
da konuta, özellikle İstanbul‘da yatırımın neden öncelik aldığı 
sorusuna bir başka yanıt sayılabilir. 

• Özellikle dövizin ucuz olduğu zamanlarda üretim kur-
gusunu ithal girdiye bina etmiş sanayi dalları, işyerleri, kur-
daki sıçramalar karşısında artan maliyetlerini fiyatlara yan-
sıtmaya mecbur hissediyorlar. Hammaddenin, girdilerin, 
toplam maliyette yüzde 60‘a yakın payının olduğu imalat 
sanayiinde, bu yansıtmanın sürme ihtimali yüksektir.

•	Bunun	yanı	sıra,	 imalat	sanayii	maliyetlerinde	yüzde	16	
ağırlığı	 olduğu	bildirilen	 işçi	ücretlerinde	de	2015‘ten	başla-
yan	ve	özellikle	2016‘da	hissedilecek	bir	artış	söz	konusudur.	
Asgari	ücrete	 yapılan	yüzde	30	dolayındaki	artışın	bir	 kısmı	
Hazine‘ce karşılanmakla beraber, zamlara bahane gösteril-
mektedir. 

• Enerjide dünya fiyatlarında yaşanan düşüş ise ürünle-
rin maliyet azalışlarına yol açacak bir enerji ucuzlamasıyla 
sonuçlanmamıştır. Enerji kaleminin toplam maliyetlerde 
payı yüzde 5 dolayındadır. Bu nedenle bu kalemde fiyat 
düşüşleri yaşansa bile, bu, toplam maliyet artışlarını telafi 
edecek boyutta olmayacaktır. 

•	Maliyet	artışlarının	fiyatlara	yansıtılması	ile	artacak	fiyat-
ların talep tarafında nasıl bir etki yapacağı ise merak konusu-
dur. Bu fiyatların hem iç hem de dış talebi düşürmesi birçok 
sanayi firmasına zor zamanlar yaşatabilecektir.
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İŞ CİNAYETLERİNDEN ‘‘DE’’ SİYASİ İKTİDAR  
SORUMLUDUR!

03.03.2016 tarihinde Zonguldak/Kozlu Maden Faciasının yıldönü-
mü sebebiyle TMMOB tarafından 2013 yılında İş cinayetleriyle mü-
cadele günü olarak ilan edilmiş ve İş cinayetlerine ülkemizin her ye-
rinde dikkat çekilmiştir.  Atatürk Parkında yapılan basın açıklamasını 
TMMOB Adana İKK adına Maden Mühendisleri Odası Adana Şube 
Başkan Vekili Mehmet Yılmaz okudu. Yapılan açıklamada hükümetin 
‘Kiralık İşçilik’ yasa teklifinin geri çekilmesi gerekliliği vurgulandı.

TMMOB’Lİ KADINLAR : KADINLAR VARDIR KADINLAR HER YERDE!

07.03.2016 tarihinde TMMOB Adana İl Koordinasyon Kurulu Kadın Komisyonu 8 Mart Programları doğrultusunda, Seyhan Beledi-
yesi’nin İboOsman Seymer Kurs Merkezinde ki kadınlarla buluşarak ‘Kadın Emeği’ üzerine söyleşi gerçekleştirdi. Toplumsal Cinsiyet 
Eşitsizliği, Kadına Yönelik Şiddet ve Kadın Emeği üzerine yapılan karşılıklı konuşmaların ardından kadınların dayanışması ve birlikte 
mücadele üzerine söyleşi sonlandı. Seymerli Kadın Kursiyerler, TMMOB’ li Kadınların ziyaretinden memnuniyetini ifade ederken daha 
çok bir arada olacaklarını ve dayanışmalarını güçlendireceklerini ifade ettiler. TMMOB’ li Kadınlar ise yaşamın her alanında kadınların 
ortak sorunlarının olduğunu, bu sorunların yaşamın yarısını oluşturan kadınların ister tarım işçisi olsun, ister mühendis, ister işsiz kim-
liği, statüsü fark gözetmeksizin muhafazakar yaşam dayatmalarıyla kadının eve kapatılmasına, çalışma yaşamının dışına atılmasına ve 
çalışan kadınların da sürekli hak gasplarına uğratılmasına karşı ancak bütünlüklü bir mücadeleye gereksinim olduğunu söylediler. Ortak 
sorunlara ortak mücadeleyle karşılık vereceklerini ifade eden TMMOB’ li Kadınlar, yaşamın tüm alanlarındaki kadınlarla dayanışmayı 
büyüteceklerini ifade ettiler.

TMMOB’Lİ KADINLAR 8 MART PROGRAMLARINI 
AÇIKLADI

04.03.2016 tarihinde TMMOB Adana İl Koordinasyon Kurulu Ka-
dın Komisyonu adına 8 Mart Etkinlik Programını açıklayan Makina 
Mühendisi Arzu Özdal İdem, 2014 yılında 294, 2015 yılında ise yak-
laşık 300 kadının katledildiğine dikkat çekti. İdem açıklamasını şu 
sözlerle sonlandırdı:

‘‘Bizler özgürlük tutkumuzla,  bulunduğumuz her yerde bizi ezen-
lere, sömürenlere karşı güçlü ve örgütlü olarak her günü 8 Mart’a 
çevireceğiz. Kapitalizme ve erkek egemenliğine karşı; cinsiyetçiliğin, şiddetin, sömürünün, tacizin, tecavüzün tüm izlerini yeryüzünden 
silmek için tüm kadınları mücadeleye çağırıyoruz.  Safımız evde, okulda, sokakta, işyerinde sömürü ve şiddete karşı birleşenlerin yanıdır.’’
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TMMOB’Lİ KADINLAR: KADINLAR VARDIR  
KADINLAR HER YERDE!

08.03.2016 tarihinde TMMOB Adana İl Koordinasyon Kurulu 
Kadın Komisyonu 8 Mart Programları doğrultusunda, Adana'da 
2010-2015 yılları arasında erkekler tarafından öldürülen 65 kadın 
için Beyaz Evler Mahallesi'ndeki çamlık alanında fidan dikildi. 

TMMOB Adana İl Koordinasyon Kurulu Kadın Komisyonu tarafın-
dan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle düzenlenen etkinliğe 
çok sayıda kadın katıldı. Burada konuşan Gıda Mühendisleri Oda-
sı Şube Yönetim Kurulu Üyesi Gülşah Batman, "Bugün kadınların, 
kadın olmaktan dolayı yaşadıkları olumsuzlukların yanı sıra kadın 
erkek emekçiler hep birlikte emeğin sömürülmesine, cinsiyet ayı-
rımcılık ve baskıya karşı Clara Zetkin'lerden süregelen mücadelenin ifade bulduğu bir gündür. Bugün yoz ve hoyrat ellere ve dillere 
karşı, yaşama, şefkat ve emeğiyle direnmiş ve direnmekte olan kadınlarımızın günüdür. Bugün kadın emekçilerin sömürüye, baskıya, 
zulme, haksızlığa, eşitsizliğe karşı tüm dünyada ve ülkemizde mücadele ve dayanışma günüdür. Bugün, kadını aşağılayan, emeğini ve 
bedenini sömüren her türlü çağdışı zihniyete, bu zihniyetleri besleyen sistemlere karşı özgür birey olma, geleceği birlikte kurma, omuz 
omuza durma günüdür.  Batman, 2010 ile 2015 yılları arasında Adana'da yaşanan kadın cinayetlerinde hayatını kaybeden kadınların 
anısını sembolik olarak ta olsa yaşatmayı amaçlıyoruz. Ağaç tıpkı kadın gibi üretir, şefkatini esirgemez, doğa ve insana kendi bedenin-
den kendinden eksilterek sunar sunacağını bu bakımdan ağaç, kadın ile özdeştir. İşte bu düşünceden hareketle bugün erkek şiddeti 
sonucunda kaybettiğimiz her bir kadın için birer fidan dikme etkinliği gerçekleştirmek üzere bir aradayız. Umuyoruz ki bugün dikti-
ğimiz bu fidanlar her geçen gün büyürken beraberinde şiddeti, kavgayı, savaşı yok edecek yerine sevgiyi, aşkı, paylaşım duygularını 
yeşertecektir" şeklinde konuştu.

TMMOB’Lİ KADINLAR: KADINLAR VARDIR KADINLAR HER YERDE!

08.03.2016 tarihinde TMMOB Adana İl Koordinasyon Kurulu Kadın Komisyonu 8 Mart Programları doğrultusunda, Mustafalar Köyünde 
tarım işçisi kadınlarla buluşarak ‘Kadın Emeği’ üzerine söyleşi gerçekleştirdi. TMMOB Adana İl Koordinasyon Kurulu Kadın Komisyonu Baş-
kanı Ayten Dolançay, ‘‘Kadınlara yeni haklar verilirmiş gibi gösterilen tüm yasal düzenlemelerin altında “kadının en önemli kariyeri analıktır” 
ya da “kadınlar iş aradığı için işsizlik yüksek” diyen zihniyet tarafından yönetildiğimizi ifade ettiler. Bu nedenle yerellerde de kadınların sosyal, 
ekonomik, siyasal, kültürel hakları için daha katılımcı ve birlikte mücadele etmesinin önemi vurgulandı. Ortak sorunlara ortak mücadeleyle 
karşılık vereceklerini ifade eden TMMOB’ li Kadınlar, yaşamın tüm alanlarındaki kadınlarla dayanışmayı büyüteceklerini ifade ettiler.’’
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NÜKLEERSİZ BİR DÜNYA VE TÜRKİYE

11.03.2016 tarihinde Çukurova Gazeteciler Cemiyetinde, Ada-
na Nükleer Karşıtı Platform (NKP), Fukuşima nükleer felaketinin 5. 
Yılında, nükleersiz bir dünya ve Türkiye çağrısını yineledi, “Nükleer 
santraller ülkemiz elektrik ihtiyacı için ne bugün, ne de gelecekte 
zorunlu değildir.” açıklamasında bulundu. Gıda Mühendisleri Odası 
Başkanı Şehmus Alpaslan açıklamasında şu görüşlere yer verdi:

“Nükleer felaketler ve yaşanan acılar sonrası iyice anlaşılmıştır ki; 
elektrik enerjisinin temininin kaynaktan tüketiciye gidinceye kadar tüm evrelerinde çevre ile uyumlu, tesisin yapılacağı yerdeki çevre 
halkının onayını alarak ve toplumsal denetime tabii olarak, doğal yapıyı bozmadan ve çevrede yaşayanlara yaşamsal zararlar vermeye-
cek yapıda olması gereklidir. Fukuşima nükleer felaketinin 5. yılında, bütün insanlık ile beraber bizler de Adana’dan diyoruz ki; nükleer 
santral bulunmaması ülkemiz için bir şanstır, bu şansı korumaya kararlıyız. Bütün dünya ülkeleri nükleer enerjiden süreç içinde kurtul-
ma planları yaparken, Türkiye’nin kurmaya başlaması halka, insanlığa, hayata ve bu coğrafyaya karşı suç işlemek anlamını taşımaktadır. 
Bu suçun gözlerimizin önünde işlenmesine izin vermemekte kararlıyız ve felaketi davet eden bu yanlış politikayı engellemek için her 
türlü mücadeleyi vereceğimizin bilinmesini istiyoruz. Türkiye’nin en uzun soluklu mücadelesinin ve örgütlenmesinin yaratıcıları olan 
bizlerin, nükleer karşıtlarının gücü nükleer santrallerinin kurulmasını engellemeye yetecektir.

SGK DENETİMİ BAŞLIYOR

11.03.2016 tarihinde Düşük ücretle çalıştırılan ve hak gasplarına 
uğratılan üyelerinin hak ve çıkarlarını korumaya devam edeceklerini 
belirten TMMOB Adana İKK Sekreteri Hasan Emir Kavi, bu sorum-
lulukla SGK İl Müdürü Bilal Canbolat’ı ziyaret etti. TMMOB Adana İl 
Koordinasyon Kurulu Sekreteri Hasan Emir Kavi bu ücretin altında 
maaşlarda çalıştırılan Mühendis, Mimar ve Şehir Plancılarının işyer-
lerine SGK tarafından yapılan denetimlerin giderek artması için ge-
rekli sorumluluğu yerine getirmeye devam edeceklerini, üyelerinin 
sorunlarının çözümünde SGK ile ortak çalışma yapıldığını ifade etti. Kavi, daha önceki ziyaretinde SGK İl Müdürü Bilal Canbolat’a, 
TMMOB hakkında bilgi vermiş, SGK Başkanlığı ve TMMOB arasında 2012 yılında imzalanan protokol gereği Mühendis, Mimar ve Şehir 
Plancılarının asgari aylık brüt ücretinin 2016 yılı için 3.300-TL olduğunu hatırlatmıştı.

TMMOB’nin ülke genelinde 500.000 üyesinin bulunduğunu, Adana’da bulunan mühendislerin de istihdamının önemli yoğunlukta 
olduğunu vurgulayan Kavi, Adana’da çalışma koşullarının iyileştirilmesinin sorumluluğunun bu kenti sahiplenen tüm Adana kamuo-
yunda olması gerektiğini söyledi.

SGK İl Müdürü Bilal Canbolat, SGK ve TMMOB arasında imzalanan protokolün toplumun her kesimi açısından önem taşıdığını ifa-
de etti, bu protokolün uygulanması konusunda gerekli hassasiyetin gösterildiğini bildirdi. Mühendislerin primlerinin olması gerektiği 
şekilde işverenlere uyarılar yapılarak ayrıca denetimlerle de takip edileceğini belirtti. Canbolat, nüfusu 2 milyon 183 bin 167 olan 
Adana’daki işyeri sayısının 39 bin 506 olduğunu belirterek, “Adana’da Emekli Sandığı (4/c) kapsamında 73 bin 686, Bağ-Kur (4/b) kap-
samında 72 bin 695, SSK(4/a) kapsamında 329 bin 601 olmak üzere sosyal güvenlik kapsamında aktif çalışan sayısı 476 bin  002 kişi. 
Sosyal Güvenlik kapsamındaki aktif çalışanların toplam il nüfusuna oranı yüzde 21,8’dır.’’ dedi.
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BAŞKENTTE YİNE KATLİAM! YİNE TOMA! YİNE BİBER GAZI!

15.03.2016 tarihinde, 13.03.2016 günü Ankara Kızılay’da gerçekleştirilen bombalı saldırıyı kınamak için Adana Büyükşehir Belediyesi 
önünde biraraya gelen Adana Emek ve Demokrasi Güçlerine, yine yürüyüş yasağı ile polis müdahalesi gerçekleşti. Müdahale sırasında 
Adana Barosu Başkanı Gazi Mengücek Çıtırık ve Adana Milletvekli İbrahim Özdiş’in de içlerinde olduğu çok sayıda kişi hastanelik oldu. 
Kararlılıkla dağılmayan emek ve demokrasi güçleri basın açıklamasını okuduktan sonra hastanede yaralanan arkadaşlarını ziyaret etti.

16.03.2017 tarihinde Çukurova Gazeteciler Cemiyetinde, Emek ve Demokrasi güçlerine yapılan polis müdahalesi basın toplantısıyla kınandı.

TMMOB ADANA İKK 2014-2015 FAALİYETLERİ   
DEĞERLENDİRME TOPLANTISI

23.03.2016 tarihinde, TMMOB Adana İl Koordinasyon Kurulunun 2014-2015 
Faaliyet Dönemi değerlendirmesinin yapıldığı toplantı Ziraat Mühendisleri Oda-
sında gerçekleşti. Açılış konuşmasını yapan TMMOB Adana İKK Sekreteri ve MMO 
Adana Şube Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Emir Kavi son iki yılın eylem ve etkin-
likleri hakkında bilgi verdi. Zor zamanları omuz omuza aşmak birliğimizin maya-
sında var diyen Kavi, geçmişten bugüne bize kararlılık bayraklarını emanet eden 
yönetim kurullarında görev alan tüm meslektaşlarına teşekkür etti.

 Kavi konuşmasını şöyle sonlandırdı: 

‘‘Birliğimizin demokrat geleneğini bu zamana dek geçmişimize yaraşır biçim-
de sürdüren, bizlere,  birliğimize emeğini esirgemeden fedakârlıkla aktaran ve 
TEOMAN ÖZTÜRK ruhunu bizlere daim kılan Sevgili Birlik Başkanımız Mehmet 
Soğancı’ ya şükranlarımı sunuyorum.’’

 TMMOB Adana İl Koordinasyon Kurulunun düzenlendiği son iki yıllık eylem 
ve etkinliklerin sinevizyon gösteriminin ardından söz alan TMMOB Yönetim Ku-
rulu Başkanı Mehmet Soğancı şöyle dedi:

‘’Katliamlara, bombalara, bunca baskıya rağmen örgütlülüğüne, mesleğine sahip çıkan güzel yürekli, aydınlık yüzlü sevgili yol arka-
daşlarımla birlikte omuz omuza mücadele etmekten onur duyduğumu belirtmek isterim. Adana’da TMMOB örgütlülüğünün son iki 
yılda yaptığı çalışmaları tekrar gözlemleyince, Türkiye’nin her yerinde aynı yüreği aynı sorumluluğu taşıdığımızı tekrar hissetim. Bu kötü 
günlerde bilimden, emekten, halkından yana tavır alanların daha fazla kenetlenmesi, bir araya gelmesi ve üretmesi gerekir. Bu anlam-
da TMMOB üzerine düşen sorumluluğun farkında olarak eksik bırakmadan yoluna devam edecektir. Son iki yıllık çalışma döneminde, 
TMMOB Adana Örgütlülüğümüz önemli çalışmalar gerçekleştirmiş, her açıdan ciddi mesafeler kat etmiş. Bugün arkadaşlarımızdan 
beklenen durumun muhafazası değil daha ileriye gidilmesidir. Bugüne dek emeği bulunan bütün arkadaşlarımıza, geçmiş dönem 
Şube Başkan ve Yönetim Kurulu Üyelerine, Oda Organlarında görev alan üyelerimize, Odalarımızın geleceği olan öğrenci üyelerimize, 
özellikle TMMOB çalışanlarımıza kısaca katkı sunan tüm örgütlü üyelerimize ve dostlarımıza teşekkür ediyorum. Yeni dönemde de 
sorumluluk alarak davranan yeni arkadaşlarımıza başarılar diliyorum.’’

TMMOB Adana İl Koordinasyon Kurulu olarak yapılan buluşma etkinliği, Ziraat Mühendisleri Odası Adana Şubesi Lokalinde, yeni 
dönem Şube Yönetim Kurullarında görev alan üyelerin tanışma kokteyli ile sona erdi.

28



TMMOB ADANA İL KOORDİNASYON KURULU GÜNCESİ

KÖPRÜNÜN ONAYLI UYGULAMA PROJESİ YOK !

04.04.2016 tarihinde, TMMOB Adana İKK adına açıklama yapan 
İMO Adana Şube Başkanı H.Çağdaş Kaya, onaylı uygulama projesi 
olmadan temeli atılan köprüde yaşanan soru işaretlerini kamuoyu-
na yansıttı. Kentle ilgili projelerin itibar projesi olarak değil kentin 
ihtiyaçları esasında planlanmasının önemine dikkati çeken Kaya, 
köprünün adının siyasi parti başkanının adı olarak belirlenmesinin 
yanı sıra köprünün görselinde yine bir siyasi partinin simgelerinin 
kullanılmasının ayrı handikaplar olduğunu söyledi. Kaya, belediye 
başkanlarının ‘ben yaptım, oldu bitti’ anlayışıyla kentin geleceği üzerinde söz sahibi olamayacaklarını da vurguladı.

EMEK, BARIŞ, DEMOKRASİ İSTEYENLER   
YARGILANIYOR!

06.04.2016 tarihinde Emek, Barış ve Demokrasi isteyenlerin yar-
gılandığı duruşma öncesi Adliye önünde basın açıklaması yapıldı.  
DİSK, KESK, TMMOB ve Adana Tabip Odasının çağrısıyla 06 Ekim 
2015 tarihinde “10 Ekim’deki Emek, Barış ve Demokrasi mitingine 
çağrı talepleriyle yürüyüş ve basın açıklaması yapılmak istenmiş, yü-
rüyüşe katılan emek ve demokrasi güçlerine İnönü parkında emni-
yet güçlerince barikat kurularak, polis şiddetine ve gaz bombalarına 
maruz kalmışlardır. Ve sonrasında da barış çığlığını büyütmek için Ankara’da toplanan on binlerce insan içinde patlatılan iki bombayla 101 
arkadaşımız katledilmiş ve barış mitingi kana bulanmıştır. 10 Ekim Ankara katliamı ile ilgili olarak katliamı yapanları değil, katledilenleri 
ve bu katliamların açığa çıkması için mücadele edenler suçlu gösterilerek TMMOB Adana İKK Basın&Yayın Danışmanı Sercan Şahin’in de 
içerisinde olduğu 13 kişinin yargılandığı duruşma 13.07.2016 tarihine ertelendi.

İKK SEKRETERYASI HKMO ADANA ŞUBE’YE 
DEVREDİLDİ

20.04.2016 tarihinde iki senedir MMO Adana Şube olarak yü-
rütmekte olduğumuz İKK Sekretaryasının yeni dönemde ki yü-
rütücülüğünün oy çokluğuyla Harita ve Kadastro Mühendisler 
Odası Adana Şubeye devredilmesine karar verildi.

KATİLLERİ TANIYORUZ, UNUTTURMAYACAĞIZ!

10.04.2016 tarihinde Ankara Katliamının 6.ayında Barış Şehitle-
ri DİSK-KESK-TMMOB-TTB tarafından Uğur Mumcu Meydanında 
yapılan anmayla unutulmadı.
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MÜHENDİS KADINLAR

Peki neden ? 

Demir-Çelik sanayilerin gelişmesinde ne kadar çok kat-
kı sağladığı yatsınamaz bir gerçek. Çağ açıp kapayan bu 
madde devirlere etki etmiş ve etmeye devam etmektedir. 
Peki ya size demir çeliğin işlenmesinde kadının en önemli 
rolü üstlendiğini ve bir nevi kutsallaştırdığını söylesem?

Rivayete göre çeliği keşfeden insan onun kutsal olduğu-
na inanırmış. O zamanlarda çelik körükle üretilirmiş ve kö-
rüğü kullananlar da kadınlarmış. Dönemin en yaygın inanışı 
ise eğer körükle uğraşan kadının saç teli çelik hamuruna 
atılırsa üretilen çeliğin çok daha sağlam olacağıymış. Bu fı-
rınlarda doğurganlığın üretkenliğin simgesi olan kadınların 
isimlerinin verilmesinin nedeni onu var etmeleri...

Sektörünün yaşam döngüsünün en büyük halkasını 
oluşturan yüksek fırınların toplumdaki kadını simgeleme-
si çok yönlüdür. Yüksek fırınlarda oluşabilecek tahribatların 
önlenmesi, periyodik bakımlarının yapılması, gerekli özen 
ve önemin gösterilmesi Demir-Çelik fabrikalarının geleceği 
için önemli ise toplumun geleceği için de kırılmaması, tah-
rip edilmemesi, özen gösterilmesi gereken halka kadındır.

Şu anda neredeyiz ?

Ne yazık ki toplumumuzda en büyük tahribatlar gün 
geçtikçe artarak kadına verilmekte, toplumun bugünü 
geleceği karanlığa gömülmektedir. Halbuki geçmişte Ata

türk’ün kadına seçme seçilme hakkını diğer dünya ülke-
lerinden önce tanımış olması, toplumda okuma oranının 
artması, kadınların daha fazla iş ortamında yer edindiği, 
laik bir ülkede yaşamış bir toplum olarak bu günleri gör-
mek çok acı. Oysa, kadına verilen önem; Ülkelerin geliş-
mişlik düzeyinin, demokrasiyi algılama seviyelerinin, insan 
haklarına duyarlılıklarının ve çağdaşlıklarının temel göster-
gelerinden bir tanesidir. 

 Neden karanlığa gömülüyoruz?

 Kadının hor görülmesi, şiddetin, tacizin, tecavüzün ve 
dahi cinayetlerin meşrulaştırılması neden?  Bu soruların 
cevabını kişiselleştirmek kolaya kaçmak olur. Suçlusu ata-
erkil toplum yapımız, suçlusu devlet politikaları, suçlusu 
bunları besleyen ve destekleyenler…

Öyleyse ;

Toplum baskısından uzakta, özgür iradesiyle bir şeyler 
başarabilen, ayakları üzerinde durabilen kadınlar ancak 
bu toplum yaralarını iyileştirebilir. Biz inanıyoruz ki; De-
mir-Çelik de üretimin simgesi olan kadın, önüne geçilemez 
bir mücadeleyle daha çok alana imza atarak var olacaktır !

TMMOB MMO Adana Şube
Kadın Komisyonu

ÜRETKENLİĞİN SİMGESİDİR KADIN
Dorothy, Eliza, Jeannette, Fatma, Ülkü, Zübeyde bu isimler size neyi çağrıştıyor? Demir – Çelik sektöründe kullanılan 

yüksek fırınların isimleri olabileceği  hiç aklınızdan geçer mi bilmem, ama tamda öyle.. 
Demir-Çelik sektöründe en önemli üretim aşaması olan Yüksek fırınların bir kadın tarafından ateşlenmesi, fırınlara 

doğurganlığın ve üretkenliğin simgesi olan kadın isimlerinin verilmesi dünyada bir gelenektir. 

Türkiye'de ise; 
Karabük Demir-Çelik Fabrikası'nda Fatma (1939-Türkiye'nin ilk Yüksek Fırını), Zeynep, Ülkü  İskenderun Demir-Çelik 

Fabrikası'nda Cemile, Ayfer, Gönül, Dilek
Ereğli Demir-Çelik Fabrikası'nda Cemile ve Atatürk'ün annesinin adının verildiği Zübeyde olmak üzere iki adet olmak 

üzere toplam 9 adet yüksek fırın mevcuttur.
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Güneş enerjisinden yararlanmak için birçok yöntem 
mevcuttur. Yapılara uygulanacak basit birkaç uygulama 
sayesinde enerji tüketim maliyeti kaleminde  ciddi anlam-
da azalmalar söz konusu olacaktır.Yeni kaynak arayışı,yeni 
üretim yöntemlerinin çok önemli olduğu bir gerçektir.An-
cak diğer önemli bir husus ise; mevcutta bulunan ener-
jinin muhafazasıdır.Bilindiği üzere en ucuz enerji,tasarruf 
önlemi alınmış enerjidir.Yapılarda gerek ısıtma gerekse so-
ğutma amaçlı enerji giriş çıkışları gerçekleşmektedir. Hali 
hazırda üretilen enerjiden minimum oranda kayıp sağlan-
ması için birkaç yol izlenmelidir.Yalıtım da bu yollardan bir 
tanesidir. Isı yalıtımı sayesinde ciddi anlamda tasarruf söz 
konusu olacaktır. 

Kamu yapılarında önemli oranda enerji tüketilmektedir.
Tüketilen ve üretilen bu enerjinin pasif sistemlerle destek-
lenmesi ve yalıtım optimizasyonunun sağlanması duru-
munda daha iyi sonuçların elde edileceği aşikardır.Mesai 
saat aralıkları 08:00-17:00 olarak baz alınırsa bu saatlerde 
güneş enerjisinden maximum oranda yararlanmak ve yan 
birkaç uygulamayla(ısı yalıtımı gibi)  iyi sonuçlar elde et-
mek mümkün olacaktır.

Bu çalışmada kamu yapıları baz alınarak hazırlanmıştır.
Çıkış noktası mesai saatlerinin güneş ışınlarından doğru-
dan yararlanılacağı saatler olarak düşünülmektedir. Bu gö-
rüş için pasif ısıtma yeterli olur mu cevap hayır ise yalıtım 
optimizasyonunun sağlanması adına yapıda hangi oranda 
yalıtım uygulanması gerektiği üzerinde durulacaktır.

Anahtar kelime : Isı yalıtımı,Yalıtımın gerekliliği…

1.GİRİŞ

Yalıtım: herhangi bir ortamdan,dışarı yönlü enerji akı-
şının indirgenmesidir.Bu akışın indirgenmesi için sade-
ce yalıtım değil bunun yanında duvar,döşeme,çatı,cam 
ve doğramalar,yapının konumu gibi faktörlerde oldukça 
önemlidir.Ülkemizde enerji tüketiminin ortalama %41‘i 
konutlarda,%33’ü sanayide,%20 ‘si ulaşımda,%5’i tarımda 
ve %1’i diğer alanlarda kullanılmaktadır. Kamu binalarının 
da %41’lik kesime girdiği düşünülünce tüketimi azaltacak 
yöntemleri bulmak,enerji tasarrufu açısından bize katkı 
sağlayacaktır.

Teknolojinin her geçen gün gelişmesiyle birlikte örne-
ğin;  duvarlar tek katman olabileceği gibi yapısında yalıtım 
malzemesi bulunduran birden çok katmanda olabilir.Ya-
lıtım malzemeleri su,ısı ve yangına karşıda korunum sağ-
lamaktadır.Bu nedenledir ki kullanım yerleri de özellikleri 
seçmek için önem teşkil eder.

Dünyada yaygın bir şekilde kullanılmakta olan dış cep-
heden yalıtım sistemi ülkemizde de son yıllarda kullanıl-
maya başlamıştır. Dışarıdan yapılan yalıtım,yapı fiziğine 
de uygun olması sebebiyle geniş bir kitleye ulaşmıştır.Bu 
şekilde yapılan yalıtım binayı bir manto gibi sarmakta ve ısı 
köprülerini en aza indirmek amaçlanmaktadır.Dış cephe-
den yapılan yalıtımı yeni binalara yapılmasının yanında,-
mevcut binaya uygulanabilir olmasıyla da tercih sebebidir.

Bu bilgiler doğrultusunda bu çalışmada; kamu binala-
rına uygulanacak farklı yalıtım oranlarıyla ne gibi sonuçlar 
elde edilebilir sorusuna yanıt aranacaktır.

ÖZET : Dünyada ve ülkemizde; nüfus artışına ve teknolojik gelişmelere bağlı olarak her geçen gün 
enerji ihtiyacı da artış göstermektedir.Dolayısıyla bu durum,  insanları yeni enerji kaynakları arayışına 
sevk etmiştir.

Mevcut fosil yakıt kaynaklarının azalması dolayısıyla alternatif  enerji kaynaklarına yönelim artmış-
tır. Güneş enerjisi hem sonsuz bir kaynak olması açısından hem de özellikle ülkemiz için yılın birçok 
dönemi kullanılabilir olmasıyla dikkati çekmektedir.

Zaman zaman ilk maliyet konusunda kafa karışıklıklarına sebep olduğu düşünülse de uzun vadede 
ilave bir enerji kaynağı yaratmak açısından oldukça iyi bir kaynaktır.

FARKLI ORANLARDA YALITILAN YAPININ
ISI KAYBI KARŞILAŞTIRMASI
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3 : SONUÇ

Sadece kuzey yalıtımlı, Doğu-batı-güney yalıtımlı ve 4 
cephede yalıtımlı hallerde yalıtımsıza oranla çok büyük ısı 
kazancı meydana gelmektedir. Yalıtımında maliyet kalemi 
oluşturması üzerine devreye giren fikir ve aynı zamanda 
bu çalışmanın amacı olan; sadece gerek görülen cephede 
yalıtım uygulaması yapılınca da yüz güldürücü bir sonuç 
almak mümkün olmuştur.

Özellikle kamu binaları gibi 08:00-17:00 saatleri ara-
sında aktif olarak kullanılan ve enerji tüketiminin en çok 
yapıldığı yerlerde bu çalışmadaki gibi yolların izlenmesi  
ülkemiz içinde oldukça kazançlı bir yol olacaktır.

İlk amaç komfor şartlarını oluşturmak olsa da mühen-
disliğin gereği olarak maliyette bizler için çok önemli bir 
kalemdir.

Başta ülkemiz olmak üzere tüm dünyada alınacak ön-
lemler bizler için daha yaşanılası bir ortam yaratacaktır.

KAYNAKLAR

1. ÖZEL Meral, PIHTILI Kazım ;Duvar Yönünün Yalıtım 
Kalınlığına Etkisi

2. KAYNAKLI Ömer,ÖZDEMİRSevcan, KARAMANGİL İh-
san; Günel Işınımı Ve Duvar Yönü Dikkate Alınarak Opti-
mum Isıl Yalıtım Kalınlığının Belirlenmesi

3. ÖZEL Meral; Bina Duvarına Uygulanan Yalıtımın 
Farklı Konumlarının Isı Kazanç ve Kayıplarına Olan Etkisi-
nin Araştırılması

2. ÖRNEK HESAP YÖNTEMİ

Yukarıda da bahsedildiği üzere kamu binası olarak 1. DGB’de bulunan Osmaniye İline ait bir okulun4 cephe yalıtımlı, 4 cep-
he yalıtımsız, sadece kuzey yalıtımlı ve doğu-batı-kuzey yönleri yalıtımlı olarak inceleme ve hesaplarımız yapılmıştır. Örnek 
projemizdeki bütün mahallerin ısı kaybı hesapları yapılmıştır. Hesaplama yapılırken ALUPLAN paket programı kullanılmıştır. 

Grafik 1 : Yalıtım oranına göre ısı kaybı gösterimi
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FEDERICO GARCIA LORCA

Su Kıyısında İki Gemici 

I 
Bir balık vardı kalbinde; 
Çin denizlerinden getirmiş; 
Ufacık, gelir geçerdi bazen 
Gözlerinin içinden. 
Gemici idi ama unutmuştu 
Meyhaneleri, portakalları; 
Gözleri suda. 

II 
Ötekinin sabun vardı dilinde; 
Yıkadı sözlerini, sustu 
Dünya dümdüz, deniz dalga dalga; 
Yüzlerce yıldız ve gemisi; 
Çeşmeler görmüştü Roma'da 
Ve yanık yüzler Küba'da 
Gözleri suda. 

Çeviri: Sabahattin EYUBOĞLU

Atlının Türküsü 

Kurtuba

Uzakta tek başına

Ay kocaman at kara

Torbamda zeytin kara

Bilirim de yolları

Varamam Kurtuba’ya

Ovadan geçtim yel geçtim

Ay kırmızı at kara

Ölüm gözler yolumu

Kurtuba surlarında

Yola baktım ama yol uzun

Canım atım yaman atım

Etme eyleme ölüm

Varmadan Kurtuba’ya

Kurtuba

Uzakta tek başına

Çeviri:Melih Cevdet ANDAY 

Federico García Lorca
1899 - 1936

İspanyol şair, müzisyen, ressam ve oyun yazarı Federico Garcia Lorca  
5 Haziran 1899’da Granada bölgesindeki Fuente Vaqueros’ta doğdu, 
19 Ağustos 1936’da Granada’da yaşamını yitirdi. Babası Granada’da 
toprak sahibiydi. Lorca böylece İspanyol halkını yakından tanıma ola-
nağını buldu. Dadısından dinlediği geleneksel İspanyol baladları ve 
çingene öyküleri ile büyüdü. Ailesinin daha çocuk yaşlarda satın aldığı 
bir kukla tiyatrosu, sanatçının tiyatroyla tanışmasına önemli bir vesile 
oldu. Ailenin Fuente Vaqueros’tan Granada’ya taşınmasıyla, Lorca’nın 
gençlik yılları çingeneler arasında şiirler yazarak ve şarkılar söyleyerek 
geçti. Colegio Del Sagrago Corazon des Jesus adlı Cizvit okulu’ndan 
sonra Granada Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ne girdi. Hukukun yanı sıra 
edebiyat, tiyatro, müzik ve resimle ilgilendi, uğraştı. 1918’de ilk kitabını 
yayımladı. 1919’da Madrid’e yerleşti. Madrid’de verimli bir kültür orta-
mı buldu; İspanyol folklorunu inceledi.

Rafael Alberti, Vicente Aleixandre, Juan Ramon Jimenez, Salvador Dali, Pedro Salinas ve Luis Bunuel  ile dostluk 
kurdu. Yayımladığı şiir kitapları müthiş ilgi uyanırdı. 1930’da Amerika’ya çağrıldı, birçok konferans verdi. 1933’te ikinci 
kez Amerika’ya gitti; Arjantin, Brezilya ve Uruguay’ı dolaştı. 1934’te İspanya’ya döndüğünde ortalığı karışmış buldu. 
Hükümet sağcıların eline geçmişti. Maden işçilerinin ayaklanması silah zoruyla bastırılmıştı. Lorca bir yandan şiirlerini 
yazıyor, bir yandan tiyatrolarını oynatıyordu. 1936’da solcular başa geçince birkaç ay içerisinde toplumsal durum 
gerginleşti. Faşistler suikastlara girişiyor, halk da bu suikastlara karşılık veriyordu. Lorca için Granada’ya dönmekten 
başka çıkar yol kalmamıştı. Ama o Granada’ya döndükten bir iki gün sonra, ayaklanan Franco’cular Güney İspanya’yı 
ele geçirdiler ve etnik-ideolojik temizliğe başladılar. On beş bin kişiyi kurşuna dizdiler. Lorca da tutuklandı, 19 Ağustos 
1936’da  Falanjistler tarafından kurşuna dizildi.  Federico Garcia Lorca, yüzyılının en büyük iki İspanyol şairinden biri 
olarak kabul edilir. Şiirde, politikada ve ahlak anlayışında modernliğin savunucusu olan Lorca için çağdaşlarının “en 
yaratıcısı, en gelenekseli ve en İspanyol’u” tanımı kullanılmaktadır.
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ÜYELERİMİZDEN HABERLER

BAŞSAĞLIĞI

GEÇMİŞ OLSUN

- Cem KORKMAZ' ın kızı oldu.

Üyemizi ve eşini tebrik ediyor,
gözünüz aydın diyoruz.

• Şube Personelimiz

- Zehra BAKUBALA' ın kızı oldu.

Kendisini ve eşini tebrik ediyor,
gözünüz aydın diyoruz.

•  Şube Danışma Kurulu Üyemiz

- Naci TANRISEVER' in annesi rahatsızlık geçirdi.

- Haşim ALAN rahatsızlık geçirdi.

Üyelerimize ve yakınlarına geçmiş olsun
dileklerimizi sunuyoruz.

• 8330 sicil nolu üyemiz

- Osman YOLAÇAN vefat etmiştir.

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

ayrıca camiamıza başsağlığı diliyoruz.

• Oda Denetleme Kurulu Üyemiz
- Tarık AKMANLAR’ ın kuzeni,

• Eski Yöneticilerimizden ve Eski Denetleme Kurulu Üyemiz
- Ali ÖZDEMİR’ in ablası,

- Bekir Suphi HARPUTLU’ nun babası,

- Şebnem ERGEZ’ in babası,

- Muharrem GÜLERYÜZ’ ün annesi,

- Abdulmecit YURT’ un annesi,

- Yüksan DÖNMEZ’ in babası,

- Batuhan BACAKSIZLAR’ ın babası,

- İsmet ZEREYALP’ in ağabeyi,

- Yalçın TATLI’ nın babası

vefat etti.

• Şube Teknik Görevlimiz
- Ramazan ÜŞENMEZSOYLU’ nun teyzesi ve eniştesi,

• Şube Personelimiz
- SERCAN ŞAHİN’ in dayısı,

- Elif BAŞDAN’ ın kuzeni

vefat etti.

Üyelerimize, Personellerimize ve yakınlarına
başsağlığı dileklerimizi sunuyoruz.

HOŞGELDİN
BEBEK

TEBRİKLER

- Murat Ozan HANKAŞ evlendi.

- Salih BARGU evlendi.

Üyelerimizi ve eşlerini tebrik ediyor,
mutluluklarının daim olmasını diliyoruz.
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