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Yerel Süreli Yay›n
May›s - Haziran 2010  Y›l: 9 Say›: 44

Bas›m Tarih: ???? Temmuz 2010
De¤erli Meslektafllar›m,

Ülkemiz, geçti¤imiz günler içerisinde yaflanan terör sald›r›lar› ve Filistin
halk›na yard›m götüren filoda bulunan Türk Gemisine yap›lan sald›r› ile kötü
günler geçirmifltir. Türkiye’mizin içinde bulundu¤u bu ac› dolu günlerde Yüce
Türk Milletinin ba¤r›ndan ç›km›fl olan Atatürk Cumhuriyetinin göz bebe¤i
Türk Silahl› Kuvvetlerimize, Mehmetçiklerimize ve yurttafllar›m›za yönelik
hain bir flekilde gerçeklefltirilen terör sald›r›s›n› ve arkas›ndaki güçleri fliddetle
k›n›yor, lanetliyoruz. Vatan› u¤runda can›n› feda eden tüm flehitlerimize
tanr›dan rahmet, ailelerine ve Büyük Türk Milletimize baflsa¤l›¤› ve sab›r,
yaral› askerlerimize de acil flifalar diliyoruz.

21 Haziran 2010 tarihinde Cumhuriyetimizin ç›nar› ‹lhan SELÇUK’u
kaybettik. Türk bas›n ve düflünce tarihinin önemli bir simgesi olan, Cumhuriyet
tarihimize çok emek vermifl büyük bir ayd›n›m›z› kaybetmenin üzüntüsünü
yafl›yoruz.  Ifl›klar içinde yats›n…

Ülkemizin gelece¤ini, sa¤l›¤›n› ve ba¤›ms›zl›¤›n› tehlikeye sokacak olan
“Nükleer Santraller”e hay›r demek için TMMOB bayra¤› alt›nda alanlardayd›k.
Y›lda 300 gün günefl alan ilimizin nükleer santralle an›lmas› büyük bir
talihsizliktir. Ülkemizde enerji politikalar› oluflturulmadan ve bugün dünya,
enerjisini temiz yenilenebilir kaynaklardan elde etme çabas›ndayken bizim
nükleer santral kurmam›z tamamen yanl›flt›r. Özellikle günefl kenti olan
flehrimize böyle bir oluflum düflünülmesi flehrimize yap›lm›fl ihanettir.

Makine Mühendisleri Odas› olarak, üyelerimize ve kamuoyuna daha
kaliteli hizmet verebilmek ad›na hayalini kurdu¤umuz yeni hizmet binam›za
görkemli bir aç›l›flla kavufltuk. Yeni Hizmet binam›z›n MMO Mersin fiubesi
için anlam› çok büyük; 1970‘li y›llarda 10 m2 küçücük bir odada bafllayan
hizmet mücadelemiz bugün 750 m2’lik yeni hizmet binam›zla devam ediyor.
Bugünleri hayal etmenin bizlere verdi¤i azimle, inanc›m›z yitirmeden, küçük
birikimlerimizle, ürettiklerimizle bu binay› birlikte ürettik birlikte infla ettik.
Bundan dolay› geçmiflte bu cesur yürekli davran›fl› gösteren önce Genel
Merkez Yöneticilerimize, sonra ‹l Temsilcili¤i’nden fiube oluflumuza kadar
geçmifl dönem Yöneticilerimize, Temsilciliklerimizde görev alan Yöneticilerimize
ve siz meslektafllar›m›za teflekkürlerimizi bir borç biliyoruz. Mersin’de bir ilki
gerçeklefltirerek binam›z›n elektrik ihtiyac›n›n önemli bir k›sm›n› güneflten
elde ediyoruz. Sistemimizin di¤er kamu binalar›na da örnek olmas›n› temenni
ediyoruz.

MMO Mersin fiubesi olarak her y›l sizlerle birlikte 21 Haziran Dünya
Günefl gününü kutluyoruz. Günefl enerjisinin ülkemizin enerji ihtiyac›
yönünden kurtuluflunu oldu¤una inan›yor, her f›rsatta bunu kamuoyu ile
paylafl›yoruz. Bu y›l yine bir ilki daha gerçeklefltirerek Mezitli Belediyesi ile
birlikte düzenledi¤imiz 1. Günefl Festivali ile Dünya Günefl gününü halk›m›zla
ve sizlerle hep beraber coflkuyla kutlad›k. Kamuoyundan ve sizlerden ald›¤›m›z
destekle festivali geleneksel hale getirme düflüncemizin do¤ru bir karar
oldu¤unu görmek bizi onurland›rd›. Ülkemize, kentimize ve üyelerimize
yönelik etkinliklerimize durmadan devam edece¤iz.

MMO Mersin fiube Yönetim Kurulu Ad›na
fiube Baflkan›
Naci ERÇOLAK

Naci ERÇOLAK
Mersin fiube Baflkan›

Baflkandan



YEN‹ H‹ZMET B‹NAMIZA GÖRKEML‹ B‹R
AÇILIfiLA KAVUfiTUK
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Makina Mühendisleri Odas› Mersin fiube
Yönetim Kurulu Baflkan›m›z Naci ERÇOLAK‘›n
aç›l›fl konuflmas›:

Say›n Valim,
Say›n Milletvekilim,
Say›n Büyükflehir Belediye Baflkan›m,
Say›n Rektörüm,
Say›n ‹lçe Belediye Baflkanlar›m,
Say›n Makina Mühendisleri Odas›
Genel Baflkan›m ve Yöneticilerim
Mesleki ve Demokratik Kitle Örgütlerimizin
De¤eli Yöneticileri,
Makina Mühendisleri Odas› Mersin fiubesinin
Sayg›de¤er Üyeleri,
De¤erli Bas›n Mensubu Arkadafllar›m,
Ve aç›l›fl›m›za ifltirak eden tüm konuklar›m›z;
Öncelikle hepinizi fiube Yönetim Kurulum

ad›na sayg› ve sevgilerimle selaml›yorum.
Yeni Hizmet binam›z›n aç›l›fl›nda sizleri de

aram›zda görmekten dolay› büyük bir k›vanç,
mutluluk ve onur duyuyoruz. Hepiniz hofl
geldiniz.

Odam›z, Anayasam›zca tan›mlanan kamu
niteli¤inde bir meslek kuruluflu olup, Anayasam›z-
dan, yasalar›m›zdan, üretimden ve emekten

24 May›s 2010 tarihinde uzun zamand›r
hayalimiz olan yeni hizmet binam›z›n
aç›l›fl›n› siz de¤erli üyelerimizin yo¤un
kat›l›m›yla gerçeklefltirdik. Kat›l›mlar›yla
bizleri onurland›ran Say›n Valimiz,
Milletvekillerimiz, Büyükflehir Belediye
Baflkan›m›z, Rektörümüz, ‹lçe Belediye
Baflkanlar›m›z, Makina Mühendisleri
Odas› Yönetim Kurulu Baflkan›m›z Ali
Ekber ÇAKAR, Yönetim Kurulu Baflkan
Vekilimiz fiuayip YALMAN, Genel
Sekreterimiz Yunus YENER ve Genel
Sayman›m›z Tahsin AKBABA, Mesleki ve
Demokratik Kitle Örgütlerimizin De¤erli
Yöneticileri, Makina Mühendisleri Odas›
Mersin fiubesi’nin Sayg›de¤er Üyeleri,
Bas›n Mensubu ve aç›l›fl›m›za ifltirak eden
tüm konuklar›m›zla birlikte yeni hizmet
binam›z›n aç›l›fl heyecan›n› hep birlikte
yaflad›k.
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gelen gücünü "Kamunun" bir baflka ifadeyle
Halk›m›z›n hizmetine sunmaktad›r

De¤erli Konuklar›m›z
Makina Mühendisleri Odas› olarak hiçbir

zaman için ülkemizin ve halk›n sorunlar›n› kendi
sorunlar›m›zdan ayr› düflünmedik. Ülkemizin de
flu anda içinde bulundu¤u küresel krizden,
iflsizlikten bahseden bizler ç›k›fl yolunun üretmek
oldu¤una inand›k. Bu inançla krize ve iflsizli¤e
ra¤men, fiube olarak kamuya ve üyelerimize
daha kaliteli ve daha iyi hizmet vermek ad›na
planlamaya bafllad›¤›m›z ve kriz varken inanc›m›z›
mücadelemizi yitirmeden yüre¤imizi ortaya
koyarak, küçük birikimlerimizle, ürettiklerimizle
bu binay› birlikte ürettik, birlikte infla ettik.
Bundan dolay› geçmiflte bu cesur yürekli davran›fl›
gösteren önce Genel Merkez Yöneticilerimize
sonra eme¤i geçen geçmifl dönemdeki bütün
arkadafllar›m›za, meslektafllar›m›za flükranlar›m›z›
sunmay› bir borç biliriz. Yeni Hizmet binam›z›n
MMO Mersin fiubesi için anlam› çok büyük
1970‘li y›llarda Toros ‹flhan›n›n 4. Kat›nda
TMMOB’ye ba¤l› di¤er bileflenlerle kim önce
gelirse ancak onun oturdu¤u 2 masa 4 sandal-
yeyle 10m2 küçücük bir odada bafllayan hizmet
mücadelemiz bugün 750 m2 lik yeni hizmet
binam›zla devam ediyor. Hayallerimiz gerçek
oldu.

De¤erli dostlar›m de¤erli arkadafllar›m,
MMO Mersin fiubesi olarak biz y›llard›r

Günefl Enerjisinin Türkiye‘nin Kurtuluflu Mersin’in
Kurutuluflu oldu¤unu savunduk.  Mersin’in Günefl
Kenti olmas› için çal›flmalar yapt›k yapmaya da
devam edece¤iz. Gelece¤in enerjisi günefltir.

Tüm kamuoyuna kamuda çal›flanlara, ulusal ve
yerel yöneticilerimize günefl enerjisinin kullan›l-
mas› gerekti¤ini söyledik. Bunlar› söylemiflken
y›llard›r bu çal›flmalar› yapm›flken ve yapmaya
devam edecekken bu söylemlerimizin d›fl›na
ç›kmam›z beklenemezdi. Evet de¤erli dostlar›m
büyük bir gururla söylemek isterim ki fiube
Binam›z elektrik ihtiyac›n›n bir k›sm›n› Günefl
Enerjisinden sa¤layan Mersin’deki ilk ve Tek
binad›r. Çat›m›za kurdu¤umuz sistemle üret-
ti¤imiz elektrik enerjisini binam›zda kullan›yoruz.
Bu binan›n Mersinimize, halk›m›za ve di¤er kamu
binalar›na örnek olaca¤›na inan›yoruz panellerden
sa¤lad›¤›m›z elektrik sayesinde a¤açlar›n
kesilmesini Atmosfere CO2 gaz› sal›n›m›n›
engelleyece¤iz. Çevreye duyarl›l›¤›m›z›n bir
göstergesi olan yeni binam›z gerek enerjisini
yenilenebilir kaynaklardan sa¤lamas› Ayn› zaman-
da gerekse de ›s› yal›t›m› uygulanmas› nedeniyle
Odam›z›n Enerji Verimlili¤i konusundaki politikas›-
na güzel bir örnektir. Bu durumun di¤er kamu
binalar›na  örnek olmas› en önemli dile¤imizdir.

De¤erli arkadafllar›m
Nas›l ki üretim vazgeçilmezse sanatta yaflam›n

vazgeçilmezidir. ‹çeride sizlere bir sürprizimiz
daha var. Her zaman makinalarla an›lan bizlerin
sanata bakan yüzü içimizden biri, de¤erli
meslektafl›m›z Ahmet Ba¤‘›n resim sergisini
sizlerin be¤enisine sunmaktan gurur duyuyoruz.
Bizi k›rmad›¤› ve bu sergiyi aç›l›fl program›m›za
dahil etti¤i  bizlerin farkl› yönlerini de gösterdi¤i
için hepinizin huzurunda kendisine teflekkürlerimi
sunmak istiyorum.

De¤erli dostlar›m, de¤erli arkadafllar›m,
Yeni Hizmet binam›z›n faaliyete geçti¤i

bugün; fiubemizin As›l ve Yedek Yönetim Kurulu
üyeleri, ilçe temsilcilikleri ve iflyeri temsilcilikleri
ile birlikte bir bütün olarak daha önce oldu¤u
gibi bugün de yar›nda üyelerimizin ve halk›m›z›n
yani Kamu‘nun hak ve ç›karlar› do¤rultusunda
her zaman ve her yerde gerekli çal›flmalar›
yaparak ve meslek alanlar›m›za çözümler üreterek
halk›m›z›n ç›karlar›n›n temel al›nd›¤› tam ba-
¤›ms›z, ça¤dafl, demokratik, laik ve sanayileflen
bir Türkiye‘de Ak›l ve Bilim‘in, mühendisli¤in
ön planda oldu¤u bir Türkiye için mücadeleye
devam edip, Ulusal Birlik, beraberlik, kardefllik
ve dayan›flma ruhu içerisinde insanca yaflam
için, halk›n e¤itimi, sa¤l›k, ifl, sosyal güvenlik
için siz üyelerimizle birlikte vermifl oldu¤umuz
mücadelenin önümüzdeki dönemde daha da
önem kazand›¤› bilinci içerisinde Hareket
edece¤iz.
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Evet dostlar mutlulu¤umuz büyük söylenecek
çok fley var. Böyle bir günde sizlerin karfl›s›nda
olabildi¤imiz için gururluyuz.

Bu projeyi gerçeklefltirmemizde bizleri cesa-
retlendiren ve destekleyen fiimdiki ve geçmifl
dönem Genel Merkez Yöneticilerimize, bir hayalle
bafllayan ve projeye dönüflerek gerçeklefltirdi-
¤imiz Temsilcilikten bugüne kadar ki yönetim-
lerde görev alm›fl tüm yöneticilerimize, Yönetim
kurulumuzla birlikte omuz omuza çal›flan, De¤erli
Oda Çal›flanlar›m›za ve Temsilcilik Yürütme Kuru-
lu Üyelerimize, Projelendirmesinden inflaat›na,
çevre düzenlemesine kadar bizlere yard›mc› olan
tüm firmalar›m›za teflekkür ediyorum.

Son olarak tüm etkinliklerimizde, çal›flma-
lar›m›zda oldu¤u gibi yeni hizmet binam›z›n
yap›m›nda da deste¤ini bizlerden esirgemeyen
fiubemiz Üyelerine Yönetim Kurulum ve flahs›m
ad›na teflekkürlerimi sunuyorum.

Her zaman söyledi¤imiz  gibi birlikte  karar
alma, birlikte yönetme ve birlikte üretme anla-
y›fl›ndan yola ç›karak  sizlerle birlikte Emek ve
Dayan›flma ruhu içerisinde bugün burada sizlerin
kat›l›m› ve Eme¤iyle yeni hizmet binam›z›n
aç›l›fl›n› gerçeklefltiriyoruz.

Davetimizi kabul ederek gelen bu onurlu
günün k›vanc›n› bizimle paylaflan tüm konukla-
r›m›za ve de¤erli bas›n mensuplar›m›za Odam›z
ad›na teflekkür ediyor sevgi ve sayg›lar›m› sunuyo-
rum. 24.05.2010

‹yi ki vars›n›z.

NAC‹ ERÇOLAK
TMMOB MMO MERS‹N fiUBE BAfiKANI

Makina Mühendisleri Odas› Yönetim Kurulu
Baflkan›m›z Say›n Ali Ekber ÇAKAR‘›n aç›l›fl
Konuflmas›:

Say›n Konuklar, Say›n Meslektafllar›m,
Say›n Bas›n Mensuplar›,
Mersin fiubemizin yeni hizmet binas› aç›l›fl›na

hofl geldiniz.
Yar›m yüzy›l› aflk›n bir tarihi bulunan Odam›z,

Örgütlülük düzeyini ve kurumsal alt yap›s›n›
güçlendirerek üyelerine, sanayiye ve halka hizmet
sunan kamusal nitelikli bir meslek kuruluflu olarak
hizmetini de daha uygun, donan›ml› ve ça¤dafl
mekanlarda yürütmeyi benimsemifltir.

Mersin fiubemizin yeni hizmet binas› da bu
ba¤lamda ve odam›z›n kamusallaflma çal›flmalar›
içinde bir anlam tafl›maktad›r.

Önemli kentlerimizden olan Mersin‘de üyele-
rimiz, sanayimiz ve halk›m›za daha donan›ml›
ve ça¤dafl bir ortamda hizmet sunaca¤›m›z için
çal›flanlar›m›zla birlikte mutlu oldu¤umuzu belirt-
mek istiyorum.

Bu güzel mekan› Odam›za ve Mersin‘e kazan-
d›ran geçmiflten bugüne görev yapan bütün
Mersin fiube Yönetim Kurullar›m›za, üyelerimiz
ve çal›flanlar›m›za, binan›n inflaat ve tefriflinde
eme¤i geçen herkese çok teflekkür ediyor,
eme¤inize sa¤l›k diyorum.

De¤erli Konuklar, De¤erli Meslektafllar›m,

56 y›l önce 902 olan üye say›m›z bugün 70
bin civar›ndad›r. Oda kurumsal yap›m›z içinde
hep birlikte yürüttü¤ümüz baflar›l› mesleki sosyal
çal›flmalar, Odam›z› kamuoyunda sayg›n bir yere
ve üst birli¤imiz TMMOB içinde en büyük Oda
konumuna ulaflt›rm›flt›r.
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Odam›z ilerici, yurtsever, laik, demokrat,
toplumcu mühendislerden oluflan bir yap›ya
sahiptir.

18 fiube, 93 il-ilçe temsilcilikle somutlanan
hizmet binam›z, üyelerimiz, sanayimiz ve halk›-
m›za yönelik hizmetler; meslek içi e¤itim kursla-
r›ndan seminer, söylefliler ve sosyal etkiliklere
dek ev sahipli¤i yapmaktad›r.

Bu mekanlarda meslek alanlar›m›zla ilgili
do¤algaz tesisat›ndan, motorlu araç imal ve tadi-
lat›, asansör üretim, bak›m ve montaj›, g›da
güvenli¤i, LPG uygulamalar›, bilirkiflilik, ifl
güvenli¤i ve enerjiye dek birçok alana dair hizmet
üretiyoruz.

Odam›z, bu çal›flmalar›n›, meslek alanlar›m›z
ve ülkemizde y›llard›r uygulanan  ranta dayal›,
d›fla ba¤›ml› politikalar›n ülkemiz ekonomisi,
mühendisli¤i, sanayisi ve halk›m›z üzerinde
yaratt›¤› tahribata karfl› yurtsever temelde
çözümler öneren bir yaklafl›mla yürütmektedir.

Sevgili meslektafllar›m,
Ülkemiz ve halk›m›zdan yana bir meslek

örgütü olarak, Oda ve fiubemizin tüm olanak
ve birikimlerimizi, ülkemizin geliflmesi, sanayi-
leflmesi, kalk›nmas›, bar›fl ve demokratikleflmeden
yana bir çal›flma anlay›fl› içinde seferber ederek
gerçeklefltiriyoruz.

Ancak Odam›z ve TMMOB‘nin kamuoyun-
daki etkin gücü ve sa¤lam kurumsal yap›m›z,
ça¤dafl ilerici, demokrat, laik çizgimiz bir k›s›m
ç›kar çevrelerini rahats›z etmektedir. Bundan
dolay› Odalar›m›z ve TMMOB‘ye sald›r›lmakta,
seçimlerle ele geçiremedikleri bu yap›lar›, kurulufl
kanunumuzla oynayarak etkisizlefltirmeye ve
denetimlerine almaya çal›flmaktad›rlar.

Çünkü bizler yürüttü¤ümüz hukuksal
giriflimlerle rant amaçl› politikalara ‘dur‘ diyor,

gericili¤in dogmatizmin karfl›s›nda bilimi ve
tekni¤i savunuyoruz. Sömürü yolsuzluk ve talan›n
karfl›s›nda insan›m›z›n refah ve mutlulu¤unu esas
alan bir ekonomiyi savunuyoruz.

Bütün mesleki örgütsel birikimimizle eme¤in,
bar›fl›n, özgürlüklerin, ba¤›ms›zl›¤›n ça¤dafl
de¤erlerin ve hakça bölüflümün egemen oldu¤u
bir Türkiye‘yi savunuyoruz.

Bu noktada, sanayileflmeden, emekten,
ba¤›ms›zl›ktan, ça¤dafl de¤erlerden yana olan
tüm meslektafllar›m›z›n mevcut oda örgütlülü-
¤ünü gelifltirmesini diliyorum.

Oda çal›flmalar›n›z› daha verimli yürütmede
yeni olanaklar sunacak olan hizmet binam›z›n
Mersin fiubemiz ve Mersinlilere hay›rl› olmas›n›
diliyor, Oda yönetim kurulu ad›na herkese
sayg›lar›m› sunuyorum.

AL‹ EKBER ÇAKAR
TMMOB MAK‹NA MÜHEND‹SLER‹ ODASI
YÖNET‹M KURULU BAfiKANI
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De¤erli Kamuoyu; ‹flçi s›n›f›n›n Uluslar aras›
birlik, dayan›flma ve mücadele günü olan 1
MAYIS ‹fiÇ‹ BAYRAMINI; TMMOB MMO
Mersin fiubesi olarak yürekten kutluyoruz.

‹flçi S›n›f›n›n; Birlik-Beraberlik ve Uluslararas›
dayan›flma günü olan ve ayn› zaman da Bayram
coflkusu ve çeflitli etkinliklerle kutlanan 1
MAYISLAR; Dünyan›n hangi yöresinde, hangi
dinden, hangi dilden, hangi ›rktan, hangi renkten,

olursa olsun ayr›m gözetmeden hepimizin
sevgide, sayg›da, tasada ve k›vançta birlikte
oldu¤umuzun teyit edildi¤i günlerdir.

Sayg› de¤er Kamuoyu; Demokrasilerde siyasi
ve ekonomik haklar ve özgürlükler bir bütünün
ayr›lmaz parçalar›d›r. Bireysel ve toplumsal hak
ve özgürlükler aras›nda ki dengenin sa¤lanmas›,
demokrasinin olmazsa olmaz di¤er boyutunu
meydana getirir. Özgürlükler ve haklar aras›nda

1 MAYIS’I ALANLARDA COfiKUYLA
KUTLADIK
1 May›s ‹flçi ve Emek
Bayram› kutlamalar› Mersin
‹leri ‹lkö¤retim Okulu
önünde saat 11:00' de
bafllad›. Makina Mühendis-
leri odas› olarak kat›ld›¤›m›z
TMMOB Mers in  ‹KK
organizasyonunda TMMOB
çat›s› alt›nda toplan›larak
Cumhuriyet alan›na kadar
olan yürüyüflle kutlamalara
kat›ld›k.

BASINA ve KAMUOYUNA
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bu denge ile birlikte ‘EKONOM‹K PAYLAfiIM’
konusu öne ç›kar. Toplumda ‘‘refah›n dengeli
paylafl›lmas›‘‘ hak ve özgürlükler aras›ndaki
uyumun bir sonucu olmak zorundad›r.

Refah›n dengeli paylafl›m›n›n sa¤lanmas› için;
Sosyal s›n›flar›n paylar›n› alabilmesi gerekir.
Türkiye ‘ de bu sosyal s›n›flar; tar›m sektörüdür,
köylüdür, iflçidir, memurdur, esnaft›r k›saca TÜM
EMEKÇ‹LERD‹R. 1 May›s Bayram›n› coflkuyla
kutlad›¤›m›z bugünün Türkiye‘sine bakt›¤›m›z-
da; Bugün Ülkemiz sömürgelefltirilmektedir. Bat›
tekellerinin Türkiye pazar› içindeki egemenliklerini
sa¤layan kararlar ve kanunlar, ard arda ç›kar›l-
maktad›r. ‹flte bu sömürgelefltirilmeye karfl› Sosyal
s›n›flar›n örgütlü mücadelesi en belirgin özellik
ve esast›r. Çünkü; Sömürgelerde demokrasi
olmaz, iflçi haklar› olmaz. E¤er Ülkeniz ba¤›ms›z-
sa ve Ulusun egemenli¤i varsa o ülkede demokra-
si geliflir ve do¤al olarak da ‹flçi haklar›n›n gelifle-
bilmesi de zorunlu hale gelecektir.

De¤erli Kamuoyu; Türkiye bugün sömürge-
lefltirilirken, baflta iflçi s›n›f› olmak üzere tüm
emekçi s›n›flar›n örgütlenerek demokrasiyi
iflletmeleri imkâns›z hale getiriliyor. ‹flçi, köylü,
memur ve esnaf bir da¤›n›kl›¤›n ve bofllu¤un
içine itiliyor ve bu bofllukta tüm emekçi s›n›flar;
ba¤›ml› ve muhtaç duruma özellikle getiriliyorlar.
Özellefltirmeler, her fleyin piyasaya devri,
ekonominin d›fla tamamen aç›lmas› konusunda
siyasal iktidar›n yürüttü¤ü uygulamalar sonucun-
da; ‘Sa¤l›k, e¤itim, tar›ma destek, teknolojik
geliflme ve az geliflmifl alanlara destek gibi’
Devletin asli kamusal görevleri ‘ortadan
kald›r›l›yor ve bu boflalt›lan alanlarda’, ‘Küresel

sermaye çevreleri ve cemaatlerin’ egemenli¤i
h›zla art›yor ve dolay›s›yla da; Tüm Cumhuriyet
de¤erlerimiz h›zla tasfiye ediliyor. TMMOB
MMO Mersin fiubesi olarak; Tüm bu  olumsuz-
luklara duyars›z kalmam›z›n mümkün olamayaca-
¤›n›  ifade  ediyor  ve tüm emekçi s›n›f›na diyoruz
ki; E¤er Ülkemiz sömürgelefltirilip, ba¤›ms›zl›¤›m›z
elimizden al›nm›flsa, en baflta her kesimden
önce  zarar  görecek  olanlar ‹fiÇ‹  SINIFIMIZDIR,
bu  ülkeyi yurt  kabul edenlerdir. Bu nedenlerle;
Ülkemizin ba¤›ms›zl›¤›n›n ve Ulusal egemenli¤i-
mizin zorlu koflullardan geçti¤i bir süreçte; Tüm
EMEKÇ‹ CEPHEN‹N EMPERYAL‹ZME VE
SÖMÜRÜYE KARfiI ÖRGÜTLÜ MÜCADELES‹;
EN TEMEL ESAS OLMALIDIR.

Bu duygu ve düflüncelerle; Dün oldu¤u gibi
bugün de ve gelecekte de TMMOB MMO
Mersin fiubesi olarak; ‹nsanca yaflam, insanca
düzen için, yoksullu¤a ve adaletsizli¤e karfl›
mücadele için, bir arada yaflamak için, paras›z
e¤itim ve paras›z sa¤l›k için, iflsizli¤e, özellefltir-
meye ve emperyalizme karfl› iflçilerin, emek-
çilerin ve tüm ezilenlerin birli¤i için ve bütün
iflbirlikçilere karfl› BA⁄IMSIZLI⁄IMIZA VE
ÜLKEM‹ZE SAH‹P ÇIKMAK ‹Ç‹N 1 MAYIS‘ta
meydanlarda olal›m ve üretimden gelen tüm
gücümüzü ortaya koyal›m. (30.04.2010)

TMMOB MAK‹NA MÜHEND‹SLER‹ ODASI
Mersin fiube Yönetim Kurulu Ad›na
fiube Yönetim Kurulu Baflkan›
Naci ERÇOLAK
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8 May›s 2010 tarihinde
gerçekleflen ‘2008 küresel kriz’
konulu seminerimiz üyele-
rimizin kat›l›m›yla gerçekleflti.
Aç›l›fl konuflmas› fiube Yönetim
Kurulu Baflkan›m›z Naci
ERÇOLAK taraf›ndan yap›lan
seminerde küresel krizin nas›l
ç›kt›¤›, Türkiye üzerine yans›-
malar› ve etkilerinin nas›l oldu-
¤unu aktaran de¤erli ö¤retim
üyeleri Prof. Dr. Nejla KURUL
ve Doç. Dr. Mustafa DUR-
MUfi‘un kat›l›mlar›yla gerçek-
leflmifltir.

“2008 Krizi Sonras› Panorama” bafll›kl› sunu-
flunu yapan ilk konuflmac› Ankara Üniversitesi
E¤itim Bilimleri Fakültesi ö¤retim üyesi Prof. Dr.
Nejla Kurul 2006 -2011 dönemine iliflkin baz›
makroekonomik verilere ait gerçekleflme ve
projeksiyonlar›n› aktard›. Buna göre dünyada
iktisadi büyüme oranlar› 2006’da ortalama
%5,2’den 2009’da%-0,6’ya gerilerken, dünya
ticaret hacmindeki ayn› dönemdeki geliflme 2006
y›l›nda %7 büyümeden 2009’da %-11
küçülmeye dönüfltü.  ‹flsizlik oranlar› ise 2007
y›l›nda % 5,7’ den 2010 y›l›nda %6,6’ya s›çrad›
(%16 puan-ilave 40 milyon iflsiz). Genç iflsizlik
oran› bunun iki kat› düzeyinde gerçekleflti.
Toplam sermaye hareketleri 2007-2008’i
kapsayan dönemde 9 trilyon $’dan 1,5 trilyon
$’a gerilerken, seçilmifl baz› AB ülkelerindeki
kamu borç stoku / GSYH oranlar› 2007-2010
döneminde %10 ila %230 aras› artt›.
Yunanistan’daki kamu borç stokunun %125’e
yükselmesinin sonucunda Yunanistan hükümeti
bir borç krizi içerisine sürüklenmeye bafllad›.
Ayr›ca brüt d›fl borç stoku / GSYH oranlar›
aç›s›ndan ‹rlanda’n›n %1000 ile ilk s›rada,
Portekiz’in %240 ile ikinci s›rada,  ‹spanya’n›n
%175 ile üçüncü s›rada ve ‹talya’n›n %122 ile
dördüncü s›rada olmak üzere d›fl borç krizi
yaflayabilecek ülkeler oldu¤unun alt› çizildi.

'2008 KÜRESEL KR‹Z' KONULU SEM‹NER‹M‹Z
GERÇEKLEfiT‹

Türkiye’de de göstergelerin iyi olmad›¤›n›
vurgulayan Prof. Kurul, Türkiye’de ekonominin
küçülmesinin 2004’ten bu yana gerçekleflti¤ini,
bu y›l büyüme oran›n›n %9,4 iken, bunun giderek
azalarak, 2009 y›l›nda %-4,5 oldu¤unu aç›klad›.
Kurul 2006-2009 döneminde kapasite kullan›m
oranlar›n›n % 65-70 aras›nda oldu¤u, 2009
May›s’›ndan bu yana bir miktar yukar› do¤ru
ç›k›fl olsa da bunun istikrarl› ve süreklilik arz eden
bir ç›k›fl olmad›¤›n› aç›klad›. 2007- 2009
döneminde kamu kesimi borçlanma gere¤i 6,5
kat artarken, merkezi yönetim bütçe aç›¤›
%1,6’dan %5,5’e f›rlayarak %2,5 kat art›fl
gösterdi. Ayn› dönemde kamu borç stoku
%38’den %46’ya ç›kt›. Ayn› dönemde as›l çarp›c›
geliflme iflsizlik oran›n›n h›zla yükselifliyle ortaya
ç›kt› ve resmi iflsizlik oran› %9,9’dan %14’e
ç›karak , %40 oran›nda bir art›fl gösterdi. Böylece
iflsiz say›s› 6 milyonu buldu. Genç iflsizli¤i oran›
ise genel iflsizlik oran›n›n neredeyse iki kat› oldu
(%24). Türkiye’de iflgücüne kat›l›m oran›n›n
sadece %49 oldu¤u, oysa geliflmifl ülkelerde bu
oran›n %75’ler civar›nda oldu¤u göz önüne
al›nd›¤›nda gerçek iflsizlik oran›n›n  %25’i aflt›¤›n›
belirten Prof. Kurul, Türkiye’nin ‹rlanda’dan sonra
Avrupa’da en yüksek iflsizli¤e sahip ülke oldu¤unu
vurgulad›.

Toparlanma Gerçek mi? Dünyada ve Türkiye’ de krizin
nedenlerini, sonuçlar›n› ve krizden ç›k›fl yollar›n› tart›flt›k...
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Son olarak DPT’nin verilerine dayanarak
Türkiye’de kriz sonras›nda iflgücü verimlili¤inin
%16 artarken, reel ücretlerin %15 geriledi¤ini
hatta ilk kez nominal ücretlerin düfltü¤ünü
belirten Prof. Kurul, bunun ülkemizdeki
emekçilerin giderek h›zl› bir flekilde yoksul-
laflt›¤›n›n aç›k bir göstergesi oldu¤unu vurgulad›.

‹kinci konuflmac› Gazi Üniversitesi ‹‹BF
ö¤retim üyesi Doç. Dr. Mustafa Durmufl krizin
nedenleri ve krizden ç›k›fl yollar› ve kapitalist
üretim tarz›n›n krizden ç›k›flta karfl› karfl›ya kald›¤›
sorunlar› içeren bir sunufl yapt›.

Buna göre, uluslar aras› kurulufllar, hükümetler
ve ana ak›m iktisatç›lar› krizi, insanlar›n ya da
firmalar›n afl›r› risk almaya dönük bireysel ya da
kurumsal hatalar›na ya da sadece neo-liberal
politikalara ba¤l›yorlar. Kriz yaratanlar›n ve
sözcülerinin kriz ile ilgili bu aç›klamalar› gerçe¤i
yans›tm›yor.

Gerçekte kriz kapitalist üretim tarz›n›n krizidir.
Bu nedenle de kriz öncesindeki sermaye birikim
süreçlerini iyi analiz etmek gerekli. Bunu
yapt›¤›m›zda krizin derindeki nedeninin kar
oranlar›ndaki son 35-40 y›ld›r düflüfl e¤ilimi
oldu¤unu görürüz. Büyük flirketlerin kar için
kendi aralar›ndaki sert rekabeti onlar› afl›r›
kapasite yat›r›mlar› yapmaya yöneltir, iflgücüne
göre sabit sermaye oran› (sermayenin organik
bileflimi (SOB) / otomasyon) artar ve bu da kar
oranlar›n› uzun dönemde düflme e¤ilimine sokar.
Karlar› düflen sermayedarlar rekabet edebilmek
için iflçi ücretlerini bask›larlar. Bu bir k›s›r döngü
yarat›r: Bir yandan, talebin çok üstünde ürün
piyasaya sürülür, di¤er yandan reel ücretleri
azalan çal›flan s›n›flar›n tüketimi azal›r, sat›fllar
düfler. Kar sadece sat›flla realize edilebildi¤inden,
sat›fllar düfltü¤ünde kriz patlak verir. Kar oranlar›
azalan firmalar yeni yat›r›m yapmazlar. Tersine,
% 30-40’lar gibi çok düflük fiili kapasite kullan›m
oranlar›yla üretim yaparlar. Bu durum, yeni
yat›r›mlar›n iptal edilmesine, fabrikalar›n kapan-
mas›na ve kitlesel iflçi ç›karmalar›na neden olur.

Afl›r› üretim-kar oranlar›ndaki düflüfl-kriz
iliflkisini General Motors’›n iflas› ve ard›ndan
ABD devletince kurtar›lmas›yla ilgili örnekle
aç›klayan Doç. Durmufl afl›r› üretim sorunundan
kapitalizmin üç yolla ç›kmay› denedi¤ini
vurgulad›. Böylece 1973-2008 dönemindeki
sorun s›ras›yla; bölgesel savafllar ve askeri
harcamalardaki art›fllarla, üretimin, eme¤in ucuz
ve örgütsüz oldu¤u az geliflmifl ülkelere
kayd›r›lmas›yla (üretimin küreselleflmesi) ve son
olarak finansallaflman›n h›zland›r›lmas› ve yeni
türev araçlar (finans›n küreselleflmesi) ile afl›lmaya

çal›fl›ld›. Bu yöntemlerin krizi aflmada geçici
çözümler oluflturdu¤unu vurgulayan Doç.
Durmufl, özelikle giderek finansallaflan kapitaliz-
min spekülasyonlar ve varl›k balonlar›yla
yürüyebildi¤ini ileri sürdü.

Doç. Durmufl bu ba¤lamda 2000 y›l›
bafllar›nda ABD’ de borsa balonunun fliflirilip
patlad›¤›n›, ard›ndan da 2001 y›l›ndan itibaren
ipotekli konut kredisi ( mortgage) balonunun
fliflirildi¤ini, ancak 2007 y›l›nda bu balonun ilk
balon gibi artan bir spekülasyon ve ard›ndan
gelen panik nedeniyle patlad›¤›n› ve 1929-1933
krizinden bu yana görülen en büyük finansal
krizin ortaya ç›kt›¤›n› vurgulad›. 3 hafta içinde
bütün dünyaya yay›lan finansal kriz sonras›nda
yaflanan kredi kurumas› ile krizin reel sektör
krizine dönüflerek bütün dünyay› sarmal› alt›na
ald›¤›n›, 2009 Nisan’›ndan bu yana k›smi bir
toparlanma olsa da, bunun gerçek bir toparlanma
olmad›¤›n›, bunun y›llar alabilece¤inin, hatta
ikinci bir dipin olabilece¤inin alt›n› çizen Doç.
Durmufl bu krizden ç›k›lsa dahi bunun faturas›n›n
daha fazla iflsizlik, daha fazla iflyeri kapanmas›,
daha fazla bütçe k›s›nt›s›, daha a¤›r vergiler ve
daha fazla yoksullaflma biçiminde çal›flan s›n›flara
ödetilmekte oldu¤unun alt›n› çizdi.

Tüm bu geliflmelerin Türkiye’de bir yandan
s›n›f mücadelesini art›r›rken, di¤er yandan büyük
sermayenin bask›lar›n›n art›rmas›na neden
olabilece¤ini vurgulayan Doç. Durmufl, buna
karfl› baflta iflçiler, iflsizler, küçük esnaf, küçük
üreticiler ve üretimin % 80’ini gerçeklefltiren
KOB‹’ler olmak üzere tüm çal›flan s›n›flar›n
örgütlü mücadele vermesi ve krizin bedelini krizi
as›l ç›kartanlara ödettirmesi gerekti¤ini vurgulad›.
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Çal›flan üyelerimizin ifl ç›k›fl saatlerinin fiubemiz mesai
saatlerine uymamas›ndan dolay› resmi tatiller hariç
her ay›n 2. ve 4. haftas› PERfiEMBE günleri akflam
saat 20:00'ye kadar fiubemizden Üyelik ifllemlerini
yapt›rabilmeleri için hizmetimiz devam etmektedir.

ÜYELER‹M‹Z ‹Ç‹N
H‹ZMETLER‹M‹Z

DEVAM ED‹YOR...

Makina Mühendisleri Odas›’n›n 43.
Dönem Genel Kurulu’nun ard›ndan
Oda’n›n yeni dönem çal›flmalar›n›
de¤erlendirmek üzere, fiube Yönetim
Kurulu Baflkan›m›z Naci ERÇOLAK’›n da
kat›ld›¤› Oda Yönetim Kurulu Baflkan› Ali
Ekber ÇAKAR ve Odaya ba¤l› flubelerin
yönetim kurulu baflkanlar› bir toplant› yapt›.

Oda‘n›n Sümer 2 Sokak‘ta bulunan
Meslek ‹çi E¤itim Merkezi toplant›
salonunda 9 May›s 2010 tarihinde yap›lan
toplant›da; Oda‘n›n yeni dönem politikalar›,
TMMOB‘ye, özellikle Devlet Denetleme
Kurulu üzerinden yap›lan sald›r›lara karfl›
Oda‘n›n nas›l bir durufl sergilemesi
gerekti¤i, meslek alanlar›n›n korunmas› ve
genifllemesi için yeni dönemde neler
yap›lmas› gerekti¤i ele al›nd›.

MMO 43. DÖNEM ODA VE fiUBE YÖNET‹M KURULU BAfiKANLARI
TOPLANTISI YAPILDI

Makina Mühendisleri
Odas› 43. Dönem Oda ve
fiube Yönetim Kurulu
Sekreter ve Sayman Üyeler
toplant›s›, 9 May›s 2010
tarihinde, Oda Merkezi
toplant› salonunda yap›ld›.
Toplant›ya fiube Sekre-
terimiz Erdo¤an BAYRAM,
fiube Sayman›m›z Levent
KON ve fiube Müdürümüz
Nejat KILIÇ kat›lm›fllard›r.

MMO 43. DÖNEM SEKRETER VE SAYMAN ÜYELER TOPLANTISI
GERÇEKLEfiT‹



Mersin Üniversitesi Mühendislik
Fakültesi ö¤rencilerinin düzenledi¤i
"Mühendislik Günleri" etkinli¤i, 5-6
May›s 2010 tarihlerinde Mersin
Üniversitesi Vural Ülkü Konferans
Salonu'nda gerçeklefltirildi. Ö¤renci-
lere yönelik etkinlikler kapsam›nda
MMO Mersin fiube Enerji Komisyonu
Baflkan› Yusuf ÖZTUNÇ’un "Mersin-
‘de Günefl Enerjisi Uygulamalar›"na
yönelik olarak yapt›¤› sunum ve farkl›
uygulama alanlar›ndan örneklerlerle
panele kat›l›m sa¤lad›.

ME. ÜN‹VERS‹TES‹'NDE
"ENERJ‹ POL‹T‹KALARI"
PANEL‹NE KATILDIK
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EPDK Do¤algaz Mevzuat›, Do¤algaz‘da
Yaflan›lan Sorunlar ve Denetim konulu
bilgilendirme toplant›s› 14 May›s 2010
tarihinde M‹EM e¤itmeni Hakan YAVUZ ve
Do¤algaz ‹ç Tesisat Mühendis Yetki Belgeli
üyelerimizin kat›l›m›yla MTSO konferans
salonunda gerçekleflti.

EPDK DO⁄ALGAZ MEVZUATI,
DO⁄ALGAZ'DA YAfiANILAN
SORUNLAR VE DENET‹M
KONULU B‹LG‹LEND‹RME
TOPLANTISI GERÇEKLEfiT‹
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Ulu Önder Atatürk‘ün gençlerimize arma¤an etti¤i
19 May›s Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayram›,
Kültür Merkezinde gerçeklefltirilen törenle kutland›.
Makina Mühendisleri Odas› Mersin fiubesi olarak
Atatürk An›t›na çelenk b›rak›ld›.

19 MAYIS ATATÜRK’Ü
ANMA GENÇL‹K VE

SPOR BAYRAMI
KUTLAMALARINA KATILDIK

De¤erli Kamuoyu;
91 y›l önce bugün, Ulusal  Kurtulufl  Savafl›m›z›n ilk

 ad›m› olan 19 MAYIS 1919 Tarihi; Dünya da baflar›ya
ulaflm›fl ilk ve önder Anti-Emperyalist mücadelenin
bafllang›ç noktas›d›r. Kurtulufl savafl›m›z›n bafllad›¤› gün
olarak kabul edilen 19 May›s Gençlik ve Spor Bayram›n›n
91. y›l dönümünü yürekten kutluyoruz.

Ulu Önderimiz Mustafa Kemal ATATÜRK‘ÜN
öncülü¤ünde Samsun‘da bafllat›lan ba¤›ms›zl›k hareketi-
miz; Anadolu da sömürgeci-iflgalcilere ve onlarla iflbirli¤i
yapan Osmanl› yönetimine ve mütareke bas›n›na karfl›
Anadolu ihtilalini yaparak önce KURTULUfiU, sonra da;
Toplumsal kalk›nmay› sa¤layacak  devlet  yap›lanmas› ile
de KURULUfiU gerçeklefltirmifltir.

 19 May›s 1919‘da bafllat›lan ve tarihte efline
rastlanmayan bir Milli Kurtulufl mücadelesi  sonucunda;
"Tam Ba¤›ms›zl›k ve Ulusal Egemenlik" ilkeleri esas
al›narak, hem Ça¤dafl Türkiye Cumhuriyeti Devleti kurul-
mufl, hem de dünya da o güne kadar ezilen-sömürülen
tüm uluslara örnek olunmufltur.

 Sayg›de¤er Kamuoyu;
"Ba¤›ms›zl›ktan  yoksun bir Ulus, uygar toplumlar

karfl›s›nda UfiAK durumunda olmaktan öteye gidemez"
diyerek; Yokluk ve yoksunluk içinde ve uçurumun  k›y›s›nda
emperyalizm denilen tek difli kalm›fl canavara karfl›, kan
ve can verilerek onurlu bir TÜRK ULUSU yaratan Mustafa
Kemal ATATÜRK‘ÜN Türkiye’sinde bugün; yine Ülkemizin
tersanelerine girilmifl, yine halk›m›z "Fakrü  zaruret" içine
düflürülmüfltür. Son derece ac›mas›z olan emperyalist ve
kapitalist dünyaya ve onun iflbirlikçilerine karfl› top-yekun
ölümü göze almak suretiyle tüm dünyaya ilan edilen
Türkiye Cumhuriyeti Devleti üzerinde; Aç›l›mlar ad› alt›nda

"Büyük Ortado¤u Projesi" kesintisiz uygulanmakta,
emperyalist güçlerin destekledi¤i terör örgütü ve yandafllar›
cesaretlendirilmekte ve her geçen gün teröre kurban
vermifl oldu¤umuz flehitlerimizin say›s› artmaktad›r.
Anadolu topraklar› üzerinde emperyalizme karfl› ba¤›m-
s›zl›k mücadelesi vermifl, birlikte yaflam›fl, kültürlerini ve
utkular›n› ayn› potada eriterek ola¤an üstü bir tarih ve
kültür zenginli¤i yaratm›fl olan TÜRK HALKI‘NI parçala-
yabilme çabalar› h›zlanmaktad›r.

91. Y›l dönümünü kutlad›¤›m›z Gençlik ve Spor
Bayram›m›z nedeniyle; TMMOB MMO Mersin fiubesi
olarak, Türk Gençli¤ine sesleniyor ve diyoruz ki; ‹flte
Türkiyemiz‘in Genel  durum ve görünüfl tablosu budur
ve bu durum ve görünüflün 19 MAYIS 1919 tarihindeki
süreçten farkl› bir taraf› da yoktur. Bu amaçla; Bugün
Türkiye Cumhuriyetine karfl› aymazl›k ve sapk›nl›k içinde
bulunanlar›n karfl›lar›nda Yüce Türk Gençli¤i olacakt›r.
Ak›l ve Bilimi rehber edinmifl ve Mustafa Kemal ATATÜRK
taraf›ndan Cumhuriyetimizin emanet edildi¤i Gençli¤imize
yürekten inan›yor, güveniyor ve Tüm Gençlerimizin;
Mustafa Kemal‘in Devrimci ruhu ile hareket ederek bu
kötü gidifle bütün güçleri ile karfl› koyma karal›l›klar›n›
en içten duygular›m›zla paylafl›yoruz.

Bu duygu ve düflüncelerle; Öncelikle Ulu Önderimiz
Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK‘ü, silah arkadafllar›n› ve
tüm flehitlerimizi en derin sevgi ve sayg› ile  an›yor, Büyük
Türk Ulusunun ve Türk Gençli¤imizin Gençlik ve Spor
Bayram›n› kutluyoruz.

Kamuoyuna  Sayg›yla  duyurulur.
TMMOB MMO MERS‹N fiUBES‹
YÖNET‹M KURULU BAfiKANI
NAC‹ ERÇOLAK

BASINA ve KAMUOYUNA



14 www.mersin.mmo.org.trmmo mersin flube

Makina Mühendisleri Odas› ve Mezitli
Belediyesi ortakl›¤› ile Dünya Günefl
Günü kapsam›nda 19-20 Haziranda ilk
‘’Günefl Festivali‘’ gerçeklefltirildi. ‘’Günefl
Festivali‘’ tan›t›m toplant›s› 10 Haziran
2010 tarihinde Soli Antik Kenti’nde
gerçekleflti. Tan›t›m toplant›s›nda Makina
Mühendisleri Odas› Baflkan›m›z Naci
ERÇOLAK ve Mezitli Belediye Baflkan›
U¤ur YILDIRIM birer konuflma yapt›lar.

GÜNEfi FEST‹VAL‹ BASIN AÇIKLAMASI GERÇEKLEfiT‹
toplumsal sorumlulukla ve dikkatli bir duyarl›l›kla
günefl kenti SOL‹‘yi yeniden canland›r›p gelece¤e
tafl›mak ve halk›m›z› Günefl Enerjisi Teknolojileriyle
tan›flt›r›p, buluflturmak istemektedir.

 Makina Mühendisleri Odas› Mersin fiubesi ve
Mezitli Belediyesi do¤a ile bar›fl›k ve çevreci yeni bir
dünya görüflü olan Günefl Uygarl›¤›n›n kentimizden
bafllay›p, giderek de güneflli her co¤rafyaya yay›lmas›
için olanaklar›n› sonuna kadar kullanacakt›r.

 Bir yanda kentimizin yeterince kullan›lamayan
büyük turizm potansiyelini harekete geçirmek için
yo¤un u¤rafl verilirken, di¤er yanda bu u¤rafl› baltala-
yan ve kentimizin gelece¤ini karartabilecek Nükleer
Santral kurma çal›flmalar› devam etmektedir.

 Yeflilin her tonunu gördü¤ümüz Toroslar›n denizle
bulufltu¤u, Akdeniz mavisinin ormanlarla elele
tutufltu¤u Akkuyu‘da kurulacak bir nükleer santralin,
bölgemizi büyük bir tehlikeye sürükleyebilece¤i
ak›llardan hiç uzak tutulmamal›d›r.

 Bölgemizde kurulmas› öngörülen nükleer santral
ihalesinin yap›ld›¤› böyle bir süreçte "Günefl Festivali"
düzenlememiz son derece anlaml› ve önemlidir.
Böylece nükleer santrale seçenek olarak güneflin ve
enerjisinin ön plana ç›kmas›n› savunmakta ve arzula-
maktay›z.

 Birçoklar› farkl› düflünse de bizler "Günefl Ça¤›"-
n›n gelece¤in yaflam biçimine damgas›n› vuraca¤›na
ve çok yak›nda gerçekleflece¤ine inanmaktay›z.

"Her fleye ra¤men GÜNEfi bize yeter..."

Halk›m›z› ‘GÜNEfi FEST‹VAL‹‘ nde buluflmaya
davet ediyoruz. (10.06.2010)

Bas›n›m›z›n De¤erli ve Duyarl› Temsilcileri,
Günefl Kenti Mersin‘i Günefl Festivaliyle bulufltu-

rarak bir ilki daha gerçeklefltirece¤iz.
21 Haziran, Kuzey Yar›mkürede günefl ›fl›¤›ndan

en uzun yararlan›lan gündür. Bu nedenle bugün
Uluslararas› Günefl Enerjisi Toplulu¤u (ISES) taraf›ndan
tüm dünyada Dünya Günefl Günü olarak ilan
edilmifltir.

Yap›lan bilimsel istatistiklere göre Mersin‘de y›l›n
300 günü, hatta daha fazlas›, güneflli geçmektedir.
Mezitli ‹lçesi‘nde bulunan ve yaklafl›k 3500-4000
y›l önce kuruldu¤u söylenen SOL‹ (Soloi) Antik kenti,
hala buram buram tarih kokmaktad›r. Hatta tarihsel
bir söylencede, SOL‹‘de yaflayanlar için "GÜNEfi‹N
BAHÇES‹NDE OTURANLAR" tan›m› yap›lmakta ve
bu nedenle de baz› bilimsel makalelerde SOL‹ antik
kentinin, ad›n› güneflten ald›¤› savunulmaktad›r.

Alternatif enerji kaynaklar›n›n kullan›m›
konusunda duyarl› ve araflt›rmac› bir yap›ya sahip
olan Makina Mühendisleri Odas›‘n›n 1997 y›l›ndan
bu yana günefl enerjisi ile ilgili birçok etkinlik
gerçeklefltirdi¤i Mersin kamuoyunca gözlenmekte
ve iyi bilinmektedir.

 Bu ba¤lamda Mezitli Belediyesi de tarihsel ve

Naci ERÇOLAK
Makina Mühendisleri Odas›
Mersin fib. Yön. Kur. Baflkan›

U¤ur YILDIRIM
Mezitli Belediyesi

Baflkan›
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GÜNEfi FEST‹VAL‹M‹Z‹N ‹LK‹N‹ MEZ‹TL‹ BELED‹YES‹ ‹LE B‹RL‹KTE
GERÇEKLEfiT‹RD‹K...

� 21 Haziran Dünya Günefl Günü
kutlamalar› çerçevesinde Maki-
na Mühendisleri Odas› Mersin
fiubesi ve Mezitli Belediyesi
iflbirli¤i içerisinde bu y›l ilki
düzenlenen "Günefl Festivali"ni
19-20 Haziran 2010 tarihlerinde
gerçeklefltirdik.

Makina Mühendisleri Odas› Mersin fiubesi
Baflkan› Naci ERÇOLAK‘›n aç›l›fl konuflmas›:

 Hakkari fiemdinli’deki hain terör sald›r›s› hepimizi
çok üzdü, terörü bir kez daha fliddetle ve nefretle
k›n›yor lanetliyoruz. fiehit olan askerlerimizin yak›nla-
r›na ve ulusumuza baflsa¤l›¤›, yaral› askerlerimize
acil flifalar diliyoruz. Bugün gerçeklefltirecek oldu¤um
festivalimizin konser ve e¤lence k›sm›n› iptal etmifl
bulunuyoruz.

 Tüm zamanlar›n gerçe¤i GÜNEfi, Tüm do¤al
ve teknolojik hayat›n kayna¤› GÜNEfi Odam›z,
Dünyada ilk enerji bunal›m›n›n yafland›¤› 1970‘ li
y›llardan bu yana önemi giderek artan, "temiz
enerjiler" olarak da ifade edilen; Günefl, rüzgar,
jeotermal, biyogaz, dalga enerjisi v.b. "yenilenebilir
enerjiler" konular›nda çal›flmalar gerçeklefltirmek-
tedir.

Bu konuda TMMOB Makina Mühendisleri Odas›
Mersin fiubemiz taraf›ndan, y›lda metre kareye
ortalamaya 3000 kwh ›fl›n›m fliddeti düflen ve
yurtd›fl›na önemli miktarda "günefl enerjili su ›s›tma
sistemi" ihracat›n›n gerçeklefltirildi¤i Mersin‘de,
"Günefl Enerjisi Sistemleri" konusunda 1997 y›l›ndan
bu yana birçok çal›flmaya imza att›k. Odam›z
taraf›ndan fiubemiz sekretaryal›¤›nda iki y›lda bir
ulusal düzeyde Günefl Enerjisi Sistemleri Sempoz-
yumu ve Sergisi düzenlenmekte olup 2011 y›l›
içerisinde de 5.sinin düzenlenmesi planlanmaktad›r.

 Bunun yan› s›ra her y›l Dünya Günefl Günü
kutlamalar› kapsam›nda çeflitli etkinlikler düzenle-
mekteyiz. Bu çal›flmalar› yürütürken amac›m›z,
Mersin‘e Günefl Kent Kimli¤ini kazand›rabilmek ve
Günefl Enerjisinin kullan›m›nda bilimi ve teknolojiyi
insanlar›m›z›n hizmetine sunmakt›r. Böylelikle
Mersin‘in, bu alanda s›cak su sistemlerinin yan› s›ra
di¤er teknolojilerin (elektrik üretimi ve so¤utma
üniteleri v.b)  üretiminin de yap›ld›¤› bir merkez

haline gelmesini beklemekteyiz. Bu çal›flmalar›n
geliflmesiyle enerji savafllar›n›n merkezi olan
Ortado¤u‘da, Mersin‘in bar›fla katk› sunan bir kent
olaca¤› aç›kça görülmektedir.

Mersin‘de yapm›fl oldu¤umuz seminer, söylefli,
panel, konferans ve sempozyum çal›flmalar›m›z› bir
ad›m öteye götürerek, Mezitli Belediyesi ile birlikte
festivale dönüfltürüyoruz. Do¤a ile bar›fl›k bir dünya
görüflü olan Günefl Uygarl›¤›n›n kentimizden
bafllay›p Dünyaya yay›lmas› için tüm Mersin olarak
çal›flmalar›m›z artarak devam edecektir.

Günefl enerjisi endüstrisi, Türkiye‘de hiçbir teflvik
görmeden serbest piyasa kurallar› içerisinde do¤mufl
ve yine hiçbir teflvik görmeyen kullan›c›lar taraf›ndan
sat›n al›nmas›yla s›n›rl› bir pazar do¤mufltur. Bu
pazarda, düzlemsel toplaçlar ile s›cak su eldesi
teknolojileri hakim olmufltur.

Tüm temiz enerji teknolojileri TV, radyo gibi
görsel ve iflitsel programlarda tan›t›larak kamuoyu
bilinci gelifltirilmelidir.

Yenilenebilir Enerji Teknolojilerinin gelifltirilmesine
yönelik Ar-Ge çal›flmalar›; uygulamaya yönelik
teknik çal›flmalar Devlet taraf›ndan desteklenmeli,
konu ile ilgili yasalar en k›sa sürede ç›kar›lmal›d›r.

Türkiye‘de Günefl enerjisi uygulamalar›n›n
gelifltirilmesi için kurumsal altyap› oluflturulmal›,
sanayici ve tüketicilere teflvik uygulanmas› için yasal
düzenlemeler yap›lmal›d›r.

Enerjide d›fla ba¤›ml›l›¤› azaltmak için Hibrid
günefl- ›s› elektrik santrallar› uzun dönem planlar›
içinde yer almal› ve enerjide Günefl girdisinin pay›n›n
% 35‘in üzerinde olmas› konusunda çal›flmalar
yap›lmal›d›r.

Genel anlamda temiz enerji kaynaklar›n›n, özelde
ise yo¤unlaflt›r›c› güneflli toplay›c›lar›n endüstriyel
kullan›m› veya elektrik üretimi konular›nda ülkemizin
ilgili kurum ve kiflilerinin sinerjik iflbirli¤ine günümüz-
de daha fazla gereksinme oldu¤u aç›kt›r.
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Türkiye‘nin enerji ihtiyac›n›n karfl›lanmas› için
Nükleer santraller gibi d›fla ba¤›ml› teknoloji ve
özellikle do¤al gaz gibi kaynaklar›n kullan›m› teflvik
edilmektedir. Oysa ülkemizin enerjide d›fla ba¤›ml›
oldu¤u düflünülürse, Günefl, rüzgar, biyo kütle ve
jeotermal gibi yerli ve yenilenebilir enerji kaynakla-
r›n›n kullan›m›  teflvik edilmeli hatta zorunlu hale
getirilmelidir.

Türkiye y›lda 2.640 saat günefl al›yor. Bu günefl
enerjisinin toplam gücü 1.3 milyar ton petrole
eflde¤er. K›ymetini fark edelim, de¤erlendirelim…
Hayat›n kayna¤› olan Günefl her y›l dünyaya
219.000 milyar kilovat saat (kwh) enerji gönderiyor.
Bu enerji günümüzde dünyada tüketilenin tam
2500 kat›. Günefl görme ortalamas› çok yüksek
olan ülkemizde Güneflten inan›lmaz miktarda enerji
üretilebilir. Yani bu, "Günefl balç›kla s›vanmaz!‘‘
gerçe¤imizdir.

‹nsanl›¤›n kurtuluflu ‘Günefle Giden Yolu’ bula-
bilme ve günefle dayal› yeni bir uygarl›k yaratabilme
becerisine ba¤l› görünüyor.

Kentimiz turizm, tar›m gibi yönlerden de gelifl-
mekte iken Akkuyu‘ya kurulmak istenen Nükleer
Santral Tesisinin ilimizi gelifltirmek bir yana ne kadar
geriye götürece¤i aç›kça görülmektedir. Tam da bu
zamanda Mezitli Belediyemizle birlikte "Günefl
Festivali"ni düzenleyerek Nükleer Santrale alternatif
olarak güneflin ve enerjisinin ön plana ç›kmas›n›
arzulamaktay›z. Yeni uygarl›¤›n hedefi kirli ve sa¤l›k-
s›z enerjiden vazgeçerek Günefle yönelmek olmal›d›r.
‘‘Günefl Ça¤›‘‘ Birçoklar› aksini düflünse bile gelece¤in
yaflam biçimi olmaya en yak›n adayd›r.

"Her fleye ra¤men GÜNEfi bize yeter..."
(19.06.2010)

Naci ERÇOLAK
Makina Mühendisleri Odas›
Mersin fiube Yönetim Kurulu Baflkan›

19 Haziran 2010 Cumartesi günü saat 13.00‘de
Sahil Mart› Otelinde yap›lan konferanslarla bafllayan
festival. Makina Mühendisleri Odas› Mersin fiubesi
Baflkan› Naci Erçolak ve Mezitli Belediye Baflkan›
U¤ur Y›ld›r›m yapt›¤› aç›l›fl konuflmalar›n›n ard›ndan,
konferans konuflmac›lar›ndan Prof. Dr. Remzi
YA⁄CI‘n›n ve Y. Mimar Çelik ERENGEZG‹N
"Yapacak Her fiey Bitmeden" konulu konferans›na
geçildi. Etkinli¤e Mezitli Belediyesi Önünde
oluflturulan kortejle Soloi Pompeiopolis park›na
kadar olan yürüyüflle devam edildi. 19 Haziran
tarihinde ki etkinli¤in sanatsal ve e¤lence k›sm›
(Animasyonlar, Halk Oyunlar› Gösterisi, Mersin
Devlet Opera ve Bale Dinletisi, Mersin Ça¤dafl
Sanat Derne¤i Türk Müzi¤i Korosu Konseri ve hatta
kortej yürüyüflünde planlanan bando ekibi de dahil
iptal edilerek sessiz bir yürüyüfl gerçeklefltirildi. Hain
terör sald›r›lar› nedeniyle fiube Yönetim Kurulu ve
Mezitli Belediyesi ile beraber ortak bir aç›klamayla
iptal edildi.

Festival aç›l›fl›na, Mersin Vali Yard›mc›s› M. Suphi
Olcay, Mezitli Kaymakam› Kamil K›c›o¤lu,
F›nd›kp›nar› Belediye Baflkan› Fatih Say, MES‹AD
Baflkan› Ali Do¤an, Mersin Büyükflehir Belediyesi
Kent Konseyi Baflkan› Nuri Özdemir, Mezitli Belediye
Baflkan Yrd. Kemal S›¤›rc›ko¤lu, Soli Pompeipolis
Kaz›lar› Baflkan› Dokuz Eylül Üniversitesi Ö¤retim
Üyesi Prof. Dr. Remzi Ya¤c›, Yük. Mim. Çelik
Erengezgin ile efli Afet Erengezgin, Mersin
Üniversitesi Ö¤retim Üyesi Prof. Dr. Yusuf Zeren,
Mezitli Sahil Sulama Birli¤i Baflkan› Bayram
Koyuncuo¤lu, Mezitli Belediye Meclis üyeleri, sivil
toplum kuruluflu temsilcileri, vatandafllar ve bas›n
mensuplar› kat›ld›.

“Dünyada Mersin’in yar›s› kadar günefl almayan
ülkeler günefl kenti oldular”
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Konferans›n aç›l›fl konuflmas›n›
yapan Mersin Büyükflehir Belediyesi
Kent Konseyi Baflkan› Nuri Özdemir;
“E¤er bir kentte 300 gün günefl varsa
o kent “Günefl Kenti” olur. Dünyada
Mersin’in yar›s› kadar günefl almayan
ülkeler günefl kenti oldular. Yaflan›labilir
bir çevre yaratmak isteniyorsa öncelikle
o bölgede kullan›lan enerjiye dikkat
etmelidir. Mersin y›lda 300 gün günefl
al›yor ve bunu biz de¤erlendire-
miyoruz. Dünyan›n red etti¤i, kabul
görmedi¤i Nükleer Santrali Mersin
Akkuyu’ya kurmaya çal›-fl›yor. Bir kent
ya Turizm Kenti olur ya da Nükleer
Kent bu ikisi bir arada olmaz” diyen
Özdemir, Mezitli Belediyesinin ve
Makine Mühendisleri Odas› Mersin fiubesi iflbirli¤i
ile hayata geçirilen Günefl Festivalinin desteklenmesi
gerekti¤ini, Mersin’in k›sa bir süre içinde Günefl
Kenti olabilece¤ini dile getirdi.

“Mezitli tarihte oldu¤u gibi yeniden günefl kenti
olmal›d›r”

Mezitli Belediye Baflkan› U¤ur Y›ld›r›m yapt›¤›
konuflmada; “Günefl Festivalini düzenlemekteki
amac›m›z sürdürülebilinir enerji konusunda  toplum-
sal bilinci oluflturabilmek, bizlere sunulan do¤al
enerji varken farkl› aray›fllara gerek olmad›¤›n› günefl
enerjisinden nas›l yararlanabilece¤i konular›nda
katk› yapabilmek, Soli Pompeipolis antik kentinin
›fl›¤a ç›kart›larak,  turizmin hizmetine sunulabilece¤ini
gösterebilmek ve anlatmak için bu etkinli¤i gerçek-
lefltirmeye karar verdik” diyen Baflkan Y›ld›r›m;
“750 hektarl›k alanda görev yapmaktay›z, Mersin”in
15.500 metrelik bir k›y› fleridine sahibiz, bu yerleflim
alan› tarihte bir çok medeniyete ev sahipli¤i yapm›fl
ve ad›n› güneflten alan Soli günefl kenti bu alan
üzerinde kurulmufltu. Bizler de niye yeniden günefl
kenti olmayal›m diyoruz. Bu festival bir bafllang›çt›,
gelecek y›llarda daha çok kitlelere ulaflarak konunun
önemini herkesin fark etmesini sa¤layaca¤›z. Bizlere
destek olan ve festivalde eme¤i geçen herkese
teflekkür ediyorum” dedi.

Mezitli’nin art›k günefl kent olarak ilan edilme-
sinin çok do¤ru, çok isabetli olaca¤›na inand›¤›n›
söyleyerek sözlerine bafllayan Mersin Vali Yard›mc›s›
M. Suphi Olcay, “Do¤an›n bize sundu¤u ücretsiz
enerji kayna¤› olan güneflden ne kadar yararland›-
¤›m›z›n sorgulanmas› gerekir. Günefl, dalga ve
rüzgâr enerjisi bu bölge için kullan›labilir enerji
kaynaklar›ndand›r” dedi.

Suphi Olcay, yap›lacak bu festivalin Mersin’e
hay›rl› u¤urlu olmas›n› dileyerek sözlerine son verdi.

“Mersin’in güneflinin yan›nda kültürünün de
bol oldu¤unu, bu kültürü görmezlikten gelemeyiz”

Mersin’in güneflinin yan›nda kültürünün de bol
oldu¤unu, bu kültürü görmezlikten gelemeye-
ceklerini söyleyerek sözlerine bafllayan Prof. Dr.
Remzi Ya¤c›, “Özellikle flehrin göbe¤inde kalan
antik kent olan 300 dönümlük Soli Pompeiopolis’den
söz ediyorsak, maalesef günümüzde afl›lmaz
sorunlarla karfl› karfl›yay›z. Buras› birinci derece
koruma sit alan› durumunda ama as›l durumu as›l
ifllevi birinci derece sit alan› de¤il, birinci derece
arkeolojik, tar›m alan›d›r” dedi.

“Bu bir var olma savafl›d›r”
Prof. Dr. Remzi Ya¤c›’n›n ard›ndan Prof. Dr.

ÇEL‹K Erengezgin “Yapacak Her fiey Bitmeden”
konulu konferans›na geçildi.

‹lk olarak enerji mimarl›¤›ndan bahseden Prof.
Dr. Çelik Erengezgin, “Enerji Mimarl›¤›n›  fikrini ilk
ortaya atan benim. Enerji mimarl›¤›n› fikrini sunarak
ben, yap›lar›n, nefes alma do¤all›¤› ve ölçüsünde
enerji kullanmas›n› ve kendisine gerekti¤i kadar›n›
da üretebilmesidir. Ne bir fazla ne bir eksik. Siz iflleri
mimarlara b›rakmayacaks›n›z. Enerji mimarl›¤›n›n
önceli¤i hofl, güzel, genifl, gösteriflli ve modan›n
takipçisi olmak de¤il, “sürdürülebilir yaflam”› destek-
ler. Kimse size sürdürülebilir yaflamdan bahsetmez”
dedi.

Erengezgin, “Yap› sektöründe AR-GE laf›n› hiç
sevmedi¤ini, bu laftan ancak ars›z laf›n› ç›kar›labilece-
¤ini söyleyen Çelik Erengezgin, “Mimarl›k infla
edilen konut sand›¤›m›z, asl›nda yaflam› ›skalayan
AR s›z Geliflmedir. Yap›lan konutlar önce kentsel
planlama, bir öncesinde dikey de¤iflimi insanlara
yaflatmal›d›r. Yoksa gelecek bu yüzden bile karan-
l›kt›r.  Hayatta ve ayakta kalman›n, yegâne çaresi
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“kendi enerjisini üretebilmek ve do¤al
döngü ile bar›fl içinde yaflayabilme”
becerisine sahip olmakt›r. Bu bir “Var
Olma” savafl›d›r” dedi.

Bu aflamada ya enerjisini üreten ülke,
ya da tek kurflun atmadan teslimiyet veren
ülke olunaca¤›n› belirten Erengezgin
“Avrupa’n›n en büyük korkusu bu ülkenin
kendi ihtiyaçlar›n› karfl›layabilece¤i, kendini
ezebilece¤i bu toplum taraf›ndan
y›k›labilmesindendir” dedi.

Enerji ve ekoloji bir aradad›r diyenlerin
bafl›nda kendisinin geldi¤ini söyleyen Prof
Dr. Erengezgin, “Enerji saf olarak ele
al›nd›¤›nda sanayi devriminin yapt›¤› fley
ortaya ç›kar. Bütün bu çareler varken, hem
bu ülke donanm›fl bir ülkeyken bunlara göz
yumamay›z” dedi.

Dünya ahflab› Osmanl›dan ö¤renmifl, Türkiye”de
evlerin yüzde 90’›n›n beton oldu¤unu, ABD’de
evlerin yüzde 90’›n›n ahflaptan yap›ld›¤›n›n alt›n›
çizen Erengezgin, ABD’den tan›d›¤›m birkaç bilim
adam› ahflap ev yapmay› biz Osmanl›’dan ö¤rendik
dedi. Karbonatlaflma ve korozyon sorunu yüzünden
do¤ay› koruyoruz deyip yok ederler. Bir beton
istasyonu at›klar›n›n topra¤a at›lmas› sonucunda o
bölgede yaflam biter. Beton, orman› topra¤› ile yok
eder” dedi.

Mersin halk›n› bilinçlendirmeliyiz
Mersin Üniversitesi Ö¤retim Üyesi Prof. Dr.

Yusuf Zeren Neden bizde “Günefl Kenti”, “Enerji
Kenti” olmayal›m, olanaklar›m›z Barcelona”n›n iki
kat›d›r. Bizde Mersin halk›n› bilinçlendirmeliyiz.
Planlar, projeler haz›rlamal›y›z. Do¤an›n bize
sa¤lad›¤› bu olanaklar› kullanmal›y›z. Ülkemizin d›fla
ba¤l› enerji ihtiyaçlar›n› azaltmal›y›z” dedi.

Konferanslar›n ard›ndan üç Profesöre kat›l›mla-
r›ndan dolay› bir plaket takdim edildi.

Ayr›ca konferans boyunca Prof. Dr. Remzi
Ya¤c›’n›n Soli Pompeiopolis kaz›lar›ndan çekti¤i
foto¤raflar ile Prof. Dr. Çelik Erengezgin’in 56 tane
kendi enerjisini üreten projesi de konferans da
sergilendi.

Festivalin 2. günü, saat 13.00’de Soli Pompeio-
polis Park›nda düzenlenen etkinliklerle devam etti.
Akflam saat 20.00’de bafllayan Mo¤ollar konseri
festivale kat›lan vatandafllara unutulmaz saatler
yaflatt›. Konser alan›n› dolduran binlerce kifli
Mo¤ollar grubunun seslendirdikleri eserleri birlikte
söylediler. Günün an›s› olarak Mo¤ollar grubuna
teflekkür plaketi takdim edildi.
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Ülkemizin gelece¤ini, sa¤l›¤›n› ve ba¤›ms›zl›¤›n›
tehlikeye sokacak olan Nükleer Santrallere
HAYIR, DEMEK ‹Ç‹N 26 Haziran 2010
tarihinde saat 17:00‘da TMMOB Mersin ‹KK
organizasyonunda TMMOB çat›s› alt›nda
toplan›larak, Mersin devlet hastanesi önünde
bafllayan kortejle 17:30‘da Metropol Miting
Alan›nda toplan›ld›.

Makina Mühendisleri Odas› Mersin fiube
Baflkan›m›z Naci ERÇOLAK‘›n miting alan›nda
yapt›¤› konuflmada;

Mersin; M.Ö 3500 y›llar›nda Pompeiopolis
Soli kal›nt›lar›n›n bulundu¤u yerde güneflle

NÜKLEER
SANTRALE
HAYIR!

an›lmaktad›r. Böylesi tarihsel geçmifli olan
kentimizin y›lda 300 günden fazla günefl al›rken
nükleer santrallerle an›lmas› talihsizliktir.
Nükleer santrallere ihtiyaç oldu¤unu
söyleyenlere flunlar› ifade ederiz ki; yenilenebilir
temiz enerji kaynaklar›m›z kullan›lmadan, enerji
politikalar›m›z oluflturulmadan ve Avrupa‘n›n
dahi sahra çölünde günefl santrallerinden
günefl enerjisi üretmesi bilinirken Nükleer
enerjinin istenilmesi Mersin için ihanettir.
Kentimizin üzerindeki karabulutlar›n da¤›lmas›
dile¤i ile.

Nükleere HAYIR diyoruz.
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Bu saptamadan hareketle terör ve fliddet “nereden
gelirse gelsin, kime yönelirse yönelsin” hiç bir
demokratik ülkede hofl görülemez. Terör örgütü
ve destekleyen ülkeler karfl›s›nda bat› demokra-
silerinde oldu¤u gibi al›nabilecek tüm ekonomik,
siyasi ve güvenlik önlemleri birlikte al›nmal›d›r.

Toplum ve devlet olarak bir taraftan teröre ve
onu besleyenlere karfl› birlik içinde duruflumuzu
gösteren onurlu ve kararl› politikalar ortaya
konulurken, öte yandan ülkemizin do¤usuyla,
bat›s›yla yurttafllar›m›z›n aras›nda birlik, bar›fl ve
dayan›flma duygular›m›z› zedeleyecek davra-n›fllara
karfl› hoflgörü gösterilmemelidir.  Özellikle terör
örgütü yandafllar› ile Cumhuriyetimize ba¤l› Kürt
kökenli yurttafllar›m›z› ayn› kefeye koyan tutumlara
karfl› tav›r al›nmal›d›r.

Terör sald›r›lar› karfl›s›nda tüm yurttafllar›m›z›,
birlik ve beraberlik duygular› içerisinde hakl›
demokratik tepkilerini gösterirken sa¤duyuya davet
ediyor, hayatlar›n› kaybeden güvenlik güçlerimize
tanr›dan rahmet ve baflta aileleri olmak üzere tüm
ulusumuza baflsa¤l›¤› diliyoruz.

TMMOB
MERS‹N ‹L KOORD‹NASYON KURULU

Ülkemizin bütünlü¤üne ve demokrasimize karfl›
sald›r›lar›n› art›ran çok boyutlu ve d›fl destekli terör
durdurulmal› ve gereken tüm önlemler al›nmal›d›r.
Ayr›ca özellikle de bugünlerde yurttafllar›m›z
aras›nda birlik, bar›fl ve kardefllik duygular›n›n
bozulmas›na yönelik fliddete izin verilmemelidir.

Son olarak 19 Haziran 2010 günü 11 askeri-
mizin flehit oldu¤u sald›r›lara karfl› hakl› toplumsal
tepkiler olmufltur. Bu sald›r›lar›n emperyalist ülkelerin
Büyük Orta Do¤u Projesi sonras›nda, s›n›rlar›
de¤ifltirilmifl Orta Do¤u haritalar›n›n yay›nlan-
mas›ndan sonras›na yo¤unlaflmas› tesadüf de¤ildir.

Meflrutiyetini geçen yüzy›l›n bafl›nda, her etnik
kökenden yurttafl›m›z›n bir ve beraber olarak
emperyalizme karfl› verdi¤i hakl› ve onurlu bir
ba¤›ms›zl›k savafl›ndan alan Cumhuriyetimiz, kuzey
Irak’ta emperyalist ülkelerce aç›kça himaye gören
bir terör örgütü karfl›s›nda y›prat›lmaya çal›fl›lmak
istenmektedir. Son günlerde bar›flç›l yöntemlerle
bafllayan hakl› protestolar›n, demokratik ölçütlerin
d›fl›na ç›kma e¤ilimi de bunun en temel göster-
gesidir.

Ça¤dafl demokrasilerde devletin en önemli
görevi, yurttafllar›n›n can ve mal güvenli¤ini
sa¤lamakt›r. Yaflama hakk› en temel insan hakk›d›r.

BASINA ve KAMUOYUNA

flehrimizden ve oda faaliyetlerimizden bahset-
mifltir.

fiube Yönetim Kurulu Baflkan›m›z Naci
ERÇOLAK 4 May›s 2010 tarihinde Kanal 33
TV Mersin stüdyosunda Haftan›n Konu¤u adl›
canl› yay›n program›na kat›ld›.

Sohbet ve bilgilendirme içerisinde geçen
programda Baflkan›m›z Naci ERÇOLAK
izleyicilere, Mersinimizde kaz› çal›flmalar›
bafllayan do¤algaz hakk›nda görüfl ve
bilgilerini, odam›z›n do¤algaz›n kullan›m›nda
kamuoyuna yarar› olacak çal›flmalar›ndan
bahsetmifltir. Odam›z›n mesleki çal›flmalar›
hakk›nda izleyicilere hat›rlatma yaparak,
asansör kontrolleri hakk›nda, LPG’li araçlar›n
s›zd›rmazl›k kontrolleri hakk›nda, yenilenebilir
enerji kaynaklar›ndan ve günefl kenti olan

fiube Baflkan›m›z Naci ERÇOLAK Kanal 33’de Haftan›n Konu¤u
program›na kat›ld›
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� MMO Mersin fiube Yöne-
tim Kurulumuz ve fiube
Müdürümüz; 17 May›s 2010
tarihinde Mezitli Belediye
Baflkan› Sn. U¤ur YILDIRI-
M'› makam›nda ziyaret etti.
Gerçekleflen ziyarette, Oda
çal›flmalar›m›z hakk›nda
bilgiler verildi ve ortaklafla
düzenleyece¤imiz festival
çal›flmalar› hakk›nda görüfl-
me gerçeklefltirildi.

MERS‹N MEZ‹TL‹ BELED‹YE BAfiKANI MAKAMINDA
Z‹YARET ED‹LD‹

�MMO Mersin fiube Yöne-
tim Kurulumuz ve fiube
Müdürümüz; 17 May›s
2010 tarihinde Mersin
Toroslar Belediye Baflkan›
Sn .  Hami t  TUNA'y ›
makam›nda ziyaret etti.
Gerçekleflen ziyarette, Oda
çal›flmalar›m›z hakk›nda
bilgiler verildi.

MERS‹N TOROSLAR BELED‹YE BAfiKANI MAKAMINDA
Z‹YARET ED‹LD‹

� Mersin fiube Yönetim
Kurulu olarak 5 May›s 2010
tarihinde Bay›nd›rl›k ve
‹skan Müdürlü¤ünde görev
yapan üyelerimiz ziyaret
edildi. Gerçekleflen ziyarette
üyemiz M. Caner CAN
iflyeri temsilcisi olarak
seçildi.

MERS‹N BAYINDIRLIK VE ‹SKAN MÜDÜRLÜ⁄ÜNDE GÖREV
YAPAN ÜYELER‹M‹Z
Z‹YARET ED‹LD‹
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�Mersin fiube Yönetim Kurulu
olarak 5 May›s 2010 tarihinde
Baflbakanl›k Denizcilik
Müsteflarl›¤› Mersin Bölge
Müdürlü¤ünde görev yapan
üyelerimiz ziyaret edildi.
Gerçekleflen ziyarette üyemiz
Raci TAHHUfiO⁄LU iflyeri
temsilcisi ve üyemiz fiaip AYDIN
iflyeri temsilci yard›mc› olarak
seçildi.

BAfiBAKANLIK DEN‹ZC‹L‹K MÜSTEfiARLI⁄I MERS‹N BÖLGE
MÜDÜRLÜ⁄ÜNDE GÖREV YAPAN ÜYELER‹M‹Z Z‹YARET ED‹LD‹

MERS‹N
TEKNOPARK A.fi.
Z‹YARET ED‹LD‹

� fiube Yönetim Kurulumuz ve
fiube Müdürümüz 21 May›s
2010 tarihinde Mersin
Teknopark A.fi.’yi ziyaret etti.
Mersin Teknopark A.fi. Genel
Müdürü Özgür DURMAZ ile
görüflen Yönetim Kurulu-
muz, Odam›z ve Teknopark
iflbirli¤i ile yap›labilecek
çal›flmalar hakk›nda fikir
al›flveriflinde bulundu.

MERS‹N ÇOCUK ES‹RGEME
YUVASI Z‹YARET ED‹LD‹
� 29 Haziran 2010 tarihindeki fiube Yönetim

Kurulumuzun Mersin Çocuk Esirgeme
Yuvas›n› ziyaretine istinaden kurum taraf›ndan
fiube Yönetim Kurulumuza teflekkür belgesi
gönderilmifltir.
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� E¤itmenimiz Ufuk
ÜNAL taraf›ndan 26
Nisan-07 May›s 2010
tarihinde fiube E¤itim
salonumuzda ‹fl
Makinalar› (forklift)
Kursu düzenlendi. 18
kursiyerin kat›lm›fl
oldu¤u kurs sonunda
düzenlenen s›navda
baflar›l› olan kursiyerlere
sertifikalar› verildi.

‹fi MAK‹NELER‹ FORKL‹FT KULLANICI KURSU
DÜZENLEND‹

� fiubemiz E¤itim Salonunda 08-
10 May›s 2010 tarihleri aras›nda
M‹EM E¤itmenimiz Mustafa
Kemal SEV‹ND‹R taraf›ndan
verilen So¤utma Tesisat›
Mühendis Yetkilendirme Kursuna
20 üyemiz kat›lm›flt›r. Kurs
sonunda yap›lan s›navda baflar›l›
olan üyelerimize Yetki Belgeleri
verildi.

SO⁄UTMA TES‹SATI MÜHEND‹S YETK‹LEND‹RME
KURSU DÜZENLEND‹

� E¤itmenimiz Ufuk ÜNAL taraf›ndan 10-21 May›s 2010 tarihinde
Mersin Uluslararas› Liman ‹flletmeci¤inde (MIP) ‹fl Makinalar›
Kullan›c› Kursu düzenlendi. 23 kursiyerin kat›ld›¤› kurs sonunda
düzenlenen s›navda baflar›l› olan kursiyerlere sertifikalar› verildi.

‹fi MAK‹NALARI
KULLANICI

KURSU
DÜZENLEND‹



� E¤itmenimiz Ufuk ÜNAL taraf›ndan 14 Haziran
- 25 Haziran 2010 tarihinde Mersin Uluslararas›
Liman ‹flletmeci¤inde (MIP) ‹fl Makinalar›
Kullan›c› Kursu düzenlenmifltir. 14 kursiyerin
kat›ld›¤› kurs sonunda düzenlenen s›navda baflar›l›
olan kursiyerlere sertifikalar› verildi.

‹fi MAK‹NALARI KULLANICI
KURSU DÜZENLEND‹
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� Araç Projelendirme Mühendis
Yetkilendirme Kursu 25-29 May›s
2010 tarihlerinde fiubemiz E¤itim
Salonunda düzenlendi. 17
üyemizin kat›l›m›yla gerçekleflen
e¤itim M‹EM E¤itmeni fierif
ÖZSAKARYA taraf›ndan verildi.

ARAÇ PROJELEND‹RME MÜHEND‹S YETK‹LEND‹RME
KURSU DÜZENLEND‹

� E¤itmenimiz Ufuk ÜNAL taraf›ndan 24 May›s - 04 Haziran 2010 tarihinde Mersin Uluslararas›
Liman ‹flletmeci¤inde (MIP) ‹fl Makinalar› Kullan›c› Kursu düzenlendi. 24 kursiyerin kat›ld›¤›
kurs sonunda düzenlenen s›navda baflar›l› olan kursiyerlere sertifikalar› verildi.

MIP ÇALIfiANLARINA YÖNEL‹K ‹fi MAK‹NALARI
KULLANICI KURSU DÜZENLEND‹
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TARSUS TEMS‹LC‹L‹⁄‹M‹ZDEN HABERLER

� 25 May›s 2010 tarihinde Yeni Nesil
Araçlarda LPG Dönüflümleri ve A‹TM
Yönetmeli¤i semineri Tarsus
Temsilcili¤imiz E¤itim Salonunda
gerçekleflti. 25 üyemizin kat›ld›¤›
Seminer M‹EM e¤itmeni fierif
ÖZSAKARYA taraf›ndan verildi.

YEN‹ NES‹L ARAÇLARDA LPG DÖNÜfiÜMLER‹ VE
A‹TM YÖNETMEL‹⁄‹ SEM‹NER‹ DÜZENLEND‹

� 5 Haziran 2010
tarihinde Adana da
düzenlenen ‘’ ÇUTEK
2010 3. Çukurova
Üretim Teknolojileri ‘’
fuar›na üyelerimizle
birlikte kat›l›m sa¤land›.

ÇUTEK 2010
3. ÇUKUROVA ÜRET‹M
TEKNOLOJ‹LER‹
FUARINA KATILIM
GERÇEKLEfiT‹R‹LD‹

� Tarsus Temsilcilik Yürütme
Kurulu Baflkan› Hakan
GÜNGÖR ve Sekreter M.
Ziya ÖZKARA taraf›ndan
10 Haziran 2010 tarihinde
‹ZOCAM Tarsus Camyünü
Fabrikas›nda görev alan
üyelerimiz ziyaret edildi.

‹ZOCAM TARSUS CAMYÜNÜ FABR‹KASI Z‹YARET ED‹LD‹
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� Tarsus Temsilcilik
Yürütme Kurulu Baflkan›
Hakan GÜNGÖR ve
Sekreter M. Ziya
ÖZKARA taraf›ndan 10
Haziran 2010 tarihinde
Binalarda enerji
performans yönetmeli¤i
kapsam›nda Sirkeciler
Tu¤la fabrikas› ziyaret
edildi.

S‹RKEC‹LER TU⁄LA FABR‹KASI Z‹YARET ED‹LD‹

� Tarsus Temsilcilik
Yürütme Kurulu Baflkan›
Hakan GÜNGÖR ve
Sekreter M. Ziya
ÖZKARA taraf›ndan 17
Haziran 2010 tarihinde
Sn. Ali KURU
makam›nda ziyaret
edildi. Ziyarette Oda
çal›flmalar› hakk›nda ve
inflaat ruhsatlar› ile ilgili
görüflmeler yap›ld›.

MERS‹N YEN‹CE BELED‹YE BAfiKANI MAKAMINDA
Z‹YARET ED‹LD‹

� 26 Haziran 2010 tarihinde
Tarsus Temsilcilik
üyelerimizle birlikte,
Gaziantep YTONG A.fi
fabrikas›na teknik gezi
düzenlendi.

GAZ‹ANTEP
YTONG A.fi.
FABR‹KASI’NA TEKN‹K
GEZ‹ DÜZENLEND‹



� 14.06.2010 tarihinde Üyemiz Cemil KURAN’›n
k›z› olmufltur.

Üyemizi kutluyor sa¤l›kl› ve mutlu bir gelecek
diliyoruz.

� 24.06.2010 tarihinde Üyemiz Ali PEKSOY’un annesi vefat
etmifltir.
� 06.06.2010 tarihinde Üyemiz Ahmet KÜÇÜKO⁄LU’nun
o¤lu vefat etmifltir.
� 06.06.2010 tarihinde Üyemiz Feyyaz GÖK’ün kay›nbabas›
vefat etmifltir.
� 26.05.2010 tarihinde üyemiz Hasan BOZKAYA vefat etmifltir.
� 16.05.2010 tarihinde üyemiz Güner AKGÜN'ün babas› vefat
etmifltir.
� 07.05.2010 tarihinde üyelerimiz Mehmet Tevfik GÖKMEN
ve Yahya Kemal GÖKMEN'in anneleri vefat etmifltir.

� 03.05.2010 tarihinde üyemiz Talat ÇORAKÇI’n›n kay›nbiraderi vefat etmifltir.

Üyelerimize ve ailelerine baflsa¤l›¤› diliyoruz.

� 25.06.2010 tarihinde üyemiz Erdem SOYDAN'›n o¤lu ameliyat
olmufltur.

� 21.06.2010 tarihinde Üyemiz Ercan OKUR trafik kazas› geçirmifltir.
� 14.06.2010 tarihinde fiube Müdürümüz Nejat KILIÇ’›n kay›nbabas›

ameliyat olmufltur.
� 14.06.2010 tarihinde Üyemiz Mehmet ARSLAN katarakt ameliyat›

olmufltur.
� 01.06.2010 tarihinde üyemiz Mehmet ACER rahats›zlanm›flt›r.
� 08.06.2010 tarihinde Üyemiz Veli GÜLSOY anjiyo olmufltur.
� 04.06.2010 tarihinde Üyemiz Eyüp TÜLEK’in Efli ameliyat olmufltur.
� 17.05.2010 tarihinde üyemiz Serkan ÇEK‹ ifl kazas› geçirmifltir.
� 17.05.2010 tarihinde üyemiz Müslüm T‹BER anjiyo olmufltur.
� 11.05.2010 tarihinde Üyemiz Mehmet TEM‹Z ameliyat olmufltur.

Üyelerimize geçmifl olsun der, acil flifalar dileriz.

ÜYELER‹M‹ZDEN HABERLERÜYELER‹M‹ZDEN HABERLER
� 27.06.2010 tarihinde Üyemiz Eyüp Murat ÖZOZAN evlenmifltir.
� 01.05.2010 tarihinde Üyemiz ‹brahim fiANLISOY’un k›z›

evlenmifltir.
Üyelerimize ve efllerine birkikte mutlu bir yaflam dileriz.
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fiUBE GÜNCESi
� 01 May›s 2010

1 May›s ‹flçi ve Emek Bayram›na üyelerimiz, fiube Yönetim Kurulu üyelerimiz ve fiube personelimizle
birlikte kat›l›m sa¤land›.

� 05 May›s 2010
fiubemiz e¤itim salonunda E‹M-MDK Komisyon toplant›s› yap›ld›.

� 05 May›s 2010
fiubemiz e¤itim salonunda SMM Komisyon toplant›s› yap›ld›.
� 5-6 May›s 2010

Mersin Üniversitesinde düzenlenen ‘’Mersin Üniversitesi 1. Mühendislik Günleri’’ etkinliklerine Oda
Merkezden gelen teknik görevlilerimizle birlikte kat›l›m sa¤land›.

� 08 May›s 2010
Merada da “2008 Küresel Krizi Nas›l Ç›kt›? Toparlanma Gerçek Mi? Türkiye Üzerine Yans›malar›” Konulu
Konferans düzenlendi.

� 08-10 May›s
fiubemiz E¤itim salonunda So¤utma Tesisat› Mühendis Yetkilendirme Kursu düzenlendi.

� 09 May›s 2010
Ankara’da yap›lan 43.Dönem 1.Sekreter- Saymalar toplant›s›na; fiube Sekreteri Erdo¤an BAYRAM, fiube
Sayman› Levent KON ve fiube Müdürü Nejat KILIÇ kat›ld›.

� 09 May›s 2010
Ankara’da yap›lan Oda Denetleme Kurulu Üyeleri ile fiube Baflkanlar› toplant›s›na; fiube Baflkan› Naci
ERÇOLAK kat›ld›.

� 10-21 May›s 2010
Mersin Liman Hizmetleri Firmas› e¤itim salonunda ‹fl Makinalar› kursu düzenlendi.

� 12 May›s 2010
fiubemiz E¤itim Salonunda Enerji Verimlili¤i Çal›flma Grubu toplant›s› yap›ld›.

� 13 May›s 2010
fiubemiz E¤itim Salonunda LPG Çal›flma Grubu toplant›s› yap›ld›.

� 14 May›s 2010
fiubemiz E¤itim Salonunda Yenilenebilir Enerji Kaynaklar› Çal›flma Grubu toplant›s› yap›ld›.

� 14 May›s 2010
MTSO konferans salonunda, üyelerimize ücretsiz olarak  "EPDK Do¤algaz Mevzuatlar›, Yaflan›lan
Sorunlar, Uygulama ve Denetim" konulu seminer düzenlendi.

� 19 May›s 2010
19 May›s Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayram› törenlerine üyelerimiz, fiube Yönetim Kurulumuz
ve fiube personellerimizle birlikte kat›l›m sa¤land›.

� 22 May›s 2010
Ankara’da yap›lan Merkez Ö¤renci üye toplant›s›na, ö¤renci üye komisyon üyeleri Önder OVA, Mehmet
ÇAKMAKLI ve Sinan O⁄URAL kat›ld›.

� 24 May›s 2010
fiubemiz yeni hizmet binas›n›n aç›l›fl› gerçeklefltirildi.

� 24 May›s 2010 – 04 Haziran 2010
Mersin Liman Hizmetleri Firmas› e¤itim salonunda ‹fl Makinalar› kursu düzenlendi.

� 25 May›s 2010
Tarsus temsilcili¤imizde, Araçlar konusunda hizmet veren yetki  belgeli üyelerimize; ‘’Yeni Nesil Araçlarda
LPG Dönüflümleri ve A‹TM Yönetmeli¤i ‘’ konulu ücretsiz bilgilendirme semineri düzenlendi.

� 27-28-29-30 May›s 2010
Ankara’da yap›lan TMMOB 41.Dönem Genel Kurul toplant›s›na TMMOB delegesi Halil ADLIG‹L kat›ld›.

� 26–29 May›s 2010
fiubemiz yeni hizmet binas›nda Araç Projelendirme Mühendis Yetkilendirme Kursu düzenlendi.
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� 30 May›s 2010
AYGAZ firmas›n›n çal›flanlar›na "LPG Tüplü Da¤›t›m Personel Kursu" düzenlendi.

� 02 Haziran 2010
fiubemiz yeni hizmet binas›nda Do¤algaz Çal›flma Grubu toplant›s› yap›ld›.

� 5 Haziran 2010
Adana’da düzenlenen “ÇUTEK 2010 3. Çukurova Üretim Teknolojileri“ fuar›na üyelerimizle birlikte
kat›l›m sa¤land›.

� 07 Haziran 2010
fiubemiz yeni hizmet binas›nda Enerji Verimlili¤i Çal›flma Grubu toplant›s› yap›ld›.

� 09 Haziran 2010
Mezitli'de ki Soli Antik kentte, fiube Yönetim Kurulu üyelerimiz ve Mezitli Belediyesiyle birlikte "Günefl
Festivali" ile ilgili bas›n aç›klamas› düzenlendi.

� 12 Haziran 2010
Ankara’da yap›lan Oda Dan›flma Kurulu Toplant›s›na; fiube Baflkan› Naci ERÇOLAK; fiube sekreteri
Erdo¤an BAYRAM ve fiube Sayman› Levent KON kat›ld›.

� 13 Haziran 2010
Ankara’da yap›lan Oda Denetleme Kurulu Üyeleri, Oda, fiube Saymanlar›, Oda Mali Müflavirleri ile Oda
Muhasebe ve Mali ‹fller fiefi ortak toplant›s›na; fiube Sayman› Levent KON kat›ld›.

� 14-25 Haziran 2010
Mersin Liman Hizmetleri Firmas› e¤itim salonunda ‹fl Makinalar› Kursu düzenlendi.

� 16 Haziran 2010
fiubemiz yeni hizmet binas›nda Enerji Komisyon toplant›s› yap›ld›.

� 19-20 Haziran 2010
Dünya Günefl Günü nedeniyle, fiubemiz ve Mezitli Belediyesi ile birlikte" Günefl Festivali" düzenlendi.

� 21-25 Haziran 2010
fiubemiz yeni hizmet binas›nda Kazanc› Kursu düzenlendi.

� 26 Haziran 2010
Temsilcilik üyelerimizle Gaziantep YTONG A.fi. fabrikas›na teknik gezi düzenlendi.

� 26 Haziran 2010
Mersin NKP'nin düzenledi¤i ‘’Nükleer Santrale Hay›r’’ mitingine üyelerimiz, fiube Yönetim Kurulumuz
ve fiube Personelimizle birlikte kat›l›m sa¤land›.

� 29 Haziran 2010
Mersin Çocuk Esirgeme Yuvas› fiube Yönetim Kurulu olarak ziyaret edildi.
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DERYA ARSLAN
09.12.1967 Tarsus do¤umlu. ‹lk ve orta ö¤renimini

Tarsus’ta, yüksek ö¤renimini Erciyes Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi / Kayseri’de tamamlad›. Evli, Ediz
ve Eren adlar›nda iki erkek çocuk babas›. As›l mesle¤i
makina mühendisli¤i olup 1990 y›l›ndan beri MERS‹N
MAK‹NA MÜHEND‹SLER‹ ODASI üyesidir. Arta kalan
zamanlar›nda resim, müzik ve edebiyat gibi sanatsal içerikli
faaliyetlerde bulunmaktad›r. Sosyal sorumluluk bilinciyle
kiflisel ve dernek düzeyinde birçok faaliyetlerde yer alm›flt›r.
Yazara göre; her insan kendini yeterli gördü¤ü anda üretme
cesaretini göstermelidir. Hiç bir bilgi paylaflmad›kça de¤er
kazanmaz. Bu düflünceler ›fl›¤›nda yola ç›karak, roman›nda
yaflam› sorgulamay›, sosyal içerikli mesajlar vermeyi
amaçlam›flt›r. Yazar›n ilk çal›flmas› olan YAfiAMIYORUM,
Mekan› ‹stanbul ve Tarsus’ta geçen,  Duygusal-Macera
tad›nda yaz›lm›fl sürükleyici bir roman.
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Atatürk Köflesi

19 May›s Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayram›
I. Dünya Savafl›’n›n sonunda Osmanl› Devleti’nin

fiilen ömrünü tamamlad›¤›na inanan Gazi Mustafa
Kemal Pafla, 9. Ordu (Sonradan 3. Ordu) Müfettifli
s›fat›yla, 16 May›s 1919’da maiyeti ile birlikte Band›rma
Vapuru’na binerek, akflamüzeri, ‹stanbul’dan Samsun’a
gitmek üzere hareket etmiflti. 17-18 May›s günlerinde,
‹nebolu ve Sinop üzerinden geçen Mustafa Kemal Pafla,
19 May›s 1919 sabah›, Samsun r›ht›m›ndan Anadolu
topraklar›na ayak basm›flt›. 19 May›s 1919 günü,
karanl›k günler yaflamakta olan Türk Milleti için, yeni
bir umut ›fl›¤› olmufltu. 1927 y›l›nda, Cumhuriyet Halk
Partisi’nin ikinci ola¤anüstü kurultay›nda, aral›ks›z olarak
alt› gün boyunca, toplam 36,5 saatte okumufl oldu¤u
ünlü Büyük Nutku’nda Atatürk: “1919 Senesi May›s›’n›n
19. günü Samsun’a ç›kt›m. Vaziyet ve Manzara-
i Umumiye” diyerek bafllad›¤› cümleleri
ile Türk Millî Mücadelesi’nin
bafllang›ç günü olan 19 May›s
1919’da, Türk Milleti’nin ve
devletin içinde bulundu¤u
durumu dile getirmektedir.
Atatürk’e göre, orada bir
avuç ata yurdu kalm›flt›.
Son mesele, bunun da
taksi-mini sa¤lamaktan
ibaretti. Osmanl› Devleti,
onun istiklali, padiflah,
halife, hükümet; bunlar
hepsi anlam› kalmam›fl
bi r  tak ›m anlams›z
sözlerden ibaretti. Tek bir
karar vard›; “O da, ulusal
egemenl i¤e daya l › ,
kay›ts ›z-flarts ›z  tam
ba¤›ms›z, yeni bir Türk
Devleti kurmak”. Atatürk
Büyük Nutku’nda: “‹flte
daha ‹stanbul’dan ç›kmadan
evvel düflündü¤ümüz ve
Samsun’da, Anadolu topraklar›na
ayak basar basmaz uygulamas›na
bafllad›¤›m›z karar, bu karar olmufltur” diyordu.

Atatürk’ün anlad›¤› gençlik, “genç fikirli” demekti.
Genç fikirli ise do¤ruyu gören ve anlayan “gerçek
fikirli” demekti. Nitekim Sivas Kongresi günlerinde,
yak›n çevresindeki pek çok önemli kifli, Amerikan
Mandac›l›¤›’n› bir kurtulufl yolu olarak savunurken,
Askeri T›bbiye ö¤rencileri ad›na kongreye kat›lm›fl olan
Hikmet Bey adl› bir gencin: “Manday› kabul edemeyiz.
Kabul edenler varsa, bunlar› kim olurlarsa olsunlar
reddeder ve suçlu sayar›z” diye bafllayan ve sonra da
Mustafa Kemal Pafla’ya dönerek: “Farz-› mahal
(varsayal›m ki) siz dahi kabul etseniz, sizi de reddeder,
Mustafa Kemal’i ‘vatan kurtar›c›’ de¤il, vatan bat›na
olarak adland›r›r ve tel’in ederiz” diyerek hayk›r›fl›,
Mustafa Kemal Pafla’n›n gençli¤e bu denli güvenmekte

ne kadar hakl› oldu¤unu ortaya koymufltu. Mustafa
Kemal Pafla, Hikmet Bey’in bu heyecanl› ç›k›fl›na karfl›,
kongrede bulunan delegelere dönerek: “Arkadafllar!
Gençli¤e bak›n! Türk millî bünyesindeki asil kan›n
ifadesine dikkat edin’“ demifl, sonra da Hikmet Bey’e
dönerek sözlerini flöyle tamamlam›flt›: “Evlat müsterih
ol! Gençlikle iftihar ediyorum ve gençli¤e güveniyorum.
Biz, ekalliyette kalsak dahi, manday› kabul etmeyece¤iz.
Parolam›z tektir ve de¤iflmez. Ya ‹stiklal ya ölüm”.
Mustafa Kemal Pafla’n›n bu sözleri üzerine, “Varol
Paflam” diyen Hikmet Bey, Mustafa Kemal Pafla’n›n
elini öpmüfl; Mustafa Kemal Pafla’da Hikmet Bey’i

aln›ndan öpmüfltü. Sonra da Atatürk, flu ünlü sözünü
söylemiflti: “Gençler! Vatan›n bütün ümit ve istikbali

s ize, nesi l ler in anlay›fl ve enerj is ine
ba¤lanm›flt›r”.

Millî Mücadele’nin gerek
aksiyon, gerekse düflünce

boyutunun önde gelen
insan lar ›  genç le rden
olufluyordu. Atatürk Vatan
ve Hürriyet Cemiyeti’ni
kurdu¤unda henüz 25,
Çanakkale Cephesi’nde
yurt müdafaas› için
savafl›rken; 19 May›s
1919 ’da  Samsun ’a
ç›kt›¤›nda ise, 38 yafl›nda
bulunuyordu. ‹smet Pafla,
Kaz›m (Özalp) Pafla, Rauf
Bey, Refet Bele, Ali Fuat
Cebesoy ve Kâz ›m
Karabekir gibi ünlü
komutanlar 37-38; Ruflen
Eflref, Yakup Kadri, Falih
R›fk› Atay ve Yahya Kemal

gibi ünlü edebiyat ve fikir
a d a m l a r ›  2 5 - 3 0

yafllar›ndayd›. Tarihte hiç bir
lider Atatürk kadar gençli¤e

güvenmemifl, O’nun kadar gençlikle
bütünleflmemifltir. “Benim en büyük eserimdir”

dedi¤i cumhuriyeti, sonsuz güven duydu¤u Türk
Gençli¤i’ne emanet etmifltir. “Gençler! Benim gelecekteki
emellerimi gerçeklefltirmeyi üstlenen gençler! Bir gün
bu memleketi sizin gibi beni anlam›fl bir gençli¤e
b›rakaca¤›mdan çok memnunum ve mesudum” diye
seslenen Atatürk, gelece¤in Türk Gençli¤i sayesinde
Türk Milleti için çok ayd›nl›k ve mesut günler
getirece¤ine inanmaktad›r.

Türk Kurtulufl Savafl›’n›n bafllad›¤› gün olan 19
May›s gününü Atatürk, Türk Gençli¤i’ne millî bayram
olarak arma¤an etmifltir. Bu önemli tarihin y›ldönümleri,
20 Haziran 1938 tarihinde ç›kar›lan 3466 say›l› bir
yasayla “Gençlik ve Spor Bayram›” olarak kabul
edilmifltir.
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Atatürk Köflesi

Soyad› Yasas›n›n Kabulü:
Soyad› yasas› 21 Haziran 1934 y›l›nda ç›kar›lm›flt›r.

Yasan›n ç›kar›lmas›yla her Türk vatandafl› kendisine uygun
bir soyad› almakla yükümlü tutulmufltur. Al›nacak soyadlar
Türkçe olacak, gülünç, ahlaka ayk›r›, rütbe, memurluk,
yabanc› ›rk ve millet adlar› kullan›lmayacakt›.

 TBMM 24 Kas›m 1934 y›l›nda ç›kard›¤› 2258 say›l›
kanunla, Mustafa Kemal’e Türk’ün atas› anlam›n› tafl›yan
“Atatürk” soyad›n› Türk milletinin bir flükran ifadesi olarak
vermifltir. Yine 1934 y›l› içerisinde ç›kar›lan yasayla insanlar
aras›ndaki ayr›cal›klar› belirten a¤a, bey, hac›, haf›z, pafla,
molla, han›mefendi ve hazretleri gibi lakap ve unvanlar›n
kullan›lmas› yasaklanm›fl, böylece soyad› kullan›m›yla da
yasalar önünde insanlar›n eflit bir hale gelmesi sa¤lanm›flt›r.

 Milli Mücadelede gösterilen baflar›lardan dolay› verilen
madalyalar›n kullan›lmas› d›fl›nda, Osmanl› idarecilerinin
verdi¤i her türlü niflan ve rütbelerin kullan›lmas› yasaklan-
m›flt›r.

Sanayi Alan›nda Yap›lan Yenilikler:
Türkiye, çeflitli sanayilerin kurulabilece¤i ve geliflebilece¤i

her türlü ham madde kaynaklar›na sahip bulunuyordu. Bu
nedenle Türkiye’de milli ve modern bir sanayi kurulmal›yd›.
Atatürk sanayileflmenin gereklili¤ini flu sözlerle ifade
ediyordu:

“Sanayileflmek, en büyük milli davalar›m›z aras›nda
yer almaktad›r. Çal›flmas› ve yaflamas› için ekonomik
elemanlar› memleketimizde mevcut olan büyük-küçük her
çeflit sanayii kuraca¤›z ve iflletece¤iz. En baflta vatan
müdafaas› olmak üzere, mahsullerimizi k›ymetlendirmek
ve en k›sa yoldan, en ileri ve refah seviyesi yüksek Türkiye
idealine ulaflabilmek için, bu bir zarurettir.”

Cumhuriyetin ilk y›llar›nda sanayileflmeyi gerçeklefltire-
bilmek için özel sektör yeterli sermayeye ve deneyime
sahip de¤ildi. 1924’te ulusal sermaye birikimini sa¤lamak
amac›yla Türkiye ‹fl Bankas› kuruldu. 1929 y›l›na kadar
kurulan banka say›s› 27’si yöresel olmak üzere 29’u buldu.
Büyük sanayi tesislerinin kurulmas› ifli devlet taraf›ndan
üstlenildi. Bununla beraber devlet, özel sektöre b›rak›lan
sanayi alan›nda faaliyetleri de korumay› prensip olarak
kabul etti.

Belirlenen kararlara göre düzenlenen sanayi
program›n›n bafll›ca konular› flöyleydi;

1- Mevcut sanayi tesislerini korumak ve yenilerinin
yap›lmas›n› teflvik etmek.

2- Ülkenin ihtiyaç duydu¤u büyük sanayi tesislerini
devlet eliyle kurmak.

3- Sanayi için gerekli elemanlar› yetifltirmek amac›yla
teknik ö¤retim okullar› açmak.

Osmanl› Devleti zaman›ndan cumhuriyet yönetimine
kalan y›pranm›fl haldeki sanayi tesislerini kullan›l›r hale
getirmek ve iflletmek için 1925’te Türkiye Sanayi ve Maadin
Bankas› kuruldu. Türkiye Sanayi ve Maadin Bankas›, özel
sektöre kredi vermek, devlete ait olup da kendisine
devredilecek fabrikalar› iflletmekle görevlendirildi. Daha
sonra bu banka ad›n› Sümerbank ad›n› ald›. Sümerbank
bünyesinde kurulan çimento fabrikalar› ve demir çelik
tesisleri zamanla ba¤›ms›z bir kurulufl haline geldi. 1925’te
fleker fabrikalar› için özel teflvik ve imtiyazlar getiren bir
kanun kabul edildi. Alpulu ve Uflak fleker fabrikalar› kuruldu.

28 May›s 1927’de Teflvik-i Sanayi Kanunu (Sanayiyi
Özendirme Kanunu) ç›kar›ld›. 1929 Dünya ekonomik

bunal›m›n›n Türkiye’yi de etkilemesi üzerine 1933’de planl›
ekonomiye geçildi. Birinci Befl y›ll›k kalk›nma plan› (1933-
1938) uyguland›. Yurdun çeflitli bölgelerinde fabrikalar
aç›larak kalk›nmada bölgeler aras› bir denge kurulmaya
çal›fl›ld›. 1935’te yer alt› kaynaklar›n› iflletmek ve elektrik
santralleri kurmak amac›yla Etibank, maden aramak ve
bulmak içinde Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü (MTA)
kuruldu.

1938’de ç›kart›lan ‹kinci Befl y›ll›k Kalk›nma Plan› ise
‹kinci Dünya Savafl›’n›n ola¤anüstü koflullar› nedeniyle
uygulamaya konulamad›.

Ticaret Alan›nda Yap›lan Yenilikler:
Türkiye’de milli sermaye birikimini sa¤lamak ve Türk

ekonomisinin para ifllerini düzenlemek amac›yla 11 Haziran
1930’da kabul edilen yasa ile Türkiye Cumhuriyeti Merkez
Bankas› kuruldu.

Di¤er yandan, yabanc›lar›n kurdu¤u ticaret
iflletmelerinin sat›n al›nmas›yla Milli Ekonomi ‹lkesi’nin
uygulanmas› sürdürüldü. Ticaret alan›nda al›nan önlemler
sonucunda, ifl kapasitesi artm›fl, bankac›l›k, sigortac›l›k,
kooperatifçilik ve flirketler h›zl› bir flekilde geliflme
göstermifltir.

Tar›m Alan›nda Yap›lan Yenilikler:
Osmanl› Devleti zaman›nda halk›n yüzde 80’i tar›mla

u¤rafl›yordu ve milli gelirin önemli bir k›sm› tar›mdan elde
ediliyordu. Bat›l› ülkeler modern usullerle tar›m yaparken,
ülkemizde ilkel yöntemlerle toprak iflleniyordu. Cumhuriyet
idaresinin üzerinde önemle durdu¤u bir konu da tar›m›n
gelifltirilmesi olmufltur.

Atatürk, “Türkiye’nin gerçek sahibi ve efendisi, gerçek
üretici olan köylüsüdür. O hâlde herkesten daha çok refah,
mutluluk ve servete müstahak ve lây›k olan köylüdür.”
diyerek yüzlerce y›l ezilen köylünün gerçek de¤erini ifade
etmifltir.

Tar›m› düzenlemek için her fleyden önce köylünün
durumunu iyilefltirmek gerekiyordu. Hükümet bu düflünceye
dayanarak köycülük siyasetinin esaslar›n› flöyle belirledi:

-Topra¤› olmayan köylülere toprak verilmesi
-Köylüden a¤›r vergilerin kald›r›larak maddi aç›dan

güçlenmesinin sa¤lanmas›
-Köylünün üretim imkanlar›n›n artt›r›lmas›
-Köylünün bilgi ve görüflünü yükseltecek tedbirlerin

al›nmas›

Tar›msal üretimi art›rmak için yeni ve gerçekçi önlemler
al›nd›. Bu önlemler do¤rultusunda köylü ve üreticiye
tohum, fidan, dam›zl›k hayvan ve borç para verildi.
Köylünün her aç›dan ihtiyac›n›n giderilmesinin amaçland›¤›
1929’da Tar›m Kredi Kooperatifleri kuruldu. Örnek
çiftlikler, fidanl›klar ve haralar oluflturuldu. Ülkemizin
iklimine uygun yeni ürünler yetifltirildi. Traktör kullan›m›n›
yayg›nlaflt›rmak için Hükümet, mali ve yasal düzenlemeler
yapt›. Ziraat Bankas›’n›n verdi¤i kredi koflullar› kolaylaflt›r›ld›.
Pulluk kullan›m› yayg›n hale getirildi.

Yurdumuzun her bir yöresinde fleker pancar›, Karadeniz
Bölgesi’nde çay, Güney bölgelerimizde turunçgiller
yetifltirilmeye baflland›. Türkiye’nin geliflmifl bir tar›m ülkesi
haline gelebilmesi için orta dereceli ziraat okullar› aç›ld›.
Ziraat uzmanlar›n›n say›s›n› art›rmak için Avrupa’ya
ö¤renciler gönderildi. 1933 y›l›nda Ankara’da Yüksek
Ziraat Enstitüsü aç›ld›.
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SI 43. DÖNEM YÖNET‹M KURULUMUZ
GÖREV DA⁄ILIMI YAPTI

Yap›lan görev da¤›l›m›na göre Ali Ekber Çakar
MMO Yönetim Kurulu Baflkan›, fiuayip Yalman Yönetim
Kurulu Baflkan Vekili, Yunus Yener Yönetim Kurulu
Sekreteri, Tahsin Akbaba Yönetim Kurulu Sayman Üye
olarak belirlendiler. Yönetim Kurulunun di¤er as›l üyeleri
Baki Ç›nar, Selçuk Soylu ve Bünyamin Ayd›n'dan
olufluyor.

MMO Yönetim Kurulu yedek üyeleri ise Ça¤dafl
Akar, Harun Erpolat, Bar›fl Levent, Bedri Tekin, fiayende
Y›lmaz, Osman Tezgiden ve Ak›n Çankaya'dan olufltu.

MMO’nun yeni Yönetim Kurulu Baflkan› Ali Ekber
Çakar, Baflkan Vekili fiuayip Yalman, yeni Yönetim
Kurulu Sekreteri Yunus Yener ve Yönetim Kurulu Sayman
Üyesi de Tahsin Akbaba oldu.

MMO'nun Oda Yönetim Kurulu iki y›lda bir yap›lan
Genel Kurul seçimleriyle belirleniyor. Buna göre 10–11
Nisan 2010 tarihlerinde yap›lan TMMOB Makina
Mühendisleri Odas›'n›n (MMO) 43. Dönem Ola¤an
Genel Kurulunda seçilen Yönetim Kurulu kendi aras›nda
görev da¤›l›m›n› yapt›.

TMMOB Makina Mühendisleri Odas› olarak,
‹skenderun Deniz ‹kmal Destek Komutanl›¤›na ve Filistin
halk›na yard›m götüren filoya yap›lan sald›r›lar› k›n›yor,
ölen yurttafllar›m›z›n aileleri ve yak›nlar›na baflsa¤l›¤›
diliyoruz.

6 askerin öldü¤ü, 9 askerin yaraland›¤› ‹skenderun
Deniz  ‹kmal Destek Komutanl›¤›’na yap›lan sald›r›,
Türkiye'nin iç siyaset ortam› ve toplumsal atmosferine
yap›lm›fl bir sald›r› niteli¤indedir. Bu sald›r› birarada
yaflama, kardefllik ve toplumsal bar›fl gerekliliklerine
karfl› yap›lm›flt›r. Toplumumuzu teröre, iki kutuplu
milliyetçili¤e, kutuplaflmalara yöneltici teröre karfl›,
emek ve demokrasi güçlerinin birarada yaflam talebi
tek gerçek çözüm olarak silahlar›n karfl›s›na ç›kar›lmal›d›r.

Di¤er yandan emperyalizm ve siyonizme karfl› Orta
Do¤u'nun en önemli gücü olan Filistin halk›na insani
yard›m götüren filoya ‹srail karasular›na 70 mil aç›kta
yap›lan sald›r›da, gelen ilk bilgilere göre 9'u Türkiye
Cumhuriyeti yurttafl› 20 kifli ölmüfl, 30 kifli yaralanm›flt›r.
Bu sald›r›, ‹srail devlet terörünün uluslararas› alana da
sirayet etti¤inin yeni bir örne¤idir.

Bu sald›r›lar, Türk-Kürt, Arap-‹srail, ‹srail-Orta Do¤u
halklar›n›n kardeflli¤ine yap›lm›flt›r.

TMMOB Makina Mühendisleri Odas›, halklar›n
geleneksel kardeflli¤ini savunmakta, her tür terörü
k›namakta, ‹srail ile askeri-siyasi iliflkilerin kesilmesi

gerekti¤i görüflünü kamuoyu ile paylaflmaktad›r.
(31 May›s 2010)
Ali Ekber ÇAKAR
TMMOB Makina Mühendisleri Odas›
Yönetim Kurulu Baflkan›

ODAMIZ ‹SKENDERUN DEN‹Z ‹KMAL DESTEK
KOMUTANLI⁄I VE F‹L‹ST‹N HALKINA YARDIM
GÖTÜREN F‹LOYA YAPILAN SALDIRILARI KINAMAKTADIR
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“DÜNYA ‹fi SA⁄LI⁄I VE GÜVENL‹⁄‹ GÜNÜ”
ÜLKEM‹Z‹N ‹fi SA⁄LI⁄I VE GÜVENL‹⁄‹ POL‹T‹KALARINA
DA‹R UYARICI OLMALIDIR

denetlenebilmektedir.) Bu yaklafl›m, 15 A¤ustos
2009 tarihinde yürürlü¤e giren “‹flyeri Sa¤l›k ve
Güvenlik Birimleri ile Ortak Sa¤l›k ve Güvenlik
Birimleri Hakk›nda Yönetmelik”te sürdürülmüfltür.

SSK 2008 verilerine göre, 50 ve üzeri iflçi çal›flt›ran
orta ve büyük ölçekli sanayi ifl yeri say›s› 18 bin 48,
bu iflletmelerde çal›flan say›s› da 2 milyon 705 bin
kiflidir. 50’nin alt›nda iflçi çal›flt›ran mikro ve küçük
ölçekli sanayi ifl yeri say›s› ise 935 bin 563, bu ifl
yerlerinde çal›flan say›s› da 3 milyon 821 bin kiflidir.
K›saca, sanayi ifl yerlerinin yüzde 98,3‘ü ve kay›t içi
sanayi çal›flanlar›n›n yüzde 58’i ifl güvenli¤i
ön lemler inden yoksun b › rak › lmaktad › r.

‹fl kazalar›n›n yüzde 60,5’inin 50’den daha az
iflçi çal›flt›ran, yani “‹flyeri Sa¤l›k ve Güvenlik
Birimi”nin kurulmas›n›n zorunlu tutulmad›¤› mikro
ve küçük ölçekli sanayi ifl yerlerinde yafland›¤› gerçe¤i
ne yaz›k ki uyar›c› olamamaktad›r.

Di¤er yandan çal›flma yaflam› mevzuat› bütün
çal›flma alanlar›n› kapsamamaktad›r. ‹fl Yasas› bafll›ca
“sanayi ve ticaret” ifllerini kapsamamakta, tar›m
sektörünün tamam›, hizmet sektörünün bir bölümü
ile KOB‹’lerin çok büyük bir bölümü kapsam d›fl›nda
b›rak›lmaktad›r. Adeta kay›t d›fl› ekonomi ve yaklafl›k
9 milyon kifliyi bulan kay›t d›fl› istihdam› teflvik eder
tarzda bir ‘ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i’ politikas› söz
konusudur.

1990 sonras›nda uluslararas› sendikal hareket
taraf›ndan iflleri bafl›nda ölen, yaralanan, hastalanan
çal›flanlar› anma amac›yla de¤erlendirilen 28 Nisan
tarihi, 2001 y›l›nda Uluslararas› Çal›flma Örgütü
(ILO) taraf›ndan Dünya ‹fl Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i Günü
olarak ilan edilmifl ve özellikle 2003 y›l›ndan itibaren
dünyada çeflitli etkinliklerle an›lan bir gün haline
gelmifltir. Ne yaz›k ki Türkiye’de bu güne gereken
önemin verilmedi¤ini ve May›s ay›ndaki ‹fl Sa¤l›¤›
ve Güvenli¤i haftas› ile konunun öneminin
geçifltirildi¤ini söylemek mümkündür.

Çal›flma Yaflam› ‹fl Sa¤l›¤› ve Güvenli¤inden
Yoksun

Türkiye’deki ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i politikalar›yla
ilgili sorunlar 4857 say›l› ‹fl Yasas›, ‹fl Yasas›’nda
de¤ifliklik yapan 5763 say›l› Yasa ve TMMOB ile
Odam›z›n açt›¤› davalar sonucu Dan›fltay’›n verdi¤i
kararlara karfl›n yeni mevzuat düzenlemelerine
baflvuran Çal›flma ve Sosyal Güvenlik Bakanl›¤›n›n
(ÇSGB) serbestlefltirmeci, piyasac› yaklafl›mlar›ndan
kaynaklanmakta; ayn› yaklafl›m ‹fl Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i
Yasa Tasar›s›nda korunmaktad›r.

‹fl sa¤l›¤› ve güvenli¤i ile ilgili mevzuat esasen
50 ve üzerinde iflçinin çal›flt›¤› ifl yerlerinde yani
Türkiye’deki sanayi iflletmelerinin ancak yüzde
1,6‘s›nda geçerlidir. (Müfettifllerin say›sal yetersizli¤i
nedeniyle bu ifl yerlerinin de yaln›zca yüzde 5‘i

Oda Yönetim Kurulu
Baflkan› Ali Ekber Çakar,

Dünya ‹fl Sa¤l›¤› ve
Güvenli¤i Günü

nedeniyle bir bas›n
aç›klamas› yaparak

konu ile ilgili görüfl ve
önerilerimizi kamuoyu

ile paylaflt›.
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iflçi çal›flt›ran ana iflverenlerin, sorumluluklar›ndan
kaçmalar›na ve ifl yerlerini küçük parçalara ay›rarak
yükümlülüklerden kurtarmaya yönelik düzenleme
yap›lm›flt›r.

Hazindir, tebli¤in yay›mland›¤› gün Bursa’n›n
Kemalpafla ilçesinde meydana gelen ifl kazas›nda
19 maden iflçisi yaflam›n› kaybetmifltir. Tuzla’da
ölümler sürmekte, yeni Davutpaflalara davetiye
ç›kar›lmaktad›r. Çal›flanlar› ve Türkiye’yi kuflatan bu
sorunlar› aflmak; çal›flma yaflam›n›n insanca, ifl
güvenceli, örgütlü, toplu sözleflme ve grev haklar›
ve istihdam› esas alan, ifl kazalar›n› en aza indirecek
fleki lde örgütlenmesi pekâlâ olanakl ›d›r.

Bu nedenle;
1- ‹fl Yasas› ve ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i ile ilgili yasa,

tüzük ve yönetmelikler uluslararas› sözleflme, standart
ve normlar dikkate alarak yenilenmelidir.

2- ÇSGB taraf›ndan haz›rlanan “‹fl Sa¤l›¤› ve
Güvenli¤i Kanun Tasar›s› Tasla¤›” Türk Mühendis
ve Mimar Odalar› Birli¤i, Türk Tabipleri Birli¤i, Türkiye
Barolar Birli¤i, sendikalar ve üniversitelerin görüflleri
al›narak yeniden düzenlenmelidir.

3- Baflta KOB‹’ler olmak üzere 50’den daha az
iflçi çal›flt›r›lan ifl yerlerinde ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i
birimlerinin kurulmas› yasalarla güvence alt›na
al›nmal›, dolay›s›yla bu ifl yerlerinde de ‹fl Güvenli¤i
Mühendisi istihdam edilmelidir.

4- “‹fl Güvenli¤i Mühendisli¤i” kavram›, yeni bir
yönetmelikle yeniden tan›mlanmal›, 50’den fazla
iflçi çal›flt›ran sanayi iflletmelerinde tam zamanl› ‹fl
Güvenli¤i Mühendisi çal›flt›r›lmas› zorunlu hale
getirilmeli; TMMOB’ye ba¤l› ilgili odalar etkin bir
denetim ifllevi üstlenmelidir.

(28 Nisan 2010)

Ali Ekber ÇAKAR
TMMOB Makina Mühendisleri Odas›
Yönetim Kurulu Baflkan›

Mevzuat ayr›ca ifl güvenli¤i mühendisli¤i ve
hekimli¤ini d›fllamaya yönelmifl; ifl güvenli¤i
mühendisli¤i ile tekniker/teknisyenlik bir tutulmufl;
ifl yeri hekimi, mühendis, teknik eleman, hemflire
ve di¤er sa¤l›k personeline verilecek e¤itim
hizmetlerinin iflletmelerin d›flar›dan sat›n almas›
yoluyla bu hizmetler dan›flmanl›k hüviyetine
büründürülmüfltür. E¤itim ve belgelendir-mede özel
ö¤retim kurumlar› devreye sokularak mühendislik
ve meslek örgütleri unsuru zay›flat›lm›fl; Bakanl›k
kadrolar› meslek odalar›na karfl› kay›r›lm›flt›r. Bir
uzman›n birden çok ifl yerinde dan›flmanl›k hizmeti
vermesine olanak tan›nmas›yla “tam zamanl› ifl
güvenli¤i mühendisli¤i” d›fllanm›fl; uzman iflverene
ba¤›ml› k›l›nm›flt›r.

Ucuz ifl gücü ve ucuz maliyet peflindeki iflveren
kesimi ise ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤ine gereken özeni
göstermemektedir. Esnek, güvencesiz çal›flman›n
artmas›, özellefltirme, sendikas›zlaflt›rma,
tafleronlaflt›r-man›n yayg›nlaflmas› bu alandaki
sorunlar› art›rmaktad›r.

Son düzenlemeler ifl yerlerinin güvensizli¤ini ve
denetimsizli¤ini daha da art›racak

1475 say›l› eski ‹fl Yasas›’nda ve 4857 say›l› ‹fl
Yasas›’n›n 78. maddesi ve 2004 tarihli “‹flyeri Kurma
‹zni ve ‹flletme Belgesi Al›nmas› Hakk›nda
Yönetmelik” ile ifl yerlerinin kurulmas› aflamas›nda
ifl yeri koflullar›n›n ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i önlemlerine
uygun olmas›n› teflvik eden uygulama, 2008 y›l›nda
5763 say›l› ‹fl Yasas›’nda de¤ifliklik yapan yasa ile
en son 4 Aral›k 2009 tarihli “‹flletme Belgesi Al›nmas›
Hakk›nda Yönetmelik”le ortadan kald›r›lm›flt›r. Buna
göre 50‘den az iflçi çal›flt›r›lan ifl yerlerinin ‹flletme
Belgesi almas› zorunlulu¤u kald›r›larak ÇSGB’nin ifl
yerlerine yönelik denetimi ve yol göstericili¤i de yok
edilmektedir.

9 Aral›k 2009 tarihli Resmi Gazete’de yay›mlanan
“‹flyeri Sa¤l›k ve Güvenlik Birimleri ile Ortak Sa¤l›k
ve Güvenlik Birimleri Hakk›nda Yönetmeli¤in
Uygulanmas›na Dair Tebli¤” ile de 50’nin üzerinde
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edinebilmektedir. Demokratik hukuk devletinde bu
yaflananlar›n yeri olmayaca¤› aç›kt›r.

Sevgili Arkadafllar,
Hepimiz biliyoruz: Siyasi iktidar›n, kendi yanl›fl

icraatlar›n›n önünde engel olarak gördü¤ü kamu kurumu
niteli¤indeki meslek örgütlerini yeniden flekillendirmeye
yönelik niyeti aflikârd›r.

Bugüne kadar hiçbir Cumhurbaflkan›, meslek
örgütlerinin "etkin ve verimli flekilde hizmet
yürütmelerinin ve gelifltirilmesinin sa¤lanmas›"
gerekçesiyle "araflt›rma-inceleme" ad› alt›nda Devlet
olanaklar› ile rapor haz›rlatt›rarak, iktidardaki siyasal
partiye "muhaliflik" yapamayacak flekilde tasarlanmas›n›
önermemifltir.

Cumhurbaflkanl›¤› Devlet Denetleme Kurulu‘nun
raporunda, meslek örgütlerinin baz›lar›n›n siyasetle
u¤raflarak hükümete muhalif güç oldu¤u, kimi meslek
örgütlerinin de mali olarak çok büyüdükleri (bu bizim
örgütümüz de¤il) tespitleri yap›larak; bu iki gücün yasal
de¤ifliklik ve denetim yoluyla nas›l bertaraf
edilebilece¤inin yol ve yöntemleri gösterilmifltir. Bu
nedenle bugün yaflananlar tesadüf de¤ildir.
Cumhurbaflkanl›¤› makam› taraf›ndan altl›k oluflturulmufl
ve güncel deyimle "dü¤meye bas›lm›flt›r". Bakanl›klarda
yap›lan yasa tart›flmalar›, Bakanlar›n meslek örgütlerini
kastederek "‹ki ya da bilemediniz üç maddelik bir yasa
ile bitiririz ifli" demeleri ve meslek örgütlerine yönelik
bafllat›lan denetimler, demokrasinin ola¤an bir süreci
olarak asla alg›lanamaz.

"Araflt›rma ve ‹nceleme Raporu", meslek
kurulufllar›n›n muhalefetini susturman›n ince önermeleri

TMMOB Yönetim Kurulu Baflkan› Mehmet So¤anc›,
Bay›nd›rl›k ve ‹skan Bakanl›¤›’nca bir dilekçe üzerine
Birli¤imiz hakk›nda bafllat›lan inceleme hakk›nda 11
May›s 2010 tarihinde TMMOB Örgütlülü¤üne yönelik
bir mesaj yay›mlad›.

Sevgili Arkadafllar,
8 May›s 2010 tarihinde gerçekleflen TMMOB 40.

Dönem 4. Dan›flma Kurulu toplant›s›nda da
görüfltü¤ümüz üzere; Siyasi ‹ktidar›n, Birli¤imiz ve di¤er
meslek örgütleri üzerinde bir süredir "inceleme ve
araflt›rma" ad› alt›nda yürüttü¤ü, ancak amaçlar›n›n
ve nedenlerinin hepimizce çok iyi bilindi¤i bask›c›
politikalar›n›n sonu gelmemektedir.

Cumhurbaflkanl›¤› Genel Sekreterli¤i makam›na
gönderilen Birli¤imiz hakk›nda "as›ls›z ve mesnetsiz"
iddialarla dolu bir dilekçe, Genel Sekreterlikçe
Cumhurbaflkanl›¤› Devlet Denetleme Kurulu‘na
iletilmifltir. Kurul taraf›ndan "ciddiye" al›nan dilekçe,
12.01.2010 tarihinde gere¤i için Baflbakanl›¤a
gönderilmifltir. Baflbakanl›k Teftifl Kurulu Baflkanl›¤›
dilekçeyi 29.10.2010 tarihinde Bay›nd›rl›k ve ‹skan
Bakanl›¤›‘na iletmifl, Bakanl›k da, gere¤i için 03.02.2010
tarihinde konu ile ilgili olarak Bakanl›k Teftifl Kurulu‘nu
görevlendirmifltir. Konu Birli¤imize "belge ve bilgi
istemli" 06.05.2010 tarihli yaz› ile aktar›larak "inceleme"
bafllat›lm›flt›r.

As›ls›z ve mesnetsiz iddialar› içeren flikâyet
di lekçesinin Cumhurbaflkanl ›¤›  Makam› ve
Baflbakanl›kça, Birli¤imizi denetim için gerekçe
oluflturmas› ve flikâyet dilekçesinin Cumhurbaflkanl›¤›
Devlet Denetleme Kurulu taraf›ndan haz›rlanan rapora
at›f yap›larak gerekçelendirilmesi oldukça anlaml›d›r.

Bir husus çok önemlidir: Cumhurbaflkanl›¤› Devlet
Denetleme Kurulu taraf›ndan haz›rlanan rapor, yaz›yla
istememize ra¤men "gizli" oldu¤u gerekçesiyle konunun
muhatab› olan, raporun "konusu" olan Birli¤imize
verilmezken, nas›l olduysa "birilerinin" eline geçmifl,
birileri söz konusu raporu bizden önce inceleyebilmifl,
"eksiklerini" tespit ederek, "as›ls›z ve mesnetsiz"
iddialarla Cumhurbaflkanl›¤›na baflvurabilmifltir.

Kamuoyu, devletin yönetiminde ve kurumlar›n
çal›flmas›nda "gizli" oldu¤u ileri sürülen bilgi ve belgeler
hakk›nda -bu ülkede genel uygulama haline geldi¤i
üzere- kimi çevrelere yap›lan servis sonucu bilgi

TMMOB Haberler

BAYINDIRLIK BAKANLI⁄I TARAFINDAN B‹RL‹⁄‹M‹Z
HAKKINDA BAfiLATILAN ‹NCELEME ÜZER‹NE
TMMOB ÖRGÜTLÜLÜ⁄ÜNE !
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ile bezenmifltir. Bu önermeler, ne DDK üyelerinin ne
de Cumhurbaflkan›‘n›n görevidir. Çünkü bu makam,
Anayasa kural› gere¤i ne aktif güncel siyaset yapabilir
ne de üniversite kürsüsündeymifl gibi doktriner tart›flma
yapabilir. Bu rapor ile Cumhurbaflkanl›¤› makam›, siyasal
iktidar›n bir komisyonu gibi veri haz›rlam›fl ve
önermelerde bulunmufltur. ‹ktidar›n yard›mc› organ›
gibi çal›flm›fl ve siyasette taraf olmufltur.

Meslek örgütlerine siyaset yasa¤› darbeci rejimin
haz›rlad›¤› 82 Anayasas› ile yürürlü¤e girmifl ve bu
yasak daha sonra 1995 y›l›nda kald›r›lm›flt›r. Her f›rsatta
82 Anayasas›‘na karfl› olduklar›n› söyleyip bu Anayasan›n
demokratik bir yönde dönüflümünü, hatta yeniden
yaz›m›n› savunanlar›n, 82 Anayasas›‘n› aflan bir tarzda,
anti-demokratik bir tutumla yetki kullanmaya
yönelmeleri, demokrasiden ne anlad›klar›n› yeteri bir
aç›kl›kla ortaya koymaktad›r.

Kamuoyu denetimi olmayan, bask› alt›na al›nm›fl
bir toplumda demokrasinin yeflermeyece¤i ve
geliflmeyece¤i tarihin bir gerçe¤idir. Siyasal iktidar›
kamuoyu denetiminden korumak tehlikeli bir yoldur.
Bu yolun gidece¤i yerin demokratik rejim olmad›¤› ise
herkesin malumudur.

TMMOB Haberler

Sevgili Arkadafllar,
TMMOB aç›k, fleffaf ve demokratik bir meslek

örgütüdür. Bu örgüt 50 y›l› aflk›n tarihi ve 70‘lerde
belirlenen yol haritas›n›n do¤rultusunda ve kendi iç
dinamikleri ile oluflturdu¤u ilkeler ›fl›¤›nda çal›flmalar›n›
yürütür.

Tamam› taraf›m›za iletilmeyen, iletildi¤i kadar› ile
"as›ls›z ve mesnetsiz" iddialarla dolu sözlerin yan›t›n›
da flüphesiz verece¤iz.

Bugüne kadar, emekten ve demokrasiden yana
do¤ru bildiklerini söylemekten hiçbir koflulda
vazgeçmeyen Türk Mühendis ve Mimar Odalar› Birli¤i‘ni
ve ba¤l› odalar›n› bu tür bask› politikalar›, bu tür "as›ls›z
ve mesnetsiz" iddialara dayanan soruflturmalar asla
y›ld›ramaz.

Sevgili Arkadafllar,
fiimdi hepimize daha fazla görev düflüyor. fiimdi

hepimizin örgütlülü¤ümüze daha fazla sahip ç›kma
zaman›d›r. Bunun gereklerini yerine getirece¤inize olan
inanc›m›z tamd›r.

Mehmet So¤anc›
TMMOB Yönetim Kurulu Baflkan›

Türk Mühendis ve Mimar Odalar› Birli¤i’nin 27-30
May›s 2010 tarihlerinde Ankara’da yap›lan Genel Kurulu
ile 41. Dönem organlar› belirlendi. 30 May›s 2010
Pazar günü gerçeklefltirilen seçimlerde 41. Dönem
Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve Yüksek Onur
Kurulu afla¤›daki flekilde olufltu.

TMMOB 41. DÖNEM YÖNET‹M KURULU

Baran Bozo¤lu Çevre Mühendisleri Odas›
Hüseyin Yeflil Elektrik Mühendisleri Odas›
Ekrem Poyraz Fizik Mühendisleri Odas›
Bekir Erol Gemi Mühendisleri Odas›
Hasan Çaylak Gemi Makina ‹flletme Müh. Od.
Recep Özmetin G›da Mühendisleri Odas›
Mustafa Erdo¤an Harita ve Kadastro Müh. Od.
Feyyaz Ataç ‹ç Mimarlar Odas›
Selçuk Uluata ‹nflaat Mühendisleri Odas›
Mustafa Ergün Jeofizik Mühendisleri Odas›
Fahrettin Ça¤dafl Jeoloji Mühendisleri Odas›
Alaeddin Aras Kimya Mühendisleri Odas›
Fatma Berna Vatan Maden Mühendisleri Odas›
Mehmet So¤anc› Makina Mühendisleri Odas›
Ahmet ‹rfan Türkkolu Metalurji Mühendisleri Odas›

TMMOB 41. DÖNEM YÖNET‹M, DENETLEME
VE YÜKSEK ONUR KURULU ÜYELER‹ BELL‹ OLDU

A. Deniz Özdemir Meteoroloji Mühendisleri Odas›
A. Haluk Gürkan Mimarlar Odas›
H. Gürel Demirel Orman Mühendisleri Odas›
Mehmet Çelik Petrol Mühendisleri Odas›
Ayflegül Oruçkaptan Peyzaj Mimarlar› Odas›
Ayfle Ifl›k Ezer fiehir Planc›lar› Odas›
Ahmet Hulusi Dinçer Tekstil Mühendisleri Odas›
Ergin Özügür Ziraat Mühendisleri Odas›

TMMOB YÜKSEK ONUR KURULU

Musa Çeçen Elektrik Mühendisleri Odas›
Serdar Ömer Kaynak Maden Mühendisleri Odas›
Üzeyir Uluda¤ Makina Mühendisleri Odas›
Aytimur Güpgüpo¤lu Mimarlar Odas›
Nevzat U¤urel fiehir Planc›lar› Odas›

TMMOB DENETLEME KURULU

M. Macit Mutaf Elektrik Mühendisleri Odas›
Köksal fiahin ‹nflaat Mühendisleri Odas›
Ramazan Tümen Kimya Mühendisleri Odas›
Nadir Avflaro¤lu Maden Mühendisleri Odas›
A. Kirami K›l›nç Makina Mühendisleri Odas›
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Baflkan› Süleyman Çelebi, KESK Genel Baflkan› Sami Evren,
Tez-Koop ‹fl Genel Baflkan› Gürsel Do¤ru, EMEP Genel
Baflkan› Levent Tüzel, ÖDP Genel Baflkan› Alper Tafl, TKP
Genel Baflkan› Erkan Bafl, HAKPAR Genel Baflkan Yard›mc›s›
Celal Y›ld›z, Sosyalist Demokrasi Partisi Genel Baflkan
Yard›mc›s› Hüseyin Taka ve BDP Bitlis Milletvekili Mehmet
Nezir Karabafl geldi.

Devrimci ‹flçi Sendikalar› Konfederasyonu (D‹SK) Genel
Baflkan› Süleyman Çelebi, s›n›f mücadelesinde meslek
fetiflizminin son buldu¤unu, hak kavram›n›n kendisinin
bi le  p iyasada a l ›n › r-sat › l › r  b i r  meta hal ine
dönüfltürüldü¤ünü, e¤itimlilerin de yoksulluk sarmal› ile
kuflat›ld›¤›n›, tüm do¤a kaynaklar›n›n metalaflt›r›ld›¤›n›
belirtti. “Art›k kral bütünüyle ç›plakt›r” diyen Çelebi,
sald›r›lar›n, iflçilerin özel bürolar arac›l›¤›yla al›n›r sat›l›r
hale getirildi¤i bir noktaya ulaflt›¤›na dikkat çekti. D‹SK
Genel Baflkan› Çelebi, “Kapitalizmin elimizden ald›¤›
bütün kavramlar› yeniden almak ve içini doldurmak
zorunday›z. Yeni iflçi s›n›f› haklar› manifestosunu günde-
mimize almam›z gerekiyor. Bir di¤er çaba mücadelelerin
ortaklaflt›r›lmas›d›r” fleklinde konufltu. “Anayasa ve bütün
di¤er çabalarda kardefl örgütümüzle yol yürüyece¤imizi
ifade etmek istiyorum” diyen Çelebi, Genel Kurul
salonundaki “Bu ülke, bu halk sat›l›k de¤il”, “Yaflas›n
ba¤›ms›z, eflit, özgür, demokratik Türkiye”, “Özellefltir-
melere ve kamusal alan›n talan›na hay›r” yaz›l› pankartlara
dikkat çekerek, “Bunlar› derseniz valla hepimizin üzerine
gelecekler. Buna karfl› ortak mücadele etmemiz gerekir”
diyerek sözlerini tamamlad›.

Kamu Emekçileri Sendikalar› Konfederasyonu (KESK)
Genel Baflkan› Sami Evren, demokratik siyasi mücadelenin
sadece siyasi partilerin yürüttü¤ü bir mücadele olmad›¤›n›
belirterek, toplumun tüm örgütlü kesimlerinin yaflam›n
içerisinde mücadele ettikleri bir süreç olarak tan›mlad›.
Evren, “Örgütlü halk güçleri demokrasinin teminat›d›r.
Bunlar olmazsa demokrasiyi parlamentoya s›k›flt›rm›fl

Türk Mühendis ve Mimar Odalar› Birli¤i 41. Ola¤an
Genel Kurulu 27-29 May›s 2010 tarihlerinde Kocatepe
Kültür Merkezi'nde gerçeklefltirildi. 30 May›s Pazar günü
ise TMMOB Yönetim Kurulu, Onur Kurulu ve Denetleme
Kurulu üyelikleri için seçimler yap›ld›.

TMMOB 41. Ola¤an Genel Kurulu Divan›n
oluflturulmas›yla bafllad›. Divan Baflkanl›¤›na Nevzat
U¤urel (fiPO), Baflkan Vekilliklerine Hüseyin Önder (EMO),
H. Ülkü Özer (‹MO), Yazman üyeliklere Ayhan Bingöl
(HKMO), Fuat K›l›ç (KMO), Celal Çetin Demirel (Maden
MO) ve Nergis Bilgin (MMO) seçildi.

Sayg› duruflu, An›tkabir Çelenk Komisyonu’nun
oluflturulmas› ve gündemin karara ba¤lanmas›n›n ard›ndan
TMMOB 40. Dönem Yönetim Kurulu Baflkan› Mehmet
So¤anc› aç›l›fl konuflmas› yapt›. Konuflmas›nda, 2 y›ll›k
dönemde Türkiye’deki geliflmeler ve TMMOB’nin
çal›flmalar› hakk›nda de¤erlendirmelerde bulunan So¤anc›,
TMMOB’nin önümüzdeki dönemde de meslek ve
meslektafl sorunlar›n›n halk›n sorunlar›ndan ayr›
tutulmayaca¤›n› bilerek çal›flmalar›n› yürütece¤ini; özgür
ve demokratik bir Türkiye özlemiyle emekten ve halktan
yana mücadelesini sürdürece¤ini; bar›fltan, dostluktan,
dayan›flmadan ve bir arada yaflamdan yana etkinliklerin
içerisinde yer alaca¤›n› ve toplumsal muhalefetin oda¤›nda,
onurlu yürüyüflüne ve dik durufluna devam edece¤ini
ifade etti.

Mehmet So¤anc›’n›n konuflmas›ndan sonra konuk
emek-meslek örgütü ve siyasi parti temsilcilerinin
konuflmalar›na geçildi. Kürsüye s›ras›yla D‹SK Genel
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GERÇEKLEfiT‹R‹LD‹



38 www.mersin.mmo.org.trmmo mersin flube

olursunuz” dedi. Evren, Anayasa’da tüm
toplumsal kesimlerin d›fllanm›fl durumda
oldu¤unu belirtirken, “Anayasa toplumsal bir
mutabakat ise ›rkç› olmamas›n› istiyoruz;
özgürlükçü olmas›n›; ulafl›m, e¤itim, sa¤l›k
hakk› dahil toplum yarar›n›n güvence alt›na
al ›nmas›n› ist iyoruz” diye konufltu.
Düflüncenin, örgütlenmenin suç olmad›¤›,
yasaklar›n olmad›¤› bir Anayasa istediklerini
ifade eden söyleyen Evren, çal›flan nüfusun
yaln›zca yüzde 5’inin sendikal› oldu¤una dikkat
çekti. “Örgütlenme olmazsa, sendikal hareket
dibe vurur” diyen Evren, 1500 Kürt
siyasetçinin, 20’ye yak›n sendika baflkan› ve
üyesinin tutuklu bulundu¤unu, binlerce
üyelerinin sendikal faaliyet nedeniyle
soruflturma geçirdi¤ini, kamuda yo¤un bir
kadrolaflma yafland›¤›n›, 6.5 milyon kiflinin
iflsiz oldu¤unu ve iflsizli¤in de giderek artt›¤›n›
kaydetti. Çal›flma ortam›nda ifl güvenli¤inin de
bulunmad›¤›na dikkat çeken Evren, tüm bunlara karfl›
ortak mücadele gerekti¤ini ifade etti. Evren, “Kürt sorunu
demokrasi sorunudur. Kürtlerin do¤uda, emekçilerin bat›da
yaflad›¤› sorunlar› birlefltirmek zorunday›z” dedi.

Tez-Koop-‹fl Sendikas› Genel Baflkan› Gürsel Do¤ru,
toplumun tüm direnç noktalar›n›n ortadan kald›r›ld›¤›n›,
muhalefet eden, farkl› kimliklere sahip herkesin
ötekilefltirildi¤ini belirtirken, TMMOB‘nin direnifl gösteren
say›l› örgütler aras›nda yer ald›¤›n› kaydetti. Neo-liberal
dalgan›n tarihsel olarak kazan›lan tüm de¤erleri al›p-
götürdü¤üne dikkat çeken Do¤ru, özellefltirme ad› alt›nda
insanlar›n açl›¤a ve yoksullu¤a mahkum edildi¤ini, sonra
da patates, kömür da¤›t›larak bu kiflilerin kullan›lmak
istendi¤ini anlatt›. Do¤ru, “Bugün sivil bir Anayasa diye
sunulan bu anayasaya evet demek mümkün de¤ildir.
‹çinde tuzaklar›n bulundu¤u, antidemokratik olan bu
anayasaya evet demek mümkün de¤ildir” diye konufltu.

Emek Partisi (EMEP) Genel Baflkan› Levent Tüzel, 26
May›s grevinin “etkisi zay›flat›lm›fl” bir eylem olmas›na
ra¤men emekçilerin bundan sonraki mücadelesine ›fl›k
tuttu¤unu kaydederek, konfederasyonlar›n ald›¤› grev
karar›nda belirtilen tafleronlaflt›rma, güvencesiz çal›flman›n
durdurulmas› baflta olmak üzere tüm taleplerin hâlâ
varl›¤›n› sürdürdü¤üne dikkat çekti. Tüzel, TMMOB’nin
enerji özellefltirilmelerinden, suyun ve do¤an›n talan›na
karfl› olmak üzere bir dizi çal›flma yürüttü¤üne de¤inerek,
TMMOB’nin, ›srarl› mücadelesi nedeniyle iktidar›n
tepkisine maruz kald›¤›n› söyledi.

Özgürlük ve Dayan›flma Partisi (ÖDP) Genel Baflkan›
Alper Tafl da TMMOB’nin demokrasi, emek ve halk için
çok k›ymetli oldu¤unu belirterek, “TMMOB, GDO’lu
ürünlere karfl›, 3. köprüye karfl›, nükleer santrallere karfl›,
kentsel dönüflüm ad› alt›nda rant düzenine karfl› bir
barikatt›r” dedi. Tafl, “Bugün karfl›m›zda duran iflsizlik ve
Kürt sorunu gibi iki önemli sorunumuz var. Sermaye düzeni

ve onun partisi ‘ya iflsiz kal›rs›n ya da güvencesiz çal›fl›rs›n’
diyerek bizi açl›¤a ve sa¤l›ks›zl›¤a mahkum ediyor. Bu
düzen Özallar ve Dervifller’den gelen bir ‘Allah kurtars›n‘
düzenidir” fleklinde konufltu. Kürt sorunu konusunda hem
devlete hem de PKK‘ye ça¤r›da bulunan Tafl, “Vazgeç
art›k bu operasyonlardan. ABD ve AB’ye dayan›larak
çözüm aray›fl›ndan vazgeç. Bir arada yaflam› tahrip eden
sald›r›lardan vazgeç. Otobüslerde yanan kardefllerimiz
milliyetçilerin ekme¤ine ya¤ sürüyor” dedi. Sosyal
kavgan›n, s›n›f mücadelesinin yükseltilmesi ça¤r›s›nda
bulunan Alper Tafl, “fiimdi dik oynaman›n, daha fazla dik
durman›n zaman›d›r” diyerek sözlerini tamamlad›.

Türkiye Komünist Partisi (TKP) Genel Baflkan› Erkan
Bafl, TMMOB Genel Kurulu’nu “umut verici bir genel
kurul” olarak nitelendirerek, flöyle konufltu: “TMMOB
Türkiye sosyalist hareketi için, Türkiye solu için her dönem
önemli olmufltur. ‹çinde bulundu¤umuz dönem bu de¤erin
daha fazla hissedilece¤i dönem olacak. Emekçilere dönük
a¤›rlaflt›r›lm›fl sald›r› oldu¤u aç›k. Burada yeniden
düzenleme, yeniden dizayn vard›r. Birincisi Türkiye
emperyalizme daha ba¤›ml› hale getirilmektedir, ikincisi
gerici yap› güçlendirilecektir ve sermaye tahakkümü
art›r›lacakt›r. Bunlar›n hepsinin sonucu emek cephesi için
cehennemdir. ‹flte kader dedikleri o cehennemdir.”

Emek cephesinde TEKEL’le simgelenen, ancak onunla
s›n›rland›r›lamayacak olan “art›k yeter” deme noktas›nda
bir direnç hatt› örüldü¤ünü kaydeden Bafl, örgütlü bir
çete bulundu¤unu, bu çetenin Türkiye emek kesimine
yönelik bir sald›r› plan› oldu¤unu söyledi.

Hak ve Özgürlükler Partisi (Hak-Par) Genel Baflkan
Yard›mc›s› Celal Y›ld›z, Kürt halk›n›n, Arap ve Türk halklar›
gibi kendi kendini yönetme hakk›na sahip oldu¤unu
savundu.

Sosyalist Demokrasi Partisi (SDP) Genel Baflkan
Yard›mc›s› Hüseyin Taka, kapitalist emperyalist sistemin
hem do¤ay› yok etti¤ini hem de insanl›¤a dönük bir yok
oluflla karfl›lafl›ld›¤›n› belirtirken, kad›nlar›n ezilmesinden
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ve Kürt sorunundan söz etti. Taka, bugün yap›lan Anayasa
de¤iflikli¤inin hiçbir sorunu çözmeyece¤ini belirtirken,
türban gibi baz› sorunlara siyasi yaklaflmak gerekmedi¤ini,
insani ve bilimsel yaklafl›lmas›n›n yeterli oldu¤unu ifade
etti.

Bar›fl ve Demokrasi Partisi (BDP) Bitlis Milletvekili
Nezir Karabafl, toplumun en ince dokusuna kadar
örgütlenmedi¤i bir durumda gerçek bir demokrasiyi
yakalaman›n mümkün olmad›¤›n› vurgulad›. Karabafl,
iktidar›n aç›l›m iddialar›ndan tekrar çat›flma ortam›na
geçildi¤ini, hükümetin her konuda oldu¤u gibi bu konuda
da samimi olmad›¤›n› söyledi. 12 Eylül Anayasas›’n›n
mant›¤›yla, ruhuyla birlikte de¤iflmesi gerekti¤ini kaydeden
Karabafl, “Bir defa bafllang›ç ilkeleri, ›rkç›, ayr›mc›d›r.
Özgür, kardeflçe birlikte yaflama zeminini yakalamas›
mümkün de¤il o Anayasan›n” diye konufltu.

Konuk konuflmalar›n›n tamamlanmas›n›n ard›ndan
Yönetmelikler Komisyonu, Mali ‹fller ve Bütçe Komisyonu,
Genel Kurul Sonuç Bildirgesi Komisyonu ve Kararlar
Komisyonu oluflturuldu.

Komisyonlar›n oluflturulmas›ndan sonra Genel Kurula
1 saat ö¤len aras› verildi.

Genel Kurulun ö¤leden sonraki bölümünde TMMOB
40. Dönem Yönetim Kurulu II. Baflkan› Nail Güler Çal›flma
Raporunun, TMMOB 40. Dönem Yönetim Kurulu Sayman
Üyesi Selçuk Uluata Mali Raporun, Denetleme Kurulu
Üyesi Nadir Avflaro¤lu Denetleme Kurulu Raporunun,
Onur Kurulu Üyesi Tevfik Peker de Onur Kurulu Raporunun
sunumlar›n› gerçeklefltirdi.

Raporlar›n sunumundan sonra görüflülmesine geçildi
ve ilk gün s›ras›yla; fievket Akdemir (ZMO), Mustafa
Erdo¤an (HKMO), ‹yigün Pulat (OMO), fievki
Bayraktaro¤lu (JMO), Ümit Acar (METALURJ‹ MO),
Oktay Ekinci (MO), Do¤an Albayrak (MMO), Salih
Sönmez›fl›k (OMO), Ali Salman (MO) söz ald›lar.

‹kinci gününde de Çal›flma Raporu üzerine
görüflmelerle devam eden Genel Kurul’da 60’›n
üzerinde delege söz ald›. Delegelerden sonra
s›ras›yla 40. Dönem TMMOB Yönetim Kurulu
Üyeleri Ergin Özügür, O¤uz Gündo¤du, ‹lker
Ertem, Tuncay fienyurt, Sabri Orcan, Nail Güler
konufltular. Genel Kurul’un üçüncü gününe de
40. Dönem Yönetim Kurulu üyelerinin
konuflmalar›yla baflland›. Cemalettin Küçük ve
Gülay Odabafl’›n konuflmalar›n›n ard›ndan 40.
Dönem Yönetim Kurulu Baflkan› Mehmet
So¤anc›, Yönetim Kurulu ad›na son konuflmay›
gerçeklefltirdi. Daha sonra yap›lan oylama ile
TMMOB Yönetim Kurulu akland›.

TMMOB 40. Dönem Yönetim Kurulu Baflkan›
Mehmet So¤anc›’n›n 41. Ola¤an Genel Kurulu
Aç›l›fl Konuflmas›:

“Say›n Divan
Emek ve Meslek Örgütlerinin, Siyasal Partilerimizin

De¤erli Baflkan ve Yöneticileri,
De¤erli Konuklar,
Sevgili Delegeler,
Sevgili Bas›n Çal›flan› Arkadafllar›m,

Hepinizi flahs›m ve Yönetim Kurulumuz ad›na sevgiyle,
sayg›yla, dostlukla selaml›yorum.

Bugün burada dostlar›n aras›nday›z. Güneflin
sofras›nday›z.

TMMOB’yi büyütenler, dik tutanlar, onurlu yürüyenler,
yürürken omuzlar›n› birbirine yaslayan, bunun keyfini
ç›karan, omuzlar› aras›nda bofllu¤u en aza indiren, birlikte
yürürken asla birbirine omuz atmayan sevgili mesai
arkadafllar›m, mücadele arkadafllar›m, yol arkadafllar›m,

Hepiniz TMMOB Demokrasi fiölenine hofl geldiniz.
Hepiniz TMMOB 41. Ola¤an Genel Kurulu’na hofl

geldiniz.

70’lerde Sevgili Baflkan›m›z Teoman Öztürk arkadafllar›
ile birlikte TMMOB’nin yol haritas›n› herkese duyuruyordu:

Yüre¤imizdeki insan sevgisini ve yurtseverli¤i,
Bask› ve zulüm yöntemlerinin söküp atamayaca¤›n›n

bilinci içinde,
Bilimi ve tekni¤i emperyalizmin ve sömürgenlerin

de¤il,
Emekçi halk›m›z›n hizmetine sunmak için,
Her çabay› güçlendirerek sürdürme yolunda inançl›

ve kararl›y›z.

Evet, Sevgili Arkadafllar,
2008 May›s›n›n son günlerinde toplad›¤›m›z 40. Genel

Kurul sonucunda yay›mlad›¤›m›z bildirimizde Dünya ve
Türkiye tespitlerimizle TMMOB tan›m›n› halk›m›zla
paylaflm›fl ve flunlar› söylemifltik:
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TMMOB 40. Ola¤an Genel Kurulu, emperyalizme
karfl› baflka bir dünya kurma mücadelesinin içinde
oldu¤unu vurgulamaya kararl›d›r. Genel Kurulumuz,
ülkemizin emekten ve halktan yana güçlerinin kararl›l›¤›n›,
mücadele azmini, birlik ve dayan›flma bayra¤›n› yükseltme
iradesinin önemini bir kez daha dile getirmektedir.

Türk Mühendis ve Mimar Odalar› Birli¤i;

- Ülkemizin tüm varl›klar›n›n özel sermaye istismar›ndan
kurtar›larak özellefltirmelerin durdurulmas›, özellefltirilen
halka ait varl›klar›n kamulaflt›r›lmas› ve kamu kurulufllar›n›n
yeniden güçlendirilmesi için,

- Hizmet Ticareti Genel Anlaflmas› (GATS) ile kamu
hizmeti alanlar›n›n piyasalaflt›r›larak yabanc› sermayenin
istilas›na aç›lmas›na karfl› ç›kmak için,

- Toplumsal gönencimizin artt›r›lmas›na yönelik ulusal,
bölgesel ve kentsel düzeyde planl› ve kamusal bir ekonomi
politikas› do¤rultusunda, kamusal kaynaklara dayal› ve
planl› modeli esas alan istihdam odakl› sanayileflme ve
kalk›nma için,

- Dünya Bankas›, IMF, AB ve benzeri kurulufllar›n
dayatt›klar›, yerli iflbirlikçilerin uygulad›klar› “yap›sal uyum
ve istikrar programlar›”n› reddederek, eme¤in iradesini
egemen k›lan ekonomik ve toplumsal politikalar›n

üretilmesi için,

- Ülkemize dayat›lan d›fla ba¤›ml› enerji politikalar›n›n
terk edilmesi, yenilenebilir, yerli enerji kaynaklar›na ve
hidroelektrik esasl› santrallere öncelik veren tüm yat›r›m
ve düzenlemelerin kamu taraf›ndan yap›lmas› için,

- Nükleer enerji santralleri ile yabanc›lara imtiyaz
tan›yan maden aramalar›ndan vazgeçilmesi ve ulusal
kaynaklara dayal›, maden arama, iflletme ve enerji politikas›
izlenmesi için,

- Madenlerimizin, jeotermal kaynaklar›m›z›n, k›y› ve
ormanlar›m›z›n yerli ve yabanc› sermaye taraf›ndan
ya¤malanmas›na karfl› ç›kmak için,

- Üniversitelerde özerk ve kat›l›mc› bir e¤itim ortam›
sa¤lanmas› için,

- E¤itimde ö¤rencileri müflteri olarak gören giriflimlere
ve e¤itim hizmetlerini bütünüyle bir pazar haline getirme
çal›flmalar›na karfl› durarak; ilkö¤retimden üniversiteye
paras›z, eflit, bilimsel, demokratik ve f›rsat eflitli¤ine dayal›
anadilde e¤itim için,

- Sa¤l›k ve e¤itimin temel insan haklar› oldu¤unu esas
alarak, her türlü özellefltirmeye son verilmesi, yeni sa¤l›k
ve güvenlik yasas›n›n çal›flan lehine ve kamu yarar›na
düzenlenmesi için,

- 12 Eylül Anayasas› ile gasp edilen grevli, toplu
sözleflmeli sendikalaflma hakk›n›n bütün çal›flanlara yeniden
tan›nmas› için,

- Kapitalizmin eme¤i bask› alt›na alan stratejilerine
karfl›, istihdam›n bir hak olarak tan›nmas›, art›r›lmas› ve
çal›flma koflullar›n›n iyilefltirilmesi için,

- ‹fl sa¤l›¤› ve güvenli¤i konusunda acilen yasal ve
idari önlemlerin al›nmas› için,

- Baflta düflünce ve örgütlenme özgürlü¤ü olmak
üzere tüm demokratik hak ve özgürlüklerin, demokrasinin
önündeki engellerin kald›r›lmas› için,

- Meslek alanlar›m›z› yak›ndan ilgilendiren Yabanc›lar
Yasa tasar›s›na ve mesleki düzenlemeler ad› alt›nda
TMMOB’nin yetkilerine yap›lacak her türlü sald›r›ya karfl›
ç›kmak için,

- 1 May›slar› özgürce 1 May›s alanlar›nda tüm emek
ve meslek örgütleri ile birlikte kutlamak için,

- Sald›r› ve katliamlar›n ard›ndaki gerici-faflist çete tipi
örgütlenmelerin her türlü ba¤lant›lar› ile ortaya ç›kar›lmas›
ve sorumlular›n›n adalete hesap vermesinin ve hukukun
üstünlü¤ünün sa¤lanmas› için,

- Toplumsal iliflkilerde tehlikeli bir flekilde geliflmekte
olan “linç kültürü” ve “darbe ç›¤›rtkanl›¤›”n›n önlenmesi
için,
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- 12 Eylül Faflist Cuntas›’n›n haz›rlad›¤› mevcut Anayasa
ve AKP taraf›ndan haz›rlanan yeni Anayasa Tasla¤› yerine,
tüm toplumsal ve siyasi oluflumlar›n kat›l›m›n›n sa¤land›¤›,
eflitlikçi, özgürlükçü ve demokratik yeni bir Anayasa
yap›lmas› için,

- Kentsel mekân›n, toplumsal yarar ve kullan›m de¤eri
ilkesi etraf›nda üretilmesi-paylafl›lmas›, ve do¤al-kültürel
varl›klar›n koruma-kullanma dengesi içerisinde yaflat›lmas›
için,

- Kad›na yönelik fliddeti ve toplumsal hayat›n her
noktas›nda cinsiyet ayr›mc›l›¤›n› önlemek, politik, ekonomik
ve kültürel alanda pozitif ayr›mc›l›¤› desteklemek, TMMOB
örgütlülü¤ü içinde kad›n örgütlenmesini gelifltirmek, tüm
emekçi kad›nlar›n mücadelelerinin yan›nda olmak-birlikte
mücadele etmek için,

- Tar›m arazilerinin yok olmas›na, kirlenmesine, genetik
tohum ve g›dalar›n ülkemize sokulmas›na, çiftçimizi
üretimden, tarlas›ndan koparan iflsiz, yoksul b›rakan
politikalara karfl› durmak için,

- Dünya Bankas›’n›n bask›lar› ile suyun özellefltiril-
mesine karfl› ç›kmak, suyun, özellikle temiz suyun bir hak
oldu¤unu vurgulamak için,

- Ülkemizin ›rkç› floven yaklafl›mlar temelinde kamplafl-
t›r›lmas›na karfl› ç›kmak, Kürt sorununu çözmek yolunda
bir arada kardeflçe yaflam›, bar›fl, demokrasi ve halklar›n
kardeflli¤ini savunmak ve demokratik yaklafl›mlar› egemen
k›lmak için,

- Emperyalizmin savafl ve iflgal politikalar›na hay›r
demek, ABD’nin, ‹ncirlik baflta olmak üzere savafla lojistik
destek olan üsleri, limanlar› ve nükleer bafll›klar› ile ülkemizi
derhal terk etmesi için,

- Hasankeyf’te, Bergama’da, Eflme’de, Belek’te,
Kazda¤lar›’nda, F›rt›na Vadisi’nde, Munzur’da, Sinop’ta,
Aloinoi’de, Efem Çukuru’nda ülkemizin tarihi, kültürel,
do¤al ve tar›msal varl›klar›n› yok edenlere, do¤an›n tahri-
bine zemin haz›rlayanlara dur demek için,

- “Gençlik gelece¤imizdir” fliar›n› her zaman her
alanda daha güçlü hayk›rmak ve gençli¤e pozitif ayr›mc›l›¤›
yaflama geçirmek için,

- Eflitlikçi bir toplum yaratma mücadelemizde, özgür-
lüklerimizi savunmak, gündelik hayat›n her alan›n› kuflat-
maya çal›flan gerici ablukaya karfl› mücadele etmek için,

- Kendi örgütlü özgücümüze dayanarak, bütün emek
ve demokrasi güçlerinin birlikte mücadelesi ile küresel
kapitalizmin ve onun temsilcisi AKP’nin sald›r›lar›na karfl›
durabilmek için,

- Üreterek büyüyen ve paylaflarak geliflen bir ülkede
insanca ve bar›fl içinde yaflamak için,

- Birlikte karar alma, birlikte üretme, birlikte yönetme
ilkesini yaflama geçirmek için,

Önümüzdeki dönemde de Odalar› ve üyeleriyle birlikte
çal›flma, birlikte uygulama ilkesiyle ülkemizdeki ve dünya-
daki emek güçleriyle dayan›flma içinde, ba¤›ms›zl›kç›,
eflitlikçi ve özgürlükçü bir Türkiye ve Dünya için çal›flmala-
r›n› sürdürecektir.

Kapitalizmin ve emperyalizmin askeri, ekonomik,
politik ve kültürel tüm örgütlerinden ba¤›ms›z, “Bir Baflka
Dünya, Bir Baflka Türkiye Mümkün”dür.

40. Döneme bafllarken yol haritam›z› bu cümlelerle
belirlemifltik.

Yani asl›nda Büyük Usta Naz›m’›n söylediklerini hep
birlikte tekrarlad›k:

Kendi kendimizle yar›flmaktay›z gülüm
Ya ölü y›ld›zlara hayat› götürece¤iz
Ya dünyam›za inecek ölüm

Evet, Sevgili Arkadafllar,
Önce kapitalizmin krizinden söz edelim.

Tarihin yeniden harekete geçti¤i bir tarihsel konjonk-
türün içerisindeyiz. ‘Tarihin sonu‘, ‘kapitalizmin mutlak
ve sonsuzlu¤u‘ üzerine kurulu olan kapitalist küreselleflme
sürecinin önemli bir aflamas›na geldik. Vahfli kapitalist
sömürünün bugün ortaya ç›kard›¤› sonuç milyonlarca
yoksul, milyonlarca iflsiz, yok olufla sürüklenen dünya,
savafl, felaket ve krizdir.

Kapitalizm, tarihinin en büyük bunal›mlar›ndan birisini
yafl›yor. Krizler kapitalizme içkindir. Teknik bir sorun, ar›zi
bir durum olarak sunulmaya çal›fl›lsa da bu kriz de daha
öncekiler gibi kapitalizmin iflleyifl yasalar›ndan kaynaklan-
maktad›r.

Teknolojik yenilikler, emek sömürüsünün artt›r›lmas›,
esnek üretim modeline geçifl, savafl gibi yöntemler
kapitalizmin son otuz y›ld›r ekonomiyi büyütmeye ve
sermayenin kâr›n› maksimize etmeye dönük politikalar›
olarak hayata geçirildi. Bütün bu yollar›n t›kand›¤› noktada
bugünkü yap›sal krizle karfl›lafl›ld›.

Ekonomik alandaki kriz, kapitalizmin yaratt›¤› her
anlamdaki eflitsizlikleri ve adaletsizlikleri derinlefltirmektedir.
Bu kriz salt iktisadi de¤il, sosyal ve siyasal anlamda da bir
buhran›n kap›s›n› aralamakta, ayn› zamanda yaflad›¤›m›z
bu karanl›k ça¤›n de¤iflebilece¤ine dair iyimserli¤in ve
umutlar›n da kap›s›n› daha güçlü bir biçimde aralamaktad›r.

Dünyadaki bu de¤iflim kuflkusuz Türkiye’nin gelece-
¤inde de belirleyici olacakt›r. 12 Eylül sonras› emperyalizmin
yeni sömürü politikalar›na göre flekillenmifl, küresel
kapitalist sistemle bütünlenmifl olan bugünkü ekonomik
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ve sosyal yap›lanma; içinde bar›nd›rd›¤› sorunlarla birlikte
yeni sorunlar yaflamaya bafllayacakt›r.

AKP, ‘kriz bizi te¤et geçecek’ dese de ard› ard›na
yap›lan zamlar, iflten ç›karmalar ve IMF ile yeni bir stand-
by anlaflmas›n›n gündeme gelmesi, sermaye çevrelerinin
krizi aflma gayretlerinin yönünü de göstermektedir.

Dünyada da ülkemizde de umut ancak baflka bir
yaflam aray›fl›n›n güçlenmesinden geçmektedir. Bugün
baflka bir ülke ve dünyaya her zamankinden daha fazla
ihtiyaç vard›r. Kapitalizmin gelece¤i yoktur, bizler insanl›¤›n
yok olufla sürüklenmesine karfl› özgürlü¤ün, bar›fl›n,
kardeflli¤in hakim oldu¤u yepyeni bir dünyay› bugünden
yaratman›n mücadelesini flimdi daha güçlü ve kararl›
yürütmeliyiz.

O yüzden gün ülkemizin gelece¤ine sahip ç›kma;
savafllara, yoksullu¤a, yolsuzlu¤a karfl›, küresel kapitalizmin
tafl›y›c›s›, “üsttekine han hamam, alttakine din iman
düzeni”nin yürütücüsü AKP‘ye karfl›, yüksek sesle “dur
deme” zaman›d›r.

Daha güzel bir gelecek için mücadele etmek öncelikle
öyle bir gelece¤i tahayyül etmeyi ve ona inanmay›
gerektirir. Kapitalist küreselleflmenin ‘alternatif yok’ söylemi
en çok zihinlerde tahribat yaratarak, insanl›¤› “ütopyas›z
ve tarihsiz” k›ld›. O nedenle flimdi kapitalizm çökerken
bizler kendi toplumsal mücadeleler tarihimizin yeniden
keflfine ç›karak, halk›n kendi gücüyle isyan etme ve
direnme haf›zas›n› tarihsel olarak ve bugünün içindeki
mücadelemizle güncellemeliyiz.

fiimdi, onlar›n “tarihe gömüldü” dedikleri büyük
korkular›n›, yani s›n›f savafl›n› selamlaman›n zaman›d›r.

Sevgili Arkadafllar,
Emperyalizmin günümüzdeki yönelimi nedir?

Önümüzdeki dönemde ABD’nin kapital ist
küreselleflmenin, emperyalizmin krizini aflabilmek için
bölgenin enerji kaynaklar›na yönelik bafllatt›¤› kontrol ve
denetimi artt›rmaya u¤raflaca¤›, bu do¤rultuda bölgede
ve dünyan›n baflka yerlerinde savafllar, iç savafllar
ç›kartabilece¤i Dünya Bankas› Baflkan›n›n itiraflar›ndan
da kolayca anlafl›labilmektedir. Burjuvazinin yeni yalan›
‘yeni Amerika’, ‘yeni IMF’dir ki, art›k bunlara kimse de
inanm›yor. Emperyalizm bildi¤imiz gibidir, yani azg›n bir
sömürü için dünyan›n her yerini kontrol alt›na alma
çabas›n› sürdürmekte, bunun için gerekti¤inde darbelere,
savafllara, iç savafllara baflvurmaktan çekinmemektedir,
çekinmeyecektir.

Bu nedenle, bugün ülkemizde emekçilerin, ezilenlerin
birlikte mücadelesine ve dayan›flmas›na duyulan ihtiyaç
ortadad›r. Emperyalizme ve sömürüye karfl› özgürlük,
demokrasi ve ba¤›ms›zl›k için verilen mücadeleyi ancak
bir arada olursak, omuz omuza yürürsek, çabalar›m›z›
ortaklaflt›rabilirsek büyütebiliriz. “Kurtulufl yok tek bafl›na,
ya hep beraber ya hiçbirimiz” slogan› o nedenle bugün
hiç bu kadar anlaml› ve gerekli olmam›flt›.

Sevgili Arkadafllar,
Darbe ve darbeyle mücadeleye iliflkin olarak burada

birkaç cümle söylemek durumunday›m.

Ülkemizde darbe-demokrasi ikilemi yarat›larak
neoliberal de¤iflim sürecinin üstü örtülüyor. Sistemin yeni
düzene uyum sa¤layamayan eski kal›nt›lar›n›n tasfiye
operasyonu, derin devlete, darbecilere karfl› demokrasi
zaferi gibi gösteriliyor. Hâlbuki darbecilikle mücadele 12
Eylül sistemi ile mücadeledir. Gericileflme, neoliberal

politikalar, ABD-AB-Dünya Bankas›-
IMF güdümünde bir Türkiye 12 Eylül
düzeninin bir sonucudur. Bu düzenle
hesap laflmadan darbec i l i k le,
darbec i le r le  hesap lafl › lamaz.
“Ergenekon yetmez, 12 Eylül
darbeci ler i  yarg› lans›n” sözü
do¤rudur, ancak yeterli de¤ildir. Biz
12 Eylül düzeniyle hesaplaflmal›y›z.

Sevgili Arkadafllar,
Bugünün dünyas›n› ve Türkiye’sini

de flu cümlelerle de¤erlendirmek
istiyorum:

Karl Marks, “e¤er öz ve görünüm
ayn› olsayd› bütün bilim gereksiz
olurdu” diyordu. Ülkemizde ve
dünyada yaflanan geliflmelere
görünenlerin ötesindeki özünü
anlamak, yani gerçekli¤in kendisine
ulaflmak için bakmam›z gerekiyor.
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Teknolojideki yeni geliflmelerin sonucu olarak bir
‘enformasyon ça¤›nda’ yafl›yoruz. Her yandan ‘bilgi’ ve
‘görüntü’ ak›yor. Ancak ne tuhaft›r ki bunca ‘bilgi’ ve
‘görüntü’ insanl›¤›n zihnini kör ediyor. Zihinleri karart›lm›fl
toplumlar ise bütün de¤ifltirici/dönüfltürücü gücünü
kaybederek kurulan ‘tek dünyan›n’ gönüllü kullar› oluyor.
Bir tür ‘söz patlamas›’ eflli¤inde herkesin ‘sesinin duyulaca¤›’
yan›lsamas›n›n içinde egemen s›n›flar›n sözü ve kültürü
her fleye el koyuyor.

Markalanm›fl ve patentlenmifl olan dünyam›zda insan
büyük güçler karfl›s›nda çaresizlik hissi ile kendine ve
topluma yabanc›laflarak güçsüzlefltiriliyor. Yeni dünyada
demokratikleflme, özgürleflme, ço¤ullaflma modas›
yayg›nlafl›rken iletiflim teknolojileri egemenlerin elinde
hayat›n her yan›n›n izlendi¤i ve kontrol edildi¤i totaliter
bir dünyan›n araçlar› haline geliyor.

‹nsanl›¤›n tüm derinliklerinin ve yarat›c›l›¤›n yok edildi¤i
ça¤›m›zda gündelik hayat›m›z›n her alan›na yay›lan
hapishanelerden kurtulmam›z ancak gerçek bir özgürlük
ve demokrasi mücadelesi ile mümkün olabilir.

12 Eylül’ün ülkemize yapt›¤› en büyük kötülük iflte
emekçi halk›n bu özgürleflme, kendi kaderine sahip ç›kma
iradesini yok etmesi olmufltur. Y›llard›r sonsuz bir karanl›¤›n
içerisinde kalmam›z›n en büyük nedeni budur. ‹flte bu
karanl›¤›n içerisinde ‘yaflas›n kötülük’ diye hayk›ran bir

‘cinnet toplumu’ ortaya ç›kt›. Makineleflen ve robotlaflan
insanl›k ruhunu da yitirdi.

Komflusunun kap›s›n› çalmayan, arkadafl›n›n derdini
bilmeyen, ‘insan›n insan›n kurdu’ haline getirildi¤i düzende
‘alta kalan›n can› ç›ks›n’ felsefesi insana ait tüm güzellikleri
yok ederek ac›mas›z rekabeti yaflam›m›z›n ortas›na oturttu.
Her fleyin bir avuç zenginin hizmetine sunuldu¤u,
milyonlarca yoksulun umutsuz ve biçare avuç açt›r›ld›¤›
büyük bir adaletsizlik yarat›ld›.

‹flte tüm mesele bu karanl›¤a teslim olmamak;
yapt›klar›m›zla, söylediklerimizle, sözlerimizle buna karfl›
direnci her zaman ve her yerde koruyabilmekte. Halen
tünelin ucunda görülen bir ›fl›k varsa iflte o da bu umuda
sar›larak ayakta kalabilenlerin eseridir. TMMOB de en
zor koflullarda hep ayakta kalabilenlerden oldu.

fiimdi dünyan›n her yerinde ayakta kalabilenler
yürümeye bafllad›. Sesimiz her yerde daha güçlü ç›k›yor.
TEKEL direniflinden Yunanistan’a kadar çizilen umut hatt›
dünyan›n güzel gelece¤inin habercisidir. Bunun da alt›n›
çizmek gerekiyor.

Sevgili Arkadafllar,
Ülkemizde y›llard›r bir ‘de¤iflimden’ söz ediliyor.

‘Normallefliyoruz’ derken görülüyor ki her gün yeni
‘ola¤anüstülük’ ve ‘flok’ içerisinde yaflamak zorunda
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b›rak›l›yoruz. Oysa mesele de¤iflimin kendisinden çok
muhtevas›nda aranmal›d›r. Muhtevas›ndan ba¤›ms›z her
de¤iflimin peflinden koflman›n kiflilik bozuklu¤una yol
açt›¤›n› gördük.

AKP’nin bugün ‘de¤iflim’ dedi¤i ‘yeniden
yap›lanman›n’ milad› 12 Eylül darbesidir. O zaman da
‘huzur ve mutluluk’ ad›na toplumu zor yoluyla
‘de¤ifltirmeye’ girifltiler. Özünde 24 Ocak Kararlar›’nda
ifade edilen piyasac›l›kla, gerici ak›mlar›n güçlendirilmesi
olan bu ‘de¤iflimin’, gelinen noktada AKP iktidar› ile temsil
edilen bir piyasac› ve gerici diktatörlü¤e do¤ru geliflti¤ini
görüyoruz.

Yaflanan tüm hengâmenin içerisinde yaflad›¤›m›z her
fley ülkemizin emperyalizmin ihtiyaçlar›na uygun olarak
yukar›dan afla¤›ya yeniden yap›land›r›lmas›ndan baflka
bir fley de¤ildir. So¤uk Savafl politikalar›na uygun olarak
düzenlenmifl ‘eski devletin’ yerini ABD’nin Orta Do¤u
politikalar›na ve sermayenin küresel ihtiyaçlar›na uygun
olarak yeniden yap›land›r›lan ‘yeni devlet’ al›yor.

AKP iktidar›nda ‘milli irade’ ad› alt›nda demokratik
bütün kanallar kapat›larak tekelci bir iktidar yap›lanmas›
kuruluyor. ‹ktidar›n Anayasa de¤iflikli¤i de bunun bir
parças› olarak gündeme getirildi. Güya demokratikleflme
ad›na yap›lan bu de¤iflikliklerde ne halk ne emek ve
meslek örgütleri haz›rlanma sürecine dahil edilmedi.
“Kendin piflir kendin ye” anlay›fl›ndan demokrasi ve
özgürlük ad›na bir fleyin ç›kmas› zaten mümkün de¤ildir.
De¤ifliklikler de halk›n, emekçilerin, yani bizim de¤il, AKP
ihtiyaçlar›n›n ürünüdür.

Emekçilerin ve ezilenlerin yeni bir anayasa ihtiyac›
vard›r. Y›llard›r 12 Eylül faflist darbesinin ürünü Anayasaya
karfl› mücadele yürütüyoruz. Ama flimdi kalk›p kimse bize
“12 Eylül Anayasas› ile hesaplaflman›n yolu olarak onun
devam›ndan baflka bir fley olmayan AKP anayasas›na
evet” demeyi göstermesin.

12 Eylül Anayasas›’na da onun bir devam› olan AKP
anayasas›na da “hay›r” diyoruz. Eflitlikçi, özgürlükçü bir
anayasa ancak demokratik kat›l›m›n bütün kanallar›
aç›larak yap›labilir. Bugüne kadar oldu¤u gibi bundan
sonra da bunun için mücadele edece¤iz. Ve ancak bu
mücadelemizin sonucunda gerçekten demokratik ve
özgürlükçü bir anayasay› emekçiler kendi elleriyle
yazacakt›r. ‹flte TEKEL iflçileri güvenceli çal›flma ve insanca
yaflam›n anayasas›n› sokakta yazd›lar. AKP iktidar› ise
buna karfl› güvencesizli¤in ve sömürünün önündeki
engelleri kald›rmak, hastaneleri, okullar›, fabrikalar› rahat
satabilmek için yarg›y› kendi denetimi ve kontrolüne
almaya çal›fl›yor.

‹htiyac›m›z olan paras›z e¤itim ve sa¤l›k, güvenceli
çal›flma ve insanca yaflam hakk›n›n, her kültür ve kimli¤in
özgürce ifade edilmesinin güvence alt›na al›nd›¤›, “bir
arada yaflam›n anayasas›” için mücadele edece¤iz.

Referandum günü olan 12 Eylül’ü faflist darbeyle ve
onun izinde geliflen bugünkü sömürüye ve gericili¤e karfl›
bir hesaplaflma gününe çevirmek TMMOB için çok anlaml›
olacakt›r.

Sevgili Arkadafllar,
Sermayenin s›n›rs›z sömürüsü ülkemizi iflçiler için bir

cehenneme ve mezarl›¤a çeviriyor. Ölüm yoksullar›n
kaderi olarak sunuluyor. Bursa’da, Bal›kesir’de ve son
olarak Zonguldak’ta madenlerde iflçi kardefllerimiz
katledildi. E¤er bize “Bu bir kader” diyorlarsa buna boyun
e¤meyece¤iz, kaderimizi kendi ellerimize alarak mutlaka
de¤ifltirece¤iz.

Çal›flma hayat› tamamen güvencesiz hale getirildi,
tafleronlaflma ve esnek çal›flmayla dün Tuzla’da ifllenen
cinayetler bugün madenlerde devam ediyor. AKP iktidar›
ise ifls iz l i¤e çözüm olarak esnek çal ›flman›n
yayg›nlaflt›r›lmas›n› sunuyor. Bunun ad› emekçiden al›p
sermayeye can vermektir. Ölümlerin nedeni iflte bu
anlay›flta sakl› olan daha fazla sömürme h›rs›d›r.

TEKEL iflçileri mücadele ederken ‘kaderimiz mücadele
ederek kazand›¤›m›z hayatt›r’ diyorlard›. Mücadele bize
dayat›lan bu kahredici kadere boyun e¤memektir. TEKEL
iflçileri uzun y›llar sonra baflkald›r›n›n ve direnmenin
mümkün oldu¤unu göstererek emekçilere güç ve güven
kazand›rd›.

1 May›s’ta Taksim’i açan da y›llard›r sürdürdü¤ümüz
mücadele ve emek hareketinin yükselen sesinden baflka
bir fley de¤ildi. TMMOB y›llard›r bu mücadelesinden hiç
vazgeçmedi.

‹flte tüm bunlar bir yan› yaprak döken, gö¤ü kararan
ve topraklar› çoraklaflan ülkemizin ayd›nl›k ve güzel bir
gelece¤e do¤ru at›lm›fl önemli ad›mlar›d›r. Önümüzdeki
dönemde her alana yay›lan sömürüye karfl› daha dirençli
ve kararl› durmak zorunday›z.

Sevgili Arkadafllar,
Dan›flma Kurulu toplant›lar›nda da söz etmifltik:

Türkiye’nin bir baflka gündem konusu da ‘demokratik
aç›l›m‘ tart›flmalar›d›r. TMMOB olarak y›llard›r demokrasi
ve özgürlükler için, eflitlik için, adalet için mücadele
yürütüyoruz. Evet, Türkiye’nin demokratikleflmesi
do¤rultusunda at›lacak her ad›mdan bizler ancak
memnuniyet duyar›z.

Ancak ortada bir yan›lsamadan baflka bir fley yok.
Giderek daha bask›c›/otoriter uygulamalar› hayata geçiren,
toplumsal alan› dinsel gericilikle kuflatan bir iktidar›n
demokrasiyi gelifltirmesi zaten mümkün olamaz. Son
dönemde gündeme gelen Kürt sorununun çözümü
tart›flmalar›nda da görüyoruz ki; AKP bu sorunu da kendi
renginden bir ülke yaratma u¤rafl›s› çerçevesinde ve ABD
emperyalizminin bölgedeki yönelimleri do¤rultusunda
ele al›yor.
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Herkesin dilini, kültürünü özgürce yaflayabilece¤i,
insan›m›z›n kardeflçe ve bir arada yaflad›¤› bir ülke ancak
demokratik bir ülke olabilir. Bunun baflar›lmas› ise gerçekten
demokrasiye ve bar›fla inananlar›n mücadelesi sonucu
gerçekleflecektir. AKP’nin gelifltirdi¤i, bölgenin
emperyalizmin ç›karlar› do¤rultusunda düzenlenmesi ve
‘›l›ml› ‹slamc›l›k’ içerisinde ümmetçi temelde bir arada
olma politikalar› bugünkü karanl›¤›n›n katmerlenmesi ve
gelece¤imizin teslim al›nmas›ndan baflka bir anlama
gelmeyecektir.

K›sa sürede görüldü ki AKP iktidar›n›n aç›l›m dedi¤i
boyun e¤dirmekten baflka bir fley de¤il. Alevisiz Alevi
çal›fltaylar›n›n, Kürtsüz Kürt sorunu çözümlerinin geldi¤i
yer ortada. Bask›lar, eflitsizlikler, tutuklamalar devam
ediyor. O yüzden bizlerin gerçekten bar›fl ve kardeflli¤i
savunanlar›n silahlara ve ölümlere karfl› yaflam› savunmak
için daha fazla mücadele etmemiz gerekiyor.

Yoksullar› birbirine düflman eden bu zehre karfl›
kardeflli¤i kurabilmenin yolu toplumsal yaflam›n her
alan›nda bar›fl› kazanabilmemizden geçiyor. Gencecik
insanlar›m›z›n hayatlar› ortadayken biz bunun çözümünü
burjuva siyasetinin kirl i  el lerine b›rakamay›z.
Demokratikleflmenin ve bar›fl›n yolu da bizim soka¤›m›zdan
geçiyor.

Bu ülkede s›k›lan her kurflun, at›lan her bomba,
patlayan her may›n, yap›lan her türlü sald›r›, gerçekleflen
her türlü silahl› çat›flma ülkemizde bar›fl içinde bir arada
yaflama umuduna vurulan bir darbe oluyor. Oysa savafl
ç›¤l›klar› yerine demokrasiye, hukuk devleti düzenine ve
özgürlüklere kulak vermek gerekiyor. TMMOB bask›c›,
otoriter yönetim anlay›fl›na karfl›, özgürlük ve demokrasiyi;
›rkç› ve milliyetçi anlay›fl›n besledi¤i linç kültürüne karfl›
bir arada kardeflçe ve bar›fl içinde yaflamay› daha fazla
inanarak savunmaya devam edecektir.

Sevgili Arkadafllar,
Burada bir de Devlet Denetleme Kurulu’nun meslek

birlikleri üzerine haz›rlad›¤› rapordan söz etmek istiyorum:

Cumhurbaflkanl›¤› Devlet Denetleme Kurulu taraf›ndan
haz›rlanan bu rapor, özü itibar›yla “siyasal iktidara ba¤l›
meslek örgütleri yarat›lmas›”n› hedeflemektedir. AKP
iktidar› eliyle kamuda yürütülen siyasal kadrolaflma ve
yandafl sermaye yaratma çabas›ndan sonra s›ra meslek
örgütlerini ele geçirmeye gelmifltir. Ne yaz›k ki tarafs›z
bir konumda olmas› gereken Cumhurbaflkanl›¤› makam›
da DDK arac›l ›¤›yla buna hizmet etmektedir.
Cumhurbaflkan›n›n, Cumhurbaflkan› seçilmesinin hemen
ard›ndan DDK’ya yapt›¤› ilk görevlendirmenin meslek
örgütlerinin incelenmesi olmas› da yeterince manidard›r.

Rapor özetle, meslek kurulufllar›n› siyasetle u¤raflt›klar›
gerekçesiyle Baflbakanl›¤a ihbar etmektedir. Oysa meslek
kurulufllar›na siyaset yasa¤› darbeci rejimin haz›rlad›¤› 82
Anayasas›’yla yürürlü¤e girmifltir. Bu yasak daha sonra

1995 y›l›nda kald›r›lm›flt›r. Her f›rsatta 82 Anayasas›’na
karfl› olduklar›n› söyleyip bu Anayasa’n›n demokratik bir
yönde dönüflümünü, hatta yeniden yaz›m›n› savunanlar›n,
82 Anayasas›’n› aflan bir tarzda antidemokratik bir tutumla
yetki kullanmaya yönelmeleri, demokrasiden ne
anlad›klar›n› yeteri bir aç›kl›kla ortaya koymaktad›r.

Baflbakanl›¤a verilen sözde “Araflt›rma ve ‹nceleme
Raporu”, meslek kurulufllar›n›n muhalefetini susturman›n
ince önermeleri ile bezenmifltir. Bu önermeler, ne DDK
üyelerinin ne de Cumhurbaflkan›’n›n görevidir. Çünkü bu
makam, Anayasa kural› gere¤i ne aktif güncel siyaset
yapabilir ne de üniversite kürsüsündeymifl gibi doktriner
tart›flma yapabilir. Bu Rapor ile Cumhurbaflkanl›¤› makam›,
siyasal iktidar›n bir komisyonu gibi veri haz›rlam›fl ve
önermelerde bulunmufltur. ‹ktidar›n yard›mc› organ› gibi
çal›flm›fl ve siyasette taraf olmufltur.

Cumhurbaflkan›, tarafs›z olmas› gereken Cumhurbafl-
kanl›¤› makam›n› kullanarak, eski siyasal partisinin ideolojik
görüfllerine uygun davranacak meslek odalar› yaratman›n
yollar›n› aramaktad›r. Haz›rlanan DDK raporuyla, kamusal
sorumlulu¤u ön planda tutan meslek odalar›n› siyasal
iktidara ba¤laman›n altyap›s› oluflturulmak istenmektedir.
Meslek odalar›na sözde daha fazla esneklik sa¤lanaca¤›
iddias›yla kurumlar›n yasalar›n›n ortadan kald›r›lmas›,
genel geçer tek bir yasal düzenleme yap›lmas›, Meclis’in
dahi yetki sahibi olamayaca¤› flekilde Bakanlar Kurulu’nun
meslek odalar›n› biçimlendirmesi önerilmektedir.

Herkes bilmelidir ki; meslek örgütleri seçimlerle ifl
bafl›na gelen yönetimler taraf›ndan idare edilmekte ve
bu yönetimlerin icraat› denetim kurullar› baflta olmak
üzere genel kurullar süreciyle de denetlenmektedir.
Cumhurbaflkanl›¤› Devlet Denetleme Kurulu, iddia etti¤i
gibi bilgi demeti oluflturmaya yönelik araflt›rma-
incelemenin ötesine geçerek, bu sürece müdahale etmekte
ve bu müdahalenin daha genifl bir çerçeveye oturtulmas›
için öneriler ortaya koymaktad›r. Bunun için odalar ve üst
birlikler aras›ndaki iliflki düzeyini vesayet olarak adland›r›p,
asl›nda demokratik bir iflleyifli temel alan örgüt bütünlü¤ü
sürecini zay›flatmay› ve buna karfl›l›k olarak da meslek
örgütlerini siyasal iktidar›n güdümüne sokacak,
antidemokratik bir iflleyifl modelini önermektedir.

Asl›nda herkes biliyor; TMMOB 70’lerden bugüne,
ayr›ca ve özellikle 1980 faflizmi sonras› yak›n tarihimizin
her türlü bask›c›, insan haklar›n› çi¤neyen, örgütlenmeyi
ezen, demokratik haklar› bast›ran iktidarlar›na karfl› muhalif
tutum alm›flt›r. Ayn› zamanda, meslek sorunlar›n›n genel
sorunlardan ba¤›ms›z olarak ele al›namayaca¤› gerçe¤inden
hareketle, kamu yarar› do¤rultusunda sorunlar›n çözümü
noktas›nda mücadelesini sürdürmüfltür. Bu çizgi, politik
ise evet politik tutum ald›k ve almaya devam edece¤iz.

Söylemek isteriz: Meslek örgütlerinin etkinlefltirilmeleri,
gelifltirilmeleri için at›lacak her ad›m›n öznesi oldu¤umuz,
içinde yer alaca¤›m›z bilinmelidir. Ancak öte yandan da;
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bizlerin kurumsal kimli¤imize yönelik her türden bask›ya
karfl› duraca¤›m›z›, Türkiye’nin demokrasi mücadelesi
içerisinde emek ve meslek örgütleri ile birlikte, yüre¤i
insandan ve emekten yana atanlarla omuz omuza
olaca¤›m›z›, omuz omuza yürüyece¤imizi; dün oldu¤u
gibi bugün de bu yürüyüflümüzde bedel ödemeye haz›r
oldu¤umuzu burada bir kere daha hepimiz ad›na herkese
duyuruyorum.

Evet, Sevgili Arkadafllar,
Tüm bu h›zl› geliflmeler; s›k›nt›l›, sanc›l› ve sorunlu bir

ülkede yafl›yor olmak, bu ülkede bizim gibi meslek
örgütlerine de çok daha fazla görev düflmesine,
sorumlu luk lar ›n ›n  ar tmas ›na neden o luyor.

Bizler, TMMOB’nin 40. Dönem Yönetim Kurulu
üyeleri, bu örgütün büyüklü¤ünü bilerek, bir meslek
örgütüne, bir mesleki demokratik kitle örgütüne s›k›nt›l›,
sanc›l›, sorunlu bir ülkede düflen görevlerin güçlü¤ünü
ve büyüklü¤ünü bilerek; ama öte yandan bunlara karfl›
sorumluluklar›m›z› da bilerek Haziran 2008‘de göreve
bafllad›k.

TMMOB Yönetim Kurulu’nda örgütümüz ad›na görev
yapan bizler, odalar›m›z›n, örgüt birimlerimizin ve
üyelerimizin kurulumuza verdikleri büyük destek ve
duyduklar› güvenle; mesle¤imizin, üyelerimizin ve
ülkemizin karfl› karfl›ya bulundu¤u sorunlar›n tespitine,
tespit edilen sorunlar›n çözümüne yönelik olarak; üreten,
sanayileflen, demokratik, üzerinde insanca ve bar›fl içinde
yaflan›lan, çetelerin ve kan içicilerin de¤il, halk›n yönetti¤i
bir Türkiye için en iyisini ve en do¤rusunu yapmaya
çal›flt›k.

S›k›nt›l›, sanc›l›, sorunlu bir ülkede yafl›yor olman›n
getirdi¤i sorumluluk, örgütsel duruflumuzu gelifltirmemizi
gerektirdi. Bu durufl elbette TMMOB’nin 50 y›l› aflan
deneyimi ve birikiminin ›fl›¤›nda, yetmifllerden beri yaratt›¤›
de¤erler ve mesleki-demokratik kitle örgütü olman›n
sorumlulu¤uyla ba¤›ms›z, demokratik, özgür bir
Türkiye’den yana oldu, emekten ve halktan yana oldu.

40. Dönem Birlik Yönetim Kurulumuz, “Birlikte üretme,
birlikte karar alma ve birlikte yönetme” anlay›fl› ile
yurtseverlik, emekten ve halktan yana olma, demokratl›k
temel ilkesi ve demokratik merkeziyetçi çal›flma anlay›fl›
do¤rultusunda, sadece odalar›ndan ve örgütlü üyelerden
ald›¤› güç ve örgütün kendi iç dinamikleri ile yaratt›¤›
yönetmelik, gelenek ve ilkelerine sahip ç›karak çal›flmalar›n›
tamaml›yor.

Herkes her fleyden önce bilmelidir ki; bu dönemki
çal›flma, TMMOB Yönetim Kurulu ile birlikte TMMOB‘ye
ba¤l› odalar›n Yönetim Kurullar›n›n, ‹KK‘lar›n ve TMMOB
kadrolar›n›n çal›flmas›d›r.

Dönem içerisinde Oda Yönetim Kurullar› ile olas›
sorunlar› çözme ve örgüt anlay›fl› içinde ifl yapmaya yönelik

yüzyüze onlarca görüflme ve toplant› yapt›k. Oda Dan›flma
Kurullar›nda daha etkin, daha ifllevsel, daha demokratik
bir TMMOB örgütlülü¤ü için söylenenleri mutlaka
de¤erlendirdik.

Çal›flma döneminde, odalar›m›z›n iki yüzün üzerinde
gerçekleflen etkinliklerinin aç›l›fllar›na, panellerine,
oturumlar›na kat›ld›k.

Gerek Genel Kurulumuzun verdi¤i görevleri
gerçeklefltirebilme, gerekse geliflen olaylar karfl›s›nda
görüfllerimizi oluflturabilmek için onlarca çal›flma grubu
oluflturduk.

Bu dönemde, çok say›da TMMOB etkinli¤i
gerçeklefltirerek önemli bir ifllevi yerine getirdik. Yerel
Yönetimler ve Kentleflme Sempozyumu, Co¤rafi Bilgi
Sistemleri Kongresi, Ücretli ve ‹flsiz Mühendis, Mimar ve
fiehir Planc›lar› Kurultay›, Kad›n Mühendis, Mimar ve
fiehir Planc›lar› Kurultay›, Türkiye’de Özellefltirme Gerçe¤i
Sempozyumu, Sanayi Kongresi, Enerji Sempozyumu ve
Jeotermal Kongresi ile sanayiden çevreye, özellefltirmeden
yerel yönetimlere ülkemizin sorunlar›n› masaya yat›rd›k
ve çözüm önerileri oluflturduk. TMMOB’nin meslek alanlar›
üzerinden insan›m›za dair, ülkemize dair söyleyeceklerine
geçen dönemde oldu¤u gibi bu çal›flma dönemimizde de
kentlerimizi katt›k ve s›ras›yla Mersin, Samsun, ‹zmir,
Ankara (2.), Ayd›n, Edirne, Bursa (2.), Diyarbak›r, K›rklareli,
Van, Batman ve ‹stanbul (2.)’da kent sempozyumlar›
gerçeklefltirdik. ‹l/‹lçe Koordinasyon Kurullar›m›z bu
çal›flmada yo¤un emek harcad›lar. Etkinliklerimizin sonuç
bildirgeleri TMMOB’nin manifestolar›d›r.

40. Dönem’de bir baflka önemli ad›m›, “TMMOB
Ö¤renci Evi ve Sosyal Tesisi”nin hayata geçirilmesi için
att›k. Yenimahalle Belediye Baflkan›’na yard›mlar› için çok
teflekkür ediyoruz. Mühendislik, mimarl›k ve flehir planc›l›¤›
e¤itimi alan ö¤renci üyelerimizin Ankara’da bar›nma
sorununun çözümlenmesine önemli bir katk› sa¤layacak
“TMMOB Ö¤renci Evi ve Sosyal Tesisi”nin tüm
Odalar›m›z›n katk›lar›yla önümüzdeki dönemde
tamamlanaca¤›n› ümit ediyoruz.

“Kurumsallaflma esas” düflüncesiyle, meslekler aras›
tart›flmalar› en aza indirmek amac›yla yönetmeliklerle ilgili
çal›flmalar›m›za 40. Dönem’de de devam ettik.

Yap›lan yanl›fl ifllere karfl› mücadelemizi açt›¤›m›z
davalarla da sürdürdük. Nükleer santral ihalesinin iptali,
“Su Yap›lar› Denetim Hizmetleri Yönetmeli¤i”nin iptali
bu alandaki örneklerden baz›lar›. Ç›kar›lmaya çal›fl›lan
tüm yasalara karfl› olumlu olumsuz görüfllerimizi
kamuoyuna, siyasi karar vericilere ilettik. Meslek alanlar›m›z
ile ilgili ç›kan tüm yönetmelikleri izledik. Çok donan›ml›
bir hukuk birimimiz var.

Örgüt olarak birçok konudaki görüfllerimizi kamuoyu
ile paylaflt›k. Gerek yapt›¤›m›z bas›n aç›klamalar›yla, gerek
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çal›flma gruplar›m›zca oluflturulan görüfller ve raporlarla
Türkiye üzerine, meslek alanlar›m›z üzerine sözlerimizi
kamuoyuna aktard›k. Anayasa tart›flmalar›na iliflkin bas›n
aç›klamas›, yerel yönetimlere iliflkin “Nas›l bir kent? Nas›l
bir yerel yönetim” raporu, “TMMOB Su Raporu” gibi
baz›lar›n› bunlar aras›nda sayabiliriz.

Toplumsal muhalefetin içinde yer alan TMMOB,
dünyada ve ülkemizde yaflananlara seyirci kalmayarak,
karanl›¤a karfl› ayd›nl›¤›, savafla karfl› bar›fl›, eflitsizli¤e
karfl› adaleti, fliddete karfl› kardeflli¤i, sömürüye karfl›
eme¤i savunmaya, "Baflka bir Türkiye ve baflka bir dünya"
mücadelesinde onurlu ve dik yürüyüflünü sürdürmeye
devam etti. Kat›ld›¤›m›z, düzenleyicisi ya da ça¤r›c›s›
oldu¤umuz miting ve benzeri alan etkinliklerinde hep
“Ba¤›ms›z, demokratik ve özgür bir Türkiye” için yükselttik
sesimizi.

2009 y›l›nda Taksim’e ç›k›lmas›nda, 2010 y›l›nda
Taksim’in “1 May›s alan›” olmas›nda dost örgütlerle
yürüttü¤ümüz mücadele etkili oldu. 12 Eylül mitinglerinde,
Sivas katliam›n›n y›l dönümünde, Alternatif Su Forumu
kapsam›nda düzenlenen etkinliklerde, IMF-Dünya
Bankas›’na karfl› etkinliklerde örgütümüz hep alanlarda
oldu. Türkiye’de yaflananlara dikkat çekmek için 22 Kas›m
2008 tarihinde 31 ilde ayn› anda ‹KK’lar›m›z eliyle ve
binlerce üyemizin kat›l›m›yla gerçeklefltirdi¤imiz bas›n
aç›klamalar›nda “Krize, AKP’ye, Gericili¤e, Neoliberalizme,
Irkç›l›¤a Karfl›” sözümüzü sokakta söyledik.

‹lkeli iflbirlikleriyle, emekten ve halktan yana çaba
gösteren tüm örgütlerle omuz omuza ve birbirimize omuz
atmadan yan yana durarak Türkiye demokrasi
mücadelesinin içinde yer ald›k. Tamam›nda TMMOB’nin
k›rm›z› üzerine sar› yaz›l› pankart›n› TMMOB kadrolar›
onurla tafl›d›.

Yönetim Kurulumuz, bu zor; ama onurlu görevi yerine
getirmifl olman›n keyfi içerisindedir. Bizler yaflam›m›z›n
sonuna dek böylesi önemli bir görevde bulunmufl olman›n
onurunu yaflaca¤›z.

Sevgili Arkadafllar,

Görev süremiz içerisinde her zaman bizimle birlikte
olan TMMOB ve Oda çal›flan› arkadafllar›m›za, TMMOB
Yüksek Onur ve Denetleme Kurulu üyelerine, Oda Yönetim
Kurulu üyelerine, Dan›flma Kurulu üyelerimize, ‹KK
sekreterlerimize, çal›flma gruplar›nda ve komisyonlarda
yer alan arkadafllar›m›za, etkinliklerimizde yan›m›zda
bulunan bilim insanlar›na, uzmanlara, çal›flmalar›m›zda
birlikte olan emek ve meslek örgütlerinin de¤erli
yöneticilerine, üyelerine, demokrasi hak ve özgürlükler
mücadelesinde omuz omuza yürüdü¤ümüz yi¤it insanlara
ve TMMOB dostlar›na çok teflekkür ediyoruz.

TMMOB bu ülkenin bir nefes alma-verme alan›d›r.
Bu ülkenin halk›n›n, bizim, hepimizin önemli bir mevzisidir.

Bu ülkenin ve bu ülke halk›n›n TMMOB’ye ihtiyac› vard›r.
Genel Kurul delegelerimizce de ifade edildi¤i üzere bu
ihtiyaç devam etmektedir. Bu ihtiyac›n gereklerinin yerine
getirilebilmesi için de TMMOB’nin Odalar›na, Odalar›n
fiubelerine, fiubelerin örgütlü üyeye ihtiyac› vard›r. Bu
hepimiz taraf›ndan bilinmelidir.

Sevgili Arkadafllar,

Bu Genel Kurulumuz arac›l›¤› ile buradan hepimiz
ad›na, herkese ve her yere duyuruyorum:

TMMOB, ba¤l› odalar›, odalar›m›z›n flubeleri ve örgütlü
üyeleri ile birlikte, önümüzdeki dönemde de meslek ve
meslektafl sorunlar›n›n halk›n sorunlar›ndan ayr›
tutulmayaca¤›n› bilerek çal›flmalar›n› yürütecektir.

TMMOB, önümüzdeki dönemde de özgür ve
demokratik bir Türkiye özlemiyle emekten ve halktan
yana mücadelesini sürdürecektir.

TMMOB, önümüzdeki dönemde de bar›fltan,
dostluktan, dayan›flmadan ve bir arada yaflamadan yana
etkinliklerin içerisinde aktif olarak yer alacakt›r.

TMMOB, önümüzdeki dönemde de toplumsal
muhalefetin oda¤›nda yer alarak onurlu yürüyüflüne ve
dik durufluna devam edecektir.

Herkes bilsin: TMMOB ve ba¤l› odalar›n›n tüm
yöneticileri ve örgütlü üyeleri bu kararl›l›k içerisindedir.

Sevgili Arkadafllar,

Adnan Yücel demifl ya:

“Saraylar saltanatlar çöker
Kan susar bir gün
Zulüm biter.
Menekfleler de aç›l›r üstümüzde
Leylaklar da güler.
Bugünlerden geriye,
Bir yar›na gidenler kal›r
Bir de yar›nlar için direnenler...”

Bu konuflmadaki son sözümüz de flöyle olsun
Sevgili Arkadafllar:

Selam olsun ülkemizin ve dünyan›n ayd›nl›k gelece¤ine
sahip ç›kanlara!

Selam olsun TMMOB’nin onurlu yürüyüflünü ve dik
duruflunu sürdürenlere ve sürdüreceklere!

Yaflas›n TMMOB!
Yaflas›n TMMOB Örgütlülü¤ü!”.
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Makina Mühendisleri Odas› Yönetim Kurulu Baflkan›
Ali Ekber Çakar’›n Genel Kurul’da yapt›¤› konuflma
flöyledir:

“Say›n Divan,
Say›n Baflkan›m, Önceki Baflkanlar›m›z,
Say›n Genel Kurul Delegeleri,
TMMOB Makina Mühendisleri Odas› Yönetim Kurulu

ad›na ve bir delege olarak hepinizi sayg› ve dostlukla
selaml›yorum.

Önemli bir konjonktürde toplanan genel kurulumuzun
ülkemizin nadide eflitlikçi, demokrat, yurtsever
örgütlerinden olan TMMOB’nin birli¤ini pekifltirmesini
diliyor, önemli gördü¤ümüz birkaç konuyu sizlerle
paylaflmak istiyorum.

‹çinde bulundu¤umuz konjonktür, krizin dünyada
yaratt›¤› çarp›c› sonuçlar›n aç›¤a ç›kt›¤›, 10 trilyonu aflan
kurtarma paketlerinden emperyalist merkezlerdeki
devletlefltirmelere, tek kutuplu yeni dünya düzeninden
çok kutuplulu¤a, Latin Amerika’da sol iktidarlar›n
yerleflmesine ve Yunanistan’daki genel grevlere kadar bir
dizi önemli geliflmeyi kapsamaktad›r. Krizin ‹spanya,
Portekiz, ‹talya ve Avrupa’ya daha boyutlu yay›lmas› söz
konusudur.

Ülkemizde ise bir tekrar yaflanmak üzeredir. Sanayi
üretiminin fason, tafleron niteli¤i ile yüksek ithalat
ba¤›ml›l›¤› olgusu, sözde ‘toparlanma’ sürecinin de bafl
aktörüdür. Yat›r›m temelli üretimden, sanayileflmeden,
istihdamdan uzak yeni ‘büyüme’ oyunlar›, yaflanan gerçek
küçülmeyi ve artan sömürüyü gizleyemiyor.

Ekonomi ve sanayiye yönelik bu oyunlar d›fl kaynaklar›n
borsaya, devlet kâ¤›tlar›na ve hizmet sektörlerine s›cak
para girifl ç›k›fllar›na, üretim ve ihracat›n bu hareketlere
ve bunal›mdaki ihracat merkezlerinin talep durumlar›na
ba¤l› olarak oynanmakta, yüksek borç yükünü sürekli
k›lmaktad›r.

Siyasal planda ise AKP’nin diktatoryal yönelimlerinin
aç›k bir boyut kazand›¤›, anayasa referandumunun bu
ba¤lama oturdu¤u, sömürü düzeni ve krizin etkilerinin
çok boyutlu olarak yafland›¤›, ancak s›n›f mücadelesinin
de ivmelendi¤i, di¤er yandan siyasetin CHP ile yeniden
yap›lanaca¤›, yeni bir siyasi diziliflin ortaya ç›kaca¤› önemli
bir konjonktürde bulunuyoruz.

24 Ocak ekonomi kararlar› ve onun gerektirdi¤i sert
12 Eylül düzeni ile bafllayan serbestlefltirme, özellefltirme,
sanayisizlefltirme, tar›m›n tasfiyesi ve emperyalizme
ba¤›ml›l›¤›n sonuçlar› bu konjonktürde önemli oranda
ortaya ç›km›flt›r.

Ancak ekseninde biz ve bütün eflitlik, emek ve
demokrasi güçlerinin bulundu¤u, TEKEL iflçilerinin
direniflinin bulundu¤u hareketlenmelerin ard›ndan Taksim
ve ülke genelinde ciddi bir kitlesellikle kutlanan 1 May›s;
en son dün, sömürü düzeni ve güvencesiz çal›flma

koflullar›na karfl› gündeme gelen ülke çap›ndaki
eylemlilikler, bu süreçte çok önemli bir faktör
oluflturmaktad›r. Bu gerçe¤i mutlaka kaydetmek, görmek
gerekir.

De¤erli Arkadafllar,
Bu noktada TMMOB’nin bu süreçteki yeri ve

yapt›klar›n› da iyi tan›mlamam›z ve görmemiz gerekti¤ini
düflünüyorum. TMMOB’nin kriz öncesi ve sonras› emek-
meslek örgütleri ile birlikte düzenledi¤i merkezi ve yerel
eylemlilikler. Kas›m 2008’de krize ve AKP’ye karfl› sözünü,
ülke genelinde ‹KK’lar arac›l›¤›yla 31 merkezde kitlesel
bir flekilde söylemesi. IMF-Dünya Bankas›’n›n ‹stanbul’daki
ortak toplant›lar›na niteliksel ve kitlesel karfl› ç›k›fl›n
merkezinde bulunmas›. Son üç y›ld›r baflta Birlik Baflkan›
olmak üzere TMMOB’nin Taksim’in kap›lar›n› açan
mücadelede ve TEKEL direniflinin her an›nda yan›nda
oluflu, aln›m›z›n ak›d›r.

Emperyalist talana, özellefltirmelere, serbestlefltirme
ve kurals›zlaflt›rmalara, kentlerin yerli ve yabanc›
sermayenin rant alanlar›na dönüfltürülmesine, kamunun
bu temeldeki reorganizasyonuna karfl› TMMOB önemli
bir direnç oluflturmufltur. Bu nedenle Baflbakan ‘ifl
yapam›yoruz’ bile demifl, ayn› nedenle Cumhurbaflkanl›¤›
DDK Raporu üzerinden TMMOB’ye sald›r› bafllat›lm›flt›r.

Çünkü TMMOB, TCDD tafl›nmazlar›ndan jeotermal
sahalar ve ormanlar›n korunmas›na, ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i
yönetmeliklerinden K‹T’lerde uygulanacak ücretlere, Türk
soylu yabanc› mühendislerden yabanc› mühendis, mimar
ve flehir planc›lar›n›n ülkemizde çal›flmalar›na, kamu
ihalelerinden su yap›lar› denetim hizmetlerine, yap›
denetimine, nükleer santrallere, kalk›nma ajanslar›na ve
belediyelerin rant uygulamalar›na dek önemli ekonomik,
sosyal, hukuki mücadeleler vermifltir. Bu mücadelede
özlük haklar›m›z, meslek, ülke, kent ç›karlar› iç içedir.

TMMOB bunlar› yaparken kurumsallaflmas›na h›z
vermifl, ‹KK’lar› yayg›nlaflt›rm›fl, Odalar›m›z›n uzmanl›k,
belgelendirme ve SMM yönetmeliklerini yay›mlatm›fl,
yeniden düzenlemifltir. Dürüstçe görmek gerekir ki
TMMOB, gerçeklefltirdi¤i bu iç tahkimat ile ülkemiz,
mesle¤imiz, sanayimiz, tar›m›m›z, kentlerimiz ve hizmet
alanlar›m›za yönelik oluflturdu¤u direnç ve mücadeleyi
bir bütünlük içinde yürütmüfltür.

Bu nedenle baflta Mehmet So¤anc› olmak üzere
TMMOB Yönetim Kurulu’nu ve bütün Birli¤imizi, TMMOB
hayat› içinde biriktirilen de¤erler eflli¤inde yürüttü¤ü
baflar›l› çal›flmalardan ötürü kutluyoruz.

Sevgili Arkadafllar›m,
TMMOB’nin misyonuna da k›saca de¤inmek istiyorum.

TMMOB’nin görevlerini, meslek alanlar› ile ülke sorunlar›
aras›nda organik bir bütünlük içinde kuran ba¤›ms›z siyasi
çizgisinin korunmas› ve her yeni durum içinde yeniden
üretilmesi gerekti¤ini düflünüyoruz.
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TMMOB ve odalar›n meslek alanlar›na yönelik kazan›m
ve düzenlemelerden uzaklaflt›r›larak, salt siyasi bir zemine
çekilmesi e¤ilimlerini zay›f da olsa do¤ru bulmuyoruz,
bunu burada net bir flekilde belirtmek istiyoruz.

 TMMOB bir parti de¤ildir, herhangi bir partinin yedek
gücü de de¤ildir, olmamal›d›r.

TMMOB bir s›n›f örgütü de de¤ildir; ancak s›n›fsal
duyarl›l›klar› ve s›n›f mücadelesi içinde ba¤›ms›z, özgün
bir yeri olan mesleki, demokratik bir kitle örgütüdür.
TMMOB emekten, halktan, ülkemiz ç›karlar›ndan, eflitlik,
özgürlük, bar›fl, demokrasi de¤erleri ile meslek ve uzmanl›k
de¤erlerimizin kaynaflt›r›lmas›ndan yana güçlerin birli¤inin,
ittifak›n›n oluflturuldu¤u bir yap›d›r, böyle görülmelidir.
Önümüzdeki büyük görevleri ancak böylelikle yerine
getirebilir, Birli¤imizi ancak böylece gelifltirebiliriz.

Sonuç olarak TMMOB, neoliberal muhafazakâr AKP
otoriterizmine, piyasac›l›¤a, özellefltirme, serbestlefltirmelere
kategorik ve bütünsel karfl› ç›k›fl›n› sürdürmeli; ba¤›ms›zl›k
temelinde sanayileflme, kalk›nma, demokratikleflme, refah
ve tam istihdam mücadelesinde ön saflarda yer almaya
devam etmelidir.

Genel kurulumuzun bu yönde ve DDK Raporu’ndan
hareketle TMMOB’ye yönelik sald›r›lara karfl› bütün odalar›
ve üyelerimizi mücadeleye katacak kararlar› almas›
gerekmektedir.

Önümüzdeki dönemde mücadelelerimizin süreklili¤ini
ve aram›zda yeni yol arkadafll›klar›n› kurmak üzere
dayan›flma duygular›yla sayg›lar sunuyorum.”

40. DÖNEM ÇALIfiMALARI
GENEL KURULA AKTARILDI

Genel Kurulun ö¤leden sonraki bölümünde TMMOB
40. Dönem Yönetim Kurulu II. Baflkan› Nail Güler çal›flma
raporunun, TMMOB 40. Dönem Yönetim Kurulu Sayman
Üyesi Selçuk Uluata mali raporun, Denetleme Kurulu
Üyesi Nadir Avflaro¤lu Denetleme Kurulu raporunun,
Onur Kurulu Üyesi Tevfik Peker de Onur Kurulu raporunun
sunumlar›n› gerçeklefltirdi.

Raporlar›n sunumundan sonra görüflülmesine geçildi.
‹lk gün s›ras›yla fievket Akdemir (ZMO), Mustafa Erdo¤an
(HKMO), ‹yigün Pulat (OMO), fievki Bayraktaro¤lu
(JMO), Ümit Acar (Metalurji MO), Oktay Ekinci (Mimarlar
O), Do¤an Albayrak (MMO), Salih Sönmez›fl›k (OMO),
Ali Salman (Mimarlar O) söz alarak görüfllerini bildirdiler.

60‘›n üzerinde delegenin söz ald›¤› çal›flma raporu
üzerine görüflmeler ikinci gün de devam etti. 28 May›s
2010 tarihli oturumda s›ras›yla; Mehmet Göçebe (OMO),
Adem Kanat (G›da MO), Serap Durmaz (JMO), Volkan
Türky›lmaz (HKMO), Ahmet Akküçük (EMO), Mehmet
Özsakarya (MMO), Cemal Gökçe (‹MO), Serdar Harp
(‹MO), Hayati Can (MMO), Levent Çevik (‹MO), Hakk›

Çelebi (‹MO), Erflad Akyaz›l› (MadenMO), Turan Kapan
(‹MO), Ali Ekber Çakar (MMO), Kemal Bulut
(MadenMO), Arif Özay (‹MO), ‹smail Küçük (Meteoroloji
MO), Kaya Güvenç (MMO), Mehmet Torun (MadenMO),
Erdo¤an Kaymakç› (MadenMO), Serdar Kaynak
(MadenMO), Ertu¤rul Ifl›k (MadenMO), Mustafa Kad›o¤lu
(EMO), Mustafa Atmaca (‹MO), Necmi Ergin
(MadenMO), Ahmet Demirtafl (OMO), Yavuz Bayülgen
(MMO), Abdullah Bak›r (‹MO), Mehmet Kayadelen
(MadenMO), Nuray Bozokalfa (MMO), Gürel Demirel
(OMO), ‹dris Ekmen (EMO), Turhan Tuncer (ZMO),
Nedim Tüzün (EMO), Murat Akar (ZMO), Tahsin Vergin
(‹MO), Tar›k Öden (EMO), Hüseyin Ülkü (HKMO), Redife
Kolçak (Peyzaj MO), Turhan Aydemir (EMO), Hayri
Çala¤an (EMO), Beyza Metin (EMO), Yaflar Ar›kan (‹MO),
Kemal Tuncer (ZMO), Hakk› Kaya Ocakaçan (EMO),
Fevzi Y›lmaz (OMO), Boran Baflak Koç (EMO), Musa
Çeçen (EMO), Selçuk Esen (EMO), Mehmet Bozk›rl›o¤lu
(EMO), Fatma Bozbeyo¤lu (JMO), Mehmet Ali Karanfil
(EMO), Ersoy Bey (MMO) ,Kader Cihan (OMO) ,Dinçer
Mete (MMO), Dündar Ça¤lan (JMO), Mehmet Y›ld›z
(‹MO) söz ald›lar.

Delegelerden sonra s›ras›yla 40. Dönem TMMOB
Yönetim Kurulu Üyeleri Ergin Özügür, O¤uz Gündo¤du,
‹lker Ertem, Tuncay fienyurt, Sabri Orcan, Nail Güler
konufltular. Genel Kurul‘un üçüncü gününe de 40. Dönem
Yönetim Kurulu üyelerinin konuflmalar›yla  baflland›.
Cemalettin Küçük, Gülay Odabafl ve 40. Dönem Yönetim
Kurulu Baflkan› Mehmet So¤anc›‘n›n konuflmalar›n›n
ard›ndan "son söz üyenin" hakk›n› Beyza Metin kulland›.
Daha sonra yap›lan oylama ile TMMOB Yönetim Kurulu
akland›. Aklama sonras› 40. Dönem Yönetim Kurulu
Baflkan› Mehmet So¤anc› Genel Kurul üyelerine teflekkür
etti.

KARARLAR ‹Ç‹N OLA⁄ANÜSTÜ
GENEL KURUL TOPLANACAK

Genel Kurulun üçüncü günü olan 29 May›s Cumartesi
günü, Yönetmelikler Komisyonu, Mali ‹fller ve Bütçe
Komisyonu, Genel Kurul Sonuç Bildirgesi Komisyonu ve
Kararlar Komisyonu‘nun raporlar›n›n görüflülmesine geçildi.
Ancak, kararlar zaman yetersizli¤i nedeniyle görüflülemedi
ve karar önerilerinin görüflülebilmesi için ola¤anüstü genel
kurul karar› al›nd›.

Yüksek Onur Kurulu, Denetleme Kurulu ve Yönetim
Kurulu adaylar›n›n aç›klanmas› sonras› dilek ve önerilerle
ilgili gündem maddesine geçildi. Bu madde kapsam›nda;
Kaya Güvenç (MMO), Mustafa Artar (PMO), Petek
Ataman (G›da MO), Ersoy Bey (MMO), Erhan Karaçay
(EMO), Celal Çetin Demirel (Maden MO),Ümit Ülgen
(MMO), Mehmet Göçebe (OMO), Murat Tafldemir
(ÇMO), Mehmet So¤anc› (MMO), Turan Aydemir (EMO),
Tayfun Kahraman (fiPO) söz alarak konuflma yapt›.

TMMOB Haberler
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YÖNETMEL‹KLER KOM‹SYONU
Ad› Soyad› Odas›

Arife Kurto¤lu MMO
Gülsüm Sönmez ‹MO
Ali Ekinci Mimarlar Odas›
Ceren Örten KMO
Fatih Yafla MMO
Hasan Yitim MMO
Belgin Mert Metalurji MO
Turgay Ald› Metalurji MO
Hüseyin Savafl Metalurji MO
Fatih Tafldö¤en ZMO
S›rdafl Karabo¤a EMO
Murat Gökdemir ‹MO
Ertu¤rul Candafl HKMO
Hakk› At›l JMO
Nahit Ar› Maden MO
Tuncer Kapan ZMO
Ferhat Yaflar Ar›kan ‹MO

KARARLAR KOM‹SYONU
Ad› Soyad› Odas›

Yunus Yener MMO
Ercüment Çervato¤lu MMO
Erkin Etike KMO
Berker Alparda KMO
Musa Çeçen EMO
Burak Kukul HKMO
Niyazi Karadeniz Maden MO
Melih Yalç›n MMO
Mücella Yap›c› Mimarlar Odas›
Kubilay Önal Mimarlar Odas›
Levent Dar› ‹MO
‹smail Uzuno¤lu ‹MO
Tevfik Peker MMO
Ferdan Çiftçi ZMO
Ercan Bayrak JMO
Serap Kurt JMO
Fatma Bozbeyo¤lu JMO
Volkan Türky›lmaz HKMO
Selim Kaplan Orman MO
Ahmet Çetin Durukano¤lu Metalurji MO
Murat Cin Metalurji MO
Baflak Yetiflti Metalurji MO

MAL‹ ‹fiLER VE BÜTÇE KOM‹SYONU
Ad› Soyad› Odas›

Tahsin Akbaba MMO

Haydar fiahin MMO
Cemil Kocatepe EMO
Asiye Ülkü Karaalio¤lu HKMO
M.Nurten Akbulut KMO
Nusret Suna ‹MO
Züber Akgöl ‹MO
‹brahim Y›lmazo¤lu Maden MO
Battal K›l›ç MMO
Nurdan Topo¤raf Mimarlar Odas›
Hamdi Arpa ZMO
Hüseyin H›zl› Metalurji MO
Suat Göcekli Metalurji MO
‹rfan Kapt› Metalurji MO
Çetin Kurto¤lu JMO
Selçuk Uluata ‹MO
Ceren Örten KMO

GENEL KURUL SONUÇ B‹LD‹RGES‹ KOM‹SYONU
Ad› Soyad› Odas›

Cengiz Göltafl EMO
Köksal fiahin ‹MO
Oktay Güla¤ac› ‹MO
E.Alk›m Erdönmez MMO
Hüseyin At›c› MMO
Mehmet Dilaver KMO
Mehmet Ali Algac› HKMO
Zeki Arslan MMO
Necmi Ergin Maden MO
Eyüp Muhçu Mimarlar Odas›
‹dris Ekmen EMO
Tar›k Öden EMO
fievket Akdemir ZMO
Murat Akar ZMO
Cemalettin Küçük Metalurji MO
Kubilay Bilir Metalurji MO
Özgün Küçüko¤lu Metalurji MO

ANITKAB‹R ÇELENK KOM‹SYONU
Ad› Soyad› Odas›

Mehmet Ali Candafl HKMO
Ümit Ülgen MMO
Do¤an Albayrak MMO
Ali Salman Mimarlar Odas›
Nilgün Yaflar Ak›nc› ZMO
Kadir Atl›han Öge Maden MO
Ahmet Talat Arca MMO
Gafur Onur MMO

TMMOB Haberler
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