


Baflkandan Naci ERÇOLAK

Mersin fiube Baflkan› 2

7. Dönem
2. Dan›flma
Kurulu Toplant›m›z
Gerçekleflti

5. Geleneksel Deniz Buluflmam›z Gerçekleflti 3

Do¤algaz
Bilgilendirme
Toplant›s›
Gerçeklefltirildi 4

30 A¤ustos Zafer Bayram› Törenlerle Kutland›

''Yarg› Ba¤›ms›zl›¤›, Hukuk
Devleti ve Anayasa''
konulu konferans
gerçekleflti

fiubemiz Bas›n Aç›klamalar›
Klima Tesisat› Mühendis Yetkilendirme Kursu düzenlendi 
LPG Dolum Tesisleri ve Otogaz ‹stasyonlar›
Sorumlu Müdür Kursu düzenlendi
Do¤algaz ‹ç Tesisat Mühendis Yetkilendirme Kursu düzenlendi
fiube Teknik Görevlilerine Yönelik E¤itimler düzenlendi
Zetacad Do¤algaz Hesap Çizim Program› ve Digital Onay› Konulu
Bilgilendirme Toplant›s› düzenlendi
Revize Edilen TS 7363'e Göre Do¤algaz ‹ç Tesisatta Dikkat Edilecek
Hususlar konulu bilgilendirme semineri düzenlendi
Üyelerimizden Haberler
fiube Güncesi
Atatürk Köflesi
MMO Haberler
TMMOB Haberler
Bas›nda fiubemiz



De¤erli Meslektafllar›m;
‹çinde bulundu¤umuz günlerde meslek alanlar›m›z› ve meslektafllar›m›z›

da kapsayan sanayisizleflme, iflsizlik, yoksulluk, rant-ç›kar politikalar› yan› s›ra
bizim hayat›m›za hiçbir olumluluk katmayacak Anayasa de¤iflikliklerini öngören
bir halkoylamas› süreci yaflad›k. Ve görünen o ki bu konular bundan sonra da
ülkemizin tart›flma gündeminin belirlenece¤i ana eksenlere iflaret etmektedir.

MMO Mersin fiubesi olarak, Genel Kurullar›m›z ve Dan›flma Kurullar›m›zda
sa¤lanan görüfl birli¤i, Oda Çal›flma Program› ve Çal›flma ‹lkelerinden hare-
ketle, bu konularda taraf oldu¤unu kamuoyuna defalarca ifade etmifltir.

Bilindi¤i üzere Odam›z "Kamu yarar›na çal›flmak" veya "kamu ç›karlar›n›
gözetmek" demokratikleflme, insan haklar›, sosyal adalet alanlar›nda da
politikalar üretmekte ve çözümler önermektedir. Kamu yarar›na çal›flan benzer
örgütler ve sivil toplum oluflumlar› ile sürekli iliflkiler içerisinde olup. Kamuoyu
oluflturmaya yönelik çabalar içerisinde Odam›z kaç›n›lmaz olarak yer almaktad›r.
Mesle¤imiz ve Oda‘ m›z ile ilgili yasalar›n isteklerimiz do¤rultusunda flekillenmesi
için gerekli giriflimlerde bulunmaktad›r.

Öngörülen anayasa de¤ifliklikleri, söz konusu politikalar do¤rultusunda
yarg›y› mutlak bir flekilde yürütme hakimiyetine sokmaya ve serbestlefltirme-
özellefltirme sürecinin üst yap›s›n› otoriter bir egemenlik tarz› ile kurmaya
yöneliktir. Bu pakette 12 Eylül darbecilerinin yarg›lanmalar›n›n önündeki
yasal engeller ortadan kald›r›lmamakta, eme¤in sorun ve ç›karlar› ile
demokrasinin temel maddelerine yönelik hiçbir ciddi unsur bulunmamaktad›r.

Sevgili Meslektafllar›m;
TMMOB, Makina Mühendisleri Odas›, genel hatlar› itibar›yla bu temel

ilkelere sahip eflitlikçi, özgürlükçü, demokratik bir anayasa gereklili¤ine inan-
maktad›r. Ayr›ca TCK ve ilgili di¤er bütün ulusal mevzuat›n, yukar›daki temel
anayasal çerçeve do¤rultusunda de¤ifltirilmesi gereklili¤i de söz konusu
edilmelidir. Odam›z bu çerçevedeki bir anayasan›n gereklili¤ine iflaret ederek
mevcut de¤ifliklik paketine "HAYIR" demifltir.

Anayasa de¤ifliklik maddelerinin irdelenebilmesi için Doç. Dr. Ümit
Kocasakal’›n sunumunda gerçeklefltirilen TMMOB ‹KK, Mersin Tabip Odas›
ve Mersin Eczac› Odas› ile birlikte düzenlenen etkinli¤imizi hep beraber
gerçeklefltirdik.

Sayg›de¤er Üyelerimiz;
Do¤algaz’›n kullan›m›nda yurttafllar›m›z›n her türlü sorusunun yan›tla-

nabilmesi amac›yla, kamu yarar›n› gözeterek, baflta do¤algaz›n konutlarda
kullan›labilmesi için neler yap›lmas› gerekti¤inden, ihtiyaca en uygun teknolojinin
kullan›lmas› ve teknik olarak nelere dikkat edilmesi gerekti¤inden, yak›t
tasarrufunun sa¤lanmas›, çevrenin korunmas›, kazalar›n önlenmesi, halk›m›z›n
can ve mal güvenli¤inin korunmas› ve buna benzer konularda yard›mc› olunmas›
amac›yla kurulan Do¤algaz Dan›flma Büromuz Ekim ay› içinde faaliyete
geçecektir.

Bu duygu ve düflüncelerle Ulusal Egemenli¤imizin, Ba¤›ms›zl›¤›m›z›n ve
Özgürlü¤ümüzün belgesi olan Lozan Bar›fl Antlaflmas›n›n 87. Y›l dönümünün
ve 30 A¤ustos Zafer bayram›m›z›n kutland›¤› bu dönemde Ulu Önder Atatürk’ü
ve silah arkadafllar›n› bir kez daha an›yoruz.

Naci ERÇOLAK
Mersin fiube Baflkan›

Baflkandan
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7. Dönem 2. Dan›flma
Kurulu Toplant›m›z 30
Temmuz 2010 tarihinde
Mersin Ticaret ve Sanayi
Odas› Konferans Salonunda
üyelerimizin kat›l›m›yla
gerçekleflti.

Dan›flma Kurulu
Toplant›m›zda;
fiube çal›flmalar› ve mali

durum hakk›nda bilgilendir-
me. Tarsus Temsilcilik Çal›fl-
malar›n› Tarsus Temsilcilik
Yürütme Kurulu Baflkan›m›z
Hakan Güngör, Silifke Tem-
silcilik Çal›flmalar›n› Silifke
Temsilcilik Yürütme Kurulu Sekreteri Mehmet Bora anlatt›. E‹M MDK çal›flmalar› hakk›nda
bilgilendirmeyi Komisyon Baflkan› Ayfer Özkan taraf›ndan yap›ld›. 12 Eylül 2010 tarihinde
gerçekleflecek anayasa de¤ifliklik paketi ile ilgili yap›lacak referanduma iliflkin Dan›flma Kurulu
Üyeleri ile görüfl al›flveriflinde bulunuldu.

7. DÖNEM 2. DANIfiMA KURULU TOPLANTIMIZ
GERÇEKLEfiT‹

07 A¤ustos 2010 Cumartesi günü , üyelerimiz ve
aileleriyle birlikte yine bir tekne gezisinde bulufltuk.

Taflucu’ndan
bafllay›p Tisan‘a
kadar devam eden
tekne turumuzda
üyelerimiz ve
aileleriyle birlikte
nefleli vakitler
geçirerek flehir
stresinden uzakta
birgün geçirdik.
Geleneksel hale
getirdi¤imiz bu
etkinliklerimizi
sizlerden ald›¤›m›z
destekle
düzenlemeye
devam edece¤iz.

5. GELENEKSEL DEN‹Z BULUfiMAMIZ
GERÇEKLEfiT‹
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DO⁄ALGAZ B‹LG‹LEND‹RME
TOPLANTISI GERÇEKLEfiT‹R‹LD‹

12 A¤ustos 2010 Perflembe günü fiube e¤itim
salonumuzda Aksagaz Genel Müdürü Yaflar Aslan,
Bölge Müdürleri, Oda Yönetim Kurulumuz ve
üyelerimizin kat›l›m›yla gerçekleflen bilgilendirme
toplant›s›nda, do¤algaz›n Mersin’e gelmesi, yaflan›lan
sorunlar ve çözüm önerileri ile ilgili olarak Makina
Mühendisleri Odas› iflbirli¤i konusunda üyelerimizle
bilgilendirme toplant›s› gerçeklefltirildi.

Do¤algaz›n Mersin’e
gelmesi, yaflan›lan
sorunlar ve çözüm
önerileri ile ilgili olarak
üyelerimizin
kat›l›mlar›n›n sa¤land›¤›
bilgilendirme toplant›s›
yap›ld›. Toplant›ya
bas›n mensuplar›n›n da
kat›l›m› sa¤lanarak
kamuoyunun da
bilgilenmesi sa¤land›.

30 A¤ustos Zafer Bayram›’n›n
88. y›ldönümü, Cumhuriyet

Alan›nda gerçeklefltirilen törenle
kutland›. Makina Mühendisleri

Odas› Mersin fiubesi olarak
Atatürk An›t›na çelenk b›rak›larak

kutlamalara kat›ld›k.

30 A⁄USTOS
ZAFER

BAYRAMI
TÖRENLERLE

KUTLANDI
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28 A¤ustos 2010 tarihinde TMMOB Mersin ‹KK, Mersin Tabip Odas› ve
Mersin Eczac› Odalar›’n›n ortaklafla düzenledi¤i ‘’Yarg› Ba¤›ms›zl›¤›, Hukuk
Devleti, Anayasa’’ konulu konferans, Yeniflehir Belediyesi Konferans salonunda
gerçeklefltirildi. Galatasaray Üniversitesi Ö¤retim Üyesi Doç. Dr. Ümit Kocasakal’›n
konuflmac› olarak kat›ld›¤› konferansa yo¤un
ilgi vard›. Konferansa TMMOB ‹KK’ya ba¤l›
Oda Baflkanlar›, Tabip Odas› Baflkan› Prof. Dr.
Aytu¤ At›c›, Eczac› Odas› Baflkan› Hüseyin
fiimflek kat›ld›. Konferans›n oturumunu yöneten
At›c›, k›sa bir aç›l›fl konuflmas› yapt›ktan sonra
sözü Doç. Dr. Ümit Kocasakal’a b›rakt›.
Kocasakal Konferans sonunda dinleyicilerden
gelen bütün sorular› yan›tlad›. Konferans
sonunda Makina Mühendisleri Oda Baflkan›
Naci Erçolak Kocasakal’a konferansa kat›l›mdan
dolay› plaket takdim etti.

''YARGI
BA⁄IMSIZLI⁄I,

HUKUK
DEVLET‹ VE

ANAYASA''
KONULU

KONFERANS
GERÇEKLEfiT‹
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Tarafs›z, objektif, sansürsüz olarak kamuoyunun
duygu ve düflüncelerini bize aktarmas› yönünde
haber sa¤layan ve bu haberleri haz›rlarken
zorluklara karfl› gösterdikleri çaba ve emeklerinden
dolay› bas›n mensubu arkadafllar›m›z›n "Bas›n
Bayramlar›n›" kutluyorum.

Bas›n mensuplar›m›zla amaçlar›m›z›n ayn›
do¤rultuda oldu¤unu düflünüyor, yurttafllar›-m›z›n
do¤ru bilgilendirilmesi, yanl›fl yap›lan hususlar
varsa bunlar›n düzeltilebilmesi anlam›nda kamusal
görev yapanlar olarak bizlere büyük sorumluluklar
düfltü¤ü kan›s›nday›z. Bas›nda görevlerini ifa eden
arkadafllar›m›z›n görevlerini yaparken Ulusumuzu
ve Mersinimizi düflünerek hareket ettiklerini,

Mersin‘in gelece¤iyle ilgili neler yap›labilece¤i
hususunda ve kamuoyu oluflturulabilecek konu-
larda, hep beraber olmam›z gerekti¤ini inan›yor,
Odam›z›n çal›flmalar›n› kamuoyuna iletilmesinde
bize her zaman destek olan siz de¤erli bas›n yay›n
kurumlar›n›n ve çal›flanlar›n›n "Bas›n Bayram›"n›
bir kez daha fiube Yönetim Kurulum ad›na kutlar,
Odam›z ad›na sevgi ve sayg›lar›m›z› sunar›m.

(22.07.2010)

TMMOB MAK‹NA MÜHEND‹SLER‹ ODASI
MERS‹N fiUBE YÖNET‹M KURULU

ADINA BAfiKAN
NAC‹ ERÇOLAK

BASINA VE KAMUOYUNA

SANSÜRÜN KALDIRILMASI VE BASIN BAYRAMI

De¤erli Kamuoyu;
Ulusal Egemenli¤imizin, Ba¤›ms›zl›¤›m›z›n  ve

 Özgürlü¤ümüzün belgesi olan Lozan Bar›fl
Antlaflmas›‘n›n 87. Y›l dönümü Büyük Türk
Ulusu‘na kutlu olsun.

Sayg›de¤er Kamuoyu;
Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Lozan Antlaflmas›

ile birlikte, varl›¤›n›  tüm dünyaya kabul ettirmifl
 ve dünya uluslar› aras›nda onurlu yerini alm›flt›r.
Ulusal Kurtulufl Savafl›m›z; Anadolu topraklar›ndaki
emperyalist  iflgali ortadan kald›rm›fl ve Büyük
Türk Milleti; ezilen tüm uluslara  örnek olmufl ve
sömürünün bir yazg› olmad›¤›n› ortaya koymufltur.
Lozan antlaflmas› sonucunda; Ulusal Egemenlik
ilkesinin gerektirdi¤i Tam Ba¤›ms›zl›k sa¤lanm›fl
ve ayn› zamanda  baflta kapitülasyonlar  olmak
üzere yabanc›lara  sa¤lanan tüm ayr›cal›klar ve
haklar kald›r›lm›fl, Misak› Milli davas› uluslararas›
düzeyde utkuya ulaflm›fl, Yurtta ve Dünyada
bar›fl›n temelleri at›lm›flt›r.

Lozan Antlaflmas›; Ulu Önderimiz Gazi
Mustafa Kemal ATATÜRK‘ün ifadesiyle; "Türk
ulusuna karfl› yüzy›llardan beri haz›rlanm›fl ve Sevr
Antlaflmas› ile  tamamland›¤› san›lm›fl, büyük bir
yok etme eyleminin  y›k›l›fl›n›  bildirir bir belgedir
ve tarihte benzeri görülmemifl bir siyasal zafer
yap›t›d›r."

‹flte bu direnç ve kararl›l›k sonucudur ki;

sömürgeci güçler, yaklafl›k sekiz ay süren  zorlu
görüflmelerin ard›ndan yeni Türkiye Devleti‘ nin
kuruldu¤unu kabul etmek zorunda  kalarak, Lozan
Bar›fl Antlaflmas›‘n› imzalam›fllard›r. Türkiye Devleti‘
nin varl›¤›n› tüm dünyaya onaylatt›ran Lozan
Antlaflmas›; Özgürlü¤ümüzün, Ba¤›ms›zl›¤›m›z›n,
Ulusal Egemenli¤imizin aç›k ve net duyurusu
olmufltur.

Bugün; Türkiyemiz‘in içinde bulundu¤u zor
koflullar göz önüne getirildi¤inde, Lozan Antlaflmas›
ve Atatürk Devrimi; Türkiye Cumhuriyeti‘nin
TAPUSU‘dur ve gözümüz gibi sak›n›lmas› ve
korunmas› gerekmektedir.

Bu duygu ve düflüncelerle; Büyük Türk Ulusuna
Ba¤›ms›z, bafl› dik ve onurlu bir devlet arma¤an
eden Cumhuriyetimizin kurucusu baflta Ulu
Önderimiz Gazi Mustafa  Kemal ATATÜRK olmak
üzere; Ulusal Kurtulufl savafl›m›zdan bugüne dek
Ülkesi için flehit düflen tüm Mehmetçiklerimizi
sevgi ve sayg›yla an›yor, en içten duygular›m›zla
minnet ve flükranlar›m›z› sunarak Lozan Bar›fl
Antlaflmas›‘n›n 87. Y›l dönümünü kutluyoruz.

(22.07.2010)

TMMOB MAK‹NA MÜHEND‹SLER‹ ODASI
MERS‹N fiUBE YÖNET‹M KURULU

ADINA BAfiKAN
NAC‹ ERÇOLAK

BASINA VE KAMUOYUNA
LOZAN BARIfi ANTLAfiMASI‘NIN 87. YIL DÖNÜMÜ
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� 05-09 Temmuz 2010
t a r i h l e r i n d e  M ‹ E M
E¤itmenimiz Mustafa Kemal
Sevindir taraf›ndan verilen
Klima Tesisat› Mühendis
Yetkilendirme Kursu 14
üyemiz in  ka t › l ›m ›y l a
gerçekleflti. Kurs sonunda
yap›lan s›navda baflar›l› olan
üyelerimize yetki belgeleri
verildi.

KL‹MA TES‹SATI MÜHEND‹S YETK‹LEND‹RME KURSU
DÜZENLEND‹

�18-20 A¤ustos 2010 tarihlerinde
flubemiz e¤itim salonunda 30
üyemizin kat›ld›¤› ve e¤itmen
Murat Ayd›n taraf›ndan verilen
LPG Dolum Tesisleri ve Oto gaz
‹stasyonlar› Sorumlu Müdür
Kursu gerçeklefltirildi. Kurs
sonunda gerçeklefltirilen s›navda
baflar›l› olan üyelerimize yetki
belgeleri verdi.

LPG DOLUM TES‹SLER‹ VE OTOGAZ ‹STASYONLARI
SORUMLU MÜDÜR KURSU DÜZENLEND‹

� 23-27 A¤ustos 2010 tarihleri aras›nda
fiubemiz E¤itim Salonunda 21 üyemizin
kat›ld›¤› Do¤algaz ‹ç Tesisat Mühendis
Yetkilendirme Kursu düzenlendi. E¤itmenimiz
Ünal Y›lmaz taraf›ndan verilen kurs sonunda
yap›lan s›navda baflar›l› olan üyelerimize yetki
belgeleri verildi.

DO⁄ALGAZ ‹Ç TES‹SAT
MÜHEND‹S YETK‹LEND‹RME
KURSU DÜZENLEND‹
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� Odam›z›n ülke genelinde gerçeklefltirdi¤i
hizmetlerde kalitenin ve standartlar›n yüksel-
tilmesi amac›yla verilen e¤itimler kapsam›nda,
fiubemizde "Motor fiasi Tespitleri" ile "Araçlar›n
LPG'ye Dönüflümünde Dikkat Edilecek Hususlar
ve Kontrol Noktalar›nda Yap›lacak Denetimler"
konular›nda e¤itimler düzenlendi. 21-22
A¤ustos 2010 tarihlerinde Mersin fiube e¤itim
salonunda Oda Merkez Teknik Görevlisi A.
Cenk Liflesevdin, Mersin fiube, Adana fiube ve
Temsilciliklerde görev yapan Teknik Görevlilerin
kat›l›m›yla e¤itimler gerçekleflti. Gerçekleflen e¤itimlerin ilk gününde Bursa fiube Müdürü
C. Serdar Sönmez "Motor-fiasi Kontrolü" hakk›nda bilgi verirken ikinci gün ‹zmir fiube
M‹EM E¤iticisi fierif Özsakarya "Araçlar›n LPG‘ye Dönüflümünde Dikkat Edilecek Hususlar
ve Kontrol Noktalar›nda Yap›lacak Denetimler" hakk›nda bilgi verdi.

fiUBE TEKN‹K GÖREVL‹LER‹NE YÖNEL‹K E⁄‹T‹MLER
DÜZENLEND‹

� Revize edilen TS 7363'e göre do¤algaz iç
tesisatta dikkat edilecek hususlar konulu gözetim
kriterleri (Mekanik Tesisat kapsam›ndaki
belgeler) kapsam›nda ki bilgilendirme semineri
25 A¤ustos 2010 tarihinde E¤itmen Ünal
YILMAZ taraf›ndan 70 Üyemizin kat›l›m›yla
fiubemizde düzenlendi.

REV‹ZE ED‹LEN TS 7363'E GÖRE DO⁄ALGAZ ‹Ç TES‹SATTA D‹KKAT ED‹LECEK
HUSUSLAR KONULU B‹LG‹LEND‹RME
SEM‹NER‹ DÜZENLEND‹

� 25 A¤ustos 2010 tarihinde 32
üyemizin kat›l›m›yla Merada
konferans salonunda ZETACAD
Do¤algaz hesap çizim program›,
Do¤algaz iç tesisat proje haz›rlama
esaslar›, dijital onay sistemini
anlatan bilgilendirme toplant›s›
düzenlendi.

ZETACAD DO⁄ALGAZ HESAP Ç‹Z‹M PROGRAMI VE
D‹G‹TAL ONAYI KONULU B‹LG‹LEND‹RME TOPLANTISI

DÜZENLEND‹
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görüfllerine baflvurulmam›flt›r. B›rak›n sivil toplum
örgütlerini, Mecliste temsil edilen siyasi partiler
aras›nda bile bir mutabakat aray›fl›na gidilmeden
dayatmac› bir zihniyetle bu Anayasa de¤iflikli¤i
yap›lm›flt›r.

Bu de¤iflikli¤in tek nedeni, di¤er baz›
maddelerin aras›na ne denli gizlenmeye
çal›fl›l›rsa çal›fl›ls›n YARGI GÜCÜNÜ siyasi
iktidara ba¤lamakt›r. Böylece iktidar›n
denetlenmesinin ve iktidardan hesap
sorulmas›n›n önüne geçilmek istenmektedir.

Anayasa de¤iflikli¤i ile "kamu yarar› kavram›"
ortadan kald›r›lmaktad›r. Bu flekilde küresel
sermayenin denetimsiz bir biçimde ülkemize
girmesi, ulusal ç›karlar gözetilmeksizin istedi¤i
gibi kaynaklar›m›z› kullanmas› ve yarg› deneti-
minin d›fl›na ç›kar›lmas› amaçlanmaktad›r. Bu,
çokuluslu küresel sermaye tekellerinin Türki-
ye'yi sömürmesinin altyap›s›n› oluflturacak bir
anayasal de¤iflikliktir. Bu de¤ifliklikte gözetilen

ulusun ç›kar› de¤il, küresel
sermayenin ç›kar›d›r ve bu
husus aç›kça ifade edilmek-
tedir. Türk Ulusunun ç›kar›,
küresel sermayeye feda edil-
mektedir. Nitekim anayasa
de¤ifliklik paketinde 125.
maddede gerçeklefl-tirilen
de¤ifliklikle idari yarg›n›n
yerindelik denetimi yapama-
yaca¤› hükmünün de amac›
bunu garantiye almakt›r.

 Demokrasi bir denetim
ve hesap verme rejimidir.
Millet ad›na yasama ve
yürütmenin hukuki denetimi

BASINA VE KAMUOYUNA

YEN‹ ANAYASAYA DE⁄‹fi‹KL‹⁄‹ ‹LE ‹LG‹L‹
BASIN AÇIKLAMASI GERÇEKLEfiT‹R‹LD‹

TMMOB Mersin ‹l Koordinasyon Kurulu, Mersin Tabip Odas› ve Mersin Eczac› Odas›n›n
ortaklafla gerçeklefltirdi¤i yeni Anayasaya de¤iflikli¤i ile ilgili BASIN AÇIKLAMASI 23 A¤ustos
2010 Pazartesi Saat 12:30'da MMO hizmet binas›nda yap›ld›.

12 Eylül Darbe Anayasas›na da, yeni düzen-
lenen Anayasaya da Hay›r diyoruz.

Günümüzdeki anayasan›n de¤ifltirilmesi ve
yerine ba¤›ms›z, laik, demokratik kat›l›mla,
ço¤ulcu, emekçi halk›n ç›karlar›n› gözeten, hak
ve özgürlük temelinde yepyeni bir anayasa
yap›lmas› gerekti¤i inanc›nday›z. Buna karfl›n,
12 Eylülde referanduma sunulan Anayasa
de¤iflikli¤i ile Yarg› üzerinde var olan siyasi
iktidar bask›s› daha da art›r›larak, küresel
sermaye ve emperyalizmin Türkiye'yi ele
geçirmesinin önündeki engeller ortadan
kald›r›lmaktad›r.

12 Eylül 2010 tarihinde gerçekleflecek olan
referandumda sunulan Anayasa de¤ifliklik paketi
ne yaz›k ki siyasal iktidar›n kendi anayasas›n›
topluma dayatma anlay›fl›n›n bir ürünüdür.
1982 anayasas›nda oldu¤u gibi, Anayasa
de¤iflikli¤i sürecinde meslek örgütlerinin,
sendikalar›n ve di¤er örgütlü toplum kesimlerinin



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...
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De¤erli Bas›n Mensuplar›;
12 Eylülde yap›lacak referandumla Anayasa

de¤ifliklikleri kabul edilirse, art›k denetim
yapacak, hesap soracak, üniter devleti ortadan
kald›racak bölücü talep ve düzenlemeleri iptal
edecek ba¤›ms›z bir yarg› ile ba¤›ms›z ve
korkusuzca görev yapacak hâkim ve savc›lar
olmayacakt›r. Ba¤›ms›z bir yarg› yoksa orada
özgürlük ve demokrasiden de bahsedilemez.

Sonuç olarak;
12 Eylül'de yap›lacak referandum bir sa¤-

sol, flu veya bu parti meselesi de¤il, ulusal bir
meseledir, yaflamsal bir meseledir, var olma
meselesidir. Bu, milli ile gayr› millinin
mücadelesi ve meselesidir.

Gerçekler çarp›t›larak, gizlenilerek, küresel
güçlerin ç›karlar› ve talepleri do¤rultusunda
yarg›n›n ba¤›ms›zl›¤›n›, egemenli¤ini ve
denetim yetkisini elinden alacak, ülkenin
kaynaklar›n› ve zenginliklerini, hatta
topraklar›n› küresel sermayeye peflkefl çekecek
anayasa de¤iflikli¤ine HAYIR D‹YORUZ!

23.08.2010

Sayg›lar›m›zla…

de ba¤›ms›z yarg› taraf›ndan yap›lmaktad›r.
Yarg› ise meflruiyetini t›pk› yasama ve yürütme
gibi anayasadan almaktad›r. De¤ifliklikle millete
ait olan ve yarg› eliyle kullan›lan denetim
yetkisi gasp edilmekte, siyasi iktidara
devredilmekte, böylece iktidarlar›n icraatlar›
hukuken denetimsiz kalmaktad›r. Bu, 12 Eylül
darbecilerinin bile cesaret edemedi¤i biçimde
fiilen kuvvetler ayr›l›¤›n›n yok edilmesi, bütün
güçlerin tek elde toplanmas›d›r. Güçlerin tek
elde topland›¤› yerde rejimin ad› demokrasi
de¤il diktatörlük olur, orada hak ve özgürlüklerin
hiçbir teminat› kalmaz.

Anayasada yap›lan de¤iflikliklerle memura
toplu sözleflme hakk› verildi¤i do¤ru de¤ildir.
Görüflmelerden sonra uzlaflma olmamas› halinde
gidilecek olan uzlaflt›rma kurulu iktidar›n
denetimindeki bürokratlardan oluflmakta ve
son sözü söylemektedir. Yine yap›lan
de¤iflikliklerle kad›nlara, engellilere, flehitlere,
yafll›lara hiçbir yeni hak getirilmemektedir.
Yap›lan sadece bir cümle eklemeye dayal›. Zaten
mevcut Anayasan›n 61. maddesinde özel olarak
ve aç›kça Devlete flehitlerin, malül ve gazilerin,
sakatlar›n, yafll›lar›n korunmas› için aç›k görev
yüklenmifltir. Bu görevin ifas› yeterlidir.



� 20.08.2010 tarihinde Üyemiz Erdal SERBEST’in annesi vefat
etmifltir.
� 16.08.2010 tarihinde Üyemiz Mehmet AKÇA’n›n babas›
vefat etmifltir.

Üyelerimize ve ailelerine baflsa¤l›¤› diliyoruz.

� 25.08.2010 tarihinde Üyemiz Mustafa TÜLÜ anjiyo oldu.
� 03.08.2010 tarihinde Üyemiz Ömer GÜNDO⁄AN’›n efli ameliyat

olmufltur.
� 6.07.2010 tarihinde Üyemiz Ömer Selçuk fiAH‹N’ in efli ve Serdar

fiAH‹N’ in annesi ameliyat olmufltur.

Üyelerimize geçmifl olsun der, acil flifalar dileriz.

ÜYELER‹M‹ZDEN HABERLERÜYELER‹M‹ZDEN HABERLER
� 24.07.2010 tarihinde fiube Teknik Görevlimiz Erhan EROL

evlenmifltir.
� 23.07.2010 tarihinde fiube Yönetim Kurulu Üyelerimiz Levent

KON ve Esra DÜNDAR evlenmifltir.
� 23.07.2010 tarihinde Üyemiz Erdinç TUFAN evlenmifltir.
� 18.07.2010 tarihinde Üyemiz Ça¤r› ERO⁄LU evlenmifltir.

Üyelerimize ve efllerine birkikte mutlu bir yaflam dileriz.
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S‹L‹FKE TEMS‹LC‹L‹⁄‹M‹ZDEN HABERLER

� E¤itmenimiz Mehmet Nuri fi‹MfiEK taraf›ndan 27-
28 Temmuz 2010 tarihinde Silifke Temsilcilikte
verilen LPG Dolum-Boflalt›m Personeli Kursuna 11
kursiyer kat›lm›fl olup kurs sonunda düzenlenen
s›navda baflar›l› olan kursiyerlere sertifikalar›
verilecektir.

LPG DOLUM-BOfiALTIM PERSONEL‹ KURSU
DÜZENLEND‹



fiUBE GÜNCESi
� 03 Temmuz 2010

Ankara’da yap›lan 43. Dönem E‹M MEDAK 2.Toplant›s›na fiube E‹M MDK üyesi ‹brahim Yücesoy kat›ld›.
� 05-09 Temmuz 2010

fiube e¤itim salonunda Klima Tesisat› Mühendis Yetkilendirme Kursu düzenlendi.
� 20-21 Temmuz 2010

fiubemiz e¤itim salonunda LPG yetkili Personel E¤itimlerinden LPG Dolum Boflalt›m e¤itimi düzenlendi.
� 27-28 Temmuz 2010

Makina Mühendisleri Odas› Silifke Temsilcili¤inde LPG Dolum ve Boflalt›m Personeli kursu düzenlendi.
� 30 Temmuz 2010

MMO Mersin fiube’mizin 7.Dönem 2.Dan›flma Kurulu Toplant›s› Mersin Ticaret ve Sanayi Odas›nda yap›ld›.
� 07 A¤ustos 2010

5. Geleneksel yat turumuzu üyelerimiz ve ailelerinin yo¤un kat›l›m› ile gerçeklefltirdik.
� 08 A¤ustos 2010

Mersin NKP’nin organizasyonu ile Akkuyu’da yap›lacak olan Nükleer Santrale Hay›r mitingine üyelerimizle
birlikte kat›ld›k.

� 12 A¤ustos 2010
fiube binam›zda E‹M MDK toplant›s› düzenlendi.

� 12 A¤ustos 2010
fiube binam›zda SMM büro Tescil Belgesi olan üyelerimizle toplant› düzenlendi.

� 18-20 A¤ustos 2010
fiube e¤itim salonunda LPG Dolum Tesisleri  ve Oto Gaz ‹stasyonlar› Sorumlu Müdür Kursu düzenlendi.

� 21-22 A¤ustos 2010
fiubemiz Teknik Görevlileri ve MMO Adana fiube Teknik Görevlileri, fiube binam›zda Motor fiasi uygulamalar›
ve Araçlar›n LPG dönüflümü e¤itimine kat›ld›lar.

� 21 A¤ustos 2010
‹zmir’de yap›lan Endüstri Mühendisli¤i Yaz›l›mlar› ve Uygulamalar› Kongre ve Sergisi Düzenleme Kurulu
1.Toplant›s›na, Düzenleme Kurulu üyesi ‹brahim Yücesoy kat›ld›.

� 23 A¤ustos 2010
”Anayasa de¤iflikli¤i için 12 Eylül 2010 tarihinde yap›lacak referandum’’ la ilgili olarak, fiubemizin de yer
ald›¤› ve yürütücülü¤ünü üstlendi¤i TMMOB Mersin ‹KK da oluflturulan komisyonda al›nan kararlar
çerçevesinde TMMOB Mersin ‹KK, Mersin Tabip Odas› ve Mersin Eczac›lar Odas› ile birlikte fiube binam›zda
bas›n toplant›s› düzenlendi.

� 23-26 A¤ustos 2010
fiube binam›zda Do¤algaz ‹ç Tesisat Mühendislik Yetkilendirme Kursu düzenlendi.

� 25 A¤ustos 2010
Revizyon edilen TS 7363’e göre Do¤algaz ‹ç Tesisat›nda dikkat edilecek hususlar konusunda Mekanik
Tesisat hizmet veren yetki  belgeli üyelerimize; sorumluluklar ve uygulamalar hakk›nda bilgilendirilmeleri
yap›larak bilgi birikimlerini gelifltirilmesi amac› ile ve uygulamada karfl›lafl›lan sorunlar ve çözümlerine yönelik
olarak; ücretsiz seminer düzenlendi.

� 25 A¤ustos 2010
Merada’ da, Kentimizde Do¤algaz ile ilgili çal›flmalar›n devam etti¤i süreçte; Tekhne Logos yetkilileri
taraf›ndan Do¤algaz ‹ç tesisat Mühendislik yetki belgesine sahip üyelerimize do¤algaz uygulamalar› ve
iflleyifli ilgili bilgilerin aktar›ld›¤›, ZETACAD do¤algaz hesap ve çizim program›n›n, dijital onay›n nas›l
oldu¤unun anlat›ld›¤› bilgilendirme toplant›s›n›n düzenlendi.

� 28 A¤ustos 2010
Mersin Yeniflehir Belediyesi konferans salonunda; TMMOB Mersin ‹KK, Mersin Tabip Odas› ve Mersin
Eczac›lar Odas› ile birlikte düzenlenen ve konuflmac› olarak Doç. Dr. Ümit Kocasakal’›n kat›ld›¤› ‘’Yarg›
Ba¤›ms›zl›¤›-Hukuk Devleti-Anayasa’’ konulu konferansa üyelerimiz ile birlikte kat›ld›k.

� 30 A¤ustos 2010
30 A¤ustos Zafer Bayram›na fiube Yönetim Kurulu, fiube Personeli ve üyelerimizle birlikte kutlamalara
kat›ld›k.

12mmo mersin flube www.mersin.mmo.org.tr
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Atatürk Köflesi

Kabotaj Kanunu’nun Ç›kar›lmas› (1 Temmuz 1926)
Frans›zca kökenli bir kelime olan Kabotaj bir devletin

kendi limanlar› aras›nda yolcu ve yük tafl›ma hakk›
demektir. Türkiye'de 1 Temmuz Kabotaj bayram› olarak
kutlan›r.

Kabotaj, bir devletin kendi limanlar› aras›nda deniz
ticareti konusunda tan›d›¤› ayr›cal›kt›r. Bu ayr›cal›ktan
yaln›zca yurttafllar›n›n yararlanmas›, millî ekonomiye
önemli bir katk› sa¤layaca¤›ndan, devletler yabanc›
band›ral› gemilere kabotaj yasa¤› koyma yoluna
gitmifllerdir. Baz› uluslar aras› sözleflmelerde de kabotaj
yasa¤› koyma yetkisine iliflkin hükümler yer al›r.

Osmanl› Devleti’nin kapitülasyonlar çerçevesinde
yabanc› ülke gemilerine tan›d›¤› kabotaj ayr›cal›¤›, Lozan
Bar›fl Antlaflmas›’yla 1923 y›l›nda kald›r›ld›. 20 Nisan
1926 tarihinde de kabul edildi. Kabotaj Kanunu 1
Temmuz 1926?da yürürlü¤e girdi. Bu yasaya göre,
akarsularda, göllerde, Marmara denizi ile bo¤azlarda,
bütün kara sularda ve kara sular içinde kalan körfez,
liman, koy ve benzeri yerlerde, makina, yelken ve
kürekle hareket eden araçlar› bulundurma; bunlarla
mal ve yolcu tafl›ma hakk› Türk yurttafllar›na verildi.
Ayr›ca; dalg›çl›k, k›lavuzluk, kaptanl›k, çarkç›l›k, tayfal›k
ve benzeri mesleklerin Türk yurttafllar›nca yerine
getirilebilece¤i belirtildi. Yabanc› gemilerin yaln›z Türk
limanlar›yla yabanc› ülkelerin limanlar› aras›nda insan
ve yük tafl›yabilece¤i kabul edildi.

Türk Dil Kurumu’nun Kurulmas› (12 Temmuz 1932)
Türk Dil Kurumu, “Türk Dili Tetkik Cemiyeti”

ad›yla 12 Temmuz 1932'de Atatürk'ün talimat›yla
kuruldu¤unda Cemiyetin kurucular›, hepsi de
milletvekili ve dönemin tan›nm›fl edebiyatç›lar› olan
Sâmih Rif'at, Ruflen Eflref, Celâl Sahir ve Yakup Kadri
gibi kimselerdir. Kurumun ilk baflkan› ise Sâmih
Rif'at't›r.

Atatürk'ün sa¤l›¤›nda, 1932, 1934 ve 1936
y›llar›nda yap›lan üç farkl› kurultayda hem Kurumun
yönetim organlar› seçilmifl, hem dil politikas›
belirlenmifl, hem de bilimsel bildiriler sunulup
tart›fl›lm›flt›r. 1934'te yap›lan kurultayda ise Cemiyetin
ad›, Türk Dili Araflt›rma Kurumu; 1936'daki kurultayda
ise Türk Dil Kurumu olarak en son halini alm›flt›r.

Türk Dil Kurumu'nun Kurulmas›n›n Amac›:
Türk Dil Kurumunun Kurulmas›n›n temel amac›

Türk tarihiyle birlikte Türk dilinin de dünyadaki en
eski ve sistemli ve en eski uygarl›k dillerinden biri
oldu¤unun ispatlanmas› ile ilgili çal›flmalar yapmakt›r.
Böylelikle Türkçenin dünya dilleri aras›ndaki sayg›n
yerinin hat›rlanmas›na ve onlar aras›ndaki hak etti¤i
en sayg›n yeri almas›na katk›da bulunmak.

Di¤er Amaçlar ise flöyle s›ralanabilir:
- Halk taraf›ndan benimsenmemifl yabanc›

kelimelerin kullan›mdan ç›kar›larak Türkçe kelimelerin
yayg›nlaflmas›n› sa¤lamak

Atatürk Türk diline büyük bir önem veriyordu;
zira ona göre dil milli kültürün ifade vas›tas›, milli
birli¤in en sa¤lam dayana¤› idi. Osmanl› ‹mparator-
lu¤u devrinde Türk dili ‹slamiyet’in de etkisi sonucu
saray çevresinin ve onlara yak›n olan ayd›nlar›n
çokça kulland›klar› Arapça ve Acemce (Farsça)
kelimelerle neredeyse benli¤ini kaybederek karmafl›k
bir dil haline gelmiflti.Bu nedenle bu köklü dili yabanc›
dillerin boyunduru¤undan ve esaretinden kurtararak
ona tekrar öz benli¤ini kazand›rmak gerekiyordu.Bu
amaçla 12 Temmuz 1932‘de Türk Dil Kurumu
kurularak çok köklü çal›flmalar yap›lmaya bafllanm›flt›r.
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- Yaz› dili ile konuflma dilinin ayn› olmas›n› sa¤la-
mak

- Türkçeyi bilimsel ve ekonomik alanlarda da
etkili zengin bir dil haline getirmek

- Dildeki ikili¤e son vererek toplumdaki bireyler
ile ülke yöneticileri, ayd›nlarla halk aras›ndaki iletiflimi
kolaylaflt›rmak.

- Sade duru ve kolay anlafl›l›r bir dil oluflturmak.
- Siyasal alanda sa¤lanan ba¤›ms›zl›k gibi Türk

dilinde de ba¤›ms›zl›¤› sa¤lamak.

- Türkçeyi yabanc› dillerin etkisinden kurtarmak.
- Türkçedeki yabanc› kelimeleri at›p Türkçe karfl›-

l›klar›n› bulmak,
- Türk diline milli bir geliflme yolunu çizmek,
- Ayd›n diliyle halk dili aras›nda görülen ayr›ma

son vermek.
- Türk dilinin bir bilim ve kültür dili olmas›n› sa¤-

lamak,
- Türkçe bir sözlük haz›rlay›p Türkçenin zenginlefl-

mesini sa¤lamak.

Atatürk, 30 A¤ustos Baflkumandan Zaferi için;”30
A¤ustos Muharebesi, Türk Tarihi’nin en mühim bir
dönüm noktas›n› teflkil eder. Millî tarihimiz çok büyük
ve çok parlak zaferlerle doludur. Fakat Türk Milleti’nin
burada gerçeklefltirdi¤i zafer kadar kesin sonuçlu ve
bütün tarihe, yaln›z bizim tarihimize de¤il, cihan
tarihine yeni ak›m vermekte kesin etkili bir meydan
muharebesi hat›rlam›yorum” yorumunu yapmaktad›r.

Gene Atatürk’e göre, Genç Türkiye Cumhuri-
yeti’nin temeli burada at›lm›flt›; bu sahada akan Türk
kanlar›, bu semada dolaflan flehit ruhlar›, devlet ve
cumhuriyetimizin ebedi muhaf›zlar›yd›. Bu zaferle,
Türk Yurdu’na giren Yunan Ordusu, Türk Milleti’nin
“harim-i ismetinde” (temiz ba¤r›nda) bo¤ulmufltu.
Atatürk, “Rum S›nd›¤› Meydan Muharebesi” olarak
de¤erlendirdi¤i bu zafer için, bir baflka konuflmas›nda
flunlar› söylemektedir: “Bu Anadolu Zaferi, tarih
aras›nda, bir millet taraf›ndan tamamen benimsenen
bir fikrin ne kadar kadir ve ne kadar muhyi (hayat
veren) bir kuvvet oldu¤unun en güzel bir misali
olarak kalacakt›r. Önümüze dikilen bütün engelleri
birer birer y›k›p aflt›ktan sonra, bugün art›k Misak-›

Millî’nin çizdi¤i hudutlar dahilinde mesut,
müreffeh ve hür olarak yaflamak için her ne laz›msa,
bunlar›n hepsini istihsal edece¤iz (sa¤layaca¤›z).
Düflman elleriyle viran olmufl ve milletimiz taraf›ndan
her köflesini kurtarmak için seve seve can verilmifl
ve çocuklar›m›z›n kan›yla sulanm›fl olan yurdumuzun
ufkunda art›k sulhun tatl› günefli gecikmeyecektir”.

Büyük Taarruzun sonunda, düflman›n belkemi-
¤inin k›r›ld›¤› 30 A¤ustos Zaferi’yle Türk Milleti’nin
yeniden varoluflu sa¤lanm›flt›r. Düflman Ordusu’nun
büyük bir k›sm› 30 A¤ustos günü Dumlup›nar’da
yok edilmifltir. 30 A¤ustos Meydan Muharebesi’nin
kazan›lmas›ndan bir gün sonra (31 A¤ustos 1922)
bu zafere ‹smet Pafla taraf›ndan, “Baflkumandan
Meydan Muharebesi” ad› konulmufltur. Baflkuman-
dan Meydan Muharebesi’nin ikinci y›ldönümü
Dumlup›nar’da, Atatürk’ün de kat›ld›¤› bir törenle
kutlanm›flt›r. Büyük Önder o gün, bu büyük zaferin
önemini belirten anlaml› bir konuflma yapm›flt›r.

30 A¤ustos gününün Zafer Bayram› olarak
kutlanmas› hakk›ndaki kanun, 1 Nisan 1926’da
Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kabul edilmifl ve
o günden bugüne Zafer Bayram› olarak kutlan-
maktad›r.

30 A¤ustos Zafer Bayram›
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RUSYA FEDERASYONU ‹LE YAPILAN AKKUYU NÜKLEER
GÜÇ SANTRAL‹ ANLAfiMASI ONAYLANMAMALIDIR

santral sahas› ve yard›mc› tesisler planlamas›, çevresel
koruma, acil durum ve emniyet planlamas›, nükleer
yak›t çevrimi ve radyoaktif at›klar›n yönetimi ve yerli
sanayinin kat›l›m› vb. bafll›klar bulunmaktad›r. Bu
konularda ülkemizde yap›lan çal›flmalar s›n›rl› ve
yetersizdir.

Ayr›ca ilgili kurulufllar›n kim oldu¤u bile kararlafl-
t›r›lmam›fl, düzenleyici kuruluflun görev ve yetkileri
tan›mlanmam›flken, bütün bu çal›flmalar›n ve sorum-
luluklar›n yat›r›mc› Rus flirketine b›rak›lmas› gayri ciddi
ve kabul edilemez bir davran›flt›r, ulusal egemenlik
haklar›n›n ihlal edilmesidir. Nükleer enerji gibi çok ciddi
bilimsel içerik ve teknik esaslar dahilinde ele al›nmas›
gereken stratejik bir yat›r›m alan›, gecekondu tarz› bir
yaklafl›mla, ulusal ve kamusal ç›karlar gözetilmeksizin,
yaln›zca yat›r›mc› flirketin haklar›n› korumay› esas alan
bir düzenleme ile gerçeklefltirilemez.

Türkiye‘nin bir nükleer santral ihale yasas› bulun-
mas›na karfl›n nükleer enerji yasas›, nükleer enerji ile
ilgili bütünsel bir planlamas› ve tamamlanm›fl düzenleyici
mevzuat› bulunmamaktad›r. ‹lk yat›r›m maliyetleri di¤er
yak›tl› santrallere göre çok daha pahal› ve yat›r›m
dönemleri (8-15 y›l) çok uzun olan nükleer santraller,
teknoloji ve yak›t yönünden de tamamen d›fla ba¤›ml›,
at›klar›n›n yönetimi ise sorunlu ve pahal›d›r. ‹flletilmeleri
teknolojik riskler içeren, ekonomik ömürleri dolunca
söküm maliyetleri ilk yat›r›m maliyetlerini aflabilen
nükleer santrallere Türkiye haz›r de¤ildir.

Ayr›ca nükleer enerji, Türkiye’nin birincil enerji
önceli¤i ve gereksinimi de¤ildir. Elektrik üretiminde
d›fla ba¤›ml›l›k oran› yüzde 60, toplam birincil enerji
tüketiminde d›fla ba¤›ml›l›k oran› yüzde 73 olan
Türkiye’nin enerji gereksiniminin karfl›lanmas›na yönelik

Türkiye enerji alan›nda yat›r›mc› flirketlerin ç›karlar›n›
de¤il, yerli ve yenilenebilir kaynaklara dayal›, ulusal ve
kamusal ç›karlar› gözeten kamusal planlama, kamusal
üretim, kamusal denetim esasl› strateji ve programlar
uygulamal›d›r.

Türkiye ile Rusya aras›nda Akkuyu’da “Nükleer
Güç Santralinin Tesisine ve ‹flletimine Dair ‹flbirli¤ine
‹liflkin Anlaflmay› Onaylayan Kanun Tasar›s›”, TBMM
Genel Kurulu’nda kabul edilmifl bulunuyor. Yasa, Mersin
Akkuyu’da bir nükleer güç santrali kurulmas› ve iflletil-
mesine yönelik düzenlemeler içeriyor.

AKP iktidar›, nükleer enerji gibi bilimsel ölçütlerin
titizlikle ve planl› bir flekilde uygulanmas› gereken bir
alanda, bu yasa ile ülke ekonomisi, ulusal ve kamusal
ç›karlar, çevre ve insan faktörlerini d›fllay›c›, d›fla ba¤›m-
l›¤› art›r›c› bir karara daha imza atm›flt›r.

Bu anlaflma ile Rusya Federasyonu, proje flirketine
bedelsiz arazi tahsisi yap›lmas›, 15 y›l yüksek fiyatl›
al›m garantisi sa¤lanmas› gibi avantajlarla, yat›r›mc›
Rus firmas›na, kendi topraklar›ndan uzakta, her türlü
riskten ar›nm›fl olarak nükleer santral iflletme olana¤›
elde etmektedir. Türkiye aç›s›ndan ise Rusya’ya do¤al
gazda yüzde 54, petrolde yüzde 30 oran›ndaki ba¤›m-
l›l›¤a nükleer enerji eklenmektedir.

Uluslararas› Atom Enerjisi Komisyonu verilerine
göre; ülkelerin nükleer enerji program›na geçiflleri uzun
y›llar süren çok ciddi ve kapsaml› çal›flmalar› gerektir-
mektedir. Bu çal›flmalar içinde ulusal enerji stratejisiyle
ba¤lant›l› nükleer enerji program›, ayr›nt›l› yasal altyap›,
ikincil mevzuat ve düzenleyici altyap›, nükleer güvenlik
ve silahs›zlanma programlar›, radyasyondan korunma,
ulusal elektrik flebekesiyle ba¤lant›, insan kaynaklar›
planlamas›, halk› bilgilendirme ve ayd›nlatma çal›flmalar›,

� Makina Mühendisleri Odas› Yönetim
Kurulu Baflkan› Ali Ekber Çakar, Türkiye
ile Rusya aras›nda Akkuyu’da “Nükleer
Güç Santralinin Tesisine ve ‹flletimine Dair
‹flbirli¤ine ‹liflkin Anlaflmay› Onaylayan
Kanun Tasar›s›”n›n 19 Temmuz 2010
tarihinde TBMM Genel Kurulu’nda kabul
edilmesi üzerine bir bas›n aç›klamas›
yaparak anlaflman›n onaylanmamas›
gerekti¤ini vurgulad›.

santral sahas› ve yard›mc› tesisler planlamas›, çevresel
koruma, acil durum ve emniyet planlamas›, nükleer
yak›t çevrimi ve radyoaktif at›klar›n yönetimi ve yerli
sanayinin kat›l›m› vb. bafll›klar bulunmaktad›r. Bu
konularda ülkemizde yap›lan çal›flmalar s›n›rl› ve
yetersizdir.

Ayr›ca ilgili kurulufllar›n kim oldu¤u bile kararlafl-
t›r›lmam›fl, düzenleyici kuruluflun görev ve yetkileri
tan›mlanmam›flken, bütün bu çal›flmalar›n ve sorum-
luluklar›n yat›r›mc› Rus flirketine b›rak›lmas› gayri ciddi
ve kabul edilemez bir davran›flt›r, ulusal egemenlik
haklar›n›n ihlal edilmesidir. Nükleer enerji gibi çok ciddi
bilimsel içerik ve teknik esaslar dahilinde ele al›nmas›
gereken stratejik bir yat›r›m alan›, gecekondu tarz› bir
yaklafl›mla, ulusal ve kamusal ç›karlar gözetilmeksizin,
yaln›zca yat›r›mc› flirketin haklar›n› korumay› esas alan
bir düzenleme ile gerçeklefltirilemez.

Türkiye‘nin bir nükleer santral ihale yasas› bulun-
mas›na karfl›n nükleer enerji yasas›, nükleer enerji ile
ilgili bütünsel bir planlamas› ve tamamlanm›fl düzenleyici
mevzuat› bulunmamaktad›r. ‹lk yat›r›m maliyetleri di¤er
yak›tl› santrallere göre çok daha pahal› ve yat›r›m
dönemleri (8-15 y›l) çok uzun olan nükleer santraller,
teknoloji ve yak›t yönünden de tamamen d›fla ba¤›ml›,
at›klar›n›n yönetimi ise sorunlu ve pahal›d›r. ‹flletilmeleri
teknolojik riskler içeren, ekonomik ömürleri dolunca
söküm maliyetleri ilk yat›r›m maliyetlerini aflabilen
nükleer santrallere Türkiye haz›r de¤ildir.

Ayr›ca nükleer enerji, Türkiye’nin birincil enerji
önceli¤i ve gereksinimi de¤ildir. Elektrik üretiminde
d›fla ba¤›ml›l›k oran› yüzde 60, toplam birincil enerji
tüketiminde d›fla ba¤›ml›l›k oran› yüzde 73 olan
Türkiye’nin enerji gereksiniminin karfl›lanmas›na yönelik
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yeni kaynak aray›fllar›, bu ba¤›ml›l›¤› azaltacak, yerli
ve yenilenebilir kaynaklara dayal› alternatif enerji
politikalar›yla karfl›lanabilecektir. Bu aç›dan Türkiye
nükleer santralden elde edilecek enerjiden fazlas›n›
sa¤layacak yerli kaynak potansiyeline ve alternatif
çözüm olanaklar›na sahiptir. Ancak bu gerçekleri dile
getiren TMMOB ve ba¤l› odalar›n, bilim insanlar›n›n,
duyarl› kurum ve kurulufllar›n, ülke ve halk ç›karlar›n›
esas alan ça¤r›lar›na kulaklar t›kanmakta, nükleer
lobilerin kâr h›rslar› do¤rultusunda kararlar al›nmaktad›r.

Enerji verimlili¤i uygulamalar›n›n etkinlefltirilmesi
ve enerji tasarrufu sa¤lanmas›; yeterince de¤erlen-
dirilmeyen linyit, hidrolik, rüzgâr enerjisi, jeotermal ve
günefle dayal› elektrik üretim potansiyelinin harekete
geçirilmesi; birincil enerji tüketimi ve elektrik üretiminde

d›fla ba¤›ml›l›¤›n azalt›lmas›, serbestlefltirme ve özellefl-
tirmelerden vazgeçilerek kaynaklar›n esas olarak
kamusal ç›karlar gözetilerek de¤erlendirilmesi, kamusal
planlama, kamusal üretim ve denetim öncelikli enerji
politikas› olmal›d›r. Yaln›zca bu anlay›flla ve enerji ile
ilgili tüm alanlarda bütünlüklü bir planlama kapsam›nda,
uzun erimli, d›fla ba¤›ml›l›¤› ve riskleri azalt›lm›fl bir
nükleer enerji/teknoloji planlamas› Türkiye‘nin ulusal
toplumsal ç›karlar›na uygun olabilecektir.

 Bütün bu nedenlerle söz konusu yasa Cumhurbafl-
kan› taraf›ndan onaylanmamal›d›r.

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

Makina Mühendisleri Odas› Yönetim Kurulu Baflkan›
Ali Ekber Çakar, 28 Temmuz 2010 tarihinde bir bas›n
aç›klamas› yaparak, Dörtyol ve ‹negöl'de meydana
gelen provakasyon ve sald›r›lar› k›nad›.

Hatay Dörtyol'da nöbet de¤iflimi yapan polis
otosuna yap›lan silahl› sald›r› sonucu dört polisin
yaflam›n› yitirmesinin ard›ndan geliflen olaylar ile Bursa
‹negöl'de bir tart›flmadan hareketle bafllayan ve Türki-
ye'yi etnik çat›flma alan›na sokan geliflmeler olduk-ça
düflündürücüdür. Irkç› ve halklar aras›nda düflman-
l›klar› k›flk›rtan linç hedefli sald›r›lar, Türkiye'nin siyasal
ve toplumsal yaflam›n›n ola¤an d›fl› yönelimler ve
düflmanl›klarla belirlenmesine hizmet etmektedir.

Bu sald›r›lar ve ard›ndan geliflen olaylar, birarada
yaflama kültürü ve gereklili¤i ile kardefllik ve toplumsal
bar›fl gerekliliklerine karfl› yap›lm›flt›r. Türkiye'yi terör,
linç ve etnik düflmanl›k yoluyla iki kutuplu milliyetçili¤e
yöneltici odaklara karfl›, emek ve demokrasi güçlerinin
birarada yaflam ve kardefllik fliar›n› yükseltmeleri en
ciddi karfl› durufl olacakt›r.

TMMOB Makina Mühendisleri Odas›, eflitlikçi,

DÖRTYOL VE ‹NEGÖL’DEK‹ PROVOKASYON VE
SALDIRILARI KINIYORUZ!

özgürlükçü, demokratik bir Türkiye ve halklar›n bir
arada yaflam›n› savunmakta, bunun önünde engel
oluflturan bütün provokasyon ve karmaflac› yaklafl›mlar›
k›namaktad›r.

Ali Ekber ÇAKAR
TMMOB Makina Mühendisleri Odas›
Yönetim Kurulu Baflkan›
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12 EYLÜL ANAYASINA DA AKP’N‹N ANAYASASINA DA
HAYIR!

• Seçim ve siyasi partiler yasalar›n›n içeri¤ini demokratik
bir flekilde belirlemeli; siyasetin toplumdaki bütün e¤ilimleri
kapsamas›n› sa¤lamal›, partilerin iç yaflam›n› lider sulta-
s›ndan kurtarmal›, genel olarak kat›l›mc›l›¤› özel olarak
da kad›nlar›n ve gençlerin siyasete kat›l›m›n› teflvik edici
olmal›d›r.

• Yasama ve yürütme, halk iradesini tam olarak yans›-
tacak tarzda düzenlenmeli; yasama-yürütme-yarg›
ayr›l›¤›n› demokratik bir çerçevede güvence alt›na alacak
ilkelere sahip olmal›d›r.

• Ülkemizin ivedi gereksinimi olan planlama, sanayi-
leflme, kalk›nma, tam istihdam ve refah›n sa¤lanmas›,
üretimde yerli öz kaynaklar› temel alan bilim, teknoloji,
AR-GE, inovasyon, nitelikli ifl gücü, mühendislik ve kamusal
yat›r›m politikalar› eflli¤inde kamunun görevi olarak
tan›mlamal› ve bölgesel eflitsizlikleri ortadan kald›rmay›
öngörmelidir.

• Bölüflüm, ücretler ve vergilendirmede sosyal adaleti
sa¤layacak temel belirlemeleri içermelidir.

• Sa¤l›k ve e¤itimi, kamusal nitelikli hizmetler olarak
tan›mlay›p para ve ticaret konusu olmaktan tamamen
ar›nd›rmal›; ulafl›m, enerji, iletiflim, su vb. hizmetlerini
kamusal sübvansiyon ile en ucuz bedelle topluma sunacak
çerçeveyi belirlemelidir.

• ‹fl yasas›, iflçi sa¤l›¤› ve ifl güvenli¤i gibi temel yasalar›n
çerçevesini insan ve emek odakl› olarak çizmeli; grev ve
toplu sözleflme haklar›n› eksiksiz olarak tan›yan, çal›flma
yaflam›n› güvenceli çal›flma koflullar›na kavuflturan,
güvencesiz çal›flt›rmay› yasaklay›c› çerçeveyi belirlemelidir.

• Temel demokratik hak ve özgürlükleri eksiksiz olarak
tan›mlamal›, bu haklar›n ihlalini a¤›r yapt›r›mlara tabi
k›lmal›d›r.

• Toplumsal cinsiyet eflitsizliklerinin üzerine gidecek,
kad›n-erkek eflitli¤ini e¤itim ve istihdamdan toplumsal
yaflama dek sa¤layacak, pozitif ayr›mc›l›¤› benimseyecek,
kad›n ve çocuk eme¤i sömürüsü ile cinsel istismarlar›
kesin olarak engelleyecek, ev eme¤ini tan›mlay›p de¤erlen-
direcek belirlemelere sahip olmal›d›r.

MMO, genel hatlar› itibar›yla bu temel ilkelere sahip
eflitlikçi, özgürlükçü, demokratik bir anayasa gereklili¤ine
inanmaktad›r. Ayr›ca TCK ve ilgili di¤er bütün ulusal
mevzuat›n, yukar›daki temel anayasal çerçeve do¤rul-
tusunda de¤ifltirilmesi gereklili¤i de söz konusu edilmelidir.

MMO örgütlülü¤ü, bu çerçevede “baflka bir Türkiye
mümkündür” demeye devam edecek, bu gerekliliklere
te¤et bile geçmeyen anayasa de¤ifliklik paketine “Hay›r”
diyecektir.

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

MMO örgütlülü¤ü eflitlikçi, özgürlükçü, demokratik
bir anayasa gereklili¤ine iflaret ederek mevcut anayasa
de¤iflikli¤i paketine “Hay›r” demektedir.

Türkiye, sosyo ekonomik yap› ve devlet yap›s›
itibar›yla, 24 Ocak 1980 ekonomi kararlar› ve 12 Eylül
darbesinden bu yana, neoliberal temellerde yeniden
yap›land›r›lmaktad›r. Bu yeniden yap›lanma; emperyalist
sömürü, yerli büyük sermaye, yeni sermaye gruplar› ve
ranta dayal› ç›karlar do¤rultusundad›r. Bu kapsamdaki
serbestlefltirme ve özellefltirmeler sonucu kamu sanayi
iflletmelerinin yerli-yabanc› sermayenin talan›na sunulmas›,
kamusal hizmetlerin piyasaya aç›larak ticarilefltirilmesi,
sanayi üretiminin ithalata ba¤›ml› fason yap›ya dönüfltü-
rülerek KOB‹'lefltirilmesi, güvencesiz çal›flma koflullar›n›n
yayg›nlaflt›r›lmas› ve kamu idari yap›s›n›n bu do¤rultuda
yeniden düzenlenmesi, söz konusu yeni liberal uygula-
malar›n temel tafllar› olmufltur.

Bu politikalar ayn› zamanda mühendislik hizmetlerini
de etkilemifl, mühendisli¤in sanayi, tar›m, kent ve toplum
yaflam›na yönelik, bilimsel teknik temellerdeki kamusal,
toplumsal hizmet niteli¤i afl›nd›r›lm›flt›r.

Siyaset, yürütme, yasama ve hukuk, art›k “uyum
yasalar›” ve ilgili mevzuat düzenlemelerine hizmet eder
duruma gelmifltir. Uzun AKP iktidar› bu yönelimin en tepe
uygulamalar›n› gerçeklefltirmifl, söz konusu anayasa
de¤iflikli¤ini de bu do¤rultuda gündeme getirmifltir. K›saca,
AKP’nin 12 Eylül ve onun düzeni ile gerçekte hiçbir sorunu
yoktur, zira kendisi 12 Eylül sürecinin ve 28 fiubat müdaha-
lesinin bir ürünüdür.

Öngörülen anayasa de¤ifliklikleri, söz konusu politikalar
do¤rultusunda yarg›y› mutlak bir flekilde yürütme
hakimiyetine sokmaya ve serbestlefltirme-özellefltirme
sürecinin üst yap›s›n› otoriter faflizan bir egemenlik tarz›
ile kurmaya yöneliktir. Oylanacak pakette 12 Eylül
darbecilerinin yarg›lanmalar›n›n önündeki yasal engeller
ortadan kald›r›lmamakta, Kürt sorunu, eme¤in sorun ve
ç›karlar› ile demokrasinin temel unsurlar›na yönelik hiçbir
ciddi unsur bulunmamaktad›r.

TMMOB Makina Mühendisleri Odas› (MMO) örgütlü-
lü¤ü bu nedenle 12 Eylül anayasas›na da, AKP anayasas›na
da “Hay›r” demektedir. MMO örgütlülü¤ü, Türkiye'nin
yeni bir anayasaya ihtiyac› oldu¤unu düflünmektedir. Bu
anayasa;

• Haz›rlan›fl›, sunuluflu ve içeri¤i bak›m›ndan kat›l›mc›
ve demokratik olmal›d›r.

• Ülkemizin emperyalizmden ekonomik siyasi ba¤›m-
s›zl›¤› ile kat›l›mc›, eflitlikçi, özgürlükçü, demokratik, laik,
sosyal hukuk devleti formu, ana ilke/ilkeler bütünü olarak
benimsemelidir.

• Ülkemizin kanayan yaras› Kürt sorununda eflit, özgür,
demokratik, birlikte yaflam ve temel kültürel haklar› eksik-
siz bir biçimde güvence alt›na almal›d›r.
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MÜHEND‹SL‹K VE TIP B‹L‹MLER‹ ‹LE YARGI KARARLARI
P‹YASA LEH‹NE DIfiLANIYOR

Bu yarg› kararlar›na karfl›n 2008‘de 5763 say›l›
Torba Yasa ile 4857 say›l› ‹fl Yasas›’nda de¤ifliklikler
yap›lm›fl; 2009’da da “‹flyeri Sa¤l›k Güvenlik Birimleri
‹le Ortak Sa¤l›k Güvenlik Birimleri Hakk›nda Yönet-
melik” yürürlü¤e konulmufltur. Bu de¤iflikliklerin ortak
yan› mühendislik ve t›p disiplinlerini s›n›rlamakt›r.
Örne¤in mühendislik ile eflde¤er olmayan teknikerlik
“ifl güvenli¤i uzman›” pozisyonu ile mühendislikten
ayr›cal›kl› k›l›nmakta, serbest piyasan›n s›n›rs›z rekabet
ve sömürüye dayal› çal›flma koflullar› iflçi sa¤l›¤› ve ifl
güvenli¤i alan›na yay›lmaktad›r. Meslek odalar› taraf›n-
dan belgelendirilmifl uzman mühendislik hizmetinin
d›fllanmas›yla özel flirketler arac›l›¤›yla ranta dayal›
ucuz ifl gücü istismar› hedeflenmekte ve bu arada ifl
kazalar›n›n art›fl zemini de güçlenmektedir.

Bu nedenle TMMOB ve TTB son düzenlemeyi
yine yarg›ya tafl›m›fl ve Dan›fltay bu yönetmeli¤in de
birçok maddesinin yürütmesini durdurma kararlar›
vermifltir.

Piyasalaflt›rmada Son Hamle
Bu alandaki son geliflme, 15 A¤ustos 2009 tarihli

Yönetmelik’te TTB, TMMOB ve odalar ifl yeri hekimleri
ve ifl güvenli¤i uzmanlar›n›n e¤itiminde yetkili kurulufl-
lar aras›nda say›lmas›na karfl›n, 10 ay sonra gündeme
gelen bir yasa teklifi ile e¤itim verecek kurum ve
kurulufllar aras›ndan ç›kar›lm›fl olmalar›d›r.

15 Haziran 2010 tarihinde TBMM’ye sunulan
“Baz› Kanunlarda De¤ifliklik Yap›lmas›na Dair Kanun
Teklifi”nin 10, 11, 12. maddeleri, ‹fl Yasas›’n›n 2 ve
81. maddeleri ile “ÇSGB‘nin Teflkilat ve Görevleri
Hakk›ndaki Kanun”un 12. maddesinde, iflçi sa¤l›¤›
ve ifl güvenli¤ini birinci derecede etkileyecek de¤iflik-
likler yap›lmas›n› öngörmektedir.

Yasa teklifinde Sa¤l›k Bakanl›¤›, TMMOB ve TTB
devre d›fl› b›rak›lmakta, ifl güvenli¤i uzmanlar› ve ifl
yeri hekimlerinin ÇSGB taraf›ndan yetkilendirilece¤i,
uzman ve hekimlerin üniversiteler, kamu kurum ve
kurulufllar› ile Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçeve-
sinde kurulan ve iflletilen flirketler taraf›ndan e¤itile-
ceklerine iliflkin hükümler yer almaktad›r. ‹fl sa¤l›¤› ve
güvenli¤i hizmetlerinde görev yapan yetki belgeli

‹fl sa¤l›¤› ve güvenli¤i hizmetlerine iliflkin yarg›
kararlar›na sayg›l› olunmal›, TBMM kamu kurumu
niteli¤indeki meslek kurulufllar›n› d›fllayarak bu
hizmetleri piyasaya açan yasa teklifinin ilgili maddelerini
reddetmelidir.

‹fl yerlerine özgü sa¤l›k ve güvenlik sorunlar›yla
ilgili risk analizleri, ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i sistemlerinin
kurulmas›, periyodik denetimler ile e¤itim ve belgelen-
dirme do¤rudan mühendislik disiplinlerinin görev
alan›na girmektedir. ‹fl güvenli¤i mühendisli¤i, sa¤l›k
ve güvenli¤e yönelik tüm önlemlerin al›nmas› ve
e¤itimlerin verilmesini de içermektedir.

‹fl yerlerinde iflçi sa¤l›¤› ve ifl güvenli¤inin sa¤lan-
mas›nda mühendis, teknik eleman, hekim, hemflire,
psikolog vb. meslek gruplar›n›n katk›s›na ihtiyaç
bulunmaktad›r. ‹fl güvenli¤i mühendisli¤i ve ifl yeri
hekimli¤i e¤itimi ve belgelendirmesinin, piyasalaflm›fl
bir modelle de¤il, ilgili meslek odalar›nca yürütülmesi
yaflamsal önem tafl›maktad›r.

‹flçi sa¤l›¤› ve ifl güvenli¤i sorunlar›n› bilimsel teknik
mesleki gereklilikler, konunun mesleki sosyal taraflar›n›n
görüflleri ve hukuka sayg› zemininde kamusal denetim-
le güvence alt›na almas› gereken Çal›flma ve Sosyal
Güvenlik Bakanl›¤› (ÇSGB) tam aksi bir tutum
sergilemektedir. ‹fl sa¤l›¤› ve güvenli¤inde kamu yarar›-
na ayk›r› bir flekilde, yarg› kararlar›n› hiçe sayan torba
yasalar ve yönetmelik düzenlemeleri ile piyasa ve
özel flirketlerin ç›karlar›na terk edilmesi söz konusudur.

2003 y›l›nda benimsenen 4857 say›l› ‹fl Yasas›’nda,
ifl güvenli¤i mühendisli¤i ve ifl yeri hekimli¤i uygulamas›
yer almas›na karfl›n ard› ard›na yap›lan yönetmelik
ve yasa düzenlemeleri ile ifl yerlerinde sa¤l›k ve güven-
lik gerekleri zay›flat›larak ticarilefltirilmektedir.

Bu yönde yine 2003 y›l›nda yürürlü¤e giren “‹flyeri
Sa¤l›k Birimleri ve ‹flyeri Hekimlerinin Görevleri ile
Çal›flma Usul ve Esaslar› Hakk›nda Yönetmelik” ile
2004‘te yürürlü¤e giren “‹fl Güvenli¤i ile Görevli
Mühendis veya Teknik Elemanlar›n Görev, Yetki ve
Sorumluluklar› ile Çal›flma Usul ve Esaslar› Hakk›nda
Yönetmelik” hakk›nda TTB, TMMOB ve Odam›z›n
açt›¤› davalar sonucunda Dan›fltay taraf›ndan yürütme-
yi durdurma ve iptal kararlar› verilmifltir.
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daraltmas› geri al›nmal›, “‹flletme Belgesi Yönetmeli¤i”
de¤ifltirilmeli, tüm ifl yerlerine iflletme belgesi alma
zorunlulu¤u getirilmelidir. ‹fl sa¤l›¤› ve güvenli¤i önlem-
lerine uymaman›n cezalar› art›r›lmal›d›r.

‹fl güvenli¤inin sa¤lanmas› bir ekip iflidir ve mühen-
disler, teknikerler, teknisyenler iflbirli¤i içerisinde görev
yapmak durumundad›r. Ancak ifl yerlerinde ifl bölümü
içerisinde görev yapacak olan bu kesimleri “ifl güvenli¤i
uzman›” gibi tek bir potada eritmek yanl›flt›r. ‹fl güven-
li¤i uzman› yerine “ifl güvenli¤i mühendisi”, “ifl güven-
li¤i teknik eleman›” kavramlar› kullan›lmal›, e¤itimleri
de buna göre düzenlenmelidir.

‹fl güvenli¤i mühendislerinin e¤itimlerinde TMMOB
ve ilgili meslek odalar› mutlaka yer almal›d›r. TMMOB
ve ba¤l› odalar yaln›zca mühendislerin e¤itimlerinde
de¤il, belgelendirilmesinde, üyelerinin hizmet niteli¤ini
denetlemede de görev almal›d›r.

‹fl güvenli¤i mühendisleri ve teknik elemanlar›n›n
mesleki ba¤›ms›zl›klar›n›n sa¤lanaca¤› düzenlemeler
yap›lmal›d›r.

(8 Temmuz 2010)

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

mühendis ve hekimler ile meslek odalar›n›n e¤itim
ve uzmanl›k birikimleri yok say›lmakta, bu alan özel
sektöre b›rak›lmaktad›r.

Ülkenin tüm ifl yerlerinde üyeleriyle var olan,
üyelerini ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i alan›nda da e¤iten,
denetleyen TTB, TMMOB ve ba¤l› odalar›n› tüm
çabalara ra¤men bu alan›n d›fl›na itmek mümkün
olmam›flt›r, olmayacakt›r. Söz konusu yasa teklifi ile
Mesleki Yeterlilik Kurumu Yasas› ve TMMOB ile
TTB‘nin kurulufl yasalar›na ayk›r› ifllem yap›lmaktad›r.

Ne zaman kurulaca¤›, ne zaman kapanaca¤› belli
olmayan, bilgi birikim düzeyi flüpheli ticari kurulufllara
hekim ve ifl güvenli¤i uzman› yetifltirme yetkisi
verilirken, bu alanda onlarca y›ld›r birikim sahibi kamu
kurumu niteli¤indeki TMMOB ve TTB’yi yok sayman›n
ifl kazalar› ve ifl cinayetlerinin artmas›na yol açaca¤›
aç›kt›r.

Bu nedenle;
2/712 Esas Nolu “Baz› Kanunlarda De¤ifliklik

Yap›lmas›na Dair Kanun Teklifi”nin ifl sa¤l›¤› ve
güvenli¤i ile ilgili 10, 11, 12. maddeleri geri çekilmelidir.

TMMOB, TTB, iflçi ve kamu çal›flanlar› konfede-
rasyonlar› ile bir araya gelinerek bu örgütlerin görüflleri
do¤rultusunda düzenlemeler yap›lmal›d›r. Son aylarda
“A¤›r ve Tehlikeli ‹fller Yönetmeli¤i”nde yap›lan kapsam



TMMOB, üniversite tercih k›lavuzundaki teknoloji
fakültelerine iliflkin duyurular›n yer ald›¤› bölümlerin
iptali ve yürütmesinin durdurulmas› istemiyle
Dan›fltay’a baflvurdu. TMMOB Yönetim Kurulu
Baflkan› Mehmet So¤anc›, konuya iliflkin olarak 23
Temmuz 2010 tarihinde bir bas›n aç›klamas› yapt›.

YÖK ve ÖYSM, ö¤rencileri ma¤dur etmeye
devam etmektedir. Tercih k›lavuzunda bas›na
yans›yan hatalar yan›nda mühendislik fakültelerini
tercih edecek ö¤renciler de kendi aralar›nda eflitsiz
bir uygulamaya maruz b›rak›lm›fllard›r. Fen bölüm-
lerinden mezun olan ö¤renciler mühendislik bölümü
tercihinde dezavantajl› duruma düflürülmüfltür.

2010 üniversite s›navlar› tercih k›lavuzunda
yap›lan hatalar nedeniyle ö¤renciler ma¤dur
edilirken, Yüksekö¤retim Kurulu (YÖK), ilgili kurum
ve kurulufllar›n görüfllerini dikkate almaks›z›n,
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herhangi bir altyap› haz›rlamadan ve aç›klama dahi
yapmadan k›lavuza koydurdu¤u teknoloji fakülte-
leriyle de yeni bir karmafla alan› yaratm›flt›r.

Türk Mühendis ve Mimar Odalar› Birli¤i
(TMMOB), mühendislik bölümlerini tercih edecek
ö¤rencilerin daha sonra ma¤dur olmalar›n›
engellemek için tercih k›lavuzundaki teknoloji
fakültelerine iliflkin duyurular›n yer ald›¤›
bölümlerin iptali ve yürütmesinin durdurulmas›
istemiyle Dan›fltay’a baflvurmufltur.

TMMOB, Afyon Kocatepe, F›rat, Gazi, Karabük,
Marmara, Sakarya ve Süleyman Demirel üniversite-
lerinde mesleki ve teknik e¤itim fakültelerinin ismi
de¤ifltirilerek kurulan teknoloji fakültelerinde
oluflturulan mühendislik bölümlerine ö¤renci al›m›na
iliflkin duyurulara, bu bölümlerin aç›lmas›n› sa¤layan
YÖK Yürütme Kurulu karar›na ve tüm bu ifllemlerin
dayana¤› olan Bakanlar Kurulu karar›na karfl› ayr›
ayr› 7 dava açm›flt›r.

13 Kas›m 2009 tarihli Resmi Gazete’de yay›m-
lanan Bakanlar Kurulu karar›yla, çeflitli üniversitelerde
kurulu bulunan mesleki ve teknik e¤itim fakülteleri
kapat›larak, yerlerine “Teknoloji Fakültesi” ad› alt›nda
yeni fakülteler kurulmufl, ancak kararda hangi
bölümlerin kurulaca¤›na dair herhangi bir bilgiye
yer verilmemifltir. Bu bölümlerin hangileri oldu¤unu
tercih k›lavuzu ile ö¤renmifl bulunmaktay›z.

Bakanlar Kurulu Karar›’n›n uygulanmas›yla ilgili
esaslar› belirlemeye yetkili olan Yüksekö¤retim
Kurulu taraf›ndan, bugüne kadar uygulamayla ilgili
herhangi bir genel düzenleyici ifllem yay›mlanmad›¤›
gibi, bir aç›klama dahi yap›lmam›flt›r. Dolay›s›yla
mesleki ve teknik e¤itim fakülteleri kapat›larak
yerlerine kurulan teknoloji fakültelerinin hangi alanda
ne gibi bir e¤itim verecekleri bilinmemektedir. Tüm
uygulama YÖK ve ilgili üniversiteler eliyle adeta
gizli bir flekilde yürütülmektedir.

TMMOB’DEN
ÜN‹VERS‹TE TERC‹H KILAVUZUNA DAVA
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tahsili’ gösterilmemesi nedeniyle, bu fakültelerden
mezun olacaklar›n ‘mühendis’ unvan› tafl›malar› da
söz konusu olamayacakt›r.

Yap›lan uygulama ile ayn› üniversitede iki ayr›
fakültede iki ayr› puan türü uygulanarak eflitlik ilkesi
zedelenmektedir. Ö¤rencilerin bu durumda hangi
kriterlere göre tercih yapacaklar› da belirsizdir.

Mühendislik fakülteleri ile teknoloji fakültelerinde
farkl› nitelikte ö¤retim yap›lmak suretiyle ayn› hak
ve yetkilere sahip olacak flekilde mühendis unvanl›
ö¤renciler yetifltirilecek olmas›, Yüksekö¤retim
Yasas›’ndaki “Yüksekö¤retim kurumlar›n›n özellikleri,
e¤itim-ö¤retim dallar› ile amaçlar› gözetilerek e¤itim-
ö¤retimde birlik ilkesi sa¤lan›r” hükmüne de ayk›r›d›r.

Ayn› üniversite bünyesinde iki farkl› fakültede
ayn› adl› bölümlerin kurulmas› ve hiçbir yasal düzen-
leme yap›lmaks›z›n teknik ö¤retmen yetifltiren
fakültelerin kapat›lmas›yla, mühendislik e¤itimi
aç›s›ndan “üretim-insangücü-e¤itim” unsurlar›
aras›ndaki denge gözetilmemifl ve bütün bunlar›
kapsayacak flekilde, herhangi bir planlamaya dayal›
olarak karar verilmemifltir. Uygulama, nitelikli ara
insan gücünü ortadan kald›rd›¤›ndan yasayla getirilen
amaç ve ilkelere de aç›kça ayk›r›l›k tafl›maktad›r.

TMMOB olarak, iki kez düzeltme yay›nlanan,
özellikle mühendislik bölümlerini tercih edecek
ö¤rencileri ma¤dur eden tercih k›lavuzunun yenilen-
mesini, ö¤rencilere ek süre tan›nmas›n›, yay›nlanacak
yeni tercih k›lavuzunda da teknoloji fakülteleriyle
yarat›lan karmaflaya son verilmesini talep ediyoruz.

YÖK’ü ve ÖSYM’yi ö¤rencileri ma¤dur etmeme-
leri konusunda uyar›yoruz.

Mehmet So¤anc›
TMMOB Yönetim Kurulu Baflkan›

2010 ÖSYS Tercih K›lavuzu incelendi¤inde 7
üniversitenin teknoloji fakülteleri mühendislik bölüm-
lerine iki ayr› türde kontenjanla ö¤renci al›naca¤›n›n
duyuruldu¤u; mesleki ve teknik ortaö¤retim kurum-
lar›ndan (MTOK) mezun olanlar›n Yüksekö¤retime
Geçifl S›nav› (YGS)-1 puan› üzerinden, di¤er ortaö¤-
retim kurumlar›ndan mezun olanlar›n ise lisans
yerlefltirme s›nav› (LYS) sonuçlar›yla matematik-fen
(MF)-4 puan türü üzerinden a¤›rl›kl› ortalama baflar›
puanlar›n›n (AOBP) 0.15 katsay›s› ile çarp›larak
tercih sistemine dahil olacaklar› anlafl›lmaktad›r.
Genel liselerin “fen, fen bilimleri, klasik fen, matema-
tik ve tabii bilimler alanlar›” d›fl›ndan mezun olanlar›n
ise teknoloji fakültelerindeki mühendislik bölümlerini
tercih etmeleri durumunda AOBP’lerinin 0.12
katsay›s› ile çarp›laca¤› görülmektedir. K›lavuzda,
“Teknoloji Fakültesi lisans programlar›na MTOK
kontenjan›ndan yerleflen adaylara bir y›ll›k intibak
program› uygulan›r. ‹ntibak program›ndan muaf
olmak için matematik ve fen derslerinden muafiyet
s›nav›nda baflar›l› olmak gerekmektedir. ‹ntibak
program›nda baflar›l› olan ö¤renciler birinci s›n›fa
devam ederler. ‹ntibak program› süresi, ö¤renim
süresi sütununda gösterilen y›llara dahil de¤ildir”
bilgisi yer almaktad›r.

K›lavuzdaki tüm koflullar, yasalara ayk›r›l›¤›n
yan›nda evrensel bir meslek olan mühendislik için
ülkeden ülkeye de¤iflemeyecek kriterleri göz ard›
etmifltir. YÖK’ün mühendisli¤i yaln›zca pratisyenli¤e
indirgeyen, “mühendislik” kimli¤inde belirleyici olan
bilgi, formasyon, mühendislik eti¤i ve tasar›m unsur-
lar›n› d›fllayan bir yaklafl›ma sahip oldu¤u anlafl›l-
maktad›r.

3458 say›l› Mühendislik ve Mimarl›k Hakk›nda
Yasa’da “mühendislik veya mimarl›k tahsilini
gösteren Türk yüksek mekteplerinden verilen diplo-
malar” tan›mlamas›yla mühendis unvan› verilebile-
ce¤i belirtilmiflken, teknoloji fakültesine dönüfltürülen
mesleki ve teknik e¤itim fakültelerinde ‘mühendislik



TMMOB Yönetim Kurulu Baflkan› Mehmet
So¤anc›, 12 Eylül 2010 tarihinde yap›lacak anayasa
referandumu ile ilgili olarak 26 Temmuz 2010 tari-
hinde TMMOB örgütlülü¤üne yönelik bir mesaj
yay›mlad›.

Sevgili Arkadafllar,
Ülkemizin gündeminde anayasa de¤iflikli¤i ile

ilgili olarak 12 Eylül tarihinde yap›lacak referandum
var. 12 Eylül’e kadar TMMOB de bu gündem ile
ilgili olarak üzerine düfleni yapacakt›r.

Sevgili Arkadafllar,
27 May›s’ta bafllayan TMMOB 41. Dönem Genel

Kurul aç›l›fl konuflmas›n›n konu ile ilgili olan k›sm›nda
flunlar› söylemifltik:

Ülkemizde y›llard›r bir ‘de¤iflimden’ söz ediliyor.
‘Normallefliyoruz’ derken görülüyor ki her gün yeni
‘ola¤anüstülük’ ve ‘flok’ içerisinde yaflamak zorunda
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 güçlendiril-
mesi olan bu ‘de¤iflimin’, gelinen noktada AKP
iktidar› ile temsil edilen bir piyasac› ve gerici diktatör-
lü¤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›n-
dan 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›lan-
mas› kuruluyor. ‹ktidar›n Anayasa de¤iflikli¤i de
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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. “Kendi 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 ihtiyaçla-
r›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 hesaplaflma-
n›n yolu olarak onun devam›ndan baflka bir fley
olmayan AKP anayasas›na evet” demeyi göster-
mesin.

12 Eylül Anayasas›na da onun bir devam› olan
AKP anayasas›na da “hay›r” diyoruz. Eflitlikçi, özgür-
lükçü 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.

TMMOB: ANAYASA REFERANDUMU ‹LE ‹LG‹L‹
OLARAK TMMOB ÖRGÜTLÜLÜ⁄ÜNE
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12 Eylül Anayasas›na da onun bir devam› olan
AKP anayasas›na da “hay›r” diyoruz. Eflitlikçi, özgür-
lükçü bir anayasa ancak demokratik kat›l›m›n bütün
kanallar› aç›larak yap›labilir. Demokratik kat›l›m
olanaklar›n›n önünü açmak üzere baflta yüzde onluk
seçim baraj›, siyasi partiler ve seçim yasalar› olmak
üzere toplumun siyaset yapma olanaklar›n› engelle-
yen tüm yasalar›n de¤ifltirilmesi için bugüne kadar
oldu¤u gibi bundan sonra da mücadele edece¤iz.

Sevgili Arkadafllar,
Yönetim Kurulumuz; 10 Temmuz’da gerçeklefltir-

di¤i toplant›da referandum ile ilgili olarak 40 no’lu
karar› ald›:

Anayasa de¤iflikli¤i için 12 Eylül’de yap›lacak
Referandumla ilgili olarak “12 Eylül düzeni ile
gerçekten hesaplaflmayan hiçbir anayasa de¤iflikli¤i
ile uzlaflmayaca¤›z” bafll›kl› çal›flman›n yürütülmesi
konusunda Yürütme Kurulu’na görev ve yetki
verilmesine karar verildi.

Sevgili Arkadafllar,
12 Eylül gününe kadar hepimize bir büyük görev

düflüyor. Odalar›m›z “12 Eylül düzeni ile gerçekten
hesaplaflmayan hiçbir anayasa de¤iflikli¤i ile
uzlaflmayaca¤›z. Bu nedenle de AKP’nin anayasa
de¤iflikli¤ine ‘Hay›r’ diyoruz” sözümüzü büyütmek
ve gürlefltirmek için her türlü çabay› sürdürecektir.
‹l/‹lçe Koordinasyon Kurullar›m›z, konu ile ilgili bas›n
aç›klamas›, kapal› salon toplant›lar›, emek-meslek
örgütlerinin yerel bileflenleri ve demokrasi güçleri
ile birlikte kitlesel bas›n aç›klamalar›, mitingler gerçek-
lefltireceklerdir. Oda ve fiube Yönetim Kurullar›m›z›n,
Oda ve TMMOB delegelerimizin ve örgütlü üyele-
rimizin bu etkinlikleri büyütmek gibi bir sorumluluklar›
vard›r.

Sevgili Arkadafllar,
fiimdi “12 Eylül düzeni ile gerçekten hesaplafl-

mayan hiçbir anayasa de¤iflikli¤i ile uzlaflmayaca¤›z”
deme zaman›d›r.

fiimdi “AKP’nin anayasa de¤iflikli¤ine hay›r”
deme zaman›d›r.

Mehmet So¤anc›
TMMOB Yönetim Kurulu Baflkan›

‹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,
1 Haziran 2010’da kamuoyuna duyurdu¤umuz

ve Genel Kurul delegelerimizin oybirli¤i ile onaylad›¤›
Sonuç Bildirimizin konu ile ilgili k›sm›nda da flunlar
belirtilmiflti:

Ülkemiz, yukar›dan afla¤›ya bürokratik dönüflüm-
ler, afla¤›dan yukar›ya cemaat-tarikat a¤lar›yla
kuflat›lmaktad›r. Siyasi iktidar, her geçen gün
antidemokratik ö¤eleri biraz daha köklefltirmektedir.
Bu kapsamda son y›llarda siyasal gündemlerin önemli
bir bafll›¤›, yap›lmak istenen anayasa de¤ifliklikleri
olmufltur. Süreç içerisinde anayasada birçok de¤ifliklik
yap›lm›flt›r. Ancak bu de¤ifliklikler de 12 Eylül huku-
kunun ve karanl›¤›n›n ülkemiz üzerinden kalkmas›na
olanak sa¤lamam›flt›r. Yap›lacak de¤ifliklikler de 12
Eylül Anayasas›n›n gerici faflist niteli¤ini de¤ifltirme-
yecektir.

Anayasa de¤ifliklikleri AKP iktidar›n›n mutlaklafl-
t›r›lmas› ve kamu varl›klar› ve ülke kaynaklar›n›n
pazarlanmas› ve sat›fl›n›n önündeki hukuki engellerin
kald›r›lmas›n› amaçlamaktad›r. Öncelikli olarak biz,
“12 Eylül Anayasas›na hay›r” derken, tuza¤a
düflmeksizin “Siyasal iktidar›n ç›kar ve hedefleri
do¤rultusunda haz›rlanan anayasa de¤iflikliklerine
de hay›r” diyoruz.

Ülkemizde darbe-demokrasi ikilemi yarat›larak
neoliberal de¤iflim sürecinin üstü örtülmektedir.
Sistemin yeni düzene uyum sa¤layamayan eski
kal›nt›lar›n›n tasfiye operasyonu, derin devlete,
darbecilere karfl› demokrasi zaferi gibi gösterilmek-
tedir. Oysa darbecilikle mücadele 12 Eylül sistemi
ile mücadeledir. Gericileflme, neoliberal politikalar,
küresel kapitalizmin güç merkezlerinin güdümünde
bir Türkiye, 12 Eylül düzeninin bir sonucudur. Bu
düzenle hesaplaflmadan darbecilikle, darbecilerle
hesaplafl›lamaz.



TMMOB, D‹SK, KESK ve TTB, TBMM’de görüflü-
len, iflçi sa¤l›¤› ve güvenli¤i alan›nda olumsuz de¤iflik-
likler getiren Torba Yasa ile ilgili olarak 20 Temmuz
2010 Sal› günü saat 12:30’da TBMM Dikmen Kap›s›
önünde bir bas›n aç›klamas› yapt›.

 Çok say›da TMMOB üyesinin kat›ld›¤› aç›kla-
mada, ortak metin TTB Genel Sekreteri Feride Aksu
Tan›k taraf›ndan okundu.

Türkiye Büyük Millet Meclisi‘ne Ça¤r›m›zd›r:
TORBA YASA GER‹ ÇEK‹LS‹N, ‹fiÇ‹ SA⁄LI⁄I, ‹fi

GÜVENL‹⁄‹ H‹ZMETLER‹, TAfiERON F‹RMALARIN
KÂR HIRSINA KURBAN ED‹LMES‹N!

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu, içinde
‹flçi Sa¤l›¤› ve ‹fl Güvenli¤i ile ilgili çok önemli
maddelerin de yer ald›¤› bir "Torba Yasa" Tasar›s›‘n›
görüflmeye bafllad›.

Söz konusu Tasar›da yap›lan düzenlemelerle;
• ‹fl yeri hekimi ve ifl güvenli¤i uzman›, ortak

sa¤l›k ve güvenlik birimi ile e¤itim kurumlar›n›n
tan›mlar›n›n ‹fl Yasas›’na eklenmesi; bu tan›mlara
göre an›lan mesleki formasyonlar, tafleron hizmet
sunum kurulufllar› ile e¤itim kurulufllar›n›n Bakanl›k
taraf›ndan yetkilendirilmesi,

• ‹flçi sa¤l›¤› ve ifl güvenli¤i hizmeti sunmak üzere
ifl yeri d›fl›nda kurulacak kurulufllar›n nitelikleri,
altyap› ve personel standartlar› ile ifl yerlerinin bunlar-
dan hizmet almalar›; ifl yeri hekimi ve ifl güvenli¤i
uzmanlar›n›n da içinde bulundu¤u çal›flanlar›n görev
yetki ve sorumluluklar›, ifl yeri hekimli¤i ve ifl güvenli¤i
uzmanl›¤› e¤itimleri ile belgelendirilmeleri; bu
e¤itimlerde görev alacak e¤iticilerin nitelikleri ve
e¤itim sonunda yapt›r›lacak s›nav ile ilgili olarak
Çal›flma Bakanl›¤› taraf›ndan ilgili taraflar›n görüflü
al›narak yönetmelik ç›kart›lmas›,

• ‹fl yeri sa¤l›k ve güvenlik birimi ile ifl yeri ortak
sa¤l›k ve güvenlik biriminde görev yapacak ifl yeri
hekimlerinin ifl yerinde yapacaklar› görevler için
di¤er kanunlar›n k›s›tlay›c› hükümlerinin uygulan-
mamas›,

• Çal›flma ve Sosyal Güvenlik Bakanl›¤› Teflkilat
Yasas›’na ek yap›larak yukar›da belirtilen yetki ve
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görevlerin yasaya, ‹fl Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i Genel
Müdürlü¤ü’nün görevleri aras›na eklenmesi öngörül-
mektedir.

Bütün bu de¤ifliklik önerilerinin ortak noktas› iflçi
sa¤l›¤› ve ifl güvenli¤i hizmetlerinde görev yapacak
olan ifl yeri hekimli¤i ve ifl güvenli¤i uzmanl›¤›
yetkisinin kazan›lmas›, bu yetkinin kazan›labilmesi
için gerekli e¤itimi verecek kurulufllar›n saptanmas›
ve an›lan mesleklerin hizmet sunum yöntemlerinin
Çal›flma ve Sosyal Güvenlik Bakanl›¤› taraf›ndan
belirlenmesine yöneliktir.

Öncelikle belirtmek isteriz ki; ifl kazas› ve meslek
hastal›klar›na iliflkin say›sal veriler göstermektedir
ki, personel ve altyap› eksikliklerinin de etkisiyle,
an›lan Bakanl›k ilgili yasa ile kendisine verilen görevleri
bile yerine getirememektedir.

Nitekim; Türkiye Cumhuriyeti Ulusal ‹fl Sa¤l›¤›
ve Güvenli¤i Politika Belgesi (2009-2013) bafll›kl›
Raporda “Bir ülkede meslek hastal›klar›n›n görülme
s›kl›¤› çal›flan nüfusun binde 4-12’si aras›nda
de¤iflmektedir. Buna göre Türkiye’de 30.000-
100.000 aras›nda meslek hastal›¤› beklenmektedir.
Ancak SGK istatistiklerine göre 2007 y›l›nda 1.208
meslek hastal›¤› vakas› tespit edilebilmifltir” saptamas›
yap›larak belirlenemeyen, dolay›s›yla uygun tedavisi
yap›larak sahip oldu¤u özlük haklar› kendisine
verilmeyen on binlerce iflçinin varl›¤› itiraf edilmifltir.

Öte yandan, yine kay›t d›fl› istihdam ve eksik
verilerle oluflturulmufl SGK istatistiklerine göre, 2007
y›l›nda toplam 80.602 ifl kazas› ve 1208 meslek
hastal›¤› sonucu 1044 kifli yaflam›n› yitirmifl, 1956
kifli ise sakat kalm›flt›r. Ülkemizde günde ortalama
üç iflçi yaflam›n› yitirmekte, befl iflçi sürekli ifl göremez
duruma gelmektedir.

Bütün bu tablonun de¤ifltirilebilmesi, iflçi sa¤l›¤›n›n
korunup, ifl güvenli¤inin sa¤lanmas› için bu alanda
gerekli önlemlerin al›nmas›; bu kapsamda nitelikli
ifl yeri hekimli¤i ve ifl güvenli¤i uzmanl›¤› hizmetlerinin
iflyerlerinde bulunmas›n›n sa¤lanmas› gerekmektedir.
Oysa bugün söz konusu kurumsal yap›lar›n zay›flat›l-
mas› ve bu hizmetlerin kâ¤›t üzerinde b›rak›lmas›na
yönelik bir giriflimle karfl› karfl›yay›z.

TMMOB, KESK, D‹SK VE TTB’DEN ÇA⁄RI:
“TORBA YASA GER‹ ÇEK‹LS‹N”
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yerde ikinci bir görev yapmalar›na elveriflli bulundu¤u
tabip odalar› idare heyetince kabul edilmedikçe her
ne suretle olursa olsun, di¤er bir kurum ve ifl yerinin
tabipli¤ini alamazlar.” hükmü devre d›fl› b›rak›lmaya,
Türk Tabipleri Birli¤i’nin ifl yeri hekimli¤i alan›ndaki
yetkileri k›s›tlanmaya çal›fl›lmaktad›r.

Tasar› ile yarg›n›n daha önce verdi¤i iptal kararla-
r›na ra¤men “ifl güvenli¤i uzman›” kavram› getirilme-
ye çal›fl›lmaktad›r. ‹fl güvenli¤i konusunda bir yeterlilik
tan›mlamas› yap›lacaksa “ifl güvenli¤i mühendisi”
kavram› d›fl›nda bir kavram yaratmaya gerek yoktur.
Mühendisler yapt›klar› iflin bilime, teknolojiye ve
hukuka uygunlu¤u konusunda meslek odalar› vas›tas›
ile ve yarg› yolu ile denetlenirler. Ald›klar› akademik
e¤itimin kazand›rd›¤› bilginin ve de¤erlerin korunmas›
da odalar› arac›l›¤› ile yaflam boyu meslek içi e¤itim
ve meslekte geliflim çal›flmalar› ile sa¤lanmaktad›r.
Dolay›s›yla, meslek odalar› bu yap›n›n vazgeçilmez
örgütlü yap›lar›d›r. Siyasal iktidar bunu alg›lamak
zorundad›r.

Siyasal iktidar, bu düzenlemeyle iflçi sa¤l›¤› ve ifl
güvenli¤i alan›n›n vazgeçilmez yap›lar› olan Türk
Tabipleri Birli¤i ile Türk Mühendis ve Mimar Odalar›
Birli¤i’nin rolünü d›fllamaya, s›radanlaflt›rmaya
çal›flmaktad›r. E¤itim dâhil olmak üzere iflçi sa¤l›¤›
ve güvenli¤i bir pazar haline getirilmekte ve can
pazar›na dönüfltürülmektedir.

Bu düzenlemelerin amac›; iflçi sa¤l›¤› ve güvenli¤i
alan›n› tümüyle piyasaya açmak, bu alandaki tafleron
firmalara rant ve kâr alan› sa¤lamakt›r.

Halk›n oylar›yla seçilen Türkiye Büyük Millet
Meclisi’ne bir kez daha ça¤r›da bulunuyoruz:

“Torba Yasa” geri çekilsin,
‹flçi sa¤l›¤›, ifl güvenli¤i hizmetleri, tafleron firma-

lar›n kâr h›rs›na kurban edilmesin!

Yüksekö¤retim alan›nda hiçbir yetkisi bulunma-
yan ve örgütlenmesinde de buna uygun olarak
herhangi bir kadrosu mevcut olmayan Çal›flma ve
Sosyal Güvenlik Bakanl›¤›, TBMM’de görüflülmekte
olan Torba Yasa ile hekimlerin ifl yeri hekimi olabilmesi
ya da mühendislerin ifl güvenli¤i uzman› olabilmesi
için almalar› gereken e¤itimi belirleyen, bu e¤itimleri
verecek kurulufllar› yetkilendiren ve e¤itimler sonunda
s›navlar› yaparak ya da yapt›rarak hekim ve mühen-
disleri ifl yeri hekimi/ifl güvenli¤i uzman› olarak
çal›flabilmesi için belgelendiren kurum haline
gelmektedir.

Daha önce yap›lan yasa ve yönetmelik düzenle-
meleri ile istedi¤i sonucu elde edemeyen ve bu
alanda yetkisi bulunmad›¤› yarg› kararlar›yla tespit
edilen Çal›flma ve Sosyal Güvenlik Bakanl›¤› bu kez
Torba Yasa ile söz konusu yetkileri kazanmaya
çal›flmaktad›r. Bu noktada, an›lan Bakanl›¤›n hukuka
ayk›r› düzenlemelerine güvenerek ifl yeri hekimli¤i
ve ifl güvenli¤i uzmanl›¤› e¤itimi ve tafleronluk
hizmetlerinde faaliyet göstermek üzere kurulan
flirketlerin ma¤duriyet belirterek yasal düzenleme
talep etmeleri hiçbir biçimde kabul edilemez. Bu
alanda yap›lacak bütün düzenlemelerin insan yaflam
ve sa¤l›¤› ile do¤rudan ba¤› dikkate al›narak yaflam
ve sa¤l›k hakk›n› gelifltirecek flekilde düzenlenmesi
zorunludur. Aksine düzenlemeler Anayasa’n›n yaflam
hakk›n› koruyan 17. maddesi baflta olmak üzere
temel haklar› düzenleyen birçok hükmüne ayk›r›
olacakt›r.

Tasar›’da yer alan düzenlemeye göre ifl yeri
hekimlerinin bu görevlerini yapmalar› s›ras›nda
“di¤er kanunlar›n k›s›tlay›c› hükümleri uygulanmaz”
denilmekle asl›nda 6023 say›l› Türk Tabipleri Birli¤i
Yasas›’n›n 5. maddesindeki "...ifl yeri tabipleri;
çal›flt›klar› yerlerin sa¤l›k hizmetlerinin baflka bir
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