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TMMOB 43. Dönem Yönetim Kurulu Kararlarından...
11 Temmuz 2015 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında;
TMMOB ve bağlı Odalarımız hakkında yazılı/görsel basın ve 
sosyal medya üzerinden yürütülen karalama kampanyasına 
karşı gerekli hukuki girişimlerde bulunulmasına,
2015-2016 Öğretim yılı içinde TMMOB Teoman Öztürk 
Öğrenci Evi ve Sosyal Tesisi’nde kalacak öğrenciler için 
katkı payının belirlenmesi; elektrik ve aydınlatma için 
ihtiyaç duyulan malzemelerin temin edilmesi; yeni döneme 
hazırlık anlamında bakım, onarım işlerinin yapımı ile ilgili 
harcamalar yapma konularında Yürütme Kuruluna görev ve 
yetki verilmesine,
Bartın İl Koordinasyon Kurulu Sekreterliğine Elektrik 
Mühendisleri Odası Bartın İl Temsilcisi Cahit Bilal’in 
atanmasına, Sekreterya hizmetlerinin Elektrik Mühendisleri 
Odası Bartın İl Temsilciliği tarafından yürütülmesine,
11.07.2015 tarihi itibarı ile istifa eden TMMOB Hukuk 
Danışmanı Nurçin Soykut’un istifasının uygunluğuna, yasal 
haklarının ödenmesine, TMMOB’deki çalışma süresi boyunca 
örgütümüze verdiği katkılardan dolayı teşekkür edilmesine,
1 Ağustos 2015 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında;
7 Haziran Genel Seçimleri sonrası AKP eli ile oluşturulan siyasi 
atmosfer içerisinde Suruç Katliamı ile başlayan ve ülkemizin 
savaş, şiddet, baskı ortamı içerisine sokulması ile devam eden, 
insanlarımızın öldürüldüğü karanlık gidişata dur demek için; 
savaşa karşı barışı; baskı, şiddet ve zora karşı demokrasiyi 
hakim kılmak için; insanımızın kardeşçe bir arada yaşamasını 
savunmak için; eşit, özgür, demokratik, laik, bağımsız bir Türkiye 
mücadelesini yükseltmek için; bölgemizde emperyalist işgal ve 
savaş politikalarına karşı halkların kardeşliğini büyütmek için 
kapalı salon/açık hava toplantılarının düzenlenmesine, emek 
meslek örgütleri ve demokrasi güçleri ile ortaklaşa eylem ve 

etkinliklerde bulunmak üzere görüşmelerde bulunulmasına; 
bunlara yönelik her türlü iş ve işlemi gerçekleştirmek konusunda 
Yürütme Kuruluna görev ve yetki verilmesine,
TMMOB 43.Dönem III.Danışma Kurulu toplantısının 12 Eylül 
2015 Cumartesi günü Saat 10:00’da yapılmasına, toplantının 
organizasyonu için Yürütme Kuruluna görev ve yetki verilmesine;
2015-2016 öğretim dönemi içerisinde TMMOB Teoman Öztürk 
Öğrenci Evi ve Sosyal Tesislerinde konaklayacak öğrenciler için 
katkı payının kişi başına 400 TL/ay olarak kabul edilmesine,
22  Ağustos 2015 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu 
toplantısında;
4 Ağustos 2015 tarih ve 29435 sayılı Resmi Gazete‘de 
yayımlanan, Grizu gazı ve/veya yanıcı gazlar veya tozlar nedeniyle 
muhtemel patlayıcı ortama sahip yeraltı kömür ocakları ile bu tip 
madenlerin yerüstü tesislerinde bulunan teçhizat ve koruyucu 
sistemler hakkındaki 2015/7966 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 
iptali için dava açılmasına,
1 Eylül Dünya Barış Günü’nde emek ve demokrasi güçleri 
ile birlikte  açık ya da kapalı alanda yapılacak miting, basın 
açıklaması v.b. etkinliklere destek vermeye, bağlı birimlerimizin 
ve üyelerimizin katılımlarının sağlanması için gerekli çalışmaların 
İl Koordinasyon Kurullarımız aracılığıyla yürütülmesine,
Soma Katliamı ile ilgili inceleme ve raporlama çalışması 
yapmak üzere Mehmet Torun (TMMOB), Serdar Ömer 
Kaynak (Maden M.O),  Hüsnü Meydan (Maden M.O), Ayhan 
Kösebalaban (Jeoloji M.O), M.Kemal Sarı (Elektrik M.O), 
Nazmiye Uzun  (Kimya M.O), Bedri Tekin (Makina M.O) ile 
heyet oluşturulmasına ve isimlerin Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı’na bildirilmesine,
EKSEN Sendikası Genel Başkanı Mustafa Güçlü’nün 7 Ağustos 
2015 tarihli Vahdet Gazetesi’nde yer alan beyanları ile ilgili 
hukuki işlemlerin başlatılmasına,
KARAR VERİLDİ.
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Türkiye tehlikeli bir çatışma ve savaş ortamına sürüklenerek, 
halklarımızın yıllarca unutamayacağı, büyük acılar yaşayacağı 
bir süreçte ilerlemektedir.

7 Haziran Milletvekili Genel Seçimleri sonrası TBMM’de 
çoğunluğu yitiren siyasi iktidar, kendi ödemesi gereken siyasi 
bedeli ülkeyi sürüklediği savaş ortamıyla yurttaşlarımıza 
ödetmektedir. İstifa etmiş “geçici” bir hükümet eliyle Türkiye 
yeniden çatışmanın içine itilmiştir. Yeniden kan ve gözyaşı 
ülkemizin dört bir yanını sarmıştır.

Seçimler ülkemizde uzun yıllardır ilk defa halkın büyük 
çoğunluğunun, %95’inin temsil edildiği bir parlamento ortaya 
çıkarmıştır. Bu kompozisyon öncelikle halkın 12 Eylül artığı, 
antidemokratik seçim sistemine karşı kazandığı önemli bir 
başarıdır.

Seçim sonucunu hazmedemeyen ve iktidarını paylaşmak 
istemeyen AKP, başta Cumhurbaşkanlığı sarayı ve savaş 
isteyen çevrelerden aldığı destekle koalisyon seçeneklerini 
işlevsizleştirmeye, parlamentoyu devre dışı bırakmaya 
çabalamaktadır. Suruç katliamıyla başlayan kirli senaryo 
ülkeyi kana ve gözyaşına sürüklemiştir. Ülkenin her yanından 
ağıtlar yükselirken, ülke adım adım savaşa sürüklenirken 
TBMM tatile sokulmuş, milletvekilleri dağılmış, seçim 
sonuçları kurnazlıkla atılan adımlarla işlevsizleşmiştir. Tüm 
güç tek başına iktidar heveslisi, iktidarını geri almak ve 
pekiştirmek için savaşmaktan, acılardan çekinmeyen bir 
kişinin eline teslim edilmiştir.

Seçim sonuçlarına saygı gösterilmeli 
ve parlamento derhal görevinin başına 
dönmelidir. Şimdi tatil yapma zamanı 
değildir!

Muhale fe t  par t i l e r i  seç im önces i 
beyanlarıyla emek düşmanı politikalara, 
taşeronlaşmaya, açlık sınırının çok altındaki 
emekli maaşlarına ve asgari ücrete son 
vereceklerinin, AKP’den Suriye ve savaş 
politikalarının, ayakkabı kutularının, 
sokaklarda öldürülen çocukların hesabını 
soracaklarının sözünü vermişlerdir. Gün 
akan kanı durdurma ve verdikleri sözleri 
tutma günüdür.

Çözüm demokrasidedir, parlamentodadır. Seçmen görevini 
yapmış ve büyük bir sağduyuyla antidemokratik seçim 
kanununu da ezip geçerek AKP’yi devirmiştir.

Barıştan, emekten ve demokrasiden yana olan milletvekilleri 
parlamentoya dönmeli, bunların düşmanı olanları çok 
meraklı oldukları tatilleriyle başbaşa bırakmalı, halklarımıza 
deşifre etmelidirler.

Suruç’ta 32 insanımızın öldürüldüğü katliamın ardından 
hükümetin attığı her adım ülkeyi uçurumun eşiğine 
getirmiştir. Suriye başta olmak üzere Ortadoğu’ya yönelik 
savaşı kışkırtan politikaları sorgulanan hükümet, bu 
politikaları daha da derinleştirmeyi, savaşı ülke içine de 
taşımayı tercih etmektedir.

Anayasaya ve uluslararası hukuka aykırı “İç Güvenlik 
Yasası”nın da sınırlarını aşan polis devleti uygulamaları 
ülkemizde demokrasinin son kırıntılarını da ortadan 
kaldırmıştır.

Bu politikalardan emek örgütleri ve emekçiler de nasibini 
almış, sendika binaları basılmış, grevler yasaklanmış, hak 
mücadeleleri polis şiddeti ve baskısıyla engellenmeye 
çalışılmıştır.

İktidarını kaybeden AKP-Cumhurbaşkanı uyguladığı 
ayrıştırma politikasının bir devamı olarak emek ve meslek 
örgütlerini de hedef göstermektir. “Terörü destekleyen 
sözde STK’lar” denilerek en yüksek makamlardan emekten, 

DİSK-KESK-TMMOB-TTB: SAVAŞ VE BASKI POLİTİKALARINA İNAT 
BARIŞI SAVUNACAĞIZ!

DİSK, KESK, TMMOB ve TTB, 7 Haziran Genel Seçimleri sonrası AKP eli ile oluşturulan siyasi atmosfer içerisinde 
Suruç Katliamı ile başlatılan ve ülkenin savaş, şiddet, baskı ortamı içerisine sokulması ile devam eden sürece ilişkin olarak 
5 Ağustos 2015 tarihinde bir basın toplantısı düzenledi.

Ankara’da DİSK Genel-İş Merkezi’nde düzenlenen basın toplantısına, DİSK Başkanı Kani Beko, KESK Eş Başkanları 
Lami Özgen ve Şaziye Köse, TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, TTB Merkez Konsey Başkanı Bayazıt 
İlhan katıldı.
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barıştan, demokrasiden yana kurumlar hedef haline 
getirilmekte, suç örgütü gibi gösterilmeye çalışılmaktadır.

Kürt sorununun barış ve müzakereler yoluyla çözümüne dair 
AKP’nin tüm oyalamacı ve pragmatist yaklaşımına rağmen 
ağır aksak yürüyen süreç 7 Haziran seçimlerine birkaç ay kala 
bizzat Cumhurbaşkanı tarafından tümden rafa kaldırılmıştır. 
Seçimlere yaklaştıkça gerilim tırmandırılmış, çatışma 
ortamı yaratılmaya çalışılmıştır. Diyarbakır, Mersin, Adana 
bombalamaları, çeşitli linç girişimleri ve benzer karanlık 
bazı girişimlere rağmen istediklerini elde edemeyenler 7 
Haziran’dan sonra bir kez daha düğmeye bastılar.

Suruç katliamından sonra IŞİD’e karşı hava harekatı ve 
gözaltı operasyonu başlattıklarını söyleyen AKP’nin o günden 
sonra IŞİD’ten bir kelime dahi bahsetmemesi manidardır. 
IŞİD’e verdikleri dolaylı-direkt destek nedeniyle içte ve 
dışta iyice yıpranan AKP göstermelik kimi girişimlerle oluşan 
havayı dağıtmak, lehine çevirmek ve asıl operasyonun 7 
Haziran’da tercihini barış ve demokrasiden yana yapanlara 
yönelik olduğunu gizlemek istemektedir.

Bu gidiş halklarımız için tehlikelidir ve kirli bir oyundur.

DİSK, KESK, TMMOB ve TTB olarak bu oyuna, tehditlere 
boyun eğmeyeceğimizin de bilinmesini istiyoruz. AKP’nin 
otoriter rejimini kabul etmedik, etmeyeceğiz. Çocuklarına 
paralı askerlik yaptırıp halkın çocuklarını çatışma ortamına 
sürüklemelerine izin vermeyeceğiz. Savaşta en büyük bedeli 
ödeyen biz emekçilerin daha fazla yoksulluğa, ezilmeye ve 
güvencesizliğe tahammülü yoktur.

Gidişattan kaygılıyız… Yitip giden geleceğimizdir. Tarih 
uzun yıllar iktidarda kalanların iktidarlarının sonuna doğru 
geldiklerinde her tür çılgınlığı yapabildiklerinin örnekleriyle 
doludur.

İktidar ve rant hırslarını gizleyip bizleri çatışmanın ve savaşın 
kaçınılmaz olduğuna inandırmak, kabullendirmek istiyorlar. 
Biliyorlar ki, bizler istemezsek ve karşı durursak başarılı 
olamazlar.

Bu çerçevede bizler, 7 Haziran Genel Seçimleri sonrası AKP 
eli ile oluşturulan siyasi atmosfer içerisinde Suruç Katliamı ile 
başlatılan ve ülkemizin savaş, şiddet, baskı ortamı içerisine 
sokulması ile devam eden, insanlarımızın öldüğü karanlık 
gidişata dur demek için barış ve demokrasi mücadelesini her 
zamankinden daha fazla yükseltecek ve yaygınlaştıracağız.

İktidarlarını sağlama almak için her gün bir ittifak bozup 
yeni bir ittifak kuran gerici, faşist cepheye ve sömürüye, 
taşeronlaştırmalara, güvencesizliğe karşı emek ve demokrasi 
güçleri birlikte ve ortak mücadeleyi geliştireceğiz. 

Bu çerçevede;

Kürt sorununda; ölüm, kan ve gözyaşı dışında bir sonuç 
üretmeyen savaş/şiddet odaklı politikalar derhal terkedilmeli, 
barışçıl ve demokratik yollarla çözüm için gerekli adımlar 
derhal atılmalıdır. Çatışmalar derhal durdurulmalıdır.

IŞİD başta olmak üzere ulusal/uluslararası cihatçı örgütlere 
yapılan askeri, ekonomik, siyasi yardımlara son verilmelidir.

Düşünce ve ifade özgürlüğünün askıya alındığı, olağanüstü 
hal rejimi uygulamalarına derhal son verilmelidir.

Bizler çatışmanın durması ve demokratik bir ülkeyi el 
birliğiyle kurmak için buradayız. Savaş çığlığı atanlara ve 
savaş cephesine karşı ülkemizde ve bölgemizde kalıcı barışın 
sağlanması ve güçlü bir barış cephesinin oluşturulması 
için tüm demokrasi ve barış güçlerini ortak mücadeleye 
çağırıyoruz!

DİSK-KESK-TMMOB-TTB olarak kendi sorumluluklarımızın 
farkındayız; sandıkta kaybeden AKP’nin tek adam 
diktatörlüğüne dayalı bir rejim inşa etme hevesini savaş 
ve sıkıyönetim politikalarıyla hayata geçirmesine izin 
vermeyeceğiz.

Savaşa karşı barış; baskı, şiddet ve zora karşı özgürlükler ve 
demokrasi mücadelesini yükselteceğiz…

Suruç’ta bugün Kobane’nin yeniden inşa sürecine 
destek olmaya giden SGDF’li gençlere yönelik alçakça 
bir saldırı oldu. Saldırıda onlarca gencimizi kaybettik. 
Yüzlercesi yaralandı. Kaybettiğimiz gençlerin ailelerinin 
ve sevdiklerinin acısı bizim de acımız. Yaralı gençlerimize 
acil şifalar diliyoruz.

İçimiz yandı. Öfkemiz çok büyük. 

Katilleri de, bu ortamı hazırlayanları da aslında herkes 
çok iyi biliyor. Emperyalizmin çıkarları ile Ortadoğu 
halklarına kan kusturanlar, katilleri bu ülke coğrafyasında 

kollayanlar, besleyenler ve işbirliği içinde olanlar bu 
katliamın gerçek sorumlularıdır.
Eşit, özgür demokratik bir Türkiye mücadelesi verenler; 
“Kahrolsun emperyalizm, yaşasın halkların kardeşliği” 
diyenler, bu katliamın hesabını er geç soracaktır.
TMMOB Suruç katliamının sorumlularının açığa 
çıkarılması ve hesabının sorulmasına yönelik olarak tüm 
örgütlü gücüyle mücadelesini sürdürecektir.

Mehmet Soğancı
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
20 Temmuz 2015 

SURUÇ KATLİAMINI ÖFKEYLE KINIYORUZ
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DİSK, KESK, TMMOB, TTB adına KESK Eş Genel 
Başkanı Şaziye KÖSE tarafından okunan basın açıklaması 
metni şöyle:

SARAY ÜLKEYİ YAKIYOR, MECLİS TATİL YAPIYOR!

7 Haziran Genel Seçimleri ile çoğunluğu yitiren, Recep 
Tayyip Erdoğan’ı Başkanlığa taşıyamayan siyasi iktidar, 
hazmedemediği seçim sonuçlarının bedelini yurttaşlarımıza 
ödetmek için düğmeye basmıştır.

Suruç katliamıyla başlayan kirli senaryoda, AKP oyunu 
2-3 puan artırmanın hesaplarını yaparken ülkenin dört bir 
yanından ölüm haberleri gelmektedir. 

Türkiye seçilmemiş, istifa etmiş, geçici bir hükümet eliyle 
uçuruma sürüklenmektedir.

Sandıkta kaybettikleri oyları savaş mevzilerinde  kazanmayı 
planlayanlar, kan ve ceset fışkıran bu toprakları bir kez daha 
kan ve gözyaşı ile sulamaktan çekinmemektedir. 

Suruç’ta 32 insanımızın öldürüldüğü katliamın ardından 
hükümetin attığı her adım ülkeyi uçurumun eşiğine 
getirmiştir.

Suriye başta olmak üzere Ortadoğu’ya yönelik savaşı 
kışkırtan, politikaları sorgulanan hükümet, bu politikaları 
daha da derinleştirmeyi, savaşı ülke içine de taşımayı tercih 
etmektedir.

Hırsızl ık operasyonlarında evlatlarına ifade bile 
verdirmeyenler, bu ülkenin yoksul, emekçi çocuklarına 
“şehadet kıyamete kadar” diyerek onları feda edeceklerini 
utanmadan, sıkılmadan itiraf etmektedirler.

Anayasaya ve uluslararası hukuka aykırı “İç Güvenlik 
Yasası”nın da sınırlarını aşan polis devleti uygulamaları 
ülkemizde demokrasinin son kırıntılarını da ortadan 
kaldırmıştır.

Bu politikalardan emek örgütleri ve emekçiler de nasibini 
almış, sendika binaları basılmış, grevler yasaklanmış, hak 
mücadeleleri polis şiddeti ve baskısıyla engellenmeye 
çalışılmıştır.

Suruç Katliamı’ndan sonra IŞİD’e karşı hava harekâtı ve 
gözaltı operasyonu başlattıklarını söyleyen AKP’nin o günden 
sonra IŞİD’ten bir kelime dahi bahsetmemesi manidardır. 
AKP, çeşitli biçimlerde desteklediği IŞİD’i ve benzeri çeteleri 
değil emekten, barıştan, demokrasiden yana güçleri “terörist” 
olarak yaftalamaktadır.

DİSK, KESK, TMMOB, TTB: SARAY ÜLKEYİ YAKIYOR, MECLİS TATİL YAPIYOR!

DİSK, KESK, TMMOB ve TTB Genel Başkanlarının katılımıyla 14 Ağustos 2015 saat 12.00’de TBMM Dikmen Kapısı 
girişinde bir basın açıklaması yapılarak Meclis göreve çağrıldı.
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Bu ülkenin Cumhurbaşkanı, ırkçı-mezhepçi ayrımcılığı 
bizzat kendi ağzından yaygınlaştırmakta, halkların arasında 
kin ve düşmanlık tohumları ekmeye çalışmaktadır.

Ülkenin her yanından ağıtlar yükselirken, ülke adım 
adım savaşa sürüklenirken TBMM tatile sokulmuş, ülke 
seçilmemiş bir hükümet ve o hükümete hükmeden tek bir 
kişi tarafından fiilen yönetilmeye başlanmıştır.

Halkın %95’inin temsil edildiği bir meclis işlevsizleştirilerek, 
ülkenin geleceği, kendi tek adam diktatörlüğü için hiçbir 
çılgınlıktan kaçınmayacağı belli olan bir kişinin eline teslim 
edilmiştir. Düne kadar “sandık iradesi” diyenler bugün seçim 
sonuçlarını yok saymakta, fiili bir tek adam diktatörlüğü 
süreci işletmektedir.

Seçim sonuçlarına saygı gösterilmeyecekse, seçimler niye 
yapılmıştır? Ülke bu kadar kritik bir dönemden geçerken 
milletvekilleri neden tatil yapmaktadır? Gün tatil yapma 
günü değil sarayları korumak için tüm ülkeyi ateşe atan bu 
çılgınlığa son verme günüdür.

TBMM derhal toplanmalı ateşe benzin değil su taşımalıdır. 
Bunun yolu bellidir:

Kürt sorununda; ölüm, kan ve gözyaşı dışında bir 
sonuç üretmeyen savaş/şiddet odaklı politikalar derhal 
terkedilmeli, barışçıl ve demokratik yollarla çözüm için 
gerekli adımlar derhal atılmalıdır. Çatışmalar derhal 
durdurulmalıdır.

IŞİD başta olmak üzere ulusal/uluslararası cihatçı örgütlere 
yapılan askeri, ekonomik, siyasi yardımlara son verilmelidir.

İç Güvenlik Yasası ve Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri 
Yönetmeliği başta olmak üzere, düşünce ve ifade 
özgürlüğünün askıya alındığı, olağanüstü hal rejimi 
uygulamalarına derhal son verilmelidir.

Bizler emek ve meslek örgütleri olarak sadece seçim sonrası 
gelişmelerle ilgili değil, seçimlerden önce verilen sözlerin 
yerine getirilmesi için de TBMM’ni toplanmaya çağırıyoruz. 
Meclis Başkanı, AKP ve Saray’ın talimatları doğrultusunda 
hareket etmeyi bırakmalı, yetkisini kullanarak TBMM’yi 
derhal toplamalıdır.

Muhalefet partileri seçim öncesi beyanlarında işçilere ve 
emekçilere de çeşitli sözler vermişlerdir. Taşeronlaştırmaya 
son verilmesi, açlık sınırının çok altındaki emekli 
maaşlarının ve asgari ücretin artırılması gibi emeğe 
yönelik sözlerin tutulması gibi konularla ilgili çalışmalara 
derhal başlanmalıdır. Kamu emekçilerinin doğal hakları 
olan grevli, toplu iş sözleşmeli sendika hakkı bir an önce 
yasalaştırılmalıdır.

Bu ülkede adı konulmamış bir başka savaş da çalışma 
yaşamında yaşanmaktadır. Her gün oluk oluk işçilerin kanı 
akmaktadır. 2015 yılında bugüne kadar 1000 civarında 
işçi kardeşimiz hayatını kaybetmişken iktidar partisi hiçbir 
şekilde bu kandan rahatsızlık duymamaktadır. İşçi sağlığı 
ve iş güvenliği önlemleri alınmadığı için hiçbir işverenin 
üzerine “kararlılıkla” gidildiği, kolluk kuvvetlerinin ve tüm 
devletin seferber olduğu görülmemiştir. İşçiler bu toprakların 
insanı, bu ülkenin yurttaşı değil midir? Kendi dışındaki 
herkesi “terör” ile suçlayan AKP,  işçilere karşı sistematik 
terörü görmezden gelmekte, aksine cinayetleri kolaylaştıran 
adımlar atmaktadır. Geçici hükümetin madenlerdeki 
teçhizatların yenilenmesini 5 yıl ertelemesi, işçinin canının 
bu iktidarı gözünde hiçbir kıymetinin olmadığının kanıtıdır. 
Geçici hükümetin bu kararını meclisten döndürmek 
mümkündür ve TBMM işçi kanını akıtılmasına son vermek 
için de derhal toplanmalıdır.

Kısacası, barıştan, emekten ve demokrasiden yana olan 
milletvekilleri parlamentoya dönmeli, bunların düşmanı 
olanları çok meraklı oldukları tatilleriyle başbaşa bırakmalı, 
halklarımıza deşifre etmelidirler.

DİSK, KESK, TMMOB ve TTB olarak buradan bir kere 
daha ilan ediyoruz: 

Bizler AKP’nin otoriter rejimini kabul etmedik, etmeyeceğiz.

Bizler çocuklarına paralı askerlik yaptırıp halkın çocuklarını 
feda etme planlarına izin vermeyeceğiz.

Bizler bu ülkenin alınterimizle var ettiğimiz kaynaklarının, 
Ortadoğu’da ve Türkiye’de kan dökmek için, savaş için 
kullanılmasına direneceğiz. 

Bizler AKP’nin halkı din, dil, ırk, cinsiyet eksenli ayrıştırma 
politikalarına teslim olmayacağız.

Bizler evlatlarımızı saraylara, emeğimizi hırsızlara teslim 
etmeyeceğiz.

Bu iktidarın, bu savaşların, yoksulluklarla ve güvencesizlikle 
kuşatılmış yaşamlarımızın ve bu korkunç düzenin eseri olan 
ölümlerimizin kader/fıtrat olmadığını biliyoruz.

Bizler dün olduğu gibi bugün de, hatta dün olduğundan 
da yüksek sesle sokaklarda, meydanlarda, işyerlerinde 
taleplerimizi haykırmaya devam edeceğiz.

Bu karanlık gidişata dur demek için eşitlik, adalet, barış 
ve demokrasi mücadelesini her zamankinden daha fazla 
yükseltecek ve yaygınlaştıracağız.

Savaşa karşı barışı; baskı, şiddet ve zora karşı özgürlükleri 
ve demokrasiyi; hırsızlığa ve sömürüye karşı emeğin 
mücadelesini yaşamın her alanında yükselteceğiz…
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İkinci Büyük Emperyalist Savaşı, 1 Eylül 1939 günü Nazilerin 
Polonya’yı işgaliyle başladı. Ardında elli iki milyon ölü, 
milyonlarca yaralı, sakat ve moloz yığını haline gelmiş kentler 
ile büyük bir acı ve gözyaşı bıraktı. İnsanlık tarihinin bu en 
acımasız, en kanlı ve en kirli savaşının başladığı gün, yani 1 
Eylül, Dünya Barış Günü olarak kabul edildi.

1 Eylül 2015 Türkiye’sinde Dünya Barış Günü’nde Barış 
Gününüz kutlu olsun diyebiliyor muyuz?   

Ülkemiz yeniden yangın yerine döndü. Çatışma, gözyaşı ve acı 
dört bir yanımızı sardı. Böylesi bir ortamda giriyoruz Dünya 
“Barış” Günü’ne...  

ABD gibi  küresel  emperyalist  güçlerin isteği  ve 
yönlendirmesiyle, uzun süredir Suriye ve Irak’ta savaş 
sürüyor. Hala kadınlar, çocuklar, gençler ölüyor, sakat 
kalıyor, salgın hastalıklar, evsizler, sığınmacılar çoğalıyor. 
Çağdışı cihatçı IŞİD vb örgütler en çok kadınların hayatını 
cehenneme çeviriyor, Ortadoğu halklarına dünyayı dar ediyor.  
Milyonlarca savaş mağduru çok kötü koşullarda hayatlarını 
sürdürmeye çalışıyor, binlercesi, çıktığı umuda yolculuk adı 
verilen göç yollarında can veriyor

En tepedeki demokrasi tanımaz, iktidar saplantılı akıl, 
Suriye’deki savaşa nasıl benzin döktüyse, ülkemizde de 
çatışmaları başlatıp büyüterek, kan ve gözyaşı üzerinden 
iktidarını sürdürmeye çalışıyor. 

Her yer yanıyor, yüreklerimiz de! Hiç iyi değiliz! 

Yüksek katılımlı Haziran genel seçimlerinde çıkan sonuç 
Saray’dakinin tüm hesaplarını alt üst etti. Huzuru ve istikrarı 
400 vekil şartına bağlayanlar, istediklerini alamayınca zor 
kullanmaya başladılar! Son yıllarda tüm ülkeye iyi gelen 
çatışmasızlık bitirildi. Ülkenin en güzel gençleri Suruç’ta 
katlettirildi. Silopi, Tatvan, Nusaybin, Lice, Silvan, Varto’da 
büyük çatışmalar yaşandı, ortalık kan gölüne döndü. 
Hastaneler, sağlık çalışanları saldırıya uğradı, aciller dahil 
sağlık hizmetlerine erişim sağlanamadı. 

Bu savaş bizim savaşımız değil, savaşa mecbur olan AKP’nin 
ve halka rağmen yönetim darbesi yaparak anayasal suç işleyen 
Saray’ın savaşıdır.

Bu çılgınlıkta ısrar etmek ülkemizi çıkmaz bir felakete 
sürükleyecek, halklarımızı hedef haline getirecektir. Ortadoğu 
iç savaşlarla, etnik ve dini boğazlaşmalarla debelenirken, 
Türkiye de bu kaosun parçası olarak Reyhanlı’da, Roboski’de, 
Suruç’ta yaşanılanlar gibi daha büyük acılarla yüz yüze 
kalacaktır.

Bizler, bir can daha yitmesin, salgın hastalıklar, sakatlıklar 
toplu ölümler olmasın, insanlar evlerini terk etmesin, doğaya 
kıyılmasın diye bu çılgınlığı durdurmak istiyoruz. Dahası 
Suruç Katliamı’nı gerçekleştirenlerin, Ortadoğu’da savaş 
suçu işleyenlerin, cihatçı çeteleri besleyenlerin ortaya çıkarılıp 
cezalandırılması gerektiğini söylüyoruz. Akan kan, toprağa 
düşen canlar üzerinden iktidar ve oy hesabı yapanları bin 
kez lanetliyoruz…
Bizler, Kürt sorununda; ölüm, kan ve gözyaşı dışında bir 
sonuç üretmeyen savaş/şiddet odaklı politikaların derhal terk 
edilmesini, barışçıl ve demokratik yollarla çözüm için gerekli 
adımların acilen atılmasını istiyoruz. 
Barışa dair tüm çabalar, eylemler yaşamsaldır.
Ülkenin dört bir yanında barışı sahiplenecek ve barışa ses 
vereceğiz. Bu yıl 1 Eylül Dünya Barış Günü’nde alanlara 
çıkmak, ses çıkartmak, halka gerçekleri anlatmak her 
zamankinden daha önemli ve anlamlıdır.
Hiçbir zaman unutulmasın ki, bu ülkedeki darbelerin, 
savaşların ve ekonomik krizlerin bedelini halkımız ve 
emekçiler ödemektedir. Savaş naraları atanların çocukları 
değil, yoksul halkımızın çocuklarının kanı akıtılmaktadır. 
Bu nedenle demokrasi için, barış için, adalet için mücadeleyi 
duraksamadan sürdürmeliyiz, sürdüreceğiz.
Biz emek meslek örgütleri DİSK, KESK, TMMOB ve TTB 
olarak; Çocuklarımız ölmesin barış hemen şimdi diyoruz.
Bunun için 1 Eylül’de ülkemizin dört bir yanında gerçekleşecek 
barış etkinlikleri içinde olacak, saray darbesini ve savaşı 
durdurmak için sesimizi daha çok yükselteceğiz.
Tüm yurttaşlarımızı barış için ses vermeye, bulundukları 
illerde gerçekleşecek ortak barış eylem ve etkinliklerine 
katılmaya çağırıyoruz. 
Kirli hesaplara kurban edilecek bir tek canımız bile yok.
Barışın iyileştirici gücüne hepimizin ihtiyacı var.
Haydi, hep birlikte 1 Eylül’de barış alanlarına...

DİSK-KESK-TMMOB-TTB: BARIŞIN DİLİ SAVAŞI SUSTURMALI!

DİSK, KESK, TMMOB ve TTB, 1 Eylül Dünya Barış Günü nedeniyle düzenlenecek etkinlikleri duyurmak amacıyla 21 
Ağustos 2015 tarihinde bir basın toplantısı düzenledi. TTB Genel Merkezi’ndeki basın toplantısına DİSK Genel Başkanı 
Kani Beko, KESK Genel Sekreteri Hasan Toprak, TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı ve TTB Başkanı 
Bayazıt İlhan katıldı.
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Hükümet kurma görev sırası 2. parti olan CHP’dedir.

Ülkemizin dört bir yanından gelen ölümler halklarımızı kar-
şılıklı saflaştıracağı, ülkemizin yıllarca unutamayacağı acılara 
sürüklenmekte olduğu bu günlerde, topluma karşı sorumlu-
luklarımızın da gereği olarak, hükümet kurma görevinin CHP 
Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na verilmesi gerektiğinin 
altını önemle çizmek isteriz.

Önce “Bedeli ne olursa olsun” diye başlayan cümlelerle Suri-
ye’ye yönelik savaş hazırlıklarını duyurdular. Basına yansıyan 
haberlerden de öğrendik ki meğerse çoktan hazırlıklarını 
tamamlamışlar; Suriye başta olmak üzere Ortadoğu’daki 
cihatçı, gerici, barbar çeteleri silahlandırarak vekalet savaşı 
yürütmüşler.

Ardından, “400 vekil verin bu iş huzur içinde çözülsün” 
tehditleri eşliğinde seçim sürecinde olmadık kanlı oyunlar 
tezgâhlayarak tüm muhalifleri “terörist” ilan ettiler… Ama 
başaramadılar ve halktan ciddi bir tepki alarak tek başına 
iktidar olma şansını yitirdiler.

Ağzından “sandık demokrasisi” masallarını düşürmeyenler, 
sandığı ortadan kaldırıp halkın iradesini yok sayarak zorla, 
hilelerle, hukuksuzca hükmetmeyi sürdürdüler. İktidarı, doku-
nulmazlıklarını, yetkilerini bıraktıkları anda yargılanmaktan, 
dokunulmaktan, hesap vermekten korktular.

Acı, gözyaşı, kan ve savaş üzerine kurdukları erken seçim 
startını verdiler. Savaş naralarıyla, tehdit ve şantajla yetinme-
yerek gencecik insanlarımızın bedenleri üzerinden, bekalarını 
sağlamak için savaş açtılar.

Kendi çocuklarını ifade vermeye bile göndermeyenler, yoksul 
halkın çocuklarını işaret ederek “Gençlerimizi fedaya hazırız” 

dediler. Ve utanmadan, sıkılmadan, arlanmadan “Ne mutlu 
şehit ailelerine” diyebildiler, seçim propagandasına dönüştür-
dükleri cenaze törenlerinde.

Halkın sandıkta gösterdiği iradeyi yok saymakla yetinmeyip 
daha da ileri gittiler ve “İster kabul edilsin ister edilmesin, 
Türkiye’nin yönetim sistemi değişmiştir” diye çıkardılar ağız-
larındaki baklayı. Bu düpedüz Anayasa’yı ilga suçudur! Yasalar 
ve Anayasa gereği yemin eden, yasamayı, yürütmeyi, yargıyı 
ve medyayı tekelinde tutan bir Cumhurbaşkanı, açıkça “Ben 
yeminime değil, iktidarıma tutunurum” demiştir.

Halkın iradesini yok sayanlar, koalisyon görüşmelerini bir oyala-
ma süreci olarak geçirdiler. Cumhurbaşkanı’nın kuruculuğunu, 
liderliğini ve ideologluğunu yaptığı birinci partinin hükümet 
kuramamasının ardından ikinci parti olan CHP’ye hükümet 
kurma yetkisi vermeyeceğini açıklamasıyla da hukuksuzlukla-
rına devam edeceklerini bir kez daha gösterdiler.

Hesap vermek istemeyen bir tüccar ve hırslarının esiri olmuş bir 
despot edasıyla “Beştepe’nin yolunu bilmeyenlerle işim olmaz” 
diyenden hukuk ve adalet beklemek elbette doğru değil. An-
cak, demokratik teamüller ve ülkemizin dört bir yanından gelen 
ölümler halklarımızı karşılıklı saflaştıracağı, ülkemizin yıllarca 
unutamayacağı acılara sürüklenmekte olduğu bu günlerde, top-
luma karşı sorumluluklarımızın da bir gereği olarak, hükümet 
kurma görevinin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na 
verilmesi gerektiğinin altını önemle çizmek isteriz.

Bu vesilelerle, saray darbesine karşı demokrasi, barış ve adalet 
mücadelesini yılmadan, usanmadan sürdüreceğimizi bir kez 
daha ilan ediyoruz!

DİSK-KESK-TMMOB-TTB

DİSK-KESK-TMMOB-TTB: CUMHURBAŞKANI ERKEN SEÇİM ZORLAMASINDAN
VAZGEÇMELİ HÜKÜMET KURULMASININ ÖNÜNÜ AÇMALIDIR!

DİSK, KESK, TMMOB ve TTB; 2015 erken seçim gündemine ilişkin 21 Ağustos 2015 tarihinde bir basın açıklaması yaptı. 

DİSK-KESK-TMMOB-TTB, CHP’Yİ ZİYARET ETTİ

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) 
Başkanı Mehmet Soğancı, Devrimci İşçi Sendikaları 
Konfederasyonu (DISK) Başkanı Kani Beko, Kamu 
Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) Eş 
Başkanı Şaziye Köse, Türk Tabipleri Birliği (TTB) 
Başkanı Dr. Bayazıt İlhan ve Genel Sekreteri Prof. Dr. H. 
Özden Şener ülke gündemi hakkında görüş alışverişinde 
bulunmak üzere  11 Ağustos 2015 tarihinde Cumhuriyet 
Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu ziyaret 
etti.

Görüşmeye CHP Genel Başkan Yardımcıları Selin Sayek 
Böke ve Yakup Akkaya da katıldı.
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HDP Eş Başkanı Selahattin Demirtaş ve beraberindeki heyet, 
29 Temmuz 2015 tarihinde TMMOB’yi ziyaret etti.

HDP Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, Van Millet-
vekili Yurdusev Özsökmenler, MYK Üyesi Alp Altınörs’den 
oluşan heyet ile görüşmeye TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı 
Mehmet Soğancı, II. Başkan Züber Akgöl, Sayman Üye Ba-
hattin Şahin, Yürütme Kurulu Üyesi Mehmet Torun, Yüksek 
Onur Kurulu Üyesi Ahmet Göksoy ile TMMOB Genel Sek-
reteri Dersim Gül katıldı. Görüşmede, son günlerde yaşanan 
gelişmeler konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.

HDP HEYETİ, TMMOB’Yİ ZİYARET ETTİ

Aralarında TMMOB, TTB, DİSK, KESK gibi emek-meslek 
örgütlerinin de yer aldığı çok sayıda demokratik kitle örgütünün 
katılımıyla “Suriye’de savaşa son, Türkiye’nin Suriye’ye 
müdahalesine hayır” sloganıyla Barış Bloku oluşturuldu. Barış 
Bloku, TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı’nın 
da katıldığı İstanbul Cezayir Toplantı Salonu’nda 10 Temmuz 
2015 tarihinde düzenlenen bir basın toplantısıyla kamuoyuna 
duyuruldu.
Barış Bloku Kuruluyor
Ortadoğu uzun süredir emperyalist çıkarlar doğrultusunda 
dayatılan politikaların eseri olan bir ateş çemberinin ortasında 
bulunuyor. Bu savaş ortamının bilançosu yüz binlerce insanın 
ölümü, yerinden yurdundan edilmesi, işkence görmesi ve 
tecavüze uğramasıdır. Bu çatışmaların ve yarattığı vahşetin 
doğrudan sonuçlarını yaşayan ülkelerden biri de Türkiye olmuştur. 
Sınırlarımızın dışında süren savaş, etkileri ve sonuçları itibarıyla 
aynı zamanda bir iç sorunumuz haline gelmiştir. Sınırlarımızın 
hemen yanı başında IŞİD çetelerinin katliamlarına maruz kalan 
halklar öz güçleriyle mücadele etmekte ancak bu mücadele 
AKP Hükümetinin savaş ortamını tırmandırma hırsının da 
hedefi olmaktadır. Bu ortam içinde bölgede, nereye yöneleceğini 
bilmediğimiz büyük bir askeri yığınak yapmaya girişilmesi barış 
için bir araya gelme ihtiyacını acilleştirmektedir.
AKP Hükümeti Suriye’deki savaşa birinci dereceden müdahil 
olmak için şimdiye dek elinden geleni yapmış, IŞİD’in büyüyüp 

palazlanmasında doğrudan ya da dolaylı rol oynamıştır. 7 
Haziran seçimlerinde kendi geleceğini güvenceye alabilecek 
rejim değişikliğinin yolunu açma fırsatını bulamayan Saray ve 
Hükümeti, muhtemel bir erken seçimde oy devşirme kaygısı ile, 
milliyetçiliği, şovenizmi ve mezhepçiliği kışkırtarak, Rojava’daki 
mücadeleyi etkisizleştirme ve Suriye’ye müdahale etme hesapları 
yapmaya girişmiştir. Bu gelişmelerin sonucu olarak  çözüm süreci 
askıya alınmış  bölgede ve ülkede barışın imkânları büyük ölçüde 
daraltılmıştır.
Buna göz yumamayız.
AKP iktidarının bölge siyasetine dair  vahim hatalarının katkısıyla  
uzun bir süredir bölgenin kadim halklarını ve kültürlerini 
yıkıma uğratan, milyonlarca insanı yerinden yurdundan eden 
bu kirli savaşı  sınırlarımız içine taşıyacak karanlık maceralara 
hazırlananlar karşısında, siyasi partiler, sendikalar, meslek 
odaları ve sivil toplum kuruluşları olarak bir “Barış Bloku” 
oluşturduğumuzu ilan ediyoruz.
Girişimimizin temel hedefi, ülkeyi bir savaşa sürüklemeye çalışan 
kışkırtıcıların karşısına dikilmek, ülkenin içinde ve Ortadoğu’da 
barışı savunmaktır. Girişimimiz, ülke içinde barıştan yana geniş 
halk kitlelerini harekete geçirmeyi, uluslararası alanda örgütlenmiş  
sivil barış  inisiyatifleriyle işbirliği yaparak bölgeyi bu ölüm 
çemberinden çıkartmak için çaba göstermeyi amaçlamaktadır. 
Siyasi görüşü ne olursa olsun bu amacı paylaşan her kurumu, 
kuruluşu ve kişileri girişimimize omuz vermeye çağırıyoruz.  

BARIŞ BLOKU KURULDU

AKP SAVAŞ İSTİYOR BARIŞI BİZ İNŞA EDECEĞİZ

Bileşenleri arasında TMMOB’nin de bulunduğu Barış 
Bloku’nun “AKP Savaş istiyor, Barışı biz inşa edeceğiz” 
sloganı ile düzenlediği miting 9 Ağustos 2015’de 
İstanbul’da Bakırköy Halk Pazarı meydanında binlerce 
kişinin katılımı ile gerçekleşti. Barış’ın sesinin yükseldiği 
mitinge TMMOB Başkanı Mehmet Soğancı, İstanbul İKK 
Sekreteri Süleyman Solmaz ile TMMOB’ye bağlı odaların 
İstanbul birimlerinin yönetici ve üyeleri de katıldı.
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DİSK, KESK TMMOB, TTB Başkan ve yöneticileri 21 Tem-
muz 2015 tarihinde 20 Temmuz’da 31 gencin öldüğü, yüzlerce 
yaralının bulunduğu katliamı protesto için Suruç’a gitti. 
TMMOB adına heyette TMMOB Saymanı Bahattin Şahin, 
Yürütme Kurulu Üyesi Mehmet Torun ile Genel Sekreter 
Dersim Gül yer aldılar. Suruç ziyaretine ayrıca Diyarbakır ve 
Şanlıurfa İKK sekreteri ve temsilcileri de katıldı.

Heyet ilk önce katliamda öldürülen gençlerin Gaziantep’te 
gerçekleşen cenaze törenine katıldı. Daha sonra Suruç’a 
giden heyet, katliamın gerçekleştiği Amara Kültür Merkezi 
önünde bombanın patladığı yere karanfiller koyarak bir basın 
açıklaması gerçekleştirdi. Basın açıklamasında DİSK Genel 
Başkanı Kani Beko, KESK Eş Genel Başkanı Şaziye Köse, TTB 
Merkez Konseyi Başkanı Beyazıt İlhan ve TMMOB Genel 
Sekreteri Dersim Gül birer konuşma yaptılar.

Basın açıklamasından sonra heyet Suruç Kaymakamı Abdul-
lah Çiftçi ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Açıklama sırasında okunan ortak metin şöyle:

AKP’nin etnik, milliyetçi ve hegomonik Ortadoğu politi-
kası can almaya devam ediyor… Kobanê’nin Yeniden İnşa 
çalışmalarına katılmak üzere İstanbul’dan Urfa’nın Suruç 
ilçesine gelen SGDF’li 300 gencimizin konakladığı Amara 
Kültür Merkezi’nde dün kelimelerle ifade edilemeyecek kadar 
alçakça bir saldırı sonucu meydana gelen patlamada 30’dan 
fazla gencimiz yaşamını yitirdi, çoğu ağır olmak üzere onlar-
cası yaralandı. Bu vahşi saldırıyı nefretle ve şiddetle kınıyor, 
protesto ediyoruz.

Öfkemiz de, acımız da çok büyük! Kobanêli çocuklara oyun-
cak getirip Kobanê’nin yeniden inşası için gönüllü olan, 
tatillerinden feragat eden bu gençlerimize kıyan katiller 
sürüsünü hepimiz yakından tanıyoruz. Kobanê’de daha bir ay 
önce çoğu çocuk ve kadın olmak üzere 250’den fazla insanı 
katledenler dün de Suruç’ta gençlerimizi katlettiler. Aynı 
katiller 5 Haziran’da da Diyarbakır’da yüzlerce insanımızı 
katletmeyi hedeflemişlerdi.

Katiller de, onlara bu zemini hazırlayanlar, yönlendirenler de 
belli. 5 Haziran’da Diyarbakır’da bombayı meydana koyan ka-

tili kimler kolladı, korudu, görmemezlikten geldiyse Suruç’ta 
da aynı odak saldırıyı önlememiş, gerekli tedbirleri almamıştır. 
Bugün burada kişi başına birkaç polisi dikenler dün neredeydi 
diye sormadan edemiyoruz!

AKP politikaları nedeniyle Ülkemiz Suriye’ye, Irak’a, Yemen’e, 
Afganistan’a dönme tehlikesi ile karşı karşıyadır. Hamasi 
nutuklarla gizlenemeyecek kadar tehlike büyümüştür. Ka-
tiller masum, sivil, çocuk demeden onlarca, yüzlerce insanı 
katletmeyi hedefliyorlar. Ne yazık ki, bu zemini yaratan ve 
büyüten AKP hala geldiğimiz noktanın farkında değil ya 
da zaten istedikleri böylesi bir ortam olduğu için farkında 
değilmiş gibi davranıyorlar! Oysa AKP’nin dış politikasının 
kamuoyu nezdinde ve vicdanında mahkûm olduğu 7 Haziran 
seçimlerinde de ortaya çıkmıştır.

AKP ve Cumhurbaşkanına buradan bir kez daha sesleniyoruz; 
etnik, mezhepçi ve “Yeni-Osmanlıcılık” politikasından vaz-
geçin! Emperyalizmin ve AKP’nin Ortadoğu’yu kan gölüne 
çeviren bu politikaları ülkemizi de aynı tehditle karşı karşıya 
getirmiştir.

Bilinmelidir ki, katliam, savaş ve kaos zemini hazırlayan 
politikaları uygulayanlar tarih önünde hesap vermekten 
kurtulamamışlardır, bundan sonra da kurtulamayacaklardır.

Karanlık hesaplar ve hevesler uğruna insanlarımızın, gençle-
rimizin, çocuklarımızın katledilmesine seyirci kalmak da en 
az katiller kadar suça ortak olmaktır. İnsani değerlere dair 
en ufak bir kaygısı olan tüm kesimleri katliamlara ve zemin 
hazırlayan politikalara karşı seslerini yükseltmeye çağırıyoruz.

Geldiğimiz nokta vahimdir. Geleceğe dair endişe ve kaygımız 
büyüktür. IŞİD’i Suriye’de, Irak’ta ya da herhangi bir ülkede 
aramaya gerek yoktur. Ortaya çıkaranlar, büyütenler ve bes-
leyenler şimdi ülkemizde harekete geçirdiler. IŞİD aracılığıyla 
demokratik eylem ve etkinlik gerçekleştirmemizi engellemek 
istiyorlar. Kendilerine engel olarak gördükleri demokrasi güç-
lerini IŞİD üzerinden tehdit ediyor, katlediyorlar. IŞİD kimi 
zaman bir maşa kimi zaman özlem duydukları bir rejimin adı 
olarak kullanılıyor.

Halklarımız bu gerçeğin farkında ve bu farkındalık onların 
tüm kurgularını bozacak en büyük güçtür. Birarada, özgür ve 
onurlu yaşama iradesi oynanacak tüm oyunları ve saldırıları 
bozacak, katilleri açığa çıkaracaktır.

DİSK-KESK-TMMOB-TTB olarak şimdiye kadar olduğu 
gibi bundan sonra da savaş, gerilim ve katliam politikalarına 
karşı ısrarla barışı örmeye, halkların kardeşliğini savunmaya 
devam edeceğiz.

En ufak insani değerden nasibini almamış katiller sürüsünün 
gerçekleştirdiği saldırıyı bir kez daha nefretle kınıyor, yaşam-
larını yitirenlere başsağlığı, yakınlarına sabır ve metanet, 
yaralılara acil şifalar diliyoruz.

DİSK, KESK, TMMOB, TTB HEYETİ SURUÇ’TA 
ANMA VE BASIN TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRDİ
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Birleşik Haziran Hareketi’nin çağrısıyla 28 Temmuz Salı günü 
Ankara Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde milletvekili, aydın, 
yazar ve sanatçılar ile emek - meslek örgütü temsilcileri basın 
toplantısında bir araya geldi.

“Eşitliğin, Özgürlüğün, Kardeşliğin Ülkesi İçin Haziran 
Çağrısı” başlığı ile yapılan basın açıklamasının ardından 
sırasıyla CHP İstanbul Milletvekili İlhan Cihaner, DİSK 
Genel Başkanı Kani Beko, TTB Merkez Konseyi Başkanı 
Bayazıt İlhan, TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet 
Soğancı, Alevi Bektaşi Federasyonu Genel Sekreteri Fadime 
Türkyılmaz, CHP Ankara Milletvekili Şenal Sarıhan, Yargıçlar 
Sendikası Başkanı Mustafa Karadağ ve ÖDP Eş Genel Başkanı 
Alper Taş birer konuşma yaptılar.

“EŞİTLİK, ÖZGÜRLÜK, KARDEŞLİK TÜRKİYE’Sİ İÇİN” 
BASIN TOPLANTISI YAPILDI

KESK İstanbul Şubeler Platformu, DİSK İstanbul Bölge 
Temsilciliği, TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu ve 
TTB-İstanbul Tabip Odası’nın çağrısıyla İstanbul Beyoğlu’nda 
2 Temmuz Perşembe akşamı Suriye’ye yönelik sınır ötesi 
operasyonlara karşı eylem düzenlendi. Eyleme, Halkların 
Demokratik Partisi (HDP)’nin yanı sıra çok sayıda demokratik 
kitle örgütü de destek verdi.

Türkiye’nin Suriye’de bir sınır ötesi operasyona kalkışması 
ihtimaline karşı, DİSK, KESK, TMMOB, TTB üyeleri Tünel’de 

toplanarak ‘Halkların kardeşliği ve barışı savunacağız! Savaşa 
hayır’ yazılı pankart arkasında Galatasaray’a yürüdü.

Galatasaray Meydanı’nda yapılan açıklamalarda Türkiye’nin 
savaşa girme ihtimali, bu yöndeki açıklamalar ve AKP 
iktidarının politikaları eleştirildi.

Grup adına ortak basın açıklamasını okuyan İstanbul Tabip 
Odası Genel Sekreteri Samet Mengüç ise “Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan ve AKP Hükümeti’nin Suriye’ye 
karşı tasarladıkları savaş manevraları, söylem ve tavırları 
hem ülkemizde hem de Ortadoğu halklarında doğal olarak 
endişe ve kaygıya yol açmıştır. Her savaşta olduğu gibi bu 
savaşın da emekçi halkların, gençlerin kanı ve canı üzerinden 
yürütüleceği açıktır. Hiçbir savaşın kazananı olmamıştır ve 
olmayacaktır” diye konuştu.

2 Temmuz 1993 Sivas Madımak Katliamı’nda yaşamını 
yitirenlerin de anıldığı açıklamada, 22 yıl önce Madımak 
katliamını yaratanların, failleri koruyanların, savunanların, 
bugün halkları birbirine kırdırmak isteyenlerle aynı zihniyetin 
temsilcileri olduğu belirtildi.

Eylem konuşmaların ardından son buldu.

İSTANBUL’DA SAVAŞA KARŞI YÜRÜYÜŞ
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İncelemelerde ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere 
Hakkâri’ye giden DİSK-KESK-TMMOB-TTB ve İHD heyeti 
Hakkari kent merkezindeki temaslarının ardından gittikleri 
Yüksekova’ya alınmadı.

DİSK Genel Başkanı Kani Beko, KESK Eş Başkanı Lami 
Özgen, TMMOB Genel Sekreteri Dersim Gül, TTB Merkez 
Konsey üyesi Şeyhmus Gökalp, İHD Genel Başkanı Öztürk 
Türkdoğan ve DİSK Genel Sekreteri Arzu Çerkezoğlu’nun yer 
aldığı heyet 26 Ağustos 2015 Çarşamba günü Hakkâri’ye gitti.

DİSK-KESK-TMMOB-TTB-İHD HEYETİNE YÜKSEKOVA’DA ENGELLEME

İlk olarak Valiliği ziyaret eden heyet Hakkari Valisi Yakup 
Canbolat ile iki saate yakın bir görüşme gerçekleştirdi.

Valiliğin ardından Belediye’yi ziyaretler eden heyet, iki eş 
başkanın tutuklandığı kentte, belediye başkan vekilleri, 
yardımcıları ve belediye çalışanları ile görüştü.

Bu görüşmenin ardından kentteki demokratik kitle örgütleri, 
sendikalar ve meslek örgütlerinin temsilcileri ile görüşen 
heyete halkın “barış” talebi iletildi.

Geceyi Hakkâri’de geçiren heyet 27 Ağustos 2015 Perşembe 
günü sabah saatlerinde Yüksekova ve Şemdinli’ye gitmek 
üzere yola çıktı. Yüksekova’da önleri kesilen heyet ilçeye 
alınmadı. Kuşatma altındaki ilçede 4 kişinin öldüğü, 
çok sayıda yaralı olduğu bilgileri basına yansırken heyet 
durduruldukları noktanın gerisindeki Yüksekova Devlet 
Hastanesi’ni ziyaret etmek istedi.

Aralarındaki iki hekimin bulunduğu heyetin, DİSK’in de 
örgütlü olduğu hastaneye girişine izin verilmedi. Özel harekat 
polisleri tarafından etrafı çevrilen hastaneye alınmamalarının 
ardından Yüksekova Kaymakamı’ndan görüşme talep eden 
heyetin bu talebi de geri çevrilirken gerekçe olarak ilçedeki 
sokağa çıkma yasağı gösterildi.

İHD Genel Başkanı Öztürk Türkdoğan tarafından okunan 
inceleme raporu şu şekilde:

HAKKÂRİ VE YÜKSEKOVA İNCELEME RAPORU 
(26-27 AĞUSTOS 2015)

Heyetin Oluşumu
Çatışmalı sürecin yeniden başlaması ile birlikte Hakkâri ve 
ilçelerinde meydana gelen olayları yerinde incelemek, yetki-
lilerden bilgi almak, yerel yöneticilerin ve halkın şikayet ve 
isteklerini tespit etmek amacı ile bir heyet oluşturulmuştur. 
Heyet içerisinde,

1-        Öztürk Türkdoğan İHD Genel Başkanı
2-        Kani Beko  DİSK Genel Başkanı
3-        Lami Özgen KESK Genel Başkanı
4-        Arzu Çerkezoğlu DİSK Genel Sekreteri
5-        Dersim Gül TMMOB Genel Sekreteri
6-        Şeyhmuz Güzel TTB Merkez Konseyi Üyesi
7-          Kurumlarımızın Hakkâri’deki Temsilcileri Yer Almıştır.

Heyetin Görüşmeleri

Heyetimiz 26 Ağustos 2015 günü Van üzerinden karayolu ile 
Hakkâri’ye ulaşmıştır. Heyet ilk olarak Hakkari’de Hakkari 
Valisi Yakup Canpolat ziyaret etmiştir. Heyetin ziyaretinde 
valiye ilettiği hususlar ana başlıkları ile şunlardır:

Öncelikle Hakkari Belediyesi Eş Başkanlarının tutuklanması 
eleştirilmiş, seçilmiş insanların üzerinde yargı baskısı 
kurulamayacağı belirtilmiştir. Hakkari’deki kurum 
temsilcilerimizin verdiği bilgi doğrultusunda Hakkari 
polisinin vatandaşa olan tutumunun sertleştiği, rastgele 
gözaltı işlemlerinin yapıldığı özellikle her akşam saat 
21.00’dan itibaren polisin rastgele gaz fişeği tabancası ile biber 
gazı kapsülü fırlattığı ve bunun tüm mahalleleri etkilediği, 
tüm Hakkari halkının yoğun biber gazı kullanımından 
rahatsız olduğu ve buna acilen çözüm bulunması gerektiği 
ifade edilmiştir. Heyetimiz Hakkari’de ilan edilen 14 askeri 
güvenlik bölgesi içerisinde çeşitli yerleşim yerlerinin olduğunu 
ve buralara giriş çıkışın yasaklanarak özellikle hayvancılık 

DİSK, KESK, TMMOB, TTB, İHD’DEN HAKKÂRİ VE YÜKSEKOVA İNCELEME RAPORU
DİSK Genel Başkanı Kani Beko, KESK Eş Başkanı Lami Özgen, TMMOB Yönetim Kurulu II. Başkanı Züber Akgöl, 
İHD Genel Başkanı Öztürk Türkdoğan; 31 Ağustos 2015 tarihinde İHD Genel Merkezi’nde gerçekleştirdikleri basın top-
lantısıyla, DİSK, KESK, TMMOB, TTB ve İHD üyelerinden oluşan Hakkari Heyeti’nin “Hakkari ve Yüksekova İnceleme 
Raporu”nu kamuoyu ile paylaştı.
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faaliyetinin olumsuz etkilendiği belirtilmiştir. Bunun yanı sıra 
Hakkari Çukurca yolunun 20 gündür kapatıldığı ve bunun 
da yol güzergahında bulunan köyleri olumsuz etkilediği ve bu 
soruna biran önce çözüm bulunması gerektiği belirtilmiştir. 
Hakkari’de askeri operasyonlar esnasında kullanılan silahlar 
nedeni ile meydana gelen orman yangınlarına müdahale 
edilmediği ve bu konuda ekolojik tahribata seyirci kalındığı 
ifade edilmiştir. Özellikle Çukurca sınır kapısındaki gümrük 
görevlilerinin HPG tarafından alı konulması üzerine sınır 
kapısının kapatıldığı, bunun yanı sıra İran’a açılan Esendere 
sınır kapısının da kapalı olduğu bu durumun ekonomik 
faaliyetleri olumsuz etkilediği ifade edilmiş ve kapıların 
açılması istenmiştir. Ayrıca Hakkari’de Dağlıcı bölgesinde 
ve Kazan vadisi civarında vatandaşın operasyonların 
durdurulması ve çatışma çıkmaması için canlı kalkan eylemi 
yaptığı bunun insanı bir tutum olduğu bu nedenle bu kişilere 
müdahale edilmemesi gerektiği ifade edilmiştir. Heyetimiz 
ayrıca çatışmalı süreçlerde Ankara’dan kaynaklı gelebilecek 
kanunsuz emirlere kesinlikle uyulmaması gerektiği mülki 
amirlerin ve diğer güvenlik görevlilerinin yasal sorumlulukları 
olduğu hatırlatılmış ve yasa dışı faaliyetlere izin verilmemesi 
gerektiği özellikle belirtilmiştir. Bunun yanı sıra valiliğin ildeki 
STK’lar ile emek meslek örgütleri temsilcileri ile ve özellikle 
seçilmiş kişilerle diyaloğunun sürekli açık olması gerektiği 
belirtilmiştir. Ayrıca alıkonulan gümrük memurlarının serbest 
bırakılması konusunda İnsan Hakları Derneği Hakkari Şubesi 
girişimlerinin valilik tarafından kolaylaştırılması konusu da 
gündeme getirilmiştir.

Hakkari Valisi Yakup Canpolat’ın heyetimizin ifade ettiği 
hususlar ile ilgili olarak verdiği cevaplar şöyledir:

Vatandaşın canlı kalkan eylemi yaptığı yerlerin askeri güvenlik 
bölgeleri ilan edilen yerler olduğu ancak buna rağmen 
vatandaşın can güvenliği konusunda hassas davranılacağını, 
ilan edilen askeri güvenlik bölgeleri içerisinde yerleşim 
yerleri olmadığını, sivil toplum ile diyaloga önem verdiğini, 

o r m a n  y a n g ı n l a r ı n a 
müdahale edilemediğini, 
askeri operasyonlar sırasında 
askeri birliğin güvenliğini 
sağlamak amacı ile yapılan 
at ı ş lar  sonucu yangın 
çıktığını kabul ettiğini ancak 
yangınların çıktığı yerlerde 
güvenlik sorunu olduğu 
için bu yangınlara müdahale 
edilemediğini, Çukurca 
Gümrük Kapısında görev 
yapan gümrük memurlarının 
alı konulması nedeni ile 
bu kapının kapatıldığını, 
aynı  şek i lde  güvenl ik 
nedeni ile İran’a açılan 
Esendere sınır kapısının 
kapatıldığını, alıkonulan 

gümrük memurlarının serbest bırakılması konusunda sivil 
toplum girişimlerini destekleyeceğini ve bu konuda sivil 
toplumun girişimde bulunması gerektiğini ifade etmiştir. 
Bunun yanı sıra Çukurca yolunun yola döşenen en az 
20 civarındaki patlayıcılar nedeni ile kapatıldığını, yol 
güvenliğinin sağlanamadığı için bu tedbire devam edileceğini, 
arada kalan köylerin alternatif köy yolları üzerinden Hakkari 
ile bağlantı kurduğunu, heyetimizin sağlık ile ilgili yaşanan 
sorunları ifade etmesi üzerine ambulans hizmetlerinin 
düzenli olarak verildiğini, aksamaların yaşanması halinde 
konuyu tetkik ettireceğini, yoğun biber gazı kullanımı 
konusunu emniyet ile görüşüp değerlendireceğini, iletişimin 
sık sık kesilmesinin nedeninin ilçelerde kazılan hendeklerde 
bulunan fiber kabloların kopmasına bağlı olduğunu ifade 
etmiştir. Bunun yanı sıra barış ve çözüm süreci ile ilgili 
karşılıklı görüş alışverişinde de bulunulmuştur. Bunun 
yanı sıra ayrıca Hakkari Valisi hukuk içinde kalındığını, 
kanunsuz iş yapılmayacağını ifade ederek iç güvenlik paketi 
ile kendilerine tanınan yasal yetkileri kullandıklarını ifade 
etmiştir. Ayrıca devletin yatırımlarının devam ettiğini 
özellikle okul yatırımlarının maliyetinin 300 milyon lirayı 
bulduğunu ifade etmiştir. Çukurca yolunun kapatılması 
ile ilgili diyalog devam ederken Hakkari Valisi yol üstünde 
bulunan iki köyün örgüt tarafından boşaltıldığını, Şemdinli 
ilçesinde Şapatan ve Altınsu Mahallelerinde insanların 
canlı kalkan yapıldığını bu duruma güvenlik güçlerinin 
seyirci kalamayacağını ifade etmesi üzerine heyetimiz bu 
konuyu araştıracağını ifade etmiştir. Heyetimizin Şemdinli 
programı olduğu için Şemdinli ile ilgili ayrıntılı görüşmeler 
yapılmamıştır.

Heyetimiz valilik görüşmesinden sonra Hakkari Belediyesini 
ziyaret etmiştir. Heyetimizi Belediye Başkan Vekili Saniye 
Özkan Tatlı ile Belediye Meclis Üyeleri karşılamıştır. 
Heyetimiz Belediye Eş Başkanlarının tutuklanması nedeni 
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ile dayanışma ziyaretinde bulunduğunu ve geçmiş olsun 
dileklerini ifade etmiştir. Belediye Başkan Vekili ve diğer 
kişiler heyetimize eş başkanların tutuklanmasının siyasi bir 
tutum olduğunu, halkın iradesinin tutuklanamayacağını, 
eş başkanların gözaltına alınış biçimi (evlerinin kapıları 
kırılarak) ve tutuklanmasının saygısızlık olduğunu ve bunun 
halkta ciddi bir tepki yarattığını ifade etmişlerdir.

Heyetimiz akşam 18.00 civarında Hakkari KESK Şubeler 
Platformu binasında Hakkarili STK temsilcileri ile yaklaşık 
iki saati bulan bir toplantı gerçekleştirmiştir. Bu toplantıda 
Hakkarili insanların değerlendirmeleri dinlenmiş, yaşanan 
ihlaller hakkında bilgi alınmış ve bu kişilerin önerileri 
özellikle dinlenmiştir. Gerek güvenlik nedeni ile gerekse 
de yargı yolu ile baskı politikasına maruz kalmamaları 
bakımından düşüncelerini ifade eden STK temsilcilerinin 
isimlerine burada yer verilmemiştir. STK temsilcileri özetle 
şunları ifade etmişlerdir;

30 yıllık çatışma sürecinden sonra 2013 ile başlayan ve 
2,5 yıl süren barış ve çözüm sürecinden umutlandıklarını, 
ancak 7 Haziran seçimlerinden sonra yeniden çatışmalı 
sürecin başlamasının tamamen siyasi olduğunu belirtip 
buna yönelik tepkilerini dile getirmişlerdir. Esnafın siftah 
yapamadan dükkan kapattığı günler olduğunu, ekonomik 
hayatın tamamen durgunlaştığını ve bunda çatışmalı sürecin 
rolü olduğunu ifade etmişlerdir.

Hakkari Üniversitesinin %20 kapasite ile eğitim öğretim 
yaptığını, en faal fakültenin İlahiyat Fakültesi olduğunu, 
Hakkari için en önemli konu olan tarım ve hayvancılık 
konusunda üniversitede bölüm bulunmadığını dolayısıyla 
Hakkari Üniversitesinin Hakkari’ye bir faydası olmadığını 
din insanı yetiştirme ile Hakkarililerin ilgilenmediğini ifade 
etmişlerdir.

Şehirdeki özel harekat timlerinin zaman zaman plakasız 
zırhlı araçlarla dolaştığını, halka hakaret ettiklerini bunun 
en somut örneğinin eş başkanların gözaltına alınış biçimi 
olduğunu ifade etmişlerdir.

Hakkarili STK temsilcileri özyönetim konusunun yanlış 
anlaşıldığını, bu hususun tamamen demokratikleşme ile ilgili 
olduğunu ve tüm Türkiye’nin buna ihtiyacı olduğunu belirtip 
bu konudaki eksik bilgilendirmelerin yapılmasının faydalı 
olacağını ifade etmişlerdir. Bir grup STK temsilcisi yaşanan 
çatışmalı süreçte yaşam hakkının tehdit altında olduğunu 
ancak buna rağmen halkın Hakkari’yi terk etmediğini, 
maalesef halkta “kabullenilmiş çaresizlik” duygusu olduğunu 
halkın bu topraklara bağlı olduğunu ve biran önce barışın 
gelmesini beklediklerini halkın sabrının kalmadığını, ya barış 
olsun ya da savaş olacaksa bir an önce olsun psikolojisinde 
olduklarını ifade edip barışa olan inançlarının azaldığını 
ifade etmişlerdir.

Seçimlerden önce tarımsal kalkınma projelerinin kabul 
edildiğini, seçime yönelik olarak yeni bir proje ilanına 

gidildiğini, kabul edilebilir bulunan 957 projeden sadece 
13’ünün kabul edildiğini, bu noktada seçimlerde AKP’nin 
milletvekili çıkaramamasının etkili olduğunu ve böylece 
kentin cezalandırıldığını, seçimden önce 844 projenin kabul 
edilerek seçimden sonra sayının 13’e düşmesinde halkın 
durumu bu şekilde anladığını ifade etmişlerdir.

Hakkari’deki Esendere ve Çukurca sınır kapılarının 
güvenlik nedeni ile kapalı tutulmasının ekonomiyi olumsuz 
etkilediğini, uzun yıllar uğraştıktan sonra Çukurca’da açılan 
sınır kapısının güvenlik nedeni ile kapanmasının hayal 
kırıklığı yarattığını, Çukurca sınır kapısında görevli 10 
gümrük memurunun HPG tarafından alıkonulmasına son 
verilmesini ve bu kişilerin serbest bırakılarak görevlerinin 
başına dönmeleri gerektiği ifade edilmiştir.

Çukurca Hakkari yolunun güvenlik nedeni ile kapalı 
tutulmasının oradaki köylüleri zor durumda bıraktığını, buna 
bir çözüm bulunması gerektiğini ifade etmişlerdir. Toplantıya 
katılan STK temsilcilerinden aldığımız bilgi doğrultusunda 
ilan edilen askeri güvenlik bölgelerinin içerisinde çok sayıda 
mera yer aldığını, bu bölgelere giriş-çıkış yasağı olması 
nedeni ile hayvancılığın olumsuz etkilendiğini bunun da 
günlük yaşamı çekilmez kıldığını ve ekonomik sorunların 
giderek ağırlaştığını ifade etmişlerdir. Aldığımız bilgiye göre 
Hakkari’deki küçük baş hayvan sayısının 750 binden 400 
bine düştüğünü, büyük baş hayvan sayısının da 50 binden 
20-30 bine düştüğünü ifade etmişlerdir.

STK temsilcileri operasyonlar nedeni ile ormanlık bölgelerin 
bombalanması sonucunda orman yangınlarının çıktığını, 
bu yangınlara müdahale edilmediğini, yangın söndürme 
ekiplerinin güvenlik nedeni ile yangın söndürmeye 
gönderilmediğini, operasyonların devam etmesi nedeni 
ile halkın yangın söndürme çalışmalarına katılmasının 
engellendiğini belirtip, Hakkari doğasının tahrip edildiğini 
ifade etmişlerdir. Sorumuz üzerine hava yolu ile (yangın 
söndürme uçağı ve helikopteri) yangın söndürmenin de 
yapılmadığını özellikle ifade etmişlerdir. STK temsilcileri 
kırsal alanın bombalanması ve askeri operasyonlarda 
kullanılan silahlar ile kentte yoğun olarak kullanılan biber 
gazı yüzünden arıcılık faaliyetlerinin olumsuz etkilendiğini ve 
bal üretiminin oldukça azaldığını ifade etmişlerdir.

STK temsilcileri yaşamını yitiren HPG militanlarının cenaze 
törenlerinin yaptırılmaması konusunda baskı olduğunu, 
dolayısıyla devletin cenazelere saygısızca yaklaştığını ve bu 
durumun kendilerini rencide ettiğini ifade etmişlerdir.

STK temsilcileri özellikle kente yeni ataması yapılan 
öğretmelerin kalacak yer sorunu ile karşı karşıya kaldıklarını 
ve bu soruna hala bir çözüm bulunamadığını, silahlı 
çalışmaların özellikle çocuklarda ağır travmalara sebep 
olduğunu ifade etmişlerdir.

STK temsilcileri Hakkâri’deki bütün kazı makineleri ile 



15 
Temmuz - Ağustos 2015/Sayı 163
birlik haberleri

iş makinelerine valilik izni olmadan iş yaptırılmamasının 
yarattığı sorunları ifade etmişlerdir.

STK temsilcileri GSM operatörlerinin sık sık hizmet 
vermediğini ve iletişim sorunu yaşandığını, sık sık elektrik 
kesintileri yapıldığını ifade etmişlerdir.

Toplantıya katılan herkesin en çok şikayet ettiği konu ise özel 
harekat polislerinin panzerlerden rastgele biber gazı fişeği 
fırlatmaları ve özellikle akşam saatlerinde kentin değişik 
bölgelerine rastgele gaz bombası atılmasını şikayet konusu 
yapmışlardır.

Çukurca’ya bağlı Ormanlı ve Geçimli köylerinin askeri 
operasyon sonrası halkın kendisini güvende hissetmediği 
için köylerini terk ettikleri belirtilmiştir. Sorumuz üzerine 
operasyonlar ve yaşanan çatışma nedeniyle bu iki köyün 
köylüler tarafından boşaltmaya zorlanmasında etkili olduğu 
anlaşılmıştır.

STK temsilcileri yaşanan çatışmalı süreçte Kürt halkının 
direndiğini, buradaki savaşın Türkiye’nin batısına iyi 
anlatılması gerektiğini ve barış mücadelesinin özellikle 
Türkiye’nin batısında verilmesi gerektiğini ifade etmişlerdir.

STK Temsilcileri sağlık hizmetlerinin sunumunda yaşanan 
sorunları da dile getirmişlerdir. Buna göre;

112 çalışanları yaralı/hastayı almaya gittiklerinde yoğun 
sayıda güvenlik araçları Tarafından takip edildiği ve olay 
yerine varıldığında hasta/yaralıya müdahale edemeyecek 
kadar yoğun biber gazı sıkıldığı ifade edilmiştir.

Sık sık hastane girişlerinde polis ya da özel harekat ekibi 
Araçları beklediği için hastaneler adeta bir karakol Görüntüsü 
almaktadır. Bu imaj Hasta/yaralılarda gözaltına alınma ya da 
tutuklanma kaygısının gelişmesine neden olmakta ve tedavi 
olmaya gelmelerini engellemektedir.

Toplumsal olaylarda 112 ambulansı ile hasta/yaralı taşınması 
sırasında özel harekat polislerince ambulanstaki sağlıkçılar 
yüzüstü yere yatırılmak suretiyle kötü muameleye tabi 
olmakta ve ambulanslar aranabilmektedir.

Çukurca ilçesinin Hakkari merkezi ile Bağlantı yolunun 
20 gündür kapalı olmasından dolayı hasta/yaralıları almaya 
Hakkari merkezden 112 ambulansları belli bir bölgeye kadar 
gidebilmekte ve dolayısıyla hasta/yaralılara zamanında gerekli 
acil Tıbbi müdahale yapılamamaktadır.

Çukurca ilçesindeki sağlık hizmeti veren 6 hekimden 4 
ü ayrılmış yada istifa etmiştir. Hastanede geriye kalan 2 
hekimden biri yöneticilik diğeri 7/24 acil servis hizmeti 
vermeye çalışmaktadır. Bu sağlıkçı sayısındaki bariz azalma, 
yurttaşlarımıza verilen sağlık hizmetlerinin standartlarının 
düşmesine neden olmaktadır.

Aile Sağlığı Merkezlerine aşı gelmediği için, koruyucu 
sağlık hizmetlerinin en önemli ayağı olan aşılama hizmetleri 
aksamaktadır.

Yöre halkında yaşanan bu çatışmalı ortamdan ötürü tamiri 
çok zor olan ruhsal travmalar yaşandığı ifade edilmiştir.

Heyetin Biber Gazı Kullanımı İle İlgili Gözlemleri

STK temsilcileri ile toplantı sona erdikten sonra heyetimizden 
birkaç kişi otelde diğerleri ise tanıdıkları insanların evlerinde 
kalmışlardır. Heyet üyelerimizden Öztürk Türkdoğan, 
Arzu Çerkezoğlu ve Şehmus Gökalp misafir olarak 
kaldıkları Gazi mahallesindeki evde Hakkari halkına polis 
tarafından rastgele gaz fişeği ile gaz bombası atılmasına 
tanıklık etmişlerdir. Akşam saat 21 ile 23.30 arasında Gazi 
mahallesinde bulunan polis lojmanlarından etraftaki cadde 
ve sokaklara rastgele 100’ün üzerinde gaz bombası atılmıştır. 
Polis lojmanlarına yönelik hiçbir saldırı yapılmadığı halde 
tamamen keyfi olarak ve halkı canından bezdirme amaçlı 
olduğunu düşündüğümüz şekilde yoğun gaz bombası atılarak 
bütün bir kent merkezi rahatsız edilmiştir. Bu konuyu aynı 
gün gündüz Hakkari valisine söylememize rağmen ve valinin 
bu konu ile ilgileneceğini belirtmesine rağmen uygulamada 
hiçbir değişiklik olmamıştır. Bu durum güvenlik görevlilerinin 
kendi isteklerine göre ve halka yönelik sorumsuzca davranma 
konusunda genel talimat aldıklarını göstermektedir. İç 
güvenlik paketi diye bilinen polisin yasal yetkilerinin 
arttırılmasının tipik bir sonucu Hakkari’de gaz bombası 
kullanılması örneği ile sergilenmiştir.

Heyetin Yüksekova ve Şemdinli Programı

Heyetimiz 27 Ağustos Perşembe günü sabah saat 07.30 
civarında Hakkari’den 4 araç ile Yüksekova’ya doğru yola 
çıkmıştır. Hakkari Yüksekova yolu üzerinde bulunan yeni 
köprü civarında yolun askerler tarafından trafiğe kapatıldığı 
görülmüştür. Heyetimiz kendisini askerlere tanıtarak yolun 
açılmasını talep etmiştir. Askeri yetkililer Yüksekova’da 
sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini belirterek heyetin 
geçişi için komutanlarına soracaklarını ifade etmiştir. Bu 
arada heyet adına İHD Genel Başkanı Öztürk Türkdoğan 
Hakkari Valisi ile görüşerek Şemdinli’ye gitmek üzere 
yola çıkan heyetin geçişine izin verilmesini talep etmiştir. 
Hakkari Valisi sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini, heyetin 
can güvenliği bakımından Şemdinli istikametine gitmemesi 
gerektiğini belirtmiştir. Bunun üzerine heyetimiz Şemdinli’ye 
gitme konusunda ısrarcı olacağını beyan etmiştir. Telefon 
görüşmesi bittikten yaklaşık beş dakika sonra askerler yolu 
açmış ve böylece Yüksekova ilçesine hareket edilmiştir. 
Yüksekova ilçesi girişinde trafik denetleme istasyon binasının 
özel harekat timlerinin karakolu haline dönüştürüldüğü ve 
hemen bu karakolun önünde yolun 3 adet zırhlı araç ve 1 
adet toma ile kesildiği görülmüştür. Heyetimiz karakolda 
bulunan nöbetçi polise kendisini tanıtarak Şemdinli’ye 
gideceğini ifade etmiştir. Karakolda bulunan polis amiri 
veya yetkili polis Şemdinli’ye giden Yüksekova’nın içinden 
geçen anayolun üzerinde silahlı çatışma yaşandığını ve 
yolun kapatıldığını belirtip can güvenliğimiz bakımından 
geri dönmemiz gerektiğini belirtmiştir. Heyetimiz polisle 
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tartışmanın anlamsız olduğunu düşünerek Yüksekova ilçe 
girişinde bulunan devlet hastanesini ziyaret etmeye karar 
vermiştir. Heyet hastaneye vardığında hastanenin girişinin 
3 adet zırhlı araçla tutulduğunu, zırhlı araçlar önünde 7-8 
civarında özel harekat polisi ve askerler tarafından uzun 
namlulu silahlarla nöbet tutulduğunu tespit etmiştir. Bu 
kişiler heyetimizin hastaneye girişine izin vermemesi üzerine 
bizzat Hakkari valiliği aranarak bu durum şikayet edilmiş ve 
hastaneye girmemiz gerektiği belirtilmiştir. Hakkarı Valisi 
telefona kendisi çıkmamış, özel kalem müdürü telefonla 
görüşmüştür. Heyetimiz hastane önünde yaklaşık 15 dakika 
beklemiş, valilikten hastaneye alınmayacağımıza dair 
polislere telefon edilmesi üzerine heyetimiz oradan ayrılmıştır.

Heyetimiz Yüksekova ilçesinden ayrılmadan önce Yüksekova 
Kaymakamını ziyaret edip olaylar hakkında bilgi almak 
amacıyla Kaymakam’a, Kaymakamlığa ve Emniyet 
müdürlüğüne telefonla ulaşmaya çalışmıştır. Kaymakam 
telefonlarımıza cevap vermemiştir. Polislerle yapılan görüşme 
sonucunda Kaymakam’ın toplantıda olduğu ve heyetimizle 
görüşemeyeceği belirtilmiştir. Bunun üzerine heyetimiz 
içişleri bakanlığı yetkililerini arayarak konu aktarılmış ve 
heyetin çalışmalarına yardımcı olunması istenmiştir. Bakanlık 
yetkilileri Hakkari Valisi ile yaptıkları görüşme sonucunda 
Yüksekova ilçesinde sokağa çıkma yasağının devam ettiğini 
belirterek yardımcı olamayacaklarını ifade etmişlerdir.

Bunun üzerine heyetimiz Yüksekova’dan Hakkari’ye geri 
dönmüş ve konu ile ilgili olarak saat 11.30 civarında 
Hakkari Belediyesi önünde basın açıklaması yaparak 
Yüksekova’daki ve diğer ilçelerdeki çatışmaların biran önce 
sona erdirilmesini, Kürt sorunun çözümü noktasında acilen 
çatışmasızlık ortamına geri dönülmesini basın önünde bir 
kez daha dile getirmiş, Yüksekova’da sivil halkın tedirgin 
olduğunu, can güvenliği sorunu yaşadığını, halka acilen 
ulaşılması için sokağa çıkma yasağının kaldırılması gerektiği 
ifade edilmiştir.

Heyetimizin gerek Hakkari’ye gidişi sırasında 26 Ağustos’ta, 
gerekse de Hakkari’den dönüşü sırasında 27 Ağustos’ta 
Van- Hakkari yolu üzerinde bulunan dinlenme tesislerinde 
halkın şikayetleri de dinlenmiştir. Buna göre çatışmalardan 
tedirgin olanların ailelerini geçici olarak güvenli gördükleri 
başka şehirlere gönderdiklerini, özellikle ailenin genç ve 
orta yaş erkeklerinin Şemdinli ve Yüksekova’yı terketmek 
istemediklerini ve mutlaka yaşadıkları yerde kalacaklarını 
ifade ettiklerini, devletin bu soruna bir an önce çözüm 
bulması gerektiğini ifade etmeleri heyetimizce dikkatlice 
dinlenmiştir. Halk ya hemen barış ya da hemen savaş 
noktasına gelmiş durumdadır.

Heyetin Tespit ve Önerileri

Kürt sorununun çözümünde 2013 yılında başlayan ve Temmuz 
2015’de sona eren çatışmasızlık döneminin beklentileri 
yükselttiği ve halkın çatışmasızlığın öneminin kavradığı, 
7 Haziran 2015 seçimlerinden sonra yeniden çatışmalı 

döneminin başlamasının devlet tarafından sorunun siyaset 
yolu ile çözülmek istenmediğinin görüldüğü anlaşılmıştır. 
Halk bunun sebebini Cumhurbaşkanı’nın ve partisinin 
siyaseti olduğunu düşünmekte ve buna öfkelenmektedir.

Yeniden başlayan çatışmalı süreçte sivil halktan birçok 
kişinin yaşamını yitirmesi ve yaralanması, ekonomik yaşamın 
tamamen durması doğal çevrenin tahrip edilmesi halkın 
değer yargılarının dikkate alınmaması ve halka kötü davranış 
halkı bezdirmiş ve öfke biriktirmesine sebep olmuştur. Halkın 
ya hemen barış ya da hemen savaş noktasında olması bunu 
göstermektedir.

Mülki amirlerin ve güvenlik görevlilerinin iç güvenlik 
paketindeki yasal yetkilere sığınarak anayasaya ve temel 
hak ve özgürlüklere aykırı tutum ve davranışlarda bulunması 
oldukça vahim bir durumdur. Özellikle il idaresi kanunu 
ile polis kanunun anayasanın üzerinde görülmesi pratikte 
bizzat tarafımızca tespit edilmiştir. Bu durum Türkiye’nin 
hızla bir polis devleti haline getirildiğini göstermiştir. 
Anayasa’da düzenlenen hak ve özgürlükler ile anaysa madde 
90 uyarınca Türkiye tarafından kabul edilen ulusal üstü 
insan hakları belgeleri mülki amirleri, savcı ve yargıçları 
ve emniyet görevlilerini ilgilendirmemektedir. 90’lı yıllarda 
hukuk dışına çıkan devletin şimdi kendisini polis devleti 
kanunları ile hukuk içinde kalıyorum aldatmacası yaşadığını 
tespit etmiş durumdayız. Heyetimiz bizzat valiye kanunsuz 
emirlere uymamaya ve kanunsuz emir vermeme konusuna 
değinerek temel hak ve özgürlüklere bağlı kalması gerektiğini 
hatırlatmıştır.

Hakkari Çukurca’daki Gümrük memurlarının HPG 
tarafından alıkonması ve bu nedenle her iki gümrük 
kapısının kapatılması ekonomik ve sosyal yaşamı olumsuz 
etkilemiştir. HPG’nin bir an önce alıkoyduğu kişileri serbest 
bırakması gerekmektedir. Devletin de ekonomik ve sosyal 
yaşamın devamı bakımından gümrük kapılarını açık tutması 
sağlanmalıdır.

Hakkari izlenimlerimiz göstermiştir ki çatışmalı süreçte 
yoğun ihlaller yaşanmaktadır. Halk 80’li ve 90’lı yıllarda 
yaşananları gayet iyi hatırlamaktadır. Kimse benzer şeyleri 
yeniden yaşamak istememektedir. Bu nedenle tarafların 
acilen silahları susturması ve çatışmasızlığı sağlaması 
gerekmektedir. Bunun için de tarafların bir an önce diyaloğa 
geçmesi gerekmektedir.

İNSAN HAKLARI DERNEĞİ

D E V R İ M C İ  İ Ş Ç İ  S E N D İ K A L A R I 
KONFEDERASYONU

K A M U  E M E K Ç İ L E R İ  S E N D İ K A L A R I 
KONFEDERASYONU

TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ
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Birkaç gündür, karanlığın sesi olan görsel ve yazılı basınınızda, 
sosyal medyanızda TMMOB’ye karşı büyük(!) bir kampanya 
yürüttüğünüzü gördük, görüyoruz.

TMMOB sizin kim olduğunuzu, kimliklerinizi biliyor. Geldi-
ğiniz ve bulunduğunuz yeri biliyor. Derdinizi de biliyor. Sizler, 
hepiniz birden bu ülkenin karanlığının sesisiniz.

Sizler de TMMOB’yi bilin:

70’lerde Sevgili Başkanımız Teoman Öztürk söylemişti:

Yüreğimizdeki insan sevgisini ve yurtseverliği, baskı ve zulüm 
yöntemlerinin söküp atamayacağının bilinci içinde, bilimi 
ve tekniği emperyalizmin ve sömürgenlerin değil, emekçi 
halkımızın hizmetine sunmak için her çabayı güçlendirerek 
sürdürme yolunda inançlı ve kararlıyız.

TMMOB bugün de söylüyor:

TMMOB’YE VE MİMARLAR ODAMIZA SALDIRANLARA!

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, TMMOB ve Mimarlar Odası’na yönelik olarak bazı basın organlarında 
yer alan haberler üzerine 29 Haziran 2015 tarihinde bir açıklama yaptı.

Karanlığa karşı aydınlığı; baskıcı, otoriter yönetim anlayışına 
karşı, özgürlük ve demokrasiyi; ırkçı ve milliyetçi anlayışın 
beslediği linç kültürüne karşı, bir arada kardeşçe ve barış 
içinde yaşamayı; her şeyin para-kâr olduğu piyasa anlayışına 
karşı eşitliği savunmaya devam edeceğiz.

Eşit, özgür, demokratik bir Türkiye mücadelesinde; temel hak 
ve özgürlüklere sahip çıkmaya devam edeceğiz.

Asla “padişahım çok yaşa” diyenlerle saf tutmayacağız, aksine 
“kral çıplak” demeye her daim devam edeceğiz.

Çabalarınız ve tehditleriniz boşuna:

TMMOB, bağlı odaları ve kadroları asla karanlığınıza teslim 
olmayacak.

Mehmet Soğancı
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

Birliğimiz TMMOB ve Mimarlar Odası ile Tam Bir 
Dayanışma İçindeyiz

Ne İktidarın Baskıları Ne de Yandaş Medyasının Yalan ve 
Tehditleri Bizleri Kamusal, Toplumsal, Mesleki Yararları 

Savunmaktan Alıkoyamaz

Kamuoyu, siyasi iktidarın Türk Mühendis ve Mimar Odaları 
Birliği (TMMOB) ve bağlı Odalarını etkisizleştirmeye; 
kamusal hizmet, kamusal denetim, kamusal-toplumsal yarar 
fonksiyonlarından arındırmaya ve rant yağmasının önünde 
oluşturduğumuz engelleri yıkmaya yönelik girişimleri ile bu 
yöndeki mevzuat değişikliği hamlelerini bilmektedir.

Şimdi de yandaş medya ve bazı köşe yazarları, hatta 
cumhurbaşkanının bir danışmanı ile bir milletvekili, son 
10 gündür ağız birliği etmişçesine, neredeyse aynı cümleler 
ile üst birliğimiz TMMOB ve Mimarlar Odası’na yönelik, 
kendi kültürlerine uygun düzeysiz, yalan, iftira, hakaret ve 
suçlamalarda bulunmaktadır. Ve bir milletvekili, Odaların 
denetiminin Sayıştay’da olduğunu ama bu denetimin de 
yapılmadığını zannettiğini söyleyerek, kamu işleyişinden 
bihaberliğinin harika bir örneğini veriyor! Bir başkası, Odaların 
yetkilerinin cumhurbaşkanında bile olmadığı gibi kargaların 
bile güleceği sözler söyleyebiliyor.

Dertleri, TMMOB ve Mimarlar Odası ile biz TMMOB’ye 
bağlı bütün Odaların tarih, kültür, doğa, kent ve kır, enerji, 
maden, tarım, gıda rantları önünde engel oluşturmamız, 
sanayisizleştirme süreci ve özelleştirme talanına dur 
dememizdir. Kurulduğu tarihlerden bu yana iktidarların karar 
ve tasarruflarını toplumsal yarar ve mesleki fayda süzgecinden 
geçiren, mesleki-bilimsel doğruları dayanak alarak muhalif 
tavrını ülkenin en karanlık dönemlerinde bile sergilemekten 
geri durmayan TMMOB ve bağlı Meslek Odaları, AKP 
iktidarının ve yandaş medyasının önde gelen hedeflerinden 
biridir. Ancak bilinmesini isteriz ki, rant politikaları ile 
kentlerimizi, yaşam alanlarımızı, doğayı ve tüm çevremizi talan 
eden AKP’ye karşı çıkan TMMOB ve bağlı Odaları, Anayasa 
ve hukuktan aldığı güçle kamusal ve toplumsal yarar ilkesinden 
asla taviz vermemiş, bilimsel-mesleki kabullerin taşıyıcısı, 
savunucusu olmuştur.

TMMOB ve bağlı Odaların, AKP ve yandaşlarının havsalasının 
almayacağı ölçüde temiz olduğu kamuoyunca bilinmektedir. 
12 Mart ve 12 Eylül gibi baskı dönemlerine nasıl direndi isek, 
AKP iktidarının baskılarına da onurlu bir şekilde direneceğimiz 
açıktır, kesindir. AKP’nin TMMOB ve Odalarına yönelik 
baskıcı bir zihniyetle vesayet kurmak üzere yaptığı tüm 
düzenlemelerin geri alınması, Odaların özerk ve bağımsız 

TMMOB’ye Bağlı 24 Oda’dan Ortak Açıklama: 
Birliğimiz TMMOB ve Mimarlar Odası ile Tam Bir Dayanışma İçindeyiz

TMMOB’ye bağlı 24 Oda, Mimarlar Odası Ankara Şubesi ile başlayan ve TMMOB’nin bütününe yönelen saldırılara 
ilişkin 1 Temmuz 2015 tarihinde bir basın açıklaması yaptı.
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yapılarının güçlendirilmesi ve kamu-toplum yararı ile kamusal 
hizmet üretimi için mücadelemize kararlılıkla devam edeceğiz.

Kamuoyuna sesleniyoruz. Ellerimiz temiz, alnımız ak, 
başımız diktir. TMMOB’ye bağlı Odalar Anayasa’nın 135. 
maddesine göre kurulmuş kamu kurumu niteliğindeki meslek 
kuruluşlarıdır, demokratik meslek Odalarıdır. Her bir Odamızın 
Anayasa’dan ve 6235 sayılı TMMOB Yasası’ndan aldığı yetkiyle 
oluşturduğu uygulama yönetmelikleri doğrultusunda Genel 
Kurulları, Yönetim Kurulları, Onur Kurulları, Denetleme 
Kurulları bulunmaktadır. Bu kurullar Anayasa’nın amir 
hükümleri doğrultusunda Odaların her türlü idari ve mali 
denetimlerini gerçekleştirmektedir. Her bir kuruşa kadar 
gelir ve giderlerimizin denk bütçe esasıyla yapılan bütün 
dökümü, genel kurul çalışma raporlarında, dönem içlerinde 
hazırlanan raporlarda yer almakta ve web sayfalarımızda 
yayımlanmaktadır. İddia ediyoruz, TMMOB’ye bağlı meslek 
Odaları, AKP hükümeti ve Sayıştay denetiminden kaçırılan 
tüm kurum ve kuruluşlardan şeffaf ve temizdir.

Ne iktidarın baskıları ne de yandaş medyasının yalan ve 
tehditleri bizleri kamusal, toplumsal, mesleki yararları 
savunmaktan ve gerçekleri teşhir etmekten alıkoyamayacaktır. 
Meslek Odaları susmadı, susmaz; güneş balçıkla sıvanamaz.

Bilgisayar Mühendisleri Odası
Çevre Mühendisleri Odası
Elektrik Mühendisleri Odası
Fizik Mühendisleri Odası
Gemi Makinaları İşletme Mühendisleri Odası
Gemi Mühendisleri Odası
Gıda Mühendisleri Odası
Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası
İçmimarlar Odası
İnşaat Mühendisleri Odası
Jeofizik Mühendisleri Odası
Jeoloji Mühendisleri Odası
Kimya Mühendisleri Odası
Maden Mühendisleri Odası
Makina Mühendisleri Odası
Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası
Meteoroloji Mühendisleri Odası
Mimarlar Odası
Orman Mühendisleri Odası
Petrol Mühendisleri Odası
Peyzaj Mimarları Odası
Şehir Plancıları Odası
Tekstil Mühendisleri Odası
Ziraat Mühendisleri Odası

MESLEĞİMİZ, KENTLERİMİZ VE ÜLKEMİZ İÇİN 
ONURLU YÜRÜYÜŞÜMÜZ YÜKSELEREK DEVAM 
EDİYOR…

Mimarlık mesleğinin asli değerlerini öne çıkarmayı; bu 
doğrultuda Kamu yararının gözetilmesi ve toplum hizmetinde 
üretilmesi hedefini temel alan Mimarlar Odası; tarihi ve 
doğal dokuyu tahrip eden, kültürel değerleri yozlaştıran 
ve hukuksal denetimi devre dışı bırakan anlayışlara karşı 
özverili çalışmalarını ve mücadelesini kararlı bir şekilde 
sürdürmektedir.

Buna karşın iktidarın sürekliliği hedefiyle toplumda merkezi 
politikalara bağımlı sınıflar yaratan yönetimler, sağlıksız 
ve hukuk dışı kentleşmeye göz yummakta, fiziki çevre, 
nitelikli mimarlık ve planlama hizmetleri katkısı olmadan 
gerçekleşmektedir. Kamusal ve toplumsal alanlarda siyasi 
hegemonya oluşturmak, kamu idari yapısı ile kamusal hizmet 
alanlarını bu amaçla yeniden yapılandırmak, sosyal yapıyı 
temel insan hak ve özgürlüklerini müdahalelerle kısıtlayarak 
değiştirmek isteyen siyasi iktidar, son 13 yıldır bu politikaların 
önünde engel olarak gördüğü meslek kuruluşlarını hedef 
almaktadır.

12 Eylül 2010 Anayasa Referandumundan aldığı güçle iktidarın 
çıkardığı KHK, Torba Yasalar ve düzenlemelerle TMMOB 
ve bağlı Odalara yönelik işlevsizleştirme operasyonları hız 
kazanmıştır.  

7 Haziran Genel Seçimlerinde Kaçak Saray’la simgeleşen 
Yağma Diktatörlüğü’nün yenilgiye uğramasından sonra 
meslek Odamıza karşı yenibir kampanyanın organize edildiği 
anlaşılmaktadır. 

Bu kapsamda son günlerde yayımlanan bazı haber ve yazılarda 
Mimarlar Odası’nı hedef alan, karalama ve tehdit içeren 
açıklamalarda bulunulmuştur.  Oda’nın asli görevlerini 
yapmak yerine kişi ve kurumlara bağlı olarak taraflı davrandığı; 
Mimarlar Odası Karaköy hizmet binasının kaçak olduğu gibi 
mesnetsiz ve hukuki dayanaktan yoksun ve Odamızı hedef 
gösteren bu açıklamalar ve haberler hakkında görüşlerimizin, 
bilgilerin ve belgelerin kamuoyu ile paylaşılması amacıyla bu 
basın toplantısı düzenlenmiştir.

MESLEK ODALARI,  HUKUKİ HAKLARINI 
KULLANDIKLARINDAN DOLAYI SUÇLANAMAZ

AKP iktidarı, kamuoyuna “Mega Projeler” olarak tanıtılan 
rant projeleri üzerinden propaganda yapmaktadır. Gerçekte 

MİMARLAR ODASI: MESLEĞİMİZ, KENTLERİMİZ VE ÜLKEMİZ İÇİN ONURLU 
YÜRÜYÜŞÜMÜZ YÜKSELEREK DEVAM EDİYOR…

Mimarlar Odası, bazı basın organlarında Odaya karşı yürütülen karalama kampanyasına karşı 8 Temmuz 2015 tarihinde 
İstanbul Büyükkent Şubesi’nde bir basın toplantısı düzenledi.
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tam bir doğa, kültür ve kent katliamı niteliğinde olan 3.Köprü, 
3. Havalimanı, Kanal İstanbul, Termik ve Nükleer Santraller, 
HES’ler ile kentsel dönüşüm kararları ve Cumhuriyetin mirası 
AOÇ (Atatürk Orman Çiftliği) üzerine kondurulan Kaçak 
Saray’a karşı Oda’ların sürdürdüğü hukuk mücadelesinin 
engellenmesi için her yola başvurmaktadır. 

Aynı anlayışla Mimarlar Odası’nın TMMOB’ye bağlı diğer 
Meslek Odaları ve Sivil Toplum Kuruluşları ile birlikte açtığı 
davalarla;yurttaşlar tarafından “İstanbul’a İhanet Projesi” 
olarak nitelenen 3. Köprü, Sarıyer-Beykoz Gerigörünüm 
ve Etkilenme Bölgesi Geçişi planlarının İstanbul 8. İdare 
Mahkemesi tarafından iptal edilmesinin ardından yeni bir 
saldırı başlatılmıştır. Yargının iptal kararlarından canı yanmaya 
başlayan İktidar odakları tarafından bu kez Kaçak Saray 
süreci ileri sürülerek TMMOB ve Mimarlar Odası’na karşı 
tek merkezden alınan talimatlarla yoğun bir itibarsızlaştırma 
kampanyası avaneler aracılığıyla yürürlüğe konmuştur.

SORUMLULAR HAKKINDA HUKUKİ İŞLEMLER 
BAŞLATILMIŞTIR…

Bu kampanyanın baş aktörleri Star ve Yeni Akit Gazeteleri 
olmak üzere aynı kaynaktan aldıkları talimatla hareket 
eden bir kısım “yandaş medya” organında, Mimarlar Odası 
günlerdir karalanmakta, hedef gösterilmekte, iftira ve yalan 
dolu haberler yapılmakta; yöneticiler ise tehdit edilmektedir.

Kamu kurumu niteliğinde meslek odalarının anayasal hak 
çerçevesinde kamu yararı amacıyla açtığı davalarla yürüttüğü 
hukuk mücadelesinin gücünü zayıflatma amaç ve gayreti 
içine giren yandaşların iftira, suç isnatları ve hakaretlerinin 
yine yargı kararlarıyla karşılığını bulacağına inanıyoruz. 
Bu içerikteki haber ve yazılar nedeniyle gerek TMMOB 
ve Odalar gerekse yöneticiler olarak suç duyurularında 
bulunulmuş ve tazminat davaları açılmıştır.

Açılan tazminat davalarından elde edilecek gelirler, 
İktidarın kent suçu niteliğindeki uygulamalarına, doğa ve 
kültür katliamlarına karşı, giderek masrafları artan hukuk 
mücadelemize kaynak olarak değerlendirilecektir.

İSKÂNLI VE RUHSATLI ODA BİNASI KAÇAK 
GÖSTERİLEREK TAMAMEN HUKUKSUZ “KAÇAK 
SARAY” MEŞRULAŞTIRILAMAZ

Linç kampanyasının basın yayın organları eliyle sürdürüldüğü 
bu süreçte, İktidarın baskısı ile ortaya atılan yalan haberleri 
ihbar kabul eden Beyoğlu Belediyesi, Şubemiz kullanımındaki 
Karaköy Hizmet Binası’nın tadilat projesine uygunluğunun 
denetlenmesiyle 30.06.2015 tarihli yapı tatil tutanağı tutmuş 
ve 03.07.2015 tarihinde bu tutanağa tarafımızdan itiraz 
edilmiştir.

Öncelikle Odamızın İstanbul Büyükkent Şubesi’nin hizmet 
binasına ilişkin kaçak, ruhsatsız gibi haberler üzerine 
düzenlenen tutanak incelendiğinde dahi ruhsatsız ve kaçak 
bir yapının söz konusu olmadığı görülebilir.

Mimarlar Odası 2008 yılında binayı hizmet binası olarak 
kullanmak üzere satın almıştır. Tek bağımsız bölüme 
dönüştürülerek kat mülkiyeti tesis edilen yapının Odamızca 
satın alındığı tarihte, 2001 yılında düzenlenmiş yapı kullanma 
izin belgesi bulunmaktadır.

Taşınmazın Şubenin hizmet binası olarak kullanılabilmesi 
için bir kısım iç düzenleme ve tadilatların yapılması 
gerekmiş, tadilat projesi hazırlanarak 24.06.2010/6334 tasdik 
tarihli mimari proje ile elektrik ve sıhhi tesisat projelerine 
göre 05.07.2010/02-37 tarih no.lu tadilat ruhsatıyla bir 
kısım değişiklikler yapılmaya başlanmıştır. Ancak binanın 
betonarme sistemine hiçbir müdahalede bulunmamıştır.

Bu süreçte tadilat projesindeki bir kısım imalatlar 
tamamlanamamıştır, zaten İmar Kanunu ile tanınan hak 
çerçevesinde 01.07.2015 tarihinde Beyoğlu Belediyesine 
ruhsat yenileme başvurusunda bulunulmuştur.

Öncelikle belirtmek isteriz ki; Şube binamızın kaçak ya 
da ruhsatsız olması söz konusu değildir. Bu yönlü haberler 
tümüyle asılsız ve yalandır. Kaçak yapı;  ruhsat alınmadan 
veya ruhsat ve eklerine aykırı olarak yapılan yapıya denir.  
Bu binanın iskan ruhsatı vardır ve ruhsattan sonra yapılan 
değişiklikler için ise tadilat projesi hazırlanmış ve belediyece 
onaylanmış projelerle başlanan tadilatlar devam etmektedir.

Binanın çatı katındaki işletmenin ise Beyoğlu Belediyesinden 
20.06.2016 tarihine kadar geçerli olan işyeri açma ve çalışma 
ruhsatı bulunmaktadır.

Basında Belediyece düzenlenen tutanağa yer verilerek, yalan 
haberler desteklenmeye çalışılmakta ise de;

Tutanakta sanki fazladan inşaat alanı yaratıldığı izlenimine 
yol açan hususlar ölçüm hatalarından kaynaklanmaktadır. 
Kaldı ki böyle olduğu kabul edilse dahi yapı kullanma 
ruhsatı düzenlenen bir yapıyı bu ruhsata güvenerek satın 
alan Odanın bunda bir sorumluğu söz konusu değildir.  Yeni 
ve fazladan inşaat alanı yaratmayan bir kısım imalatların 
ruhsat gerektirmediği, bir kısmının ise tadilat projesi ile 
ruhsata bağlanabilecek imalatlar olduğu halde usulüne uygun 
olmayan bir tutanak tanzim edilmiştir. Tutanağın basına servis 
edilmesiyle yalan haberlere altlık oluşturmak için düzenlendiği 
anlaşılmaktadır.

Söz konusu tutanağa 03.07.2015 tarihinde itiraz etmiş 
bulunmaktayız. Düzeltilmemesi halinde ise hukuki girişimlerde 
bulunulacaktır.

ALGI OPERASYONLARI İLE GERÇEKLERİN ÜZERİ 
ÖRTÜLEMEZ…

Odamızın binasının ruhsatsız ve kaçak olduğu iddialarıyla 
algı operasyonu yapan bu  kesimler her ne kadar bizleri 
hedef göstermek gayreti içinde ise de asıl amaçlarının yağma 
ve diktatörlük politikalarını sürdürmek olduğunu çok iyi 
biliyoruz.
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Basın etiği ile bağdaşmayan saldırılar nedeniyle; basın 
özgürlüğünü ve gerçek haberciliği hatırlatmak isteriz…

Mimarlar Odası, Ülkemiz demokrasisinin güvencelerindendir 
ve basın özgürlüğünü ödünsüz savunmaktadır. Gazeteciliğin 
temel işlevi, gerçekleri bulup bozmadan, abartmadan 
kamuoyuna yansıtmaktır. Asılsız ve yalan haber yaymak, 
tehdit ve şantaj yapmak, nefret kusmak değildir. Kaçak Saray 
sendromu ile hareket edip ve aldıkları talimatlarla Anayasal 
kuruluş olan meslek örgütlerini illegal bir örgütmüş gibi 
göstererek faaliyetlerini engellemeye kalkmak hiç değildir.

Gerçek kaçak; Mimarlar Odasını itibarsızlaştırma suretiyle 
toplum gözünde saygınlığını zedelemeye çalıştığını 
sanan iktidar elitinin ve kalemşörlerinin zihnindedir. 
Bu yolla Mimarlar Odası üzerinden kendi kaçaklarını 
meşrulaştıracaklarını düşünmeleridir.

BİZLER MİMARLAR ODASI OLARAK, 

Tehditlere ve baskılara boyun eğmeyeceğimizi 60 yıllık Oda 
tarihimizde açıkça gösterdik; bundan sonra da aynı anlayışla 
mesleğimiz, kentlerimiz ve ülkemiz için onurlu yürüyüşümüz 

yükselerek devam edecektir.

Nitelikli mimarlık ve planlama hizmetlerinin kamusal 
politikaların her düzeyinde yer alması için; toplumsal yaşam 
alanlarının ekonomik-siyasi rant alanı haline getirilmesine 
karşı mücadelemizi meslektaşlarımız, duyarlı toplum kesimleri, 
kamusal sorumluluk taşıyan kurum ve kuruluşlarla birlikte 
sonuna kadar sürdürmekte kararlıyız.

Odamız, yöneticilerimiz ve mücadelemizin saygınlığını 
toplum nezdinde karalama ve hedef göstermeye çalışan 
açıklamaları kınıyoruz. Her türlü hukuksuzluk ve hak gaspı 
karşısında demokrasi ve hukuk mücadelemiz kararlı bir şekilde 
sürdürülecektir.

Ve inanıyoruz ki; bu güzel ve acılarla dolu ülkemizde hukukun 
üstünlüğünü, demokrasinin gelişimini ve yaşam değerlerini 
savunmak için sorulmamış bir hesap kalmayacaktır.

Saygılarımızla,

TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi                                                  

TMMOB Mimarlar Odası

AKP’NİN SÖZCÜSÜ BASIN ORGANLARINA YANITIMIZDIR

Kamuoyunca yandaş medya olarak adlandırılan yayın or-
ganları uzunca bir süredir TMMOB’ye ve bünyesinde yer 
alan meslek odalarına asılsız suçlamalarla saldırmaktadır. Bu 
saldırıyı kampanyaya dönüştürdüklerinin son örneği 7-8-9 
Temmuz günü iki yandaş yayın organında çıkan haberlerdir.  
Yeni Akit ve Sabah gazetesinde yer alan ve kelimesi kelime-
sine aynı cümlelerden oluşan bu haberlerde iktidar çevreleri 
TMMOB’ye yönelik suçlamalarını tekrar etmişlerdir.

Söz konusu haberlerde;

-TMMOB’nin 60 yıldan bu yana denetlenmeyen tek kurum 
olduğu, Sayıştay tarafından hiç denetlenmediği,

-Katrilyonluk bütçesi olduğu, bu paraların DHKP-C gibi 
örgütlere aktarıldığı,

- Gayri milli faaliyet gösterdiği, Alman Vakfı ile ilişkili 
olduğu,

-TMMOB’nin diktatöryal bir yapıda olduğu, üyelerine 
sorgusuz sualsiz ceza verdiği,

-Vesayetçi yapısını deşifre eden Akit’i tehdit ettiği iddia 
edilmektedir.

Ayrıca, aynı haberde, TMMOB, çevresel etkileri gerekçe 
göstererek çeşitli kuruluşlara çok sayıda dava açtığı hatta 
milli projeleri engellediği halde, “paralel destekli” Akın 
İpek’in siyanürle altın çıkarmasına ve Koç grubunun faali-
yetlerine göz yummakla suçlanmaktadır.

Bu suçlamaları sırasıyla yanıtlayalım:

1.)    TMMOB’nin 60 yıldır Sayıştayca denetlemediğini söy-
lemek ancak bir cehaletin ürünü olabilir. Çünkü, TMMOB 
merkezi yönetim bütçesi içinde yer alan  bir kamu idaresi 
değildir, genel bütçeden pay almaz, yani vatandaşın vergisi 
TMMOB bütçesine girmez. Dolayısıyla Sayıştay’ın deneti-
mine konu olamaz. Haberde ismi mahfuz tutulan Sayıştay 
üyesi, Sayıştay Kanunu’ndan bihaber midir? TMMOB’nin 
vesayet denetimini yapacak olan hali hazırda Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığı’dır. Kaldı ki, bu düzenleme de 12 Eylül 
Anayasası ile getirilmiştir. TMMOB’nin  tanımlandığı 1961 
Anayasası’nda ise TMMOB,  herhangi bir organın deneti-
mine tabi tutulmamıştı. Yalnızca TMMOB’nin demokratik 
esaslara göre yönetilmesi şart koşulmuştu.

12 Eylül Anayasası’nda bu durum değişmesine ve TM-
MOB’nin bakanlıkça denetlenmesine ilişkin hükümler 
konmasına rağmen hiçbir iktidar bu yola başvurmamıştır. 
İktidarlar söz konusu hükümleri 12 Eylül rejiminin bir ürünü 
olarak gördükleri için uygulamaktan kaçınmışlardır.

Bu anti-demokratik hükümlerin uygulanması AKP iktida-
rına nasip olmuştur.  AKP iktidarının demokrasi anlayışının 
12 Eylül hukukundan daha geride olduğu da böylece ortaya 
çıkmıştır.

12 Eylül hukukunun vesayetçi denetimine sözde karşı çıkan 
bir anlayışın, iktidar vesayetini kurmak için yine 12 Eylül 
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hukukuna yaslanmasının demokrasi ve hukuk açısından 
sorunlu olduğu açıktır. 1995 Anayasa değişikliğinde, mes-
lek kuruluşlarının siyaset yapma yasağı kaldırılmış, vesayet 
denetimine ise bir sınırlama getirilmiştir. İktidarların keyfi 
denetimini önlemek için denetim kurallarının yasayla 
düzenlenmesi gerektiği yönünde Anayasa’da düzenleme ya-
pılmıştır. İdari ve mali denetimin esas ve usullerinin yasayla 
belirlenmesi belirlilik ve hukuk devleti ilkesinin bir gereğidir.

2.)    TMMOB’nin katrilyonluk bütçesi olduğu ve kay-
naklarını illegal örgütlere aktardığı iddiasına gelince… 
TMMOB’nin bütçesi 2.500.000,00 TL’dir. TMMOB’nin 
bütçesinde milyar, katrilyon henüz telaffuz edilmedi. Bu 
konu hiçbir tereddüte mahal vermeyecek şekilde açık ve 
şeffaftır. Nitekim Denetleme Kurulu raporları internet 
sitesinde yayınlanmakta ve Genel Kurulda üyelerin deneti-
mine sunulmaktadır. TMMOB, kurulduğu günden bugüne 
hiçbir iktidarın yağdanlığını yapmamış dolayısıyla yağdan 
da yararlanmamıştır. Karşılaştırma yaparsak TMMOB büt-
çesi, yandaş gazetecilik yapanların  oturdukları bir villayı 
almaya bile yetmemektedir. Bir karşılaştırma daha yapacak 
olursak, emekli 10 milletvekilinin yıllık maaş toplamı kadar 
da değildir.

Dolayısıyla TMMOB bütçesine baktığımızda, yasa dışı 
örgütleri finanse edecek bir gelirin ortada olmadığı açıktır. 
Yöneticilerinin maaş bile almadığı bir TMMOB’ye yaklaş-
maya niyetli örgütler olsa olsa aç kalırlar. Algı yaratmaya 
yönelik bu ithamlar ayrıca suç duyurusuna konu edilecektir.

3.) TMMOB’nin gayri milli faaliyet gösterdiği, Alman Vakfı 
ile ilişkili olduğu iddiası ise yine koca bir YALANDIR. Ger-
çeğe aykırı, dayanaksız, basın etiği ile örtüşmeyen iddialara 
yanıt vermekte zorlanmaktayız. Hiçbir yabancı projede 
İş-Kur üzerinden dahi yer alınmaması gerektiğine ilişkin 
TMMOB Genel Kurul kararı dururken böyle bir iddianın 
ileri sürülmesi, sermaye sevicilerinin fantezileri olsa gerek. 
TMMOB, ülkemizin ve emeğin sömürülmesine hizmet 
eden yabancı sermaye ve hizmetlerin hiçbir sınır tanımak-
sızın, kontrolsüz dolaşımına başından beri karşı çıkan tek 
kuruluştur. Yandaş basın, yabancı mühendislerin çalışma 
izni almaksızın istihdamı üzerinden TMMOB’yi yabancı 
sermaye düşmanı olarak ilan ettikleri manşetlerini unutmuş 
gözükmektedir. Yabancı sermaye ve yabancıların çalışma 
izinleri hakkındaki yasa taslağı ve tasarıları üzerindeki gö-
rüşlerimizin sunulduğu TBMM tutanaklarının mürekkebi 
henüz kurumamıştır.

4.) Sol ideolojiyi benimsemeyen meslek mensuplarına sorgu-
suz sualsiz meslekten men cezası verilemeyeceğini sokaktaki 
insan bilebiliyor ise bu ithamın yersiz olduğu açıktır. TM-
MOB’nin Onur Kurulu kararları yargı denetiminden muaf 
olmayıp, adil bir karar verilmediğini düşününen üyelerin 
dava açma hakları hukuk devleti ilkesi gereğidir. Ülkeyi 

kamplara bölmek yetmezmiş gibi, meslek örgütleri içinde 
de karşıtlık oluşturmaya dönük çabadan sonuç alamaya-
caklarını belirtmeliyiz.

Burada yeri gelmişken TMMOB’nin mezhep ayrımcılığı 
iddiasını da yanıtlayalım. TMMOB’ye üyelikte mezhep, din, 
ırk şartı aranmayacağına göre, bu iddianın kaynağı nedir? 
Mühendis ve mimarlar matematik, fen bilimlerinde eğitim 
almış, bilim ve aklın ışığına inanmış insanlardır. Referansı 
bilim olan insanları mezhep diliyle itibarsızlaştırmayı dü-
şünenlere başka kapıya demekten başka sözümüz olamaz. 
Aslında bu suçlamayı getirirken dahi nasıl bir mezhep taas-
subu içinde olduklarını da açığa vurmaktadırlar.

5.) TMMOB’nin vesayetçi yapısını deşifre eden Yeni Akit’i 
tehdit ettiği iddiası ise gülünçtür. TMMOB basın açıkla-
ması metni tüm basın-yayın organlarına gönderilmiş olup, 
bu metni tehdit olarak algılayan başka bir medya grubu 
olmamıştır.

6.) Halkın doğru haber alma özgürlüğüne en büyük engelin 
yandaş medya grubu eliyle yapıldığını düşünmekteyiz. Bu 
medya grubu, bir zamanlar Koza Altın ve Akın İpek’in 
sözcülüğünü yaptığını unutmuş gözükmektedir. O zamanlar 
bunlara karşı mücadele veren TMMOB’ydi. Akın İpek’in 
bu nedenle TMMOB’ye karşı dava açtığını ilgili kamuoyu 
herhalde unutmamıştır. Koç grubunun faaliyetlerine TM-
MOB’nin göz yumduğu nasıl söylenebilir? Akın İpek ve 
Koç grubunun faaliyetlerine izin veren makam TMMOB 
midir? Doğa ve kent talanına izin veren ilgili bakanlıklardır, 
belediyelerdir, bazen de Bakanlar Kurulu’dur.

TMMOB’ye saldıranlar biraz ama biraz kendi tarihlerine ve 
TMMOB tarihine baksınlar. Orman alanına inşa edilen Koç 
Üniversitesi yerleşkesine izin veren karara karşı Mimarlar 
Odamız ve Orman Mühendisleri Odamız dava açmıştır. 
Bu davada yargı kararının yerine getirilmemesi üzerine 
dönemin Fazilet Partisi Konya Milletvekili Lütfi Yalman’ın 
soru önergesine baksınlar (20. Dönem 4. Çalışma Yılı 54. 
Birleşim 13 Mart 1999). 

Sonuç olarak; bir meslek kuruluşu niçin iktidar tarafından 
denetlensin? Bu ülkenin okumuş insanlarının mensup 
olduğu bir kuruluş kendi kendini yönetmekten aciz midir? 
Üyesi dışında genel bütçeden pay almayan, daha açıkça ifade 
etmek gerekirse, vatandaşın cebinden bir kuruş almayan 
örgütü denetlemeye bu kadar niye heves edilmektedir? 
Bu haberlerden de anlaşılacağı üzere TMMOB hakkında 
ya hiçbir bilgiye sahip değiller ya da gerçek bilgiler tahrif 
edilmektedir? Her iki hal de,  Anayasa, Basın Yasası ve basın 
etiği açısından suçtur. 

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği
13 Temmuz 2015
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Bu yıl Sivas katliamının 22. yılı. 

Bundan 22 yıl önce, 2 Temmuz 1993 günü Madımak Oteli’nde 
aydınlık yüzlü insanlarımız yakılarak katledilirken emekten ve 
demokrasiden yana fikirler de yakılarak yok edilmek istendi.

Sivas katliamı, emekçi sınıfların baskısız ve sömürüsüz bir 
dünya kurma mücadelesini sindirmek ve yok etmek amacıyla, 
gerici-faşist zihniyetin planlı ve programlı bir şekilde devreye 
soktuğu kanlı provokasyonlardan biridir.

Tıpkı, Çorum ve Maraş katliamlarında olduğu gibi Sivas 
katliamında da bu ülkede eşitlikten ve özgürlükten yana 
bütün düşlerin karartılması hedeflemiştir. Madımak Oteli’nde, 
ülkemizin aydınlık yüzlü insanları, kardeşliğin, bir arada 
yaşamın, barışın, demokrasinin, eşitliğin, özgürlüğün ve 
umudun sembolleri ateşe verilmiştir.

Toplumsal belleğimizde derin bir yara bırakan Sivas katliamı, 
geçen zaman içerisinde egemenler tarafından unutturulmak 
istenmiş ancak tüm çabalara rağmen unutturulamamıştır.

Sivas katliamını Türkiye’nin aydınlığına, çağdaşlığına, 
demokrasiye, halkların kardeşliğine, eşitliğe, özgürlüğe ve 
bir arada yaşama kültürüne yapılan bir saldırı olarak gören 
TMMOB, faşizme ve gericiliğe karşı Türkiye’nin aydınlık 
yüzünü savunmaya devam edecektir.

Sivas katliamını unutturmak isteyenlere inat; o gün yanan o 
aydınlık yüzlerin ışığını söndürmeye, emekçi sınıfların yeni 
bir dünya kurma yolundaki umutlarını yok etmeye çalışanlara 
inat TMMOB her 2 Temmuz’da olduğu gibi bu yıl da dost 
örgütlerle birlikte omuz omuza duracak, alanlardan “Başka 
Bir Yaşam, Başka Bir Türkiye, Başka Bir Dünya” özlemini 
dile getirecektir.

S i v a s  ka t l i a m ı n ı  u n u t m a d ı k ,  u n u t m a y a c a ğ ı z , 
unutturmayacağız...

Mehmet Soğancı
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

SİVAS’I UNUTMADIK, UNUTMAYACAĞIZ, UNUTTURMAYACAĞIZ

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, Sivas katliamının yıldönümü dolayısıyla 1 Temmuz 2015 tarihinde 
bir açıklama yaptı.

Sivas Katliamının 22. yıldönümünde ülkenin dört bir yanında binlerce kişi 
alanlara çıkarak, davası zaman aşımına uğrayan katliamı protesto etti.

SİVAS KATLİAMININ 22. YILINDA BİNLERCE KİŞİ 
MEYDANLARDAN HAYKIRDI: “UnutMADIMAKlımda”

Sivas’ta 33 kişinin katledildiği 2 
Temmuz 1993’ün yıldönümünde birçok 
kentte anma etkinlikleri ve protesto 
gösterileri düzenlendi.

Ankara’da Toros Sokak’ta toplananlar 
her yıl olduğu gibi Kolej Meydanı’na 
yürüdüler. Son yılların en geniş katılımlı 
Sivas anması olan etkinlik, Madımak 
Oteli’nde yakılarak öldürülenler, Gezi 
direnişinde hayatını kaybedenler ve 
devrim şehitleri için yapılan saygı 
duruşuyla başladı.

Saygı duruşunun ardından Tertip 
Komites i  ad ına  Alev i  Bektaş i 
Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi 
Ali Başak bir konuşma yaptı.

Miting konuşmaların ardından cem 
gösterisiyle sona erdi.
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Cerattepe’de Cengiz Holding tarafından yapılmak istenen 
madene karşı direnişi sürdüren Artvinliler, 7 Temmuz 2015 
tarihinde TBMM önündeydi. “Cerattepe geçilmez, Artvin 
halkı yenilmez” diyen Artvinlilere pek çok demokratik kitle 
örgütünün yanı sıra TMMOB de destek verdi.

TBMM önündeki eyleme TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı 

Mehmet Soğancı, TMMOB Genel Sekreteri Dersim Gül  ve 
TMMOB Ankara İKK Bileşenleri de katılırken, TMMOB 
Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı şunları söyledi:

“Artvin’in üstü altından daha değerlidir, diyerek meşru 
fiili bir mücadeleyi ortaya koyan Artvin halkına en sıcak 
saygılarımızı yolluyoruz. Bu ülkenin okumuş çocukları 
mühendisleri, mimarları ve şehir plancıları olarak sadece 
Artvin’de değil, Bakırtepe’de, Fatsa’da, Kazdağları’nda 
Bergama’da bu ülkenin altını üstüne getirmeye çalışanlara 
karşı, bu ülkenin altıncı çetelerine karşı, bilimin ve tekniğin 
yol göstericiliğiyle 60 yıllık birikimimizle raporlar hazırladık. 
Bu meşru mücadelede, yöre halkının dimdik yanında 
duracağız. Hazırladığımız raporları Meclistekiler bilmek 
zorundadır. Bu raporları altıncı şirket, AKP ve onun siyaset 
tarzı bilmek zorundadır.  Zafer ancak direnenlerin olacaktır 
ve Artvinliler bunun en güzelini göstermektedir. Helal olsun 
Artvin’e, helal olsun havasına, taşına, toprağına, suyuna 
sahip çıkanlara. TMMOB direnen halkın yanındadır çünkü, 
bu ülkenin sevdalıyısız biz. Diren Artvin, diren Bakırtepe, 
diren Fatsa, diren Kazdağları.”

ARTVİNLİLER CERATTEPE İÇİN TBMM ÖNÜNDEYDİ

BASIN AÇIKLAMASI

DİSK’in Kapısına Zincir Vurulması ve Yöneticilerinin Tehdit 
Edilmesi Hak Arama Mücadelesi Olamaz!

9 Temmuz 2015’de Türkiye İşçi Sınıfı’nın en değerli 
örgütlerinden DİSK’in İstanbul Şişli’de bulunan binasının 
kapısı zincir ve kalaslarla kapatılmış, DİSK binası kullanılamaz 
hale getirilmiştir. Buna gerekçe olarak Genel İş Sendikası’nda 
işten çıkarılan bir çalışanın hak arama mücadelesi gösterilmiştir. 
DİSK Binası tam dört gün kullanılamamıştır.

DİSK yöneticileri tarafından bayram sonrasında istihdam 
sorununun da çözüleceği bildirilmesine rağmen DİSK 
önündeki eylemler bitmemiş, bu sırada doğru bulmadığımız 
görüntüler yaşanmıştır.

Bu olayların öncesinde ve sonrasında başta DİSK Genel 
Başkanı ve Genel Sekreteri olmak üzere DİSK yöneticilerine 
yönelik hakaret ve tehdit içerikli yayınlar ve açıklamalar 
yapılmıştır. Açıktır ki gelinen nokta bir işçinin hak arama 
mücadelesi olmaktan çıkarılmış, saldırıya, hakarete, 
karalamaya, tehdide dönüşmüştür.

Kuşkusuz hak arama mücadelesi tüm emekçilerin en 
meşru hakkıdır. İç sorunların çözümü ve hak arama 
platformları, mekanizmaları sendikaların/konfederasyonların 
taban iradesinin belirleyici olduğu Genel Kurullarında 
karar altına alınan tüzüklerinde ifadesini bulmaktadır. 
Dolaysıyla sorunların çözümü diyalog ve tüm dinamikleri 
bağlayan, birarada tutan tüzükte ifadesini bulan organların 
çalıştırılmasıyla mümkündür. Bunun yerine DİSK gibi 
Türkiye’de emek ve demokrasi mücadelesinin vazgeçilmez 
bir parçasının kapısı zincirlenerek, yöneticileri tehdit edilip 
aşağılanarak yapılırsa  bunun anlamı farklıdır.

KESK, TMMOB ve TTB olarak DİSK’e yönelik saldırıları ve 
tehditleri kabul etmediğimizi, sorunun bir an önce diyalogla 
çözüme kavuşmasını beklediğimizi bildiririz. Türkiye’deki 
emek ve demokrasi mücadelesinde DİSK ile birlikte yürüme 
kararlılığımızı kamuoyuna duyururuz.

KESK
TMMOB
TTB

DİSK’İN KAPISINA ZİNCİR VURULMASI 
VE YÖNETİCİLERİNİN TEHDİT EDİLMESİ HAK ARAMA MÜCADELESİ OLAMAZ!

KESK, TMMOB ve TTB, 9 Temmuz 2015 tarihinde DİSK’in İstanbul Şişli’de bulunan bina kapısının zincir ve kalaslarla 
kapatılmasıyla başlayan ve gelinen noktada DİSK’e yönelik saldırı, hakaret, karalama ve tehdide dönen olaylarla ilgili 
olarak 29 Temmuz 2015 tarihinde ortak bir basın açıklaması yaptı. 
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4 Ağustos 2015 tarihinde Bakanlar Kurulu kararıyla 
Resmi Gazete’de yürürlüğe giren “Muhtemel Patlayıcı 
Ortamda Kullanılan Teçhizat ve Koruyucu Sistemler ile 
İlgili Yönetmelik”te belirtilen 1.Grup Teçhizat katego-
risine uygun olarak sertifikalandırılmamış olan maden 
ocaklarının teçhizatlarının yenilenmesi 31.12.2019 
tarihine ertelenmiştir.

Son 15 yıla bakıldığında Karaman/Ermenek’te başlayan 
Kastamonu/Küre, Bursa, Balıkesir, Zonguldak, K.Maraş/
Elbistan ile devam eden kitlesel madenci cinayetleri 
durmamış; Manisa/Soma’da yüzyılın en büyük madenci 
katliamı yaşanmıştır. Daha bunun toplumsal alanda 
yarattığı travma atlatılmadan Ermenek’te yine bir ma-
dencilik felaketi yaşanmıştır.

Madenlerdeki çok ölümlü iş cinayetlerinin büyük bir 
çoğunluğu grizu patlaması veya ocak yangınları sonucu 
meydana gelmiştir. Bu iş cinayetlerinin teknik nedeni de 
uygun koruyucu ekipman ve donanım kullanılmamasıdır.

Yapılması gereken, uluslararası normlara uygun sertifika 
olan ATEX standartlarına uygun teçhizatların bir an önce 
kullanılması iken, sermaye lobilerinin talepleri doğrul-
tusunda 5 yıl erteleme kararı iş cinayetlerinin devamı 
anlamına gelecektir. Bu eksiklikler nedeniyle kapatılan 
yeraltı kömür ocakları da bu düzenleme ile önlem alın-
madan çalışma hakkına sahip olacaktır. Halen devam 
eden Soma davası sonuçlanmadan bu kararın alınması 
ayrıca değerlendirilmesi gereken bir konudur.

Madencilik sektöründe faaliyet yürüten pek çok işletme 
açısından, mesleki eğitim ve birikim önemli olmadığı 
gibi, işçi sağlığı ve iş güvenliği uygulamaları da tamamen 
maliyet kalemi olarak görülmektedir.  Maksimum karı 
elde etmek için en hızlı, en acımasız üretim süreçlerini ya-
şama geçirme konusunda hiç tereddüt etmemektedirler. 
Devlet ise çalışanı korumak yerine lobilerin öncelikleri 
doğrultusunda kararlar almaktadır.

Hükümet olma vasfı ortadan kalkmış AKP hükümetinin,  
madencilik sektöründe yarattığı taşeron ve güvencesizlik 
rejimi, geldiği nokta itibariyle yeterli görülmemiş ki,  kanlı 
birikimin ölü bedenler üzerinden sürdürülmesinde yeni 
düzenlemeler yapmaktadır.

DDK, İş Teftiş Kurulu raporları ortada dururken ve gereği 
yapılmazken, patlamaya dayanıklı teçhizatı ve koruyucu 
sistemleri bu kadar kitlesel ölümlerden sonra hızla yaşama 
geçirmesi beklenirken, madencilerin daha fazla cinayete 
kurban gitmesine neden olabilecek bu düzenlemenin 
yapılması AKP’nin ve üzerinde yükseldiği sermaye ya-
pısının cüretini ve acımasızlığını açıkça göstermektedir. 

Türkiye’de işçi sağlığı ve iş güvenliği sistemi göçük altın-
dadır. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası bu çökmüş 
sistemi kurtarabilecek bir yasa değildir. Taşeron üretim ve 
güvencesiz çalışmanın sermaye açısından temel birikim 
olarak ele alındığı, kayıtdışı ekonominin etkin olarak 
üretim sürecinde varlığını sürdürdüğü düşünüldüğünde 
mevcut yasanın uygulama, denetim ve yaptırım süreç-
lerinin etkisi kağıt üzerinde kalmaya mahkum olacaktır.

Diğer yandan, bu fiili süreçlerin yanında, yasanın çıktığı 
2012 Haziranından bugüne, iki yılda sürekli piyasa lehi-
ne yapılan değişiklikler yasanın inandırıcılığını ortadan 
kaldırmıştır.

Hükümetin ve yargının işverenleri kollayan tavrı yanına, 
yasanın etkisizliğini de eklediğimizde yukarda kabul edi-
lemez aymazlığın yaşanması çok olağan karşılanmalıdır. 
Taşeronlaşma ve güvencesiz çalışma ilişkileri devlet ve 
sermaye ilişkisiyle temel birikim politikası olmuştur.

Uyarıyoruz: Kitlesel madenci ölümlerine yol açabilecek 
bu düzenlemeden vazgeçin.  Ölümleri engelleyecek ve 
toplumsal travmaları ortadan kaldıracak düzenlemeleri 
hızla yaşama geçirin.

DİSK - KESK - TMMOB - TTB

DİSK, KESK, TMMOB, TTB: İŞÇİ ÖLÜMLERİNDEN 
BU KARARA İMZA ATANLAR SORUMLUDUR

DİSK, KESK, TMMOB ve TTB, Bakanlar Kurulu kararıyla Resmi Gazete’de yürürlüğe giren “Muhtemel Patlayıcı 
Ortamda Kullanılan Teçhizat ve Koruyucu Sistemler ile İlgili Yönetmelik”te belirtilen 1.Grup Teçhizat kategorisine uygun 
olarak sertifikalandırılmamış olan maden ocaklarının teçhizatlarının yenilenmesinin 31.12.2019 tarihine ertelenmesine 
ilişkin 11 Ağustos 2015 tarihinde bir basın açıklaması yaptı.
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Güvencesiz ve insanlık dışı çalışma koşullarının sistem 
haline getirildiği ülkemizde, olağanlaşan iş cinayetlerinin 
sonuncusunu; tarım işçilerine dayatılan çağdışı çalışma 
koşulları nedeniyle Manisa’da bir kez daha acı bir şekilde 
yaşadık. Manisa Gölmarmara’da, üzüm ve mısır üretimiyle 
geçinen Salihli’nin Çökelek köyünden açık kasa kamyonette 
taşınan 13’ü kadın1’i çocuk olmak üzere 15 tarım işçisi trafik 
kazasında hayatını kaybetti, 2 kişi ise ağır yaralandı.

Hemen her sektörde kanıksanan iş cinayetleri; insana verilen 
değer ile değil, rakamlarla değer bulmakta ve basında yer 
almaktadır. Barınma, ulaşım, beslenme, altyapı gibi asgari 
insanca yaşama koşullarının neredeyse hiç olmadığı tarım 
sektöründe, mevsimlik tarım işçilerinin çalışma koşulları, 
AKP döneminde ortaçağ kölelik koşullarına dönmüştür.

Adıyaman ve Isparta Yalvaç’taki mevsimlik tarım 
işçilerinin, Soma’da, Ermenek’te, Şırnak’taki madencilerin, 
Mecidiyeköy’deki inşaat işçilerinin ya da hemen her gün bir 
ya da iki kişinin bir iş yerinde hayatını kaybetmesi, iktidarın 
işçi sağlığı ve iş güvenliği  konusundaki aymaz tutumunu 
ortaya sermektedir.

Duble yollarının, İş Sağlığı ve Güvenliği  Kanunu’nun hiç bir 
şey ifade etmediğini bir kez daha gördük.

Bu bir kaza değildir, bu bir kader değildir, bu bir katliamdır.

Tarım işçileri İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun dışında 
bırakıldığı için,

Dışa bağımlı tarım politikaları uygulandığı için,

Yoksullaştırılan köylüler ucuz işgücü haline getirildiği için,

Güvencesiz, çok düşük ücretlerle uzun süreli çalışmaya 
mahkûm bırakıldıkları için,

Bu katliamın sorumlusu iktidardır.

Ölenlerin çoğunluğunun kadın olması da bir tesadüf değildir. 
Kayıt dışı çalışma oranının % 80’lere ulaştığı tarım sektöründe 

çalışanların büyük bir kısmını kadınlar oluşturmaktadır. Bu 
insanlık dışı koşullar altında hiçbir sosyal güvencesi olmadan, 
uzun süreli düşük ücretlerle çalışmak zorunda bırakılan 
kadınlar, tüm sektörlerde olduğu gibi tarım sektöründe de 
ağır bedeller ödemektedir.

Herhangi bir nedenle her gün en az beş kadının erkek şiddetine 
maruz kaldığı, en az bir kadının öldürüldüğü ülkemizde; 
katillere tahrik indirimi veren, 13 yaşındaki kız çocuğunun 
rızası olduğunu söyleyebilen yargı; iş cinayetlerinde de 
benzer tutum içinde sermayeden, patronlardan ve siyasi 
sorumlulardan yana kararlar verebilmektedir.

Gerici zihniyetle beslenen, kadınları eğitimden, çalışma ve 
toplumsal yaşamdan kopararak, küçük yaşta imam nikâhını 
meşrulaştıran, güvencesiz ve ucuz işgücü haline getirmek 
isteyen, ölümü kader haline getiren emek ve kadın düşmanı 
tüm politikaları reddediyoruz.

Her geçen gün daha da artan sosyal güvencesiz, düşük ücretli 
kayıt dışı istihdamı, kader haline getirilen yoksulluğu, işsizliği 
ve fıtrat ile gerekçelendirilen iş cinayetlerini durdurmak için 
derhal gerekli düzenlemeler yapılmalı,  sorumlular acilen 
cezalandırılmalıdır.

İktidarın dayattığı güvencesiz koşullar nedeniyle kaybettiğimiz 
tüm işçilerin ailesine başsağlığı, yaralı olanlara da acil şifalar 
diliyoruz.

Bizler evde, sokakta ya da çalıştığımız yerlerde kadınlar olarak 
yaşadığımız baskı, şiddet ve sömürünün arkasında erkek 
egemen kapitalist düzen olduğunu biliyoruz.

Sosyal adalet için, iş güvencesi için,  eşit işe eşit ücret için, 
fırsat eşitliği için, işsizlik, yoksulluk ve şiddete karşı durmak 
için, sözümüzü her yerde söylemeye ve mücadelemizi 
Haziran’ın izinde büyütmeye devam edeceğiz.

TMMOB Kadın Çalışma Grubu

TARIM İŞÇİLERİNİN FITRATI; YA YOLLARDA 
YA DA SAĞLIKSIZ ÇALIŞMA ŞARTLARINDAN ÖLÜM!

TMMOB Kadın Çalışma Grubu, Manisa’da mevsimlik tarım işçilerinin trafik kazası sonucu hayatını kaybetmesi üzerine 
7 Temmuz 2015 tarihinde bir basın açıklaması yaptı.
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Karadeniz’de, özellikle Hopa’da dün yaşanan aşırı yağış sonrası 
meydana gelen sel felaketinde 8 canımızı kaybettik, onlarca 
insanımız yaralandı.

Karadeniz Bölgesi, yoğun yağışları ve bol eğimli arazisiyle 
geçmişten beri sel ve heyelanla iç içe yaşayan bir coğrafyadır. 
Sel felaketi yaşanan kentlerde, böylesine ağır ve acı dolu bir 
tablonun ortaya  çıkmasının en önemli sebebi ise ranta dayalı 
kentleşme anlayışıdır. Bilimi ve tekniği esas almak yerine 
yalnızca ranta dayalı yapılaşma politikaları bugün yaşadığımız 
felaketleri doğurmaktadır.

Yaşanan felaketlerin sorumluları bunlara karşı önlem almayan, 
alamayan, almak istemeyen merkezi ve yerel yönetimlerdir. 
Her zamanki gibi merkezi ve yerel yöneticiler yaşananları 
“doğal afet” gibi algılatmak ve sorumluluklarını unutturmak 
gayreti içindedir. Oysa biliyoruz ki, yaşanan felaketler plansız 
ve çarpık kentleşmeden kaynaklanmaktadır. Kentlerimizin 
en önemli sorunlarından olan altyapı eksiklikleri ne yazık 
ki bugüne kadar tam olarak giderilememiş, merkezi ve 
yerel yönetimler tarafından yapılan çalışmalar yetersiz 
kalmıştır. Bugüne kadar tarım arazileri, dere yatakları ve 
kıyılar yerleşime açılmış, orman alanları yok edilmiş, kaçak 
ve sağlıksız yapılaşma önlenmemiştir. Olumsuzluklar bugün 
büyüyerek devam etmektedir. Kentler yaşam alanları gibi değil 
rant aracı olarak görülmektedir. Ne yazık ki bütün bunların 
doğal sonucu depremler, yağışlar vb. doğa olayları, doğal 
afetlere dönüşerek can, mal ve toprak kaybına yol açmaktadır.

Yaşanan her felaketten sonra, yaşanan olaylarda hiç 
sorumluluğu yokmuş gibi, büyük bir pişkinlikle yaraların 
sarılacağına söylemek ülkemizin siyasal iktidarlarının ayırt 
edici özelliğidir ve bizce doğa olaylarını felaket haline getiren 
yaklaşımın asıl nedeni de budur.

Aslında; önleyen, zararı en aza indirgeyen, insan hayatını 
korumayı başlıca amaç sayan, insanın sağlıklı yaşamasını asli 
amaç haline getiren, odağında insan olan bir yaklaşım tüm 
çalışmaların öznesine konulmalıdır.

Her sel felaketinde söyledik; bir kez daha söylüyoruz:

Doğa olaylarının doğal afetlere dönüşmesi takdir-i ilahi değildir. 
Doğa olaylarının doğal afetlere dönüşümü engellenebilir bir 
olgudur. Yeter ki bilimin ve tekniğin gereği yapılsın. Merkezi 
ve yerel iktidarlar, biz mühendis, mimar ve şehir plancılarının 
bilgi, birikim ve deneyiminden, insan hayatının korunması 
ve sağlıklı devam ettirilmesi yolunda yararlanmalıdırlar. 
Birliğimize bağlı ilgili odalarımızın tespitlerine, önerilerine 
kulak vererek rant odaklı yapılaşmadan derhal vazgeçmeli, 
dere yataklarını, fay hattı geçen bölgeleri ve baraj havzalarını 
imara hiçbir koşulda açmamalıdır.

Her sel felaketinden sonra söyledik, yine hatırlatalım:

Sel felaketinin yaşandığı bölgede;

1.Taşkının yaşandığı yerlerin mevcut altyapı ile elektrik, su vb. 
yaşamsal ihtiyaçlarının karşılanamayacağı, geçici de olsa iskan 
edilemeyeceği gerçeğinden hareketle, bu alanların boşaltılarak 
bir an önce “Afet Bölgesi” kapsamına alınması gerekmektedir

2.Hükümet doğal afetlerle her şeyini kaybetmiş insanları, 
sosyal devlet olmanın ve Anayasal hakları gereği, fen ve 
teknik şartlara haiz konutlara yerleştirerek asli görevini yerine 
getirmelidir.

3.Yerleşim yeri olarak tespit edilen taşkın alanının boşaltılması, 
can ve mal kayıplarına uğrayan insanların zararlarının 
karşılanması gerekmektedir.

4.Yaşanan seller sonucu tarım arazilerinde meydana gelen 
zararların ve hayvan kayıplarının gerçekçi tespitler yapılarak 
karşılanması gerekmektedir.

5.Zarar ve ziyan tespitlerinin, konusunda uzman kişiler 
tarafından ve mağduriyete meydan vermeyecek şekilde 
yaptırılması gerekmektedir.

6.Tarım sigortaları uygulamaları başlamasına rağmen, 
primlerini ödeyememelerinden dolayı sigorta kapsamına 
girmeyen yoksul çiftçinin mağduriyetleri devlet tarafından 
karşılanmalıdır.

7.İmara açılacak alanlarda, her şeyden önce jeolojik ve 
jeo-teknik raporlar hazırlanmalı ve buna uygun yapılaşma 
sağlanmalıdır. Bu alanlar, altyapı hizmetleri tamamlandıktan 
sonra imara açılmalıdır.

8.Yol, kanalizasyon, içme suyu, köprü, menfezler, yağmursuyu 
vb. altyapı hizmetlerinin doğru yapılmış projelerle hayata 
geçirilmesi gerekmektedir.

9.Afetlerden etkilenmiş insanların, özellikle çocukların, 
rehabilitasyon merkezlerinde tedavi edilebilmesi için olanak 
sağlanmalıdır.

10.Bir başka afet olmadan, merkezi ve yerel yönetimlerin 
birlikte çalışmasını sağlamak amacıyla, kent bileşenlerini içine 
alan afet koordinasyon merkezleri kurulmalıdır. Bu konuda 
hemen harekete geçilmesi için düzenlemeler yapılmalı, 
özellikle bu tür afetlerden etkilenecek risk bölgeleri, bu 
merkez tarafından tespit edilmelidir.

11.Dere yatakları, fay hattı geçen bölgeler ve baraj havzaları, 
imara hiçbir koşulda açılmamalıdır.

Mehmet Soğancı
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

YAŞANAN SEL FELAKETİ DOĞAL AFET DEĞİL 
PLANSIZ KENTLEŞMENİN SONUCUDUR

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, Karadeniz’de meydana gelen sel felaketine ilişkin 25 Ağustos 2015 
tarihinde yazılı bir basın açıklaması yaptı.
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DOĞAL DEĞİL YAPAY AFET

Artvin ve Hopa özelinde etkisini yoğun olarak hissettiren 
yağışlar yine bir felaketle sonuçlandı. Doğal olayları yapay 
afetlere dönüştüren uygulamalar sonucunda 10 yurttaşımız 
hayatını kaybetti. 17 yurttaşımız yaralanırken oluşan maddi 
zararlar ise tahminlerin çok daha üzerinde.

Yaşanan sel felaketini bir doğal afet olarak tanımlamak 
bir yanıyla eksik dolayısıyla yanlış bir tespittir. İnsan 
olanaklarının çözümleyemeyeceği bilim ve tekniğin yetersiz 
kaldığı alanlarda yaşanan doğa olayları afet tanımına uygun 
düşünebilir. Fakat Hopa’da yaşananların doğal afetle uzaktan 
yakından ilgisi yoktur.

Karadeniz bölgesinde doğanın katline sebep olan bir çok proje 
rant hesapları uğruna son on yılda dizginlerinden kopmuş 
bir şekilde sürdürüle gelmekteydi. Yapılan yollar, HES’ler 
bölgenin demografik yapısında onarılamaz tahribatlara yol 
açtı. Meslek odalarının, STK’ların, akademisyen ve aydınların 
ve en önemlisi bölge halkının uyarı ve itirazları yok sayılmakla 
beraber kamuoyunda bu insanlar suçluymuşçasına bir kara 
propaganda da sürdürüldü.

Sel felaketlerini önlemede en önemli nokta ağaçlandırma 
ve dere yataklarının genişletilerek kontrol edilebilir 
hale getirilmesidir. Bilim, teknik ve akla uygun olan 

yöntemin tercih edilmemesi 
bilinçsiz bir tercih olarak 
açıklanamayacağı gibi, 
so rumlu la r ı  da  doğa l 
a f e t  a ç ı k l a m a l a r ı y l a 
ak l anamayacak  den l i 
suçludurlar.

Yaşanan can kayıplarında 
en önemli nedenlerden 
birisi de altyapı ve arama-
kurtarma faaliyetlerinin 
yetersizliğidir. Doğal afet 
tanımlamaları yapmak, 
afete maruz kalan bölgenin 
önlemlerle korunaklı hale 
getiri lmesi sürecini de 
zorunlu kılar. Doğal afet 
açıklamaları yapanlara 
neden bu doğal afete karşı 
önlem alınmadığı soruları 

mutlaka sorulmalıdır. Fakat yaşanan doğal bir afet olmadığı 
gibi ülkenin başındaki en büyük afet rant ve talan 
politikalarıyla hareket eden mevcut iktidar ve onun yönetim 
algısıdır.

İmara, ranta, doğa katliamlarına gebe bu yönetim algısı,bu 
anlayışla insan hayatını daha da değersizleştirmeye ve 
yeni ölümler getirmeye devam edecektir. Sorumluların 
yargılanmayıp desteklendiği, korunduğu bir sistemde doğal 
olayların felakete dönüşmesi kaçınılmazdır. Doğal afet 
açıklaması yapmaktan usanmayanlar bilmelidir ki yaşanan 
bir yapay afettir. Yapay afetin sorumluları dereleri ıslah 
adı altında HES’lerle bölgenin doğasını yok eden, keyfi 
uygulamalarla ormanları talana peşkeş çeken, sonuçlar gün 
gibi ortadayken Yeşilyol projesi için halkı ve doğayı yok sayan 
mevcut iktidar ve uygulamalarıdır.

Siyasi iktidarın direk sorumlusu olduğu can kayıpları bu 
pervasız saldırganlıklarıyla gizlenebilecek boyutları çoktan 
aşmıştır. Yaşanan  felaketlerin sorumlularına hatırlatmak 
gereken Yeşilyol projesi için gelen kepçenin sel sularında 
boğuluşudur. Unutulmamalıdır ki doğaya ve insana bu 
denli pervasızca saldırdığınız sürece alacağınız karşılıklar 
yaptıklarınız kadar adil olacaktır. 

DİSK-KESK-TMMOB-TTB

DİSK, KESK, TMMOB, TTB: DOĞAL DEĞİL YAPAY AFET

DİSK, KESK, TMMOB ve TTB, Hopa’da yaşanan sel felaketi ve sonuçlarına yol açan ranta dayalı projeleri protesto 
etmek için 27 Ağustos 2015 tarihinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı önünde bir basın açıklaması gerçekleştirdi.
Açıklamayı, TMMOB Ankara İKK Sekreteri Özer Akkuş okudu.
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Artvin-Hopa’da 24 Ağustos 2015 tarihinde meydana gelen 
sel felaketinde Hopa Deresi ve Sundura derelerinin taşması 
sonucu 8 yurttaşımız hayatını kaybetmiş, 3 yurttaşımız 
kaybolmuş,17 yurttaşımız da yaralanmıştır. Öncelikle yaşamını 
yitiren vatandaşlarımızın yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil 
şifalar diliyoruz.

Yaşanan bu acı olay; bir doğal afet değildir, takdiri ilahi hiç 
değildir. Rant ve talan politikalarının sonucu olan çarpık 
kentleşme ve sağlıksız yapılaşma ile ülkemizde doğa olayları, 
doğal afet şeklinde yaşanmaktadır.Bölgenin coğrafi ve 
topoğrafik özellikleri göz önüne alınmadan yapılan altyapı 
çalışmaları, kesilen ağaçlar, daraltılan dere yatakları, dere 
yataklarına yapılan binalar ve işyerleri, doldurulan deniz, 
sonuç olarak doğal bir olayı doğal bir afete dönüştürmüştür.

Orman ve Su İşleri Bakanı olay yerinde “500 yılda bir yağan 
şiddetli bir yağmurdan” bahsetmekte ve “takdiri ilahi” diyerek 
hükümetin sorumluluğunu unutturmaya çalışmaktadır.
Soma’da 301 madencinin ölümüne “fıtrat” diyen zihniyet, 
Hopa’da “takdiri ilahi” diyebilmektedir.

Bu zihniyet devam ettiği sürece su taşkınları ve felaketler 
devam edecektir. Çünkü Samsun’da, İstanbul’da ve birçok 
bölgemizde daha önce yaşanan felaketlerden hiç ders 
alınmamıştır.

“Dere ıslahı” adı altında derelerin betonlaştırılması, dere 
yataklarının daraltılması, dere yataklarının imara açılarak 
güvenli olmayan bölgelere konut inşa edilmesinin felakete 
neden olduğu tüm uyarılarımıza rağmen gözardı edilmiş 
ve insanlarımızın hayatı pahasına bu uygulamalar devam 
ettirilmiştir.

Dere yataklarının imara açılması ile ortaya çıkan 
rant, insanlarımızın hayatından daha mı değerlidir?

Özellikle Karadeniz bölgesinde derelerin üzerine 
kurulan yüzlerce HES`in bu felakete yol açan 
zincirin önemli halkalarından biri olduğu 
görülmediği gibi, doğayı ve yeşili talan edecek olan 
uygulamalara, doğa katliamlarına inatla devam 
edilmektedir.Yeşil Yol projesi, bu yanlışlardan 
biridir ve daha fazla talana, doğa katliamına yol 
açmadan durdurulmalıdır.

Her türlü bilimsel ve teknik uyarılara karşın 
asli görevlerini yerine getirmeyen siyasi iktidar, 
mesnetsiz ve tutarsız söylemlerle gerçekleri örtbas 

etmeye çalışmaktadır.Soma`da, Ermenek'te, iş cinayetlerinde 
olduğu gibi yine ölümler halka reva görülmekte; siyasi iktidar 
ise şovunu sürdürmektedir.

Buradan TMMOB olarak bir kez daha söylüyoruz:

Bu felaket,bir doğal afet değildir, Rantın,talanın,ihmallerin 
sonucu oluşan bir felakettir. Siyasi iktidar ve yerel yönetimlerin 
planlama hatalarının acı bir sonucudur.

Takdiri ilahi değil, takdiri idaridir. İdarenin takdiri ile yapılan 
icraatlar sonucu oluşan bir felakettir.

Yapılması gereken, bu olaydan ders çıkararak gelecekte benzer 
faciaların yaşanmaması için bilim ve tekniğin ışığında, rant 
politikalarından uzak, halkın yararına planlamalar yapmak 
ve uygulamaktır.

Yapılması gereken, bu olayda sorumluluğu ve ihmali bulunan 
yetkililerin hesap vermesidir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
TMMOB Artvin İKK

HOPA SEL FELAKETİ: TAKDİRİ İLAHİ DEĞİL, TAKDİRİ İDARİ

Artvin Hopa’da yaşanan sel felaketi sonrası bölgede incelemelerde bulunan TMMOB Heyeti, 27 Ağustos 2015 Perşembe 
günü Sundura Mahallesi’nde bir basın açıklaması yaptı.

TMMOB Yürütme Kurulu Üyesi Mehmet Torun, TMMOB Kadın Çalışma Grubu Başkanı Ülkü Karaalioğlu, Artvin 
İKK Temsilcileri ve Yönetim Kurulu Üyelerinin katıldığı açıklamada basın metni TMMOB Artvin İKK Sekreteri Hakan 
Yavuz tarafından okundu.  
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TMMOB Kocaeli İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri C. 
Arsal Arısal’ın açılış konuşması şöyle;

SESİMİZİ DUYAN VAR MI?

Depremin 16.yıldönümü anma programına tüyler ürperten bu 
nidayla başlıyorum. Çünkü 16 yıldır hatta TMMOB kurulu-
şundan bu yana hiç usanmadan anlatmaya çalışıyoruz. Bilimin 
ışığından uzak, rant ve para hırsına kurban etmeye çalıştığınız, 
bizim de her seferinde hayır deyip durdurmaya çalıştığımız şey 
sonucunda canımıza mal oluyor. Afetler doğa olayıdır. Afet-
lerde yitirdiğimiz canlar denetimsizliktir, ihmaldir, hırsızlıktır, 
rant uğruna, para hırsı uğruna feda edilmiş ömürlerdir.

TMMOB, içinde tüm mühendislik, mimarlık ve şehir plan-
lama bilim dallarını barındırmaktadır. TMMOB ve bağlı 
tüm organları kamu yararını gözeterek, gönüllülük esasıyla 
çalışmasına rağmen ranta ve kente karşı işlenen suçlara karşı 
durduğu için muhalefet yaftasıyla yaftalanmakta, hedef gös-
terilmektedir. Son olarak Atatürk Orman Çiftliği’nde yapılan 
‘Kaçak Saray’a karşı yürütülen hukuk mücadelesinde gene 
odalar hedef gösterilmiştir. Rant uğruna, bilimden tamamen 
uzak, meslek insanlarının bilgilerinden izole edilmiş çok 
fazla karar alınıyor bu ülkede. Açtığımız davalar, yazdığımız 
raporlar hep bu mücadele uğruna. Bırakın afete duyarlı hale 
gelip tedbirler alabilmeyi, afet sonrası toplanma alanları bile 

AVM’ler veya konutlar rezidanslar yapılması 
için plan tadilatları görüyor ya da plan dahilinde 
üretilmiyor bu ülkede!

Olası bir İstanbul depremi kapıda bekliyor. Ama 
İstanbul’un dört bir tarafı betonlaştırılabilmek 
için ‘Afet’ sözcüğü kullanılarak yasalar çıkarılı-
yor, adeta betonlaşma bir yarışa çevriliyor. Bizler 
mimarız, mühendisiz. TMMOB üyelerinin para 
kazandığı, mesleklerini icra ederek geçimlerini 
sağladığı ana kavramdır inşaat. Buna rağmen, 
buna hayır demek durumunda kalıyoruz. Da-
yanıksız, meslek insanlarının yetkinliğinden, 
bilgilerinden yani bilimden uzak, planlama ol-
maksızın, sadece yapmak satmak ve kazanmak 
uğruna inşaatlar üretilmesine, plan tadilatları 
yapılmasına, bu umarsızlığa hayır diyoruz! Rantı 
kolaylaştırabilmek için afet yasalarını kullanan 

zihniyete dur diyoruz. Şehircilik ve planlama ilkelerini önem-
semeyen, rant uğruna ülkenin bütün doğasını tahrip eden, 
afetleri ranta dönüştürmek adına yasalar yapan sorumlulara 
‘sesimizi duyan var mı’ diyoruz.

Saygılarımla,

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı’nın 
yaptığı basın açıklaması metni şöyle;

TMMOB BÜYÜK YIKIMIN YIL DÖNÜMÜNDE BİR 
KEZ DAHA UYARIYOR: DEPREM HÂLÂ ÜLKEMİZİN 
EN BÜYÜK SORUNUDUR!

TMMOB, 17 Ağustos 1999 depreminin yıl dönümünde, dep-
remin ülkemizin hâlâ en büyük sorunu olduğunu hatırlatmayı 
toplumsal bir sorumluluk olarak görmektedir.

Çünkü deprem önlemlerini almakta, toplumu depreme 
karşı bilinçlendirmekte, yapı üretim sürecini ve yapılaşmayı 
deprem tehlikesini gözeterek düzenlemekte, ilgili mevzuatı 
deprem gerçeğine göre yeniden ele almakta birinci derecede 
sorumlu olan siyasi iktidarın konuya yaklaşımını yanlış ve 
yetersiz buluyor, toplumun güvenle geleceğe hazırlanmadığını 
düşünüyoruz.

TMMOB BÜYÜK YIKIMIN YIL DÖNÜMÜNDE BİR KEZ DAHA UYARIYOR: 
DEPREM HÂLÂ ÜLKEMİZİN EN BÜYÜK SORUNUDUR!

TMMOB Depreme Duyarlılık Etkinliği 17 Ağustos 2015’te İzmit’te Kocaeli İKK sekreteryalığında gerçekleşti. 

Depremin yarattığı toplumsal sonuçlar konusunda kamuoyu duyarlılığını arttırmak, iktidarın rant ablukası sonucu oluşacak 
sosyal afet ve yıkımlara dikkat çekmek amacıyla düzenlenen TMMOB Depreme Duyarlılık Etkinliği Kocaeli İl Koordinasyon 
Kurulu Sekreteri C. Arsal Arısal’ın açılış konuşması ile başladı. TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı’nın 
yaptığı basın açıklamasından sonra fotoğraf sergisinin açılışı yapıldı. Etkinlik çerçevesinde yapılan panelde Prof. Dr. Miktad 
Kadıoğlu ve Yrd. Doç. Dr. Özkan Coruk konuşmacı olarak yer aldılar.
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17 Ağustos 1999 Marmara depreminin üzerinden 16 yıl geçti. 
16 yıl önce bugün, merkez üssü Gölcük olan ve beraberinde 
tüm Marmara bölgesini etkileyen 7,4 şiddetinde bir deprem 
meydana geldi. Binlerce insan yaşamını yitirdi, binlercesi 
yaralandı, ülke ekonomisi kısa zamanda telafi edilmesi müm-
kün olmayacak derecede etkilendi. Bilançonun yol açtığı acı 
depremin toplumsal travma haline gelmesine neden olmakla 
kalmadı, başta yapı üretim süreci, mevcut yapılar, kentleşme 
politikası, afet sonrası önlemler, mevzuat olmak üzere yetersiz-
liğimizi, hatalarımızı gün yüzüne çıkardı. Görmezden gelinen, 
yok sayılan sorunlar dramatik bir olayla varlığını hissettirdi.

Türkiye’nin bir deprem ülkesi olduğu gerçeğinin yok sayılma-
sının bedeli kelimenin gerçek anlamıyla ağır oldu.

Deprem sonrası süreç, bütün bir ülkenin depreme göre 
yeniden düzenlenmesi noktasında toplumsal konsensüsün 
oluşmasına tanıklık etti. Konsensüs, “artık hiçbir şeyin eskisi” 
gibi olmayacağı temennisinde ifadesini buldu. Ancak 12 yıl 
sonra meydana gelen Van depremi, ne yazık ki, aradan ge-
çen onca zamana ve verilen sözlere rağmen, “bir arpa boyu 
mesafe alınamadığını” gösterdi. Kaçak yapılaşmanın, sağlıksız 
kentleşmenin, mühendislik hizmeti almadan yapı üretiminin, 
yapı denetim sisteminin taşıdığı eksiklik ve zaafların varlığını 
sürdürdüğü, sadece depreme değil her türlü doğal afete karşı 
korumasız olunduğu, mevcut olumsuzlukların doğa olaylarını 
doğal afete dönüştürdüğü, doğal afetlerin geleceğe dönük 
kaygıları çoğalttığını açığa çıkardı.

Deprem gerçeği ve Türkiye

Türkiye bir deprem ülkesidir. Topraklarının ve nüfusunun 
büyük bir bölümü deprem tehlikesi altındadır. Türkiye top-
raklarında 1900’lü yılların başından günümüze otuza yakın 
büyük ölçekli deprem meydana gelmiş ve resmi kayıtlara göre 
100 bin civarında insan hayatını kaybetmiştir.

Türkiye, önemli deprem kuşakları üzerinde bulunmaktadır. 
Ülke topraklarının yüzde 66’sı 1. ve 2. derecede deprem 
bölgesinde yer almakta, nüfusu bir milyonun üzerindeki 11 
büyük kent, ülke nüfusunun ise yüzde 70’i ve büyük sanayi 
tesislerinin yüzde 75’i deprem tehlikesi altındadır.

Mevcut yapı stokuna bakıldığında da durumun iç açıcı olma-
dığı görülecektir. TÜİK verilerine göre ülkemizde 20 milyon 
civarında yapı bulunmaktadır. Bu yapıların yüzde 60’ının 20 
yaş ve üzerinde bulunduğu, büyük oranda ruhsatsız ve nitelik-
siz olduğu, mühendislik hizmeti almadan veya kısmen alarak 
ve yapı denetimi olmadan üretildiği, pek çoğunun güçlendi-
rilmesi gerektiği, yine kayda değer ölçüde yapının yıkılarak 
yeniden yapılmasının zorunluluk olduğu bilinmektedir.

Buna rağmen, daha çok rant amaçlı olan kentsel dönüşüm 
projeleri dışında, deprem kaygısını giderecek adımlar atılama-
mış, güvenli yaşam sağlanamamıştır. Kaldı ki kentsel dönüşüm 
projeleri kapsamında TOKİ tarafından üretilen konutlar yapı 
denetimden muaf tutulmakta, özellikle yoksul ve dar gelirliler 

için üretilen konutların bir iki sene içerisinde niteliksizliği 
açığa çıkmaktadır.

Mevcut yapı stokuna ilişkin verilerin tahminlere dayandığı 
vurgulanmalıdır. Çünkü ülkemizin ayrıntılı yapı envanteri 
yoktur. Dolayısıyla mevcut bilgiler güncellenememekte ve 
merkezi düzeyde kamuoyuyla paylaşılmamakta, güçlendirme 
çalışmalarının hangi düzeyde olduğu, kaç binanın yıkılıp ye-
niden yapıldığı, okullar, yurtlar, hastaneler başta olmak üzere 
kamu binalarının mevcut durumu bilinmemektedir. Marmara 
ve Van depremlerinde sınavı geçemeyen yapı stokumuzun,  bir 
bütün olarak olası depremde ne tür tepki vereceği ise adeta 
bilinmeze terk edilmiştir.

TMMOB ve bağlı Meslek Odaları devre dışı bırakıldı

TMMOB yıllardan bu yana, deprem tehlikesi ve deprem 
önlemleriyle ilgili; mevzuattan yapı üretim sürecine kadar 
geniş bir yelpazede görüş ve önerilerini defalarca kamuoyuyla 
paylaşmış, raporlar hazırlamış, ilgili bakanlıkların düzenlediği 
bilimsel içerikli etkinliklere katılarak değerlendirmelerde 
bulunmuş, toplum yararına gördüğü her türlü girişime destek 
verip katkı sağlamış, kendi olanakları çerçevesinde deprem 
ve ilgili konular bağlamında çok sayıda bilimsel-mesleki 
etkinlikler, meslek içi eğitimler düzenlemiş, depremin unutul-
maması ve duyarlılığın artırılması amacıyla kitlesel eylemler, 
yürüyüşler organize etmiştir.

Ancak bilimin ve tekniğin dışındaki bir anlayışta olan AKP 
mevzuatta kabul edilemez köklü değişiklilere imza atmış, 
meslek odalarının toplumsal yarar hassasiyetinden kaynak-
lanan kamu projelerine müdahale etme kanallarını kapat-
mış, üyelerini denetlemesini, sicillerini tutmasını, mesleki 
faaliyetlerini kayıt altına almasını engellemiş, “imzacılıkla” 
ve sahte mühendislerle mücadeleyi zayıflatmış, bir taraftan 
da Meslek Odaları üzerinde mali ve idari denetim kurarak 
vesayet ilişkisini hayata geçirmek istemiştir. Değişikliklerin 
Meslek Odalarını güçsüzleştirecek ve Oda-üye ilişkisinin 
zayıflayacak içeriğe sahip olmasının yaratacağı handikap bir 
yana, mevzuatın yapı üretim sürecini denetimsizliğe mahkum 
edecek hükümler içermesinin ve AKP’nin Meslek Odalarını 
devre dışı bırakmasının topluma pahalıya mâl olacağı açıktır.

Şu nokta özellikle vurgulanmalıdır: Mühendislik mesleğini 
önemsizleştirme ve meslek odalarını güçsüzleştirme girişim-
lerinin yapı üretim sisteminde zaafa yol açma dışında başka 
bir sonucu olmayacaktır.

Anlaşılan o ki AKP ne ülkenin deprem gerçeğinin farkındadır 
ne de mesleklerin ve meslek odalarının işlevini bilmektedir.

Türkiye depreme hazır mı?

Türkiye depreme hazır mı? Bu soruya ne yazık ki olumlu 
yanıt veremiyoruz. 

Açıkçası ne sorunlar ne de çözüm sırdır. Konunun birinci 
derecede muhatabı olan bir mesleğin mensupları olarak, 
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23.04.2015 tarih ve 29335 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 
6645 sayılı “İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve Kanun 
Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun”la asansörlerin yıllık periyodik kontrolünü yapacak 
belediyeler/ il özel idareleri ile yetkilendirilmiş muayene 
kuruluşlarının sahip olması gereken şartlar, yıllık periyodik 
kontrol esasları ve yıllık periyodik kontrol ücretlerinin 
belirlenmesi amacıyla oluşturulan komisyon üçüncü 
toplantısını 01 Temmuz 2015 tarihinde Bilim, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığı Toplantı Salonu’nda gerçekleştirdi.

24.06.2015 tarih ve 29396 sayılı Resmi Gazete’de 
yayımlanan “Asansör İşletme, Bakım ve Periyodik Kontrol 

TMMOB, TTB KONGRESİNE KATILDI

Türk Tabipleri Birliği 66. Büyük Kongresi (seçimsiz) 4 Temmuz 
2015 tarihinde Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Abdülkadir 
Noyan Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. Kongreye TMMOB 
adına Genel Sekreter Dersim Gül katıldı.
Kongre, Divan seçimi ve saygı duruşunun ardından, TTB Merkez 
Konseyi Başkanı Dr. Bayazıt İlhan’ın konuşması ve konukların 
konuşmalarıyla devam etti. Kongrede konuk konuşmacıların 
ardından TTB Genel Sekreteri Prof. Dr. Özden Şener çalışma 
raporunu sundu.
Kongreye öğle saatlerinde verilen arada tabip oda temsilcileri, 
delegeler, kurum temsilcileri ve milletvekilleri ile birlikte sağlıkta 

şiddet ve Sağlık Bakanlığı’nın bu konudaki son düzenlemeleri hakkında basın açıklaması yapıldı. 
Kongrenin öğleden sonraki bölümü Mali Rapor ve Denetleme Raporu’nun okunması ile başladı. Tabip Odası ve kol tem-
silcilerinin konuşmaları ve karar önerilerinin görüşülmesinin ardından, dilek, istek ve öneriler bölümüyle TTB 66. Büyük 
Kongresi sona erdi. 

depremlerin yıl dönümlerinde sorunları yeniden sıralamanın, 
çözümü bir kez daha tartışmaya açmanın haldeki durumumuzu 
özetlediğinin farkındayız. Ne sorunlar değişiyor ne de güvenli 
yaşam kuracak adımlar atılıyor. AKP’nin kentleşme ve imar 
politikaları bağlamındaki yaklaşımı ve doğal afetleri “kader” 
gibi gören anlayış ne yazık ki endişelerimizi artırıyor. Kentler 
deprem tehlikesine değil ranta göre düzenleniyor.

Endişeliyiz. Yapı üretim sürecinin endişelerimizi giderecek 
şekilde sağlıklı işlemediğinin farkındayız. Lakin endişemiz 
bu kadarla sınırlı değildir. En azından meslek odalarının, 
üniversitelerin, bilim çevrelerinin kamu yönetimi tarafından 
oluşturulacak ortak bir zeminde bir araya gelerek başlatacağı 
sürecin, tuhaf ki yine AKP’nin yanlış tutumu nedeniyle 
sekteye uğratıldığını görmek endişelerimizi artırıyor. Mevcut 
yapı stoku bizleri endişelendiriyor. TOKİ tarafından üretilen 
büyük konut projelerinin yapı denetim sisteminden muaf 

tutulması bizleri endişelendiriyor. Deprem toplanma 
alanlarının imara açılması, yerel yönetimlerin rant odaklı 
projeler geliştirmesi ve en az diğerleri kadar önemli olmak 
üzere deprem tehlikesinin görmezden gelinmesi, toplumsal 
duyarlılığın törpülenmesi endişelerimizi pekiştiriyor.

Biz geleceğe endişeyle değil, güvenle bakmak istiyoruz.

Çünkü toplumsal duyarlılığımız, yaşamın kutsallığına olan 
inancımız, bilimsel, mesleki gerçeklikler bunu gerektiriyor. 
Çünkü depreme karşı alınmamış önlemler ülkemizin hâlâ en 
büyük sorunudur.

Ülkemizin ekonomik-sosyal-siyasal çalkantılı döneminde 
deprem tehlikesine dikkat çekmenin, deprem duyarlılığını 
artırmaya gayret etmenin toplumsal ve insani bir sorumluluk 
olduğunu biliyor ve bu sorumluluğu taşımaya kararlı 
olduğumuzu bir kez daha ifade ediyoruz.

6645 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU VE KHK’LERDE DEĞİŞİKLİK 
YAPILMASINA DAİR KANUN GEREĞİ OLUŞTURULAN KOMİSYON 

3.TOPLANTISINI GERÇEKLEŞTİRDİ

Yönetmelik Taslağı”nın ardından hazırlanan “Asansör 
Periyodik Kontrolleri İçin Yetkilendirilen A Tipi Muayene 
Kuruluşlarınca Uyulması Zorunlu Olan Usul ve Esaslara 
Dair Tebliğ Taslağı”nın son şeklinin verildiği toplantıya; 
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, 
Türkiye Belediyeler Birliği, Vilayetler Hizmet Birliği, 
Türk Standartları Enstitüsü, AYSAD, ASFED, TÜRKAK 
temsilcilerinin yanı sıra Türk Mühendis ve Mimar Odaları 
Birliği adına Makina Mühendisleri Odası’ndan Ali Ekber 
Çakar, Zafer Güneş, Halim Akışın ve Elektrik Mühendisleri 
Odası’ndan Hüseyin Önder, Bülent Çarşıbaşı ve M. Zeki 
İşlekel katıldı.
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Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) ile Türk 
Tabipleri Birliği (TTB)’nin Soma’da yaşanan maden faciası 
ile ilgili rapor hazırlamak üzere maden ocağında inceleme 
için yaptığı başvuruyu reddeden Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı (ÇSGB)’nın bu kararının yargı tarafından iptal 
edilmesi üzerine ÇSGB İş Teftiş Kurulu Başkanlığı meslek 
birlikleri ile 13 Temmuz 2015 tarihinde bir araya geldi.

İş Teftiş Kurulu Başkanlığı’nda yapılan toplantıya, İş Teftiş 
Kurulu Başkan Yardımcısı Semih Özçakır, İş Başmüfettişleri 
Oya Necla Kurtaran, Uğur Yazıcı, İş Müfettişi Alpaslan 
Kılıçarslan ve İş Müfettişi Servet Gürer’in yanı sıra TMMOB 
Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Torun, TMMOB İşçi 
Sağlığı ve İş Güvenliği Çalışma Grubu Başkanı Bedri Tekin, 
TMMOB Avukatı Nurten Çağlar Yakış, TTB Merkez Konseyi 
Üyesi Hüseyin Demirdizen, TTB Avukatı Mustafa Güler ve 
TTB’den Selçuk Atalay katıldı.

Toplantıda, mahkeme kararı sonrası atılabilecek somut 
adımlar değerlendirildi. TMMOB ve TTB temsilcileri, 

SOMA’DA İNCELEMEYE İZİN VERMEYEN BAKANLIK MAHKEME KARARI 
SONRASI TMMOB VE TTB TEMSİLCİLERİ İLE BİR ARAYA GELDİ

mahkeme kararında yer aldığı şekilde meslek birliklerince 
oluşturulacak heyetin inceleme yapabilmesi için Bakanlık 
tarafından tanınması ve her türlü bilgi, belgeye erişimin 
sağlanması talebinde bulundu. Bakanlık yetkilileri ise 
konunun Bakana iletileceğini belirttiler.

TMMOB ve TTB, isyeri hekimliği, maden, elektrik, jeoloji, 
makine, kimya mühendislerinden oluşturulacak uzman bir 
inceleme heyeti ile Manisa ili, Soma ilçesi, Eynez mevkiinde 
bulunan yeraltı kömür ocağında, 13 Mayıs 2014 Salı günü 
yaşanan facianın neden analizini yaparak rapor hazırlamak 
hususunda maden ocağında, eklentilerinde, facia ile ilgili 
kamu ve özel kuruluşlara ait her türlü bilgi, belge ve kayıtlar 
üzerinde gerekli incelemeleri yapabilmek için görevlendirme 
yapılması talebinde bulunmuş ancak bu talep Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nca reddedilmişti. TMMOB ve 
TTB’nin açtığı dava sonucu Bakanlığın bu kararı Ankara 
12. İdare Mahkemesi tarafından iptal edilmişti.

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI
MAKAMINA
ANKARA

Konu             : Ankara 12. İdare Mahkemesi’nin 11.03.2015 
tarih 2014/ 1716 Esas, 2015/188 sayılı kararın yerine 
getirilmesi istemidir.

Bilindiği üzere, Birliğimiz ve Türk Tabipleri Birliği,  Soma 
faciasının hemen akabinde facianın neden analizini 
yapabilmek için Bakanlığınca üyelerimizden oluşan heyetin 
görevlendirilmesi ve her türlü bilgi ve belgeye erişimin 
sağlanmasını talep etmiştik. Bakanlığınız bu talebimizi 
reddetmesi üzerine, bu ret işlemi dava konusu edilmiştir. 
Yargılama sonucunda Ankara 12. İdare Mahkemesi işlemin 
iptaline karar vermiştir. İptal kararının üzerinden 30 gün 
geçmesine karşın Bakanlıkça somut bir işlem yapılmamıştır.

Anayasa’nın 138. maddesi, “yasama ve yürütme organları ile 
idare, mahkeme kararlarına uymak zorundadır bu organlar 
ve idare, mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremez 
ve bunların yerine getirilmesini geciktiremez” kuralını 

koymuştur. Yine aynı şekilde İdari Yargılama Usulü Yasası’nın 
28. maddesi, “Danıştay, Bölge İdare Mahkemeleri, İdare ve 
Vergi Mahkemelerinin esasa ve yürütmenin durdurulmasına 
ilişkin kararlarının icaplarına göre idare, gecikmeksizin 
işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecburdur. Bu 
süre hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak 
30 günü geçemez.” biçiminde emredici kural koymasına 
ve kararın tebliğ tarihi üzerinden 30 gün geçmesine karşın, 
Bakanlığınızca kararın uygulanması yönelik bir işlem 
yapılmamıştır.

Sonuç olarak, yargı kararlarının uygulanması kamu düzenine 
ilişkin olup,  kararın uygulanmasının  –kanunun suç saydığı- 
daha fazla gecikmeye neden olmaksızın yerine getirilmesini 
talep etmek zorunlu olmuştur.

Gereğini arz ederiz.

Saygılarımızla,

Dersim GÜL
Genel Sekreter

SOMA’DA İNCELEME YAPILABİLMESİ İÇİN ÇSGB’YE YAZI GÖNDERİLDİ

TMMOB ve TTB tarafından Soma maden faciası sonrası maden ocağında yapılmak istenen incelemeye Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı tarafından izin verilmemesi üzerine açılan davada Bakanlık kararının iptal edilmesine ve mahkeme ka-
rarının üzerinden 30 gün geçmesine karşın incelemeye izin verilmesi yönünde somut bir adım atılmaması üzerine TMMOB 
tarafından 15 Temmuz 2015 tarihinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na yazı gönderildi.
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T.C.
ADALET BAKANLIĞI
Kanunlar Genel Müdürlüğü’ne
ANKARA

İlgi: 18.05.2015 tarih 84053534/2015-271.01-01/782/3472 
sayılı “Bilirkişilik Kanun Tasarısı” taslağı hk.

Birliğimize görüş için gönderilen yasa taslağında “bilirkişilik 
için etkin ve verimli bir kurumsal yapı” oluşturulması amaç-
lanmış, bu kurumsal yapı Adalet Bakanlığı’nın idari yapısı 
içinde oluşturulmuş, bilirkişiler zorunlu temel ve mesleki 
eğitime ve eğitim sonunda sınava, bilirkişilik listesinde yer 
almayı hak edenler denetim ve performans ölçütüne tabi 
tutulmuş, bilirkişiliğin gerçek kişi yanında tüzelkişilerce de 
yapılacağı düzenlemesine yer verilmiş, Bilirkişilik kurumu 
Adalet Bakanlığı bünyesinde merkezileştirilmiş ve farklı 
mahkeme ve yasalardaki bilirkişiliğe ilişkin hükümlerin yü-
rürlükten kaldırılması öngörülmüştür.

Gerek hukuk gerekse ceza muhakemesi hukukunda bilirkişi, 
çözümü uzmanlık veya özel ya da teknik bilgiyi gerektiren 
hususlarda görüşüne başvurulmak üzere hakim veya savcı 
tarafından görevlendirilen tarafsız kişiler olarak tanımlanır. 
Bu tanımdan hareket edecek olursak; bilirkişi olarak atanmış 
kişilerin kendi çalışma alanının bilgisiyle donanmış olması ön-
kabuldür. Tarafsız ve uzman olan bu kişi, olgu sorununu teknik 
ve bilimsel olarak ortaya koyacak ve hukuki olayın çözümünde 
adalete uygun bir karar oluşturulmasına yardımcı olacaktır.

Bilirkişi, uyuşmazlık konusundaki olgu sorununu irdelerken 
mesleki birikimini, etik ilkelerini, bağımsızlığını, objektifliği-
ni, yeterliliğini olgu sorununa yaklaşımında ve çözümünde 
gösterir. Bu nedenle meslek, kişinin bilirkişi olarak görev-
lendirmesini sağlayan temel unsur olmakla birlikte mesleki 
yeterlilik ve etik ilkeler de bilirkişilik hizmetinde olmazsa 
olmaz koşullarından birkaçıdır.

Bilirkişi, uyuşmazlığın çözümünde hakimin yardımcısıdır. 
Bu nedenle, bilirkişinin herşeyden önce bağımsız ve tarafsız 
olması temel koşuldur. Bu bağımsızlık, Adalet Bakanlığı’na, 
hakime, savcıya, taraflara, siyasal iktidara, basına, kamuoyuna 
karşı olmak durumundadır. Aksi halde adil yargılamadan söz 
edilemez.

TASLAĞA İLİŞKİN TESPİT VE İTİRAZLARIMIZ

Bilirkişilik kurumunun uygulamada sorunları vardır ve bugüne 
kadar Birliğimiz bu sorunları tartışmış, çözüm önerileri ortaya 
koymaya çalışmıştır. Ancak kanun taslağında belirtildiği üzere 
temel amaç, bilirkişilere amirlik yapacak bir kurum oluştur-
mak ve yalnızca yargılama sürecini kısaltmak olmasa gerek. 
Temel amaç, adil bir yargılamanın yapılmasına olanak tanımak 

olmalıdır. Uyuşmazlık, hakim, savcı ve avukatın önündedir. 
Yargılamanın unsuru olan tarafların sorunları ile bilirkişilik 
kurumunun sorunları arasında neden-sonuç ilişkisi göz ardı 
edilmeden soruna yaklaşılmalı ve buna bağlı olarak çözüm 
önerilmelidir. Taslakta, yargılamanın unsurları ve sorunları 
göz ardı edilerek, bilirkişilik tüm sorunlardan bağımsız bir 
şekilde ele alınmıştır.

Taslakta Bilirkişilik Kurumu, Adalet Bakanlığı bünyesinde, 
Adalet Bakanlığı Müsteşarının başkanlığında bir idari 
birime teslim edilmiştir. Taslakta öngörülen kurumsal 
yapı oluştuğunda, bilirkişilerin, sicil, denetim, performans 
ölçümünün Adalet Bakanlığınca yapılıyor olması, bağımsız 
olması gereken bilirkişilerin bağımsızlıklarını yitirmeleri ve 
memur statüsüne evrilmesine neden olacaktır. Memur olan 
bilirkişiden de bağımsız olması ve tarafsız rapor sunması 
beklenmemelidir.

Taslaktaki Bilirkişilik Üst Kurulu ve Bölge Kurulları ile bu 
kurulların yapısı incelendiğinde tümüyle Adalet Bakanlığı’nın 
denetiminde bir yapı oluşturulduğu görülmektedir. Oysa bu 
kurulların, bilim ve meslek kuruluşlarının ağırlıklı olarak 
yer aldığı bağımsız bir yapıda olması, -bilirkişilik sisteminin 
iyileştirilmesinin en önemli başlığı olan- bilirkişinin yargıdaki 
rolü nedeniyle bağımsız, tarafsız ve objektif olmasının 
sağlanması bakımından gereklidir. Örneğin, hükümet 
programlarını uygulamakla görevli olan bakanlıklara karşı 
açılan davalarda,bilirkişilerin nitelikleri, eğitimi, seçimi ve 
denetimini yapacak olan siyasi organ olan Adalet Bakanlığı’nın 
diğer bakanlıklardan bağımsız görüş oluşturabilmesi olanaklı 
olmayacaktır. İdare aleyhine rapor düzenleyen bilirkişinin, 
bilirkişilik sistemi içinde kalamayacağını öngörmemek 
mümkün değildir. Bu yapının özellikle idari davalarda 
bir sorun olarak karşımıza çıkacağını düşünülmektedir. 
HSYK’nın siyasal iktidardan niçin bağımsız olması gerekiyorsa 
bilirkişilerin de bağımsız olması aynı gerekçeye dayanır.

Söz konusu Kanun Tasarı Taslağı meslek alanlarımızla 
ilgili bilirkişilik yapan meslek mensuplarının yaptıkları 
bilirkişilik sayılarının eşitlenmesi, disipline edilmesi, 
ücretlerin belirlenmesi açısından ve ayrıca hakimler nezdinde 
kolaylaştırıcı olması bakımından olumlu görülmekle birlikte 
bilirkişiliğin kişinin sahip olduğu meslekten ayrı ve bağımsız 
bir meslek olarak tarif edilmesi, bugüne kadar reddettiğimiz 
bir yaklaşımdır. Bugüne kadar Birliğimiz, bilirkişiliğin ayrı 
bir meslek olmadığını, kişinin icra ettiği mesleğin bilirkişi 
seçiminde temel unsur olduğunu savunmuştur. Yasa tasarısı 
taslağı bu haliyle bilirkişiliği başlı başına bir meslek olarak 
ele almakta ve düzenlemektedir. Bilirkişiliğin, uygulamada 
meslek olarak kabulünün doğuracağı yozlaşmanın, kurumsal 
olarak sürdürülmesi de kaçınılmaz olacaktır.

“BİLİRKİŞİLİK KANUN TASARISI” TASLAĞI ÜZERİNE TMMOB GÖRÜŞÜ

“Bilirkişilik Kanun Tasarısı” taslağı üzerine TMMOB görüşü 15 Temmuz 2015 tarihinde Adalet Bakanlığı’na gönderildi.
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Taslakta, özel hukuk tüzel kişilerinin (ticari şirketlerin) 
bilirkişilik yapmasına imkan tanınmaktadır. Özel ve teknik 
bilgisine başvurulan, bu bilgiye dayalı aydınlatma ve bilgi-
lendirme yükümlülüğünü bizzat yerine getirme mecburiyeti 
bulunan ve bu yüzden başkasına devredilmemesi gereken 
bir kamu görevi olan bilirkişiliğin tüzel kişilerce de yapılması 
bilirkişiliğin bu nitelikleriyle bağdaşmayacağı gibi kanunun 
diğer maddeleriyle de çelişmektedir. Bilirkişilik kesinlikle 
uzman gerçek kişi eliyle yapılması gereken bir görevdir. Özel 
hukuk tüzel kişilerine bu hakkın verilmesi bilirkişiliğin ileride 
bu amaçla kurulacak şirketlere teslim edilmesi sonucunu 
doğuracaktır. Özel ve teknik bilgiye sahip bilirkişinin şirket 
bünyesinde görev yaparken bilirkişilik görevini bağımsız bir 
biçimde yerine getirmesi mümkün olmayacaktır.

Tasarı ile; kamulaştırma davalarında gayrimenkul değer 
takdirinin TMMOB’ye bağlı meslek odalarının bildirdiği liste-
lerdeki meslek mensupları ile SPK’ya kayıtlı faaliyet gösteren 
lisanslı değerleme kuruluşlarınca yaptırılmasını öngören (6306 
sayılı Kanunla eklenen fıkra ile) Kamulaştırma Kanunu’nun 
15. maddesi yürürlükten kaldırılmaktadır. Kamulaştırma 
Kanunu’nun bu maddesine dayalı olarak yürürlüğe konulan 
yönetmelikler ve Odaların binlerce üyesine verdiği bilirkişilik 
meslek içi eğitimleri gibi uygulamalar ortadan kalkmış ola-
caktır. Meslek odalarının bilirkişilik hizmetlerindeki denetimi 
ve etkinliği nedeniyle kamulaştırma davalarındaki bilirkişilik 
sistemi en fazla disipline edilmiş ve sorunsuz bir alan iken, bu 
maddenin yürürlükten kaldırılması sonucunda kamulaştırma 
davalarındaki bilirkişilik hizmetleri de bilirkişiliğin genel 
sorunları ile karşı karşıya kalacaktır. Bu alanda öteden beri 
oluşagelen birikim de ortadan kalkacaktır.

Meslek odalarına Üst Kurul ve Bölge Kurullarında birer 
temsilci bulundurma dışında bir rol verilmemiştir. Mesleki ve 
teknik bilgisine başvurulan meslek mensuplarının yürüttükleri 
bir hizmetin disiplin altına alınmasında eğitim ve denetim gibi 
alanlarda daha fazla rolü olması gereken meslek odalarına 
sadece bir temsilci ile kurullarda yer vermek bilirkişilik siste-
mindeki sorunları çözmez, olsa olsa bilirkişilik bürokrasinin 
hegemonyasında bir araç haline getirir. Yasa ile getirilen bilir-
kişilik Üst Kurulu ve Bilirkişi Bölge Kurullarında, bilirkişilerin 
kaynağını oluşturan Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği 
ile Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli 
Mali Müşavirler Odaları Birliği ve Türkiye Barolar Birliği’ne, 
kurullarda görev alacak üyelikleri anlamında sadece bir üyelik 
hakkı getirilmiş olması, bu kurum ve kuruluşların bu anlamda 
yetkilerinin elinden alınmasına ve sistemin işleyişi anlamında 
yardımcı olmaktan çıkarılmasına neden olacaktır.

Tasarıda, bilirkişilerin meslek odalarına üyeliği açıkça düzen-
lenmeyerek bu hususun yönetmeliklere bırakıldığı görülmek-
tedir. Meslek mensuplarının kısıtlılık durumlarının bilirkişilik 
sistemi içindeki takip ve kontrolü düzenlenmeyerek belirsiz 
bırakılmıştır.

Meslek içi eğitimler mesleki nitelik için bir kriter olarak ön-
görülürken, bu eğitimlerin meslek odalarınca verilmesi işin 
doğası gereğidir. Meslek kuruluşları tarafından verilmeyen 
meslek içi eğitimler mesleki faaliyetlerin yürütülüşüyle ilgili 
temel hukuksal düzenlemelere aykırı olacaktır. Bilirkişiliğe 
kabulde getirilen temel eğitimin kendisi, bu eğitimi verecek 
kuruluşların Adalet Bakanlığı’nca yetkilendirilmesi gibi 
hususlar sorunlu olup kabul edilemez düzenlemelerdir. Bilir-
kişilik eğitiminde yeni sektör yaratmaya yönelik önermeler, 
bilirkişiliğin yozlaşmasına hizmet edecek araçlardır. Kişi sahip 
olduğu uzmanlığı yargının yardımına sunmalıdır. Konu hak-
kında uzmanlığı olmayan birinin Bakanlığın yetkilendireceği 
eğitim kurumlarından uzmanlık alması bilirkişiliğin amacıyla 
bağdaşmaz. 

Özetle Temel görüşümüz

Bilirkişilik müessesinin merkezi idare tarafından düzenlenmesi 
kanaatimizce doğru bir tercih değildir.

Bilirkişilik uzmanlık alanları odalarca belirlenmeli ve bu 
uzmanlık alanlarına göre listeler odalarca kurullara verilme-
lidir. (Bu konuda Birliğimizin tamamlanmak üzere olan ve 
tamamlanınca Adalet Bakanlığına sunulacak bir çalışması 
bulunmaktadır.)

Bilirkişilik hakkında Bakanlığın temsil edildiği üst kurulun 
listeden silme yetkisinin olmaması kanaatimizce doğru bir 
uygulamadır.

Bilirkişi olabilmek için odalardan alınacak mesleki yeterlilik 
belgesi istenmesi kanaatimizce yerindedir. Ayrıca bir meslek 
kuruluşuna üye olarak yürütülen mesleklerde, bilirkişilere 
yönelik meslek içi eğitimlerin meslek kuruluşu tarafından 
verilmesi gerekir.

Bilirkişilik aynı zamanda mesleğin icrası olup, Bakanlık bu 
konuda disiplin amiri görevini üstlenmemelidir.

Yasayla bir kamu hizmeti olarak belirlenen bilirkişiliğin tüzel 
kişilere/ticari kuruluşlara açılması yanlış olacaktır. Bu durum-
da bilirkişilerin özgür,bağımsız ve tarafsız rapor yazma olanağı 
ortadan kalkacaktır.

Adalet Bakanlığı bünyesinde Üst kurul ve Bölge Kurullarının 
oluşturulması doğru bir yaklaşım değildir. Bağımsızlık ve ta-
rafsızlık ilkesinin ortadan kalmasına neden olur.

2942 sayılı özel bir kanunla düzenlenen kamulaştırma konu-
su bilirkişiliklerde en az sorunlu alan olarak görülürken bu 
tasarı ile bir kaosa sürüklenmektedir. Bu konuda az sayıda 
bulunan sorunun Kamulaştırma Yönetmeliği değişikliğiyle 
çözülebileceğini düşünüyoruz. Bu nedenle de bu konu taslağa 
konu edilmemelidir.

Bilgilerinize arz ederiz.

Saygılarımızla,
Dersim GÜL
Genel Sekreter
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TMMOB Bilirkişilik Çalışma Grubu ve 
TMMOB Bilirkişilik Çalıştayı atölye grupları 
toplantısı 25 Temmuz 2015 Cumartesi günü 
İMO Güney Özcebe Salonu’nda yapıldı.

Toplantıda; TMMOB Bilirkişilik Çalışma 
Grubu tarafından çalıştayın amacı, programı 
konularında bilgi lendirme yapılarak 
katılımcıların görüşleri alındı. Yapılan 
bilgilendirme sonrasında çalıştay programı 
kapsamında oda temsilcilerinden oluşturulan 
atölyeler kendi içeresinde toplanarak 
çalışmalara başladı.

Toplantıya; Av. Nurçin Soykut (TMMOB), 
S. Sırdaş Karaboğa (EMO),Mustafa Özdemir 
(EMO), Derviş Önen (HKMO), Nusret 
Kaya (HKMO), Levent Özmüş (HKMO), 
Abdulkadir Karakuş (HKMO), Macit Öncel (İMO),Erdoğan 
Balcıoğlu (İMO),  Mustafa Tutal (İMO), Zafer Sal (JFMO), 
Şenay Günel (JFMO), Savaş Yılmaz (JMO), Emin Demir 
(KMO), Ayfer Güçlü Aran (KMO), İbrahim Yılmazoğlu 
(MadenMO), Müfit Gülgeç (MMO), Saadettin Özkalender 

TMMOB BİLİRKİŞİLİK ÇALIŞMA GRUBU VE TMMOB BİLİRKİŞİLİK ÇALIŞTAYI 
ATÖLYE GRUPLARI TOPLANTISI YAPILDI

(MMO), Huriye Nacar Savat (MO), Yasemin Altınok (MO), 
Muteber Osmanpaşaoğlu (MO), Leman Ardoğan (MO), 
Salih Turhan (OMO), Halim Perçin (Peyzaj MimO), Av. 
Koray Cengiz (ŞPO), Kübra Cihangir Çamur (ŞPO), Handan 
Temel (TMO), Ayşe Özdemir (ZMO) katıldı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın imar mevzuatının revize 
edilmesine yönelik çalışmaları çerçevesinde Mayıs ayında 
gerçekleştirilen  çalıştay sonrası oluşturulan komisyon ikinci 
toplantısını 30-31 Temmuz 2015 tarihlerinde Ankara’da yaptı.

TMMOB adına Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Bahattin 
Şahin ve Yürütme Kurulu Üyesi Ali Fahri Özten’in katıldığı 
toplantıda, konuyla ilgili Odalardan gelen görüşler komisyona 
aktarıldı.

ÇŞB İMAR MEVZUATI REVİZYON ÇALIŞMALARINA İLİŞKİN 
2. KOMİSYON TOPLANTISI YAPILDI

TMMOB’NİN EHLİYETİNİ REDDEDEN 
DAİRE KARARINA İDDK’DAN BOZMA 

KARARI
Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve 
Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğin 
kimi maddelerinin iptali istemiyle açılan davada 
Danıştay 5. Dairesi davayı ehliyet yönünden reddetmişti. 
Danıştay’ın  2010 yılına kadar genel düzenleyici işlemlere 
karşı açılan davalarda bir sınırlama yapmadığı halde bu 
içtihat aleyhine kararlar verilmeye başlanmıştı. Danıştay’ın 
yerleşik kararlarına tekrar dönmesi hukuk devleti ilkesi 
açısından sevindiricidir.

DANIŞTAY, TMMOB YÖNETMELİĞİNİN 
YAYIMLANMAMASINI UYGUN BULAN 
İDARE MAHKEME KARARINI BOZDU

Danıştay Onuncu Daire, Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme 
ve Yayın Genel Müdürlüğü’nün “TMMOB Mimarlar 
Odası Ana Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Yönetmelik”in yayımlanmaması yönündeki kararını uygun 
bulan Ankara 3. İdare Mahkemesi’nin kararını bozdu.

TMMOB tarafından açılan davada, Ankara 3. İdare 
Mahkemesi yönetmelik değişikliğinin yayımlanmamasında 
hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davayı TMMOB 
aleyhine reddetmişti.

Temyize götürülen davada, Danıştay Onuncu Daire kararı 
bozarak dava dosyasının yeniden karar verilmek üzere İdare 
Mahkemesine gönderilmesi yönünde karar verdi.
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TMMOB İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARI KURULTAYI 
SONUÇ BİLDİRGESİ

9-10 MAYIS 2015
ANKARA

TMMOB İş Güvenliği Uzmanları Kurultayı, 9-10 Mayıs 2015 
tarihlerinde Ankara’da İnşaat Mühendisleri Odası Teoman 
Öztürk Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilmiştir. Kurultay, 
TMMOB 43. Olağan Genel Kurulu kararı gereği düzenlenmiş 
ve öncesinde Ankara, Bursa, Denizli, Gaziantep, İstanbul, 
İzmir, Kocaeli ve Zonguldak illerinde İl Koordinasyon Kurul-
larımız aracılığı ile yerel çalıştaylar yapılmıştır.

TMMOB İş Güvenliği Uzmanları Kurultayı’nda, iş güvenliği 
uzmanlığı konusu mevzuatlar ve uygulanan politikalar düzle-
minde ele alınmış, mevcut durum ve sorunlar irdelenmiş ve 
yerel çalıştaylardan çıkan sonuçlar değerlendirilerek tespit ve 
öneriler geliştirilmiştir.

Sağlıklı ve güvenli ortamda çalışmanın temel bir insan hakkı 
olduğu bilinci ile gerçekleştirilen Kurultayın değerlendirme, 
tespit ve önerileri aşağıda sıralanmıştır;

İş güvenliği uzmanlığı alanı hangi açıdan bakılırsa bakılsın 
büyük bir sorun yumağı halindedir.

İş cinayetlerinde kitlesel ölümlerin yaşandığı 2012 yılında 
kabul edilen 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’ndan 
sonra da, iş cinayetleri ve ölüm sayısında azalma değil artışın 
olması, “mükemmel yasa” olarak ifade edilen 6331 sayılı İş 
Sağlığı Güvenliği Kanunu’nun sorunlara çözüm olmadığını 
göstermiştir.

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nda yapılan değişik-
likler, sorunun köklerine inen, köklü çözümler üreten bir içe-
rikte değildir. Soma, Torunlar İnşaat ve Ermenek‘te yaşanan 
toplu katliamlar ardından gündeme gelen yasa değişiklikleri 
de sorunun kronikleşmiş halini gün yüzüne çıkarmaktadır. 
Yasa ve mevzuat düzleminde gündeme gelen değişiklikler iş 
cinayetlerini ve meslek hastalıklarını önlemekte yeterli olma-
makta; can kayıpları ve sakatlanmalar giderek artmaktadır.

İşçi sağlığı ve iş güvenliğine ilişkin yasal düzenlemeler yalnızca, 
6331 sayılı İş Sağlığı Güvenliği Kanunu’ndan ibaret değildir. 
4857 sayılı İş Kanunu ve bu çerçevede yapılan diğer düzen-
lemeler de doğrudan işçi sağlığı ve iş güvenliğini ilgilendiren, 
etkileyen düzenlemelerdir.

4857 sayılı İş Kanunu ile çalışma yaşamında yer alan, esnek 
çalışma türleri, uzun çalışma süreleri, asıl işveren-alt işveren 
ilişkisi vb. hususlar ile 1983 yılından bu yana sendikalaşma, 

toplu sözleşme ve grev hakkının kullanımını zorlaştıran dü-
zenlemeler,çalışanların işçi sağlığı ve iş güvenliğine doğrudan 
müdahalesini engelleyen düzenlemelerdir ve bu durum iş 
cinayetlerini ve işçi katliamlarını artıran faktörlerdendir.

Son yıllarda maden ve inşaatlarda yaşanan iş cinayetleri, 
kent yağması doğrultusunda artan inşaatlar ve madenlerin 
kontrolsüzce özel sektör işletmesine açılmasının sonucudur.

Ülkemiz, her yüz bin çalışan başına düşen ölümlü iş kazala-
rında dünyada ön sıralarda yer almaktadır. İş kazası sonucu 
ölüm sayısı 2004 yılında 543 iken,  2014 yılında 1.886’ya 
yükselmiştir. Meslek hastalıklarında sayı gerçeğinden çok 
düşük gösterilmektedir. 2013 yılında çalışan sigortalı sayısına 
göre yaklaşık yetmiş beş bin civarında meslek hastalığı tespit 
edilmesi gerekirken SGK istatistiklerinde tespit edilen meslek 
hastalığı sayısının 371 olması anlaşılır bir durum değildir.

İşçi sağlığı ve iş güvenliğinin sağlanması öncelikle devletin 
ve işverenin görevidir.

Mevzuatta “iş güvenliği uzmanlığı” tanımı ve mühendislerin 
diğer meslek grupları ile aynı statüde ele alınması doğru 
değildir. İş güvenliği mühendisliği, bir meslek değildir ve bu 
anlamda değerlendirilmelidir.

İşçi sağlığı ve iş güvenliği hizmetlerinin piyasalaştırılması, 
yaşanan sorunların en temel kaynağıdır. İşyerlerine verilecek 
işçi sağlığı ve iş güvenliği hizmetleri bir kamu hizmeti olarak 
ele alınmalıdır.

İşyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı eğitimlerinin özel der-
shanelere bırakılması ile birkaç yıl içerisinde “uzman” sayısı 
100 bini aşmıştır. Her kazadan sonra, işyerinde ücretli olarak 
çalıştırılan uzmanlar ve hekimler sorumlu tutulmuştur.

İşçi sağlığı ve iş güvenliği hizmetlerinin özel sektöre devre-
dilmesi ile Ortak Sağlık ve Güvenliği Birimi sayısı iki binin 
üzerine çıkmıştır.

İşçi sağlığı ve iş güvenliği alanına ilişkin düzenlemelerin ve 
denetimin yalnızca Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 
tarafından yürütülmesi doğru kararların alınmasının önünde 
bir engeldir. Bu nedenle düzenleme ve denetleme; Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın yanında, Sağlık Bakanlığı, 
Üniversiteler, Sendikalar, TTB ve TMMOB’den oluşan 
idari ve mali yönden bağımsız bir enstitü tarafından yerine 
getirilmelidir.

Çalışma yaşamına ilişkin tüm düzenlemeler bu enstitü tara-
fından yeniden ele alınmalı ve kararlaştırılmalıdır.

TMMOB İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARI KURULTAYI SONUÇ BİLDİRGESİ 
YAYIMLANDI

Ankara’da İnşaat Mühendisleri Odası Teoman Öztürk Toplantı Salonu’nda 9-10 Mayıs 2015 tarihlerinde gerçekleştirilen 
TMMOB İş Güvenliği Uzmanları Kurultayı sonuç bildirgesi yayımlandı.
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İş güvenliği mühendisleri üzerindeki her türlü ucuz emek 
sömürüsü sona erdirilmelidir.

İş güvenliği mühendislerinin iş güvencesi mutlaka 
sağlanmalıdır. Haklı bir sebebe dayanmaksızın iş akitleri ve 
sözleşmeleri hiçbir şekilde sona erdirilmemelidir.

İş güvenliği mühendislerinin işçi sağlığı ve iş güvenliğinin 
sağlanması konusundaki görevlerinin bir danışmanlık hizmeti 
olduğu kabullenilmelidir.

İş güvenliği mühendislerinin yetki ve sorumlulukları 
mevzuatta net olarak belirlenmelidir.

İş güvenliği uzmanlığı eğitim programları yeniden ele alınmalı, 
süre ve içerik olarak yeniden düzenlenmelidir. Eğitimler, 
enstitü oluşturuluncaya kadar üniversiteler ve TMMOB 
tarafından gerçekleştirilmelidir.

İş güvenliği uzmanlarının işçi sağlığı ve iş güvenliğine 
ilişkin bilgileri sürekli yenilenmelidir, bu anlamda yenileme 
eğitimlerinin kaldırılması kararı doğru değildir. İş güvenliği 
uzmanlarının bilgileri en geç yılda bir yenilenmelidir. Yenileme 
eğitimleri TMMOB’ye bağlı Odalarca yapılmalıdır.

İş güvenliği uzmanlarının Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi 
ya da işyerleri ile yapacakları iş sözleşmelerinde, uzmanların 
hak ve çıkarlarını korumak üzere tip sözleşme hazırlanmalıdır. 
Tip sözleşmelerin bir örneği sicilleri tutmaya esas olmak üzere 
TMMOB’ye bağlı ilgili Odalara iletilmelidir.

İş güvenliği uzmanlarının aylık çalışma süresi hiçbir 
şekilde 180 saati geçmemelidir, 217 saat uygulamasına son 
verilmelidir.

Mesleki gelişim için 5 iş günü izin uygulaması Ortak Sağlık 
ve Güvenliği Birimlerinde çalışan uzmanlar için de zorunlu 
hale getirilmelidir.

Her kademedeki okullarda işçi sağlığı ve güvenliği dersleri 
zorunlu ders olmalıdır.

Uzmanlar işyerlerine ilişkin eksiklikleri elektronik ortamda 
bildirmeli, bildirilen eksiklikler anında Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı tarafından da görülebilmelidir. Risk 
analizleri de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın 
istediğinde ulaşabileceği şekilde elektronik ortamda yer 
almalıdır.

İşçi sağlığı ve iş güvenliği hizmetleri için mesleki sorumluluk 
sigortası zorunlu olmalı, karşılığı fondan karşılanmalıdır.

Kamuda çalışmakta olan, ancak iş güvenliği uzmanı ataması 
olmayan uzmanlara, herhangi bir getirisi olmadan uzmanlık 
yaptırılması uygulamasına son verilmelidir.

Sorunların çözümünde iş güvenliği mühendislerinin örgütlü 
gücü önemli bir rol oynayacaktır, bu nedenle alandaki 
mühendislerin örgütlülüğü güçlendirilmelidir.

TMMOB’ye bağlı Odaların tamamında işçi sağlığı iş güvenliği 
çalışma grupları oluşturulmalıdır.

Tekzip ve Yanıt Metnidir

07.07.2015 tarihli Yeni Akit Gazetesi’nin 1. ve 12. sayfasında 
Mücahit Gündoğdu, Ekrem Şahan, Ömer Akkaya tarafından 
kaleme alınan “TMMOB 60 yıldır denetlenmiyor” başlığı 
ile TMMOB’ye saldırmak ve itibarsızlaştırmak için gerçeğe 
aykırı haber yapılmıştır.

Anılan yazıda;

“TMMOB’nin 60 yıldan bu yana Bayındırlık Bakanlığı 
tarafından denetlenmediği” iddiası doğru değildir. TMMOB, 
1954 yılında kurulduğunda anayasal bir kuruluş değildi, 1961 
Anayasası’nda anayasal bir kuruluş olarak kabul edilmiş 
ancak merkezi idarenin denetimi dışında tutulmuştur. Yani, 
1982 Anayasası’na kadar merkezi idarenin denetimi dışında, 
demokratik esaslara uygun işleyişini sürdüren TMMOB ve 
diğer meslek kuruluşları 12 Eylül Anayasası ile Bakanlığın 
vesayet denetimine tabi tutulmuştur. 1982 tarihinden bu 
yana darbe yönetimi dahil AKP dışında hiçbir hükümetin 
TMMOB’yi denetlemek aklına dahi gelmemiştir. Kaldı 
ki, Sayın Abdullah Gül, Cumhurbaşkanı seçilir seçilmez 

Devlet Denetleme Kurulu’na vermiş olduğu talimatla meslek 
kuruluşlarını denetlemiştir. Devletin en yüksek kurumu 
tarafından yayınlanan bu raporda, TMMOB’nin gelir, giderini 
ve tüm faaliyetlerini görmeniz mümkündür.

TMMOB ve diğer meslek örgütleri genel bütçe içinde yer 
almazlar, yani devletten para almazlar. Kendi bütçelerini 
Genel Kurullarında belirler, ana gelir kaynakları üye 
aidatlarıdır. Bu nedenle, Sayıştay’ın denetimine tabi 
değildirler. Haberi yapanların amacı topluma doğru bilgi 
vermek ise Sayıştay Kanunu’nun 4/a maddesine bakmaları 
yeterli idi. Aslında, haberde ismi mahfuz tutulan Sayıştay 
üyesinin, Sayıştay Kanunu’ndan bihaber olmasının haber 
değeri olduğunu  belirtmek gerekecektir.

12 Eylül hukukunun vesayetçi denetimine sözde karşı 
çıkan bir anlayışın iktidar vesayetini kurmak için yine 
12 Eylül hukukuna yaslanmasını demokrasi ve hukuk 
açısından açıklama olanağı bulunmamaktadır. 1995 
Anayasa değişikliğinde, meslek kuruluşlarının siyaset yapma 
yasağı kaldırılmış, vesayet denetimine ise bir sınırlama 

YENİ AKİT GAZETESİNE TEKZİP GÖNDERİLDİ

Yeni Akit Gazetesi’nin 07.07.2015 tarihli sayısının 1. ve 12. sayfasında yer alan “TMMOB 60 yıldır denetlenmiyor” 
başlıklı habere 14 Temmuz 2015 tarihinde tekzip gönderildi.
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METOK MEZUNLARININ TEKNOLOJİ 
FAKÜLTELERİNE GİRİŞ KARARI 

AÇIKLANDI
TMMOB tarafından, Teknoloji Fakültelerinin kurulmasına 
ilişkin Bakanlar Kurulu Kararı ve 2010 ÖSYM Yükseköğ-
retim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunun iptaline 
ilişkin açılan davada Danıştay, MTOK mezunlarının YGS-1 
puanı ile kontenjan uygulamasına ilişkin Kılavuzun iptaline 
karar vermiştir. 

Gerekçede, eğitim sisteminin örgütleniş biçimindeki bütün-
lüğün bozulmasına, yapılacak düzenlemenin alan/bölüm, 
mesleki eğitim, genel lise gibi ayrımları geçersiz kılacak 
nitelikte olması yönünden, aynı statüye girecekler açısın-
dan farklı düzenleme yapılmasının da eşitlik ilkesine aykırı 
olacağı tespitine yer verilmiştir.

BAŞBAKANLIK’IN TMMOB 
LİSANSLI HARİTA VE KADASTRO 
MÜHENDİSLERİ VE BÜROLARI 

TESCİL YÖNETMELİĞİ’NİN RESMİ 
GAZETE’DE YAYIMLANMAMASINA 
İLİŞKİN İŞLEMİNİN YÜRÜTMESİ 

DURDURULDU

TMMOB tarafından TMMOB Lisanslı Harita ve Kadastro 
Mühendisleri ve Büroları Tescil Yönetmeliği’nin Resmi 
Gazete’de yayımlanması talebinin Başbakanlık Mevzuatı 
Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü’nce uygun bulunma-
masına dair işlemine karşı açılan davada işlemin yürütmesi 
durduruldu.

getirilmiştir. İktidarların keyfi denetimini önlemek için 
denetim kurallarının yasayla düzenlenmesi gerektiği yönünde 
Anayasa’da düzenleme yapılmıştır. İdari ve mali denetimin 
esas ve usullerinin yasayla belirlenmesi belirlilik ve hukuk 
devleti ilkesinin bir gereğidir.

TMMOB bir meslek kuruluşudur ve üyeleri kendi 
yöneticilerini 2 yılda bir yapılan genel kurullarında seçerler. 
Bu genel kurullar, üye aidatlarını, gerçekleşen bütçe ve 
tahmini bütçeyi belirler. Bütçe giderlerini, gelirlerini yine 
kendi belirler ve denetler. Her iki yılda genel kurul eliyle 
idari ve mali denetim yapılır, üyeler beğenmez ise onaylamaz. 
TMMOB ve Odalar özelinde hiçbir yabancı kuruluş ile proje 
yapılmaz, proje karşılığı para, hibe kabul edilmez. Örgüt 
özerkliğini zedeleyecek, siyasi tartışmalara konu edilebilecek 
bir proje ortaklığı yapılmaz.

TMMOB’ye “1 Katrilyon nerede?” diye manşetten bir 
soru yöneltmişsiniz. TMMOB’nin bütçesi, 2.500.000.
TL’dir. TMMOB’nin bütçesinde katrilyon, milyar henüz 
telaffuz edilmedi. TMMOB’nin bütçesi açık ve şeffaftır, 
denetim raporları da internet sitesinde yayınlanmaktadır. 
Karşılaştırma yaparsak, TMMOB bütçesi, bırakın yandaş 
medya patronlarını, kalemşörlerinin oturdukları bir villayı 
almaya bile yetmemektedir. Bir karşılaştırma daha yapacak 
olursak, ayda 23.000.TL maaş alan emekli 10 milletvekilinin 
yıllık maaşı da değildir.

TMMOB bütçesine baktığınızda yasadışı örgütleri finanse 
edecek bir gelirin olmadığı açıktır. Yöneticilerinin gönüllülük 
temelinde çalıştığı TMMOB’ye yaklaşmaya niyetli örgütlerin 
aç kalacağı da aşikardır. Algı yaratmaya yönelik bu ithamınız 
ayrıca suç duyurusuna konu edilecektir.

Sol ideolojiyi benimsemeyen meslek mensuplarına sorgusuz 
sualsiz meslekten men cezası verilemeyeceğini bilmemeniz 
olanaksız. TMMOB’nin Onur Kurulu kararları yargı 
denetimine tabi olup, adil bir karar verilmediğini düşününen 
üyelerin dava açma hakları hukuk devleti ilkesi gereğidir. 

Basın mensubu bir haber yaparken ve eleştiri yöneltirken 
dayanaklarını ortaya koymak için bir emek vermesi gerekir. 
Hiç emek vermeden, gerçeğe aykırı, salt bir kurumu suçlamak 
için haber yapılmaz, meslek etiği de bunu gerektirir.

TMMOB’nin Alman Konrad Vakfı ile ilişkisini yapmış 
olduğunuz haberlerden öğrenmekteyiz. Gerçeğe aykırı, 
dayanaksız, basın etiği ile örtüşmeyen iddialara yanıt 
vermekte zorlanmaktayız. Hiçbir yabancı projede İş-Kur 
üzerinden dahi yer alınmaması gerektiğine ilişkin Genel 
Kurul kararı dururken böyle bir iddianın ileri sürülmesi en 
hafif deyimle YALANdır.

Gazetenizin, “paralel destekli” olarak sıfatlandırdığı Akın 
İpek’in bir zamanlar sözcülüğünü yapmış olduğunu unutmuş 
gözükmektesiniz. TMMOB’nin, kimsenin menşeine 
bakmaksızın ülke kaynaklarının talan edilmesine karşı 
mücadele yürüttüğünü bugün ülke sınırları dışında olanlar 
dahi bilmektedir. Akın İpek,  TMMOB’ye ticari itibarlarını 
sarstığı iddiasıyla tazminat davası açmıştır. Koç grubunun 
orman arazisine yapmış olduğu yerleşkeye izin veren makam 
TMMOB değildir, izin verenlere karşı davayı da TMMOB 
açmıştır. Bu davada yargı kararının yerine getirilmemesi 
üzerine dönemin -muhalefet partisi olan- Fazilet Partisi 
Konya Milletvekili Lütfi Yalman’ın soru önergesine bakmanız 
yeterlidir (20. Dönem 4. Çalışma Yılı 54. Birleşim 13 Mart 
1999). 

Genel bütçeden pay alan devlet kurumlarının değil de, üyesi 
dışında genel bütçeden pay almayan, daha açıkça ifade etmek 
gerekirse vatandaşın cebinden bir kuruş almayan örgütü 
denetlemeye niye bu kadar heveslisiniz? Tekzibe konu haber, 
objektiflikten uzak, gerçek dışı, TMMOB’nin kamuoyu 
nezdinde itibarını sarsmayı amaçlayan nitelikte olduğundan 
yanıt verme zorunluluğu doğmuştur. Bu yazılardan da 
anlaşılacağı üzere TMMOB hakkında ya hiçbir bilgiye sahip 
değilsiniz ya da gerçek bilgileri tahrif etmektesiniz. Her iki 
hal de, Anayasa, Basın Yasası ve basın etiği açısından suçtur. 
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Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’nin 1973-1980 
yılları arasında başkanlığını yapan, mühendis-mimar 
hareketinin toplumcu bir çizgiye sahip olmasında ön saflarda 
yer alan, TMMOB ile bütünleşen Teoman Öztürk 11 Temmuz 
2015 Cumartesi günü ölümünün 21. yıldönümünde anıldı. 
Öztürk için önce “Genel Seçimler, Seçim Sonrası Türkiye 
ve TMMOB” başlıklı bir forum düzenlendi, daha sonra 
Karşıyaka’daki anıt mezarda anma etkinliği gerçekleştirildi.

Teoman Öztürk anması için ilk olarak İMO Teoman Öztürk 
Toplantı Salonu’nda “Genel Seçimler, Seçim Sonrası Türkiye 
ve TMMOB” başlıklı bir forum düzenlendi. TMMOB 
Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı’nın açış konuşması 
ile başlayan forumun moderatörlüğünü TMMOB YK Sayman 
Üyesi Bahattin Şahin yaptı.

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı 
forumun açılışında yaptığı konuşmada,  Teoman Öztürk’ü 
her ölüm yıldönümünde bir etkinlikle 
andıklarını belirterek bu yıl da seçimler 
sonrası Türkiye’yi oda başkanları ve 
katılımcılarla değerlendirecekleri bir 
forum düzenlediklerini kaydetti.

TMMOB’nin seçim öncesi hazırladığı 
seçim bildirgesinden Türkiye’nin 
i ç i n d e  b u l u n d u ğ u  d u r u m u 
değerlendiren bölümü okuyan 
Soğancı, “Biz biliyoruz; tüm sorunların 
çözümü eşit, özgür ve demokratik 
bir Türkiye yaratılmasından geçiyor. 
TMMOB de bunun için mücadelesini 
sürdürüyor” diye konuştu.

Son günlerde AKP’nin sözcüsü 
durumundaki bazı basın organlarında 
T M M O B’ y e  ka r ş ı  y ü r ü t ü l e n 
kampanyaya da değinen Soğancı, 

iddiaları tek tek yanıtlayarak TMMOB’ye saldıranların 
kendi tarihlerine ve TMMOB tarihine bakmaları 
gerektiğini söyledi.

“TMMOB 60 Yıldır Denetlenmiyor”, “Haraç Vermeyene 
Meslekten İhraç”, “Bilirkişiler TMMOB’un Tekelinde”, 
“TMMOB’un Aldığı Haraçla Her Yıl Bir Saray Yapılır”, 
TMMOB Diktatörlüğü”, “1 Katrilyonun Hesabını Ver 
TMMOB”, “TMMOB Aidatları DHKP-C’ye mi Gidiyor?” 
gibi gazete başlıklarını okuyan Soğancı, bu saldırılarla, 
tehditlerle TMMOB’ye diz çöktüremeyeceklerini ve 
TMMOB’nin mücadelesini durdurmaya kimsenin gücünün 
yetmeyeceğini ifade etti.

Soğancı’dan sonra sırasıyla Hüseyin Yeşil (EMO), Emre 
Fidan (TMO), Abdullah Zararsız (FMO), Ayşe Işık Ezer 
(ŞPO), Sinem Dedetaş (Gemi MO), Feramuz Aşkın 

(GMO), Yusuf Songül (GIDAMO), Eyüp Muhçu (Mimarlar 
O.), Şevket Demirbaş (JFMO), Hüseyin Alan (JMO), Selçuk 
Soylu (MMO), İyigün Pulat (OMO), Mustafa Erdoğan 
(HKMO), Ali Açan (İMO), Kadir Dağhan (GIDAMO), 
Betül Uyar (Peyzaj MO), Hüseyin Engin (İMO), Emin Demir 
(KMO) konuştular.

Teoman Öztürk için daha sonra Karşıyaka’daki anıt mezarı 
başında bir anma gerçekleştirildi. TMMOB Yönetim Kurulu 
Başkanı Mehmet Soğancı, Teoman Öztürk’ün çizdiği yolda 
bugün de mücadelenin devam ettiğini belirtti. Soğancı’dan 
sonra Teoman Öztürk ile aynı dönemde mücadele etmiş 
arkadaşları da söz alarak onunla ilgili duygularını aktardı. 
Sırasıyla; Oğuz Türkyılmaz, Ali Açan, Haydar İlker, İyigün 
Pulat, Hüseyin Yeşil, Hüsnü Solmaz, Ömer Yenel ve Teoman 
Öztürk’ün kızı Elif Öztürk söz alarak anılarını aktardılar.

TEOMAN ÖZTÜRK’Ü ANDIK…
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Açıklamanın tam metni şöyle:

NİLÜFER İHSANİYE’DE YER ALAN PARK ALANI 
HAKKINDA GÖRÜŞLERİMİZ

Konu bir ulaşım ve planlama sorunudur

Sağlıklı bir ulaşım planlaması yapılmaması,   bölgede ciddi bir 
ulaşım sorununun ortaya çıkmasına yol açmıştır

Bölgenin ulaşım sorunun çözümü için farklı alternatifler gelişti-
rilmeli ve bu türlü yeşil ve açık alanlar kesinlikle korunmalıdır.

Ülkemizde ve içinde yaşadığımız Bursa’da yaşanan gelişmelerde,  
bilimsel veriler ışığında kamu yararı doğrultusunda çalışmalar 
yapmak, TMMOB meslek örgütlerimizin asli görevlerindendir.

Son günlerde, Nilüfer ilçesi İhsaniye Mahallesinde, birkaç ay 
önce yapılan plan değişikliği ile içerisinden yol geçirilmeye 
çalışılan, diğer yandan 3 yılı aşkın bir süre boyunca bir derne-
ğin kullanımına sunulmuş bir park alanında; dernek binasının 
yıkımı ve açılacak yol için ağaçların kesilmesi ile karşı karşıya 
kalınması sonrası yaşananlar Bursa kamuoyunu önemli ölçüde 
meşgul etmektedir.

Planlarda olmamasına rağmen mevcut durumda park alanına 
dönüşmüş bir alanın yol projesi sebebiyle ortadan kaldırılıyor 
oluşu, özellikle kent merkezlerinde az sayıda bulunan yeşil 
alanların korunması açısından gerek bölgenin sakinleri gerekse 
kentsel sorunları yakından takip eden biz meslek odaları açı-
sından büyük önem arz etmektedir.

Söz konusu alana ilişkin 1/1000 ölçekli Fethiye İhsaniye Reviz-
yon Uygulama İmar Planı değişikliği; Nilüfer Belediye Mecli-

si’nin 04.02.2015 gün ve 95 sayılı kararı ile uygun bulunmuştur. 
Uygun bulunan değişiklik Büyükşehir Belediye Meclisinin 
19.03.2015 gün ve 536 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Onaylanan 
plan değişikliği incelendiğinde, plan değişikliği öncesinde alanın 
güneyinden doğu batı yönünde doğrusal bir şekilde devam eden 
yolun kuzeye kaydırılarak, mevcutta park halini almış alanın 
içerisinden geçirildiği görülmektedir.

İhsaniye bölgesindeki söz konusu park alanının çevresindeki 
yapılaşma adalarının, hizmet binaları, Pazar alanı, ticaret alan-
ları ve yanı sıra konut alanları ile oluşumunu tamamlamaya 
başlaması ile yaya ve araç ulaşım trafik yoğunluğu artmıştır. 
Ancak ne yazık ki tüm bu yapılaşma fonksiyonları planlanırken 
sağlıklı bir ulaşım planlaması yapılmaması,   bölgede ciddi bir 
ulaşım sorununun ortaya çıkmasına yol açmıştır.

Gerek yol genişlikleri, dönüş ve kavşak geometrileri, güzergah-
lara ilişkin sorunlar, bunların yanı sıra otopark sorunu bölgenin 
en büyük problemi halini almıştır ve hala çözümlenememiştir.

Sıkışan ve yoğunlaşan bölgede yaşamın  doğal sonucu olarak    
planlı yeşil alanların halkın kullanımına açılması, toplumun her 
kesiminin kullanabildiği açık ve yeşil alanların korunması, kul-
lanıma açılması ve mevcut park alanlarına sahiplilik duyarlılığı  
ve bilinci de göz ardı edilemeyecek duruma gelmiştir.

Yukarıdaki bilgiler ışığında, planlarda bulunmamasına rağmen 
oluşmuş yeşil alanların, kamusal alanlar olarak halkın hizmetine 
sunulmasının önemine tekrar değinmek gereklidir.

TMMOB’ye bağlı meslek odaları, sağlıklı kentsel gelişim için 
planlı yeşil alanların arttırılmasından ve korunmasından yana 
tavrını her fırsatta ortaya koymaktadır.

Gücünü bilimden ve teknikten alan ve kamusal hakları her şe-
yin üzerinde gören bizler açısından konu bir ulaşım ve planlama 
sorunudur. Bölgenin önemli ölçüde ulaşım sorunu olduğu bir 
gerçektir ama bu sorunun çözümü için, bölgede oluşmuş açık 
ve yeşil alanların kullanılması da bölge için başka sorunları 
beraberinde getirecektir. Dolayısıyla sorunların çözümünde 
katılımcı ve demokratik bir yol izlenmesi kaçınılmazdır.

Belediyelerin görevi sağlıklı ve güvenli yerleşmeler oluşturmak-
tadır. Bu da sadece rahat ulaşım ile değil mümkün olduğunca 
daha fazla kamusal alandan geçmektedir.

Bölgenin ulaşım sorunun daha bütüncül bir yaklaşımla ele 
alınması zorunludur. Ve bu bütüncül yaklaşım içinde, planlı 
veya plansız gelişen tüm yeşil alanların korunması, geliştirilmesi 
ve halka kazandırılması da önemlidir.

BURSA İKK: YEŞİL VE AÇIK ALANLAR KORUNMALI, ULAŞIM SORUNUNA
FARKLI ALTERNATİFLER GELİŞTİRİLMELİ

Bursa İl Koordinasyon Kurulu, Nilüfer Belediyesi’nin yol yapımı nedeniyle ağaç sökümü yapmayı planladığı İhsaniye’deki 
yeşil alanın korunmasına ilişkin 21 Temmuz 2015 tarihinde bir basın açıklaması düzenledi.
TMMOB Bursa İl Koordinasyon Kurulu, Nilüfer Belediyesi’ne, ulaşım sorununun çözümü için farklı alternatifler geliş-
tirmesi çağrısında bulundu. Bir süredir tartışmaların odağında bulunan İhsaniye’deki yeşil alanda gerçekleştirilen basın 
açıklamasını TMMOB adına Mimarlar Odası Bursa Şube Başkanı Can Şimşek okudu.
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Sonuç olarak;

Plan değişikliği ile yapılması düşünülen yolun, orada oluşmuş 
olan yeşil alanı kullanılmaz hale getireceği açıktır. Bölgenin 
ulaşım sorunun çözümü için farklı alternatifler geliştirilmeli ve 
bu türlü yeşil ve açık alanlar kesinlikle korunmalıdır.

Kentte uygulanacak plan ve projelerin katılımcı bir anlayışla, 
yöre halkının, üniversitelerin, ilgili meslek odalarının ve 

bölgede bulunan demokratik kitle örgütlerinin katılımı ile 
hazırlanmasının, yani proje demokrasisinin uygulanmasının, 
plan ve projelerin uygulanabilirliği ve genel kamu yararı 
açısından vazgeçilmez olduğu görüşündeyiz.

Tüm bu bilgiler ve görüşler ışığında, alana ilişkin hazırladığımız 
teknik raporumuzu sizlerle paylaşıyoruz. Kamuoyuna 
saygılarımızla sunarız.

ADANA İKK’DAN ÇÖZÜLMEYEN “KENT SORUNLARI” İSYANI
Adana İl Koordinasyon Kurulu, Çukurova Gazeteciler Cemiyeti’nde 21 Temmuz 2015 tarihinde bir basın toplantısı 
düzenleyerek Adana Kent Sorunları Sempozyumlarında tespit edilen temel sorunların, 2015 Adanasında da güncelliğini 
korumasına dikkat çekti.

Basına ve Kamuoyuna;

TMMOB Adana İl Koordinasyon Kurulu tarafından 2008 ve 
2011 de düzenlenen Adana Kent Sorunları Sempozyumlarında 
tespit edilen temel sorunların, 2015 Adanasında da güncelliğini 
koruduğu saptanmış ve bu sorunlara maalesef yenileri de ek-
lenmiştir. Yığınla biriken sorunların çözümü bir yana, sorunlara 
ve çözümlere yaklaşımda, anlayışta bir ilerleme gözlenmemiş, 
yerel yöneticilerin meslek odaları ile işbirliği, bilimin ve tekni-
ğin ilke ve birikimlerinden yararlanma, her şeyden önce insan 
odaklı ve çevreye saygılı bir kent yaratma yönünde güçlü bir 
irade gösteremedikleri saptanmıştır. Yerel siyasetçiler, katılımcı 
yönetim yaklaşımını ve demokrasiyi esas almalıdır. Kente yapılan 
her uygulama ilgili meslek odaları ve sivil toplum örgütlerinin 
görüşlerini alarak icra edilmelidir. Halkın katılımcılığı, uygula-
maların ihtiyaç olup olmadığı tartışmasını verimli kılmaktadır.

Siyasi iktidarın ve yerel yöneticilerin plansız ve bilimsellikten 
uzak yanlış yatırımlarından bu kent çok kaybetmiştir. ‘‘Adana 
Metrosu’’ olarak adlandırılan hafif raylı taşıma sistemi güzergâh 
seçiminden yapılış biçimine her yönden maliyeti yüksek, mü-
hendislik olarak da yanlış bir yatırımdı. Çatalan içme suyuna 
bağlı olarak yapılan 2,2 km lik Türkiye’nin en uzun köprüsü 
de kaynakların heba edildiği bir projeydi. Şehrin merkezindeki 
ahtapot köprü ve battı çıktı günü kurtarma gayesiyle plansızca 
yapılmış projelerdendi. Aytaç Durak ile oturan zihniyet bugün 
de devam etmekte güne cevap veremeyen uygulamalarla birlikte 
şehrin geleceği tamamen ranta kurban edilmektedir. Kaybedilen 
30 yıla bir 30 yıl daha kimse tahammül edemez. Bir süredir 

Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından şehrimizde yapılması 
planlanan iki köprünün tanıtımı yapılmaktadır. Köprülerden 
birinin isminin bile ‘Devlet Bahçeli Köprüsü’ olarak belirlenmiş 
olması siyasi şovun göstergesidir. Bu şehrin yerel yöneticileri 
bilimsel araştırmalardan uzak siyasi çıkarlar gözeterek yaptığı 
uygulamalardan derhal vazgeçmelidir. Tepkimiz hizmet yapıl-
masına değil, siyasi çıkar ve yapılan işler de sağlanacak rant 
uğruna, bir ihtiyacın bedelinin bu halka ödettirilmesinedir. 
Kaynakların nasıl yaratıldığı, nasıl kullanıldığı, halkın ödediği 
vergilerin nasıl değerlendirildiği, geçmişten hangi derslerin 
çıkartıldığını sorgulamak bilimden, emekten, halktan yana bir 
meslek örgütü olarak görevimizdir.

Bir an önce Ulaşım Master Planı yapılmalı ve sonrasında plan-
lamalar uygulamaya geçilmelidir. Ulaşım Ana Planını yaptığınız 
zaman bir yıl içinde kent içi trafiğin akışı, bir mevkiden bir 
mevkiye hareket eden yaya, bisiklet, motosiklet, araba, minibüs, 
otobüs ve metro ile yolcu ölçümü yapılır. Yapılan ölçümler bilim-
sel verilerle desteklendikten sonra ihtiyaca yönelik planlamalara 
ve uygulamalara gidilir. Kentleşmede ve sanayide gerilemekte 
olan kentimizin Suriyeli Sığınmacılarla birlikte nüfus değişimi 
de ulaşım alanındaki sorunlara da yansımaktadır. Kentin bir 
noktasında yoğunlaştırılan başta şehir hastanesi ve araştırma 
hastaneleri, yeni bölge adliyesi, yeni stadyum günlük trafiği 
de olumsuz etkileyecektir. Hala toplu taşımadaki plansızlık ve 
düzensizlik çözülememiş, şehrin merkezi dolmuş ve otobüslerle 
işgal edilmiş durumdadır.

Ulaştırma bir hizmet türü olup, üretimi ve topluma sunumu aynı 
anda gerçekleşir. Bu hizmetin ihtiyaç duyulduğunda kullanılmak 
üzere depolanma olanağı bulunmadığı gibi; diğer sektörlerin 
gereksinimi ile toplumsal gereksinimler doğrultusunda üretim 
ve sunum zorunluluğu da vardır. Diğer bir ifade ile bütün ihti-
yaçlar, kaynaklar, ilişkiler doğru planlanarak değerlendirilmek 
durumundadır. Ulaşımda arz ve karşılığı olan talep hayata 
geçirilirken bir ulaşım planlaması ve politikası da mutlaka ge-
reklidir. Bu nedenle olası gelişmelerin bilimsel yaklaşımla ortaya 
konulması zorunludur. TMMOB Adana İl Koordinasyon Kurulu 
olarak Büyükşehir Belediyesini uyarıyoruz, Ulaşım Master Planı 
yapılmadan şehre yapılan her uygulama Adana’yı büyük köy 
görüntüsünde besleyecektir.
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Basına ve Kamuoyuna;

İzmit Körfezinde son yıllarda, özellikle nisan sonları, mayıs 
başlarında veya bu yıl olduğu gibi haziran, temmuz ayla-
rında son derece kötü görüntülü tabakalar oluşmaktadır. 
06.07.2015 tarihinde Karamürsel sahilinde meydana gelen ve 
daha o önce Nisan-Mayıs aylarında Körfezin bir çok kıyısında 
yaşanan red-tide ya da alg patlaması olarak konuştuğumuz 
biyolojik kirlilik; mavi bayrak verilmiş ve insanların gönül 
rahatlığı ile yüzdüğü (!) bir sahilde olması halk sağlığını gözet-
tiğimizden ötürü bizleri oldukça rahatsız etmiş ve 11.07.2015 
tarihinde bir basın açıklaması yaparak uyarıda bulunmuştuk. 
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi yetkilileri tarafından yapılan 
açıklamalar sorunun çözümünden çok kafa karıştırmaya 
yönelik olup(yine problem yok, biyolojik bir olay onun sebebi 
de hava sıcaklığından ötürü meydana gelmiştir, kirlilik yok, 
tertemiz su, bayram geliyor denize girebilirsiniz) gibi bilim-
sellikten uzak açıklamalarla geçiştirmeye çalışılmış, bizleri 
taraflı ve siyasi davranmakla itham etmişlerdir.

Bilinmelidir ki TMMOB bağlı Odaları kamu yararı dışında 
siyaset yapmaz. Meslek Odaları bilimsel veriler üzerinden 
konuşur, meslek alanları üzerinden siyaset yapar. Körfezde 
meydana gelen bu kirlilik yüksek miktarda besi elementi 
olmasından kaynaklanmaktadır. Besi elementi olarak ad-
landırılan Azot ve Fosforun çok olması sıcaklık ve diğer 
faktörlerinde uygun olması alglerin aşırı artışına neden 
olmaktadır. Algler su ekosistemi için çok önemlidir. Algler 
sudaki karbondioksiti, ışık yardımı ile karbonhidratlara çevirir 
ve su içerinde ki çözünmüş oksijen miktarını arttırır. Ortamda 
besin elementlerinin artışı alglerin artışına neden olur bunun 
sonucunda algler de su ortamı için çokça besin oluştururlar, 
normalden fazla besin üretirlerse ötrofikasyon denen biyolojik 
bozulmaya neden olurlar. Ötrofikasyonun olduğu ortamlar 
da canlılar için ölüm tehlikesi belirmiş demektir. Besin artışı 
nedeni ile güneş ışınları suyun suyun alt kısımlarına giremez 
suda oksijen de dip kısımlarda kalır. Aşırı besin üretimi bazı 
durumlarda alg patlaması ve alglerin aşırı gelişmeleri diğer 
deniz canlıları için toksik etkiye ;sürecin uzaması durumunda 
ölümlerine neden olabilir.

Alg patlaması daha önceleri Marmara da 20 yılda bir görünür-
ken şimdi 1 yılda 4 defa meydana gelmiş olup besin kaynağı 
olana Azot ve Fosforun temel nedenleri araştırılıp, soruna 
akılcı mühendislik yaklaşımları ile çözüm getirilmelidir. Bu 
konuda ki tespitlerimiz ve çözüm önerilerim aşağıdaki gibidir.

Körfez’e yüksek miktarda besi elementi azot ve fosfor girmek-
tedir. Bunun neticesi olarak sıcaklık ve diğer faktörlere de 

bağlı alg patlaması, canlı mikroorganizma artışı gibi durumlar 
yaşanmaktadır.Bu tablonun patojen olup olmadığı konusunda 
yeterli araştırma ve incelemeye ulaşamamakla birlikte körfez 
suyu kalitesinin ve deniz ekosisteminin son derece olumsuz 
etkilendiği açıktır.

ÇÖZÜM ÖNERİLERİ:

1.Ortamdaki doğal dengeyi bozan Azot ,Fosfor gibi besi ele-
mentlerinin girdilerinin bir envanteri çıkartılmalıdır. Karasal 
girdiler, Evsel kökenli girdiler, Endüstriyel kökenli girdiler 
irdelenmeli ve raporlar kamuoyunun bilgisine sunulmalıdır. 
Sonuçlar kimi rencide ederse etsin olanca çıplaklığı ile bu 
yüksek besi elementlerinin nereden geldiği kamuoyuna 
açıkça anlatılmalıdır. Atıksu Arıtma tesisleri giriş çıkış de-
ğerleri, özellikle Azot, Fosfor, Koi, Boi, Debi verileri internet 
ortamında kamuoyu ile paylaşılmalıdır.

2.Geçmiş dönemlerde, yıllarca özellikle doğu kolektörü üze-
rinden çok yüksek miktarda azot’un körfeze deşarj edildiği 
bilinmektedir. Halen bu durumun sürdüğü kanaatimiz devam 
etmektedir. Öncelikli olarak sanayi kuruluşlarının yüksek 
miktarda azot deşarjına engel olunmalıdır.

3.Evsel Arıtma Tesisleri Biyolojik arıtma tesisleri olup aktif 
çamur sistemi olarak adlandırılan bir prosesle işlevlerini 
sürdürmektedirler. Bu tesisler dizayn parametresine uygun 
atıksu geldiği taktirde ,tam verimlilikle çalışmaktadırlar. 
Kocaeli bölgesinin tamamına yakınında yağmur suları ve 
atıksular birbirinden tam olarak ayrılıp arıtma tesislerine 
ulaşamamaktadırlar. Her ne kadar İzmit merkezde ayrık 
sistem (Yağmursuyu-Atıksu) mevcutsa da fonksiyonel de-
ğildir. Dolayısı ile biraz fazla yağan her yağmurda Atıksu 
arıtma tesisleri fonksiyonunu yapamayıp prosesleri günlerce 
aksamakta ve evsel atıksular arıtılmadan, yağmursuyu ile 
seyreltilerek arıtma tesisine verilmektedir. Bu durum arıtma 
tesisi prosesini olumsuz etkileyip atık suların arıtılamadan 
alıcı ortama verilmesi sonucunu doğurmaktadır.

Öte yandan Kartepe, Başiskele gibi bölgelerde Yağmursuyu 
altyapısı yetersizden öte yok denecek kadar azdır. Arıtma 
tesisi yapmak ve işletmek sorunu çözmez. Sorun atıksu 
arıtma tesislerine dizayn parametrelerine uygun atıksuyun 
ulaşıp ulaşmamasıdır.

Atıksu ve yağmursuyu kolektörleri sağlıklı ve tekniğine uygun 
yapılmalı ve atıksu kollektörlerine yağmur suyu girişine asla 
müsaade edilmemelidir.

Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur.

KOCAELİ İKK’DAN DENİZ KİRLİLİĞİ AÇIKLAMASI
TMMOB Kocaeli İl Koordinasyon Kurulu, İzmit Körfezi’nde son yıllarda sıkça rastlanan red-tide ya da alg patlaması 
olarak bilinen biyolojik kirliliğe dikkat çekmek amacıyla 20 Temmuz 2015 tarihinde Mimarlar Odası’nda bir basın toplantısı 
düzenledi.
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20. yüzyıl başlarında ilk modern futbol karşılaşmalarının 
yapıldığı “Alsancak Stadı”nda, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 
ile Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın tribünlerin ve idari bina-
nın yıkılma tehlikesi nedeniyle derhal boşaltılması kararını 
almış olması, yıkım ihalesine ilişkin sürecin basında yer alan 
haberlerden takip edilebilmesi, boşaltma kararına ilişkin ge-
rekçelerin kamuoyuyla paylaşılmaması ve TMMOB’ye bağlı 
meslek odaları olarak durumun belirsizliği nedeniyle yeterli 
inceleme yapmamız engellenmiştir. Hükümetin izlediği rant 
odaklı politikalar, kent içerisinde ihtiyaç duyulan alanların 
sebepleri açıklanmaksızın “ben yaptım, oldu” şeklinde bir 
anlayış ile yok edilmesine neden olmaktadır. Bu anlayış, 
bölgede yaşayanların, söz konusu stadın asıl kullanıcılarının 
ve bilimsel ve teknik anlamda her türlü inceleme ile halkı 
bilgilendirmek konusunda duyarlı meslek odalarının yapılan 
yıkım, inşai faaliyet vb. uygulamaların dışında tutulması ile 
devam etmektedir.

Ülkemizin, nüfusu 4 milyona yaklaşan ve üçüncü büyük 
kenti olan İzmir’in spor alanları ve kentsel/bölgesel yeşil 
alanlar açısından yetersiz kaldığı kabul edilmekle beraber, 
yalnızca merkezi yönetimin tek başına karar alması ile bir 
sonuca ulaşılmasının imkânsız olacağını duyurmak bizlerin 
görevidir. Son günlerde basında yer alan haberlerde stat 
yıkım ihalesinin de tamamlanmış olduğundan bahsedilmesi 
bu basın açıklamasını da zorunlu hale getirmiştir.

İzmir’in, tüm vatandaşlarımızın kullanabileceği kent öl-
çeğinde spor alanlarına ihtiyacı vardır ve kentimiz aynı 

zamanda standartlara uygun ve güvenli alanlara ihtiyaç 
duymaktadır. Ancak günümüz politikaları içerisinde ya-
şadığımız süreç, kent içerisinde sahip olduğumuz dokuları 
ve tarihsel bellekte yeri olan alanları yıkıp yok etmek üze-
rinden şekillenen bir politika izlemekte ve bu doğrultuda 
kentsel standartlara uygun alanlar oluşturulması yerine 
var olan alanlar da kaybedilmektedir. Alsancak Stadı ko-
numu itibariyle kent içerisinde ulaşılabilir bir noktada yer 
almaktadır, ancak ulaşımı sağlayan İşçiler Caddesi’nin araç 
kapasitesi dikkate alındığında küçük ölçekli bir stat alanı 
olduğunu söylemek mümkündür.

Spor alanlarının mahalle, semt, ilçe ve kent ölçeğinde çe-
şitlilik kazanarak üst ölçekli planlarda belirlenmiş olması, 
daha küçük ölçekli alanların ise uygulama imar planla-
rında netleştirilmiş olması ve yapılacak uygulamaların bu 
kapsamda ilerlemesi gerekmektedir. İzmir kent bütününde 
planlarda belirlenmiş olan yüksek kapasiteli spor alanlarının 
yapımına başlanmazken, kent merkezinde kalmış olan Al-
sancak Stadı’nın yıkımının bu şekilde hızlıca gündeme gel-
miş ve net gerekçeleri ortaya konmaksızın yalnızca güvenli 
olmadığı iddia edilerek kapatılmış olması, stadın tekrar stat 
olarak mı kullanılacağı, yoksa arsa olarak sermayeye pay mı 
edileceği konusunda endişeleri arttırmaktadır.

Alsancak Stadı’nın ticari amaçlı faaliyetler üzerinden 
şekillendirilmesinin, stadın tarihsel bellekteki yerine ve-
receği zararlar ve güvenilir, modern bir stat oluşturmanın 

tek koşulunun zeminde ticari 
faaliyetler içeren bir stat 
kompleksi olmadığı dikkate 
alınarak, çalışmalarla ilgili 
kamuoyunun bilgilendiril-
mesini ve planlanan proje-
lerin meslek odaları ve tüm 
kamuoyuyla paylaşılmasını 
ısrarla hatırlatırız.

Bu durumun takipçisi olaca-
ğımızı ve gelişmeleri kamuo-
yu ile paylaşacağımızı, hükü-
metin bu yıkıcı politikalarını 
kabul etmeyeceğimizi kamu-
oyunun bilgisine sunarız. 

İZMİR İKK: ALSANCAK STADI, 
TİCARİ FAALİYETLER İÇİN YENİDEN ŞEKİLLENDİRİLEMEZ

TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu, 29 Temmuz 2015 tarihinde Alsancak Stadı’nın yenileme çalışmaları üzerine bir 
basın açıklaması yaptı.
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Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nin,  “Çankaya İlçesi 
42195 imar adası tp. 123, 257, 258, 259, 276, 277, 953 ve 
961 parsellerde 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği”ne 
ilişkin 13.03.2015 gün ve 573 sayılı kararının yürütmesinin 
durdurulması ve takiben iptali istemi ile 27.07.2015 tarihinde, 
Çevre Mühendisleri Odası, Harita Kadastro Mühendisleri Odası, 
İnşaat Mühendisleri Odası, Orman Mühendisleri Odası, Peyzaj 
Mimarları Odası ve Şehir Plancıları Odası tarafından ortak 
olarak Ankara 2. İdare Mahkemesinde 2015/2059 esas sayılı 
bir dava açmış bulunmaktayız. Bu dava, Ankara Büyükşehir 
Belediye Meclisinin nasıl bir imar rant ofisine dönüştüğünü, 
kentte uygulanan ve halen egemen olan anlayışın halkın çı-
karları yerine bireysel çıkarları gözettiğini, bu çıkarlar uğruna 
planlamanın plansızlığın planlaması haline getirildiğini gözler 
önüne serecek bir davadır.

Özelde inşaat alanında genelde ise kent odaklı yürütülen projele-
rin tümünde halkın ihtiyaçları yerine  azami rant amaçlı projeler 
ivmesini artırarak sürmektedir. Bu kapsamda son süreçte Ankara 
Büyükşehir Belediyesi ve bunun kararı organı olan Belediye 
Meclisi ise bir imar ofisinden farksız çalışmaktadır. Tüm kent bir 
yap-boz tahtasına dönüştürülürken, yaşam alanlarının neredeyse 
tamamı yerini bu kentte yaşayan insanların ihtiyaçlarından uzak 
rezidanslara, AVMlere, otoparklara bırakmaktadır.

Halkın gereksinimlerinden bağımsız, kısa vadeli uygulama 
değişiklikleri ve günlük sıkıntılara çözüm görünümlü yürüyen 
böylesi süreçlerin rant ve bireysel çıkarlara hizmet ettiği açıktır. 
Sorunun temeli  uygulama hataları, teknik sorunlar, kurumlar 
arası ilişkiler vb. ile gerekçelendirilemez. Sorun temelde kente 
ve kent yaşamına bakış açısından kaynaklanmaktadır.

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin 2007 yılında vermiş olduğu 
kararla birlikte 1/25000 ölçekli Başkent Ankara Nazım İmar 
Planı’nda söz konusu bölge ağaçlandırılacak alan, vadi tabanları 
ve dere yatakları, park ve yol olarak belirlenmiştir. Dava konusu 
kararla bu alan kamusal arazi olarak kurgulanan bölgede; park-
ların dere ve vadi tabanlarının yerini, Ticari Rekreasyon Alanı, 
Vergi ve Bölge İdare istinaf Mahkemeleri, EGO Metro Depo ve 
Atölye Alanları gibi yapılara ve ilerleyen aşamada da alanı vahşi 
bir yağmaya açık hale getirmiştir.
Açıktır ki Ankara’nın bütününde uygulanan rant odaklı politi-
kaların lokal örneği Çayyolu İmar Planı Değişikliği’nde de açıkça 
gözlemlenmektedir. Hem kamu yararı ilkesini hem de Ankara’ya 
ilişkin bütünlüklü hazırlanan planları hiçe sayan bu değişiklik 
AOÇ’de, ODTÜ’de, AKM ve İmrahor Vadisi’nde işleyen süreç-
lerle aynı muhtevadadır.
Ülkemizin içine sürüklendiği bu savaş atmosferinde dahi rantsal 
talan politikalarını son gaz sürdürenler kent yönetimini arsa par-
selleyip ihale etmek şeklinde algılayanlardır.Bu algı sahiplerinin 
kentlilerin gereksinimlerini karşılayacak projeler üretmelerini 
beklemek iç tutarlılık açısından bir hata oluştursa dahi kamusal 
alanların ve halkın çıkarlarının talanına ilişkin politikalara dur 
demek her ne şart ve koşul altında olursa olsun odalarımızın, 
mesleğimizin ve en temelde insani sorumluluklarımızın başında 
yer almaktadır.
Dava sürecinde ve devamında mevcut tüm bilgi, birikim ve 
belgelerimizi, Bilim ve tekniği Ülkemizin ve Halkımızın yararı 
doğrultusunda kullanma kararlılığı içerisinde kamuoyu ile payla-
şacağımızı sizlerin de aracılığınızla kamuoyunun dikkatine sunarız.

TMMOB Ankara İl Koordinasyon Kurulu
4 Ağustos 2015

ANKARA İKK’DAN ÇAYYOLU İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİNE İLİŞKİN AÇILAN 
DAVAYLA İLGİLİ AÇIKLAMA

TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu tarafından 1 Temmuz 
Denizcilik ve Kabotaj Bayramı’nda geleneksel olarak düzenlenen 
Kartondan Tekneler Yarışı’nın sekizincisi büyük ilgi gördü.
Yarış öncesinde tekneler, Türk Mühendis ve Mimar Odaları 
Birliği (TMMOB)’ne bağlı odaların İzmir şubelerinin üyeleri 

tarafından Alsancak Cumhuriyet Meydanı’nda yapıldı. Yaklaşık 
3 saatlik çalışma ile sadece karton ve koli bandı kullanılarak 
yapılan teknelerin tamamlanmasının ardından yarışmacılar 
teknelerini kortej oluşturarak Konak Pier yanına taşıdılar. 
Burada gerçekleşen yarışmada bazı tekneler denize iner inmez 
batarken, yarış parkurunu ilk sırada tamamlayan ise Orman 
Mühendisleri Odası İzmir Şubesi ekibi oldu.

Yarışın ardından Cumhuriyet Meydanı’nda ödül töreni 
gerçekleşirken, ilk batan tekneyi yapan Gıda Mühendisleri 
Odası İzmir Şubesi Titanik ödülünü, en temiz çalışan ekip olarak 
Maden Mühendisleri Odası Mavi Bayrak ödülünü, en sportmen 
ekip olarak Gemi Mühendisleri Odası Centilmenlik ödülünü, 
İç Mimarlar Odası en iyi tasarım ödülünü aldı. En iyi kostüm 
ödülünü ise Makina Mühendisleri Odası ile Harita ve Kadastro 
Mühendisleri Odası İzmir Şubeleri paylaştı. Yarışmada birinci 
olan Orman Mühendisleri Odası İzmir Şubesi’ne kupasını 
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı verdi.

KARTONDAN TEKNELER 8. KEZ YARIŞTI
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LİNÇ KAMPANYASINA KARŞI SUSMAYACAĞIZ!

HUKUK KATİLİ MELİH GÖKÇEK, MESLEK 
ODALARINI HEDEF HALİNE GETİRMİŞTİR

TMMOB’a bağlı Çevre Mühendisleri Odası, Mimarlar Odası 
Ankara Şubesi, Peyzaj Mimarları Odası,  Şehir Plancıları Oda-
sı Ankara Şubesi ve Ziraat Mühendisleri Odası’nın ortaklaşa 
yürüttüğü hukuki süreçte kamuoyunda AOÇ Ana Planı 
olarak lanse edilen “1/10.000 ölçekli Atatürk Orman Çiftliği 
Alanları Nazım İmar Planı ve I. Derece Doğal ve Tarihi Sit 
Alanı Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı”nın ve eki olarak 
onaylanan “1/10.000 ölçekli Ulaşım Şeması” ile “1/1000 
ölçekli Ulaşım (Yol-Kavşak vb.) Uygulama Projesi” Ankara 
5. İdare Mahkemesi tarafından iptal edilmiştir.

Yargının bu kararıyla AOÇ Ana Planı‘nın iptali ile Ankara 
Bulvarı ile birlikte açılan yeni yollar, Kaçak Saray ve Ankapark 
kararları da iptal edilmiştir.

Planı iptal eden mahkeme kararı ardından Ankara Bulvarı, 
Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi kararı ile 17.08.2015 
tarihinde trafiğe kapatılmıştır.Ankara Büyükşehir Belediyesi, 
bu karara ek olarak bulvardaki trafiğin TMMOB‘ye bağlı 
Odalar ve Ankara Barosu‘nun açtığı dava sonucu durdu-
rulduğunu reklam panoları ve medya yoluyla Ankaralılara 
duyurmuştur.Kapatılan yollarda yönlendirme ve alternatif yol 
belirleme yerine, ses araçları ile halkın tepkisini Odalarımıza 
yönlendirecek şekilde anonslar yapılmış, Odalarımız önünde 
eylem yaptırılmış, Odalarımızın telefonları sosyal medyada 
yaygınlaştırılarak yaşanan olumsuzluğun sorumlusu olarak 
hedef gösterilmiştir.

TMMOB’ye karşı bizzat Melih Gökçek tarafından yürütülen 
karalama ve linç kampanyası sürmekte ikenyapılan bir başvuru 
üzerine Ankara 2. İdare Mahkemesi,17.08.2015 tarihinde 
Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin bulvarı kapatma 
kararının yürütmesini durdurmuş ve yol aradan geçen yarım 
günlük bir sürenin ardından tekrar kullanıma açılmıştır.

Öncelikle belirtelim ki, Ankara Bulvarı ilk olarak Ankara 
Büyükşehir Belediyesi tarafından 2007 yılında yapılan AOÇ 
planında yer almış ve Odalarımız bunun yanlışlığını ortaya 
koymuştur. Planı iptal eden karar AOÇ arazisinin talanına 
karşı o günden beri verilen haklı mücadelenin mahkeme 
tarafından onaylanmasıdır.

Melih Gökçek’in halkı mağdur etme ve meslek örgütlerimizi 
kamuoyunda suçlu gösterme şeklindeki ucuz popülist siyaseti-
ni geçmişte birçok kez deneyimlemiş bulunmaktayız. Gökçek 
yine aynı popülist siyasetin peşinde koşmaktadır ve hukuk 

tanımadığını bir kez daha göstermektedir. Yargının hatalı 
olduğu kanaatine vardığı bir konuda izlenen bu siyaset tarzı 
yargının haklı gördüğü davacı tarafı suçlamakta ve dolayısıyla 
yargının itibarını kamuoyu nezdinde zedelemektedir. Bunun 
yanı sıra TMMOB ve Odalarımızı da eleştirilerin hedefi ha-
line getirmeye çalışarak, ülke ve kamu kaynaklarını müsrifçe 
harcayarak kamu zararı oluşturduğunu gizlemek istemektedir.

Melih Gökçek yönetimindeki Ankara Büyükşehir Belediye-
si‘nden bu yargı kararlarını küçük değişikliklerle oyalamak 
yerine burada sergilediği “duyarlılığı” sergilemesini ve karar-
ları uygulamasını bekliyoruz. AOÇ Ana Planı‘nın iptali ile 
Kaçak Saray ve Ankapark da dayanaksız kalmıştır, Ankara 
Büyükşehir Belediyesi buradaki faaliyetleri de aynı mahkeme 
kararına istinaden durdurmakla yükümlüdür, aynı ‘duyarlılığı‘ 
burada da sergilemesi gerekmektedir.

Mahkeme kararının uygulanması için, meclis kararı alınma-
sına gerek yoktur.Aklı selim her yönetici bunu bilir.Bu Melih 
Gökçek`in hukuku arkadan dolanmak üzere her zaman 
yaptığı bir yöntemdir. Ayrıca, yol kapatılmasına ilişkin alınan 
meclis kararının iptal edilmesi, Ana plan davasında alınan 
plan iptali kararını ortadan kaldırmaz. Bu aşamada yeni plan 
yapılması gündemde iken, 2006 yılında Büyükşehir Beledi-
yesine verilen, AOÇ alanlarına ilişkin plan yapma yetkisini 
gerçekleştirememiş, hazırladığı her planın planlama ilke ve 
esaslarına, teknik gerekliliklerine aykırı olarak hazırlandığı 
gerekçeleriyle her defasında iptal edilmiştir. Bu nedenle AOÇ 
alanlarında Plan yapma yetkisinin Büyükşehirden alınması 
zorunluluktur.

Ankara Ulaşımı Melih Gökçek yönetiminde 22 yıldır içinden 
çıkılamaz bir hal almıştır.  ulaşımı özellikle özel araç kullanımı 
üzerine kurgulayan bu anlayış,22 yıldır Ankara`da bir metre 
metro yapamamış ve metro yapma yetkisi elinden alınmıştır. 
Ankapark gibi bir oyuncak alanına dinozor ve robot doldu-
rarak Ankara`nın bütçesini kendi kişisel fantezilerine harca-
mıştır.  Toplu taşıma ve planlı bir ulaşıma yatırım yapacağına, 
Ankaralılara daha fazla yol, daha fazla katlı kavşak, daha hızlı 
trafik ve maalesef daha fazla trafik kazası daha fazla ölüm 
ve yaralanma olarak geri dönen bir ulaşım sistemini reva 
görmüştür. Bu yaklaşımla Ankara‘nın ulaşım sorunu çözüme 
değil çözümsüzlüğe itilmiştir.

Ankara Bulvarı da bu çözümsüzlüğün bir ürünüdür ve Ankara 
ulaşım sorununa deva olmayacaktır:

1-    Ankara Bulvarı Etimesgut‘tan başlayarak Gazi Mahalle-
si‘ne kadar hiçbir meskûn alanla ilişki kurmadan bir hiçliğin 
ortasında seyreden, AOÇ arazilerini parçalayan ve talana 
hazırlayan bir projedir.

ANKARA İKK: LİNÇ KAMPANYASINA KARŞI SUSMAYACAĞIZ!

TMMOB Ankara İl Koordinasyon Kurulu, Peyzaj Mimarları Odası, Ziraat Mühendisleri Odası, Çevre Mühendisleri 
Odası Ankara Şubesi, Mimarlar Odası Ankara Şubesi ve Şehir Plancıları Odası Ankara Şubesi; ortaklaşa yürüttüğü hukuki 
süreçte AOÇ Ana Planının iptal kararı ve ardından Ankara Bulvarı’nın trafiğe kapatılması sonrasında Odalara ilişkin linç 
kampanyasıyla ilgili 18 Ağustos 2015 tarihinde ortak bir basın açıklaması yaptılar.
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2-  Ankara Bulvarı, Ankara Büyükşehir Belediyesi‘nin 
Ankaralılara “Ankaralı ulaşımda konforu Ankara Bulvarı 
ile yaşıyor.” şeklinde reklamını yaptığı Ankara‘nın ana arteri 
niteliğindeki beş yolundan birisidir ve ne hikmetse bu ana 
arterlerden ikisinde -Ankara Bulvarı bunlardan birisidir.- 
toplu ulaşım yoktur, birinde ise dolmuş ağırlıklı toplu ulaşım 
vardır. Ankaralı ulaşımda konforu yaşamak için özel araç 
kullanmaya mahkûm edilmiştir.

3- Ankara Bulvarı neredeyse geçtiği bütün güzergah boyunca 
Ankara Banliyö Hattı‘na paralel ilerlemektedir fakat 
Ankara Büyükşehir Belediyesi, TCDD tarafından işletilen 
ve Sincan‘dan kent merkezine sadece 32 dakika -ki Ankara 
Büyükşehir Belediyesi‘nin işlettiği metro Sincan ile kent 
merkezi arasını 1 saat 10 dakikada kat etmektedir.-  gibi kısa 
bir sürede ulaşan Ankara Banliyö‘sü Ankara ulaşımına entegre 
etmemiştir. Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ankara Bulvarı 
gibi çözümsüzlükler peşinde koşmak yerine hâlihazırda yapılan 
yatırımı verimli hale getirmeye çalışmalıdır.

4-  Ankara Bulvarı, Ankara Ulaşım Ana Planı‘nın hazırlanması 
sürecinde bu planı beklemeden uygulamaya konulmuştur. 
Ankaralılar, Ankara Büyükşehir Belediyesi‘nden ulaşımı 
bütüncül bir şekilde ele alacak bir plan beklerken Ankara 

Büyükşehir Belediyesi henüz hazırlanma aşamasında 
olan planı tabiri caizse delik deşik ederek Ankaralıların 
beklentilerine karşılık vermiştir(!)

Anayasal bir kuruluş olarak bilimi ve tekniği halkın hizmetine 
sunan, kamu görevi yapan meslek odaları olarak, bu 
gerekçelerimiz yargı nezdinde haklı görülmüş ve AOÇ planı 
içerisinde bulunan bu yolun tekniğe ve hukuka sığmadığı 
ispatlanmıştır. Yargının bu kararıyla birlikte başta Kaçak 
Saray, Ankapark ve Ankara Bulvarı olmak üzere AOÇ 
üzerinde yürütülen talanın durdurulması, AOÇ`nin yeniden 
kamusallaştırılmasını gerektiğini savunuyoruz.Anayasanın 
bize verdiği kamu görevlerimizi yerine getirirkenmeslek 
Odalarımıza,Oda yöneticilerimize karşı girişilen linç 
kampanyalarını bir kez daha kınayarak, hukuksal girişim 
başlattığımızı bilgilerinize sunuyoruz.

TMMOB Ankara İl Koordinasyon Kurulu

Peyzaj Mimarları Odası
Ziraat Mühendisleri Odası
Çevre Mühendisleri Odası Ankara Şubesi
Mimarlar Odası Ankara Şubesi
Şehir Plancıları Odası Ankara Şubesi

BURSA BATI OSB 
( İleri Teknoloji OSB-TEKNOSAB) ALANI 

İNCELEME RAPORU

BTSO ve Bursa valiliğinin taleplerine dayanarak, Bilim 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından oluşturulan yer 
seçim komisyonun 27.11.2014 tarihinde  Bursa Ticaret 

ve Sanayi  Odası toplantı 
sa lonunda top lanarak 
y a p t ı k l a r ı  ç a l ı ş m a l a r 
s o n u c u n d a ,  B a ka n l ı k 
temsilcilerinin de katılımıyla 
1:5000-1:25000 kadastral 
sınırları belirlenmiş ve Bursa 
kamuoyunun gündeminde 
tartışılmaya başlanmıştır. 
Yer seçim komisyonunca 
1 2 7 0  h e k t a r  o l a r a k 
belirlenen Batı OSB ‘nin 
nihai sınırlarının ve alanının  
belirlenerek onaylanması 
toplantısında Batı OSB 
A l a n ı n  g ü n d e m d e k i 
ismi İleri teknoloji OSB-

TEKNOSAB ve kapsadığı alan ise yaklaşık 1130 hektar 
olarak onaylanmıştır. 

TMMOB Bursa İKK  bileşeni Meslek Odalarınca hazırlanan 
raporda detaylarını kapsamlı olarak görebileceğiniz gibi 
1- PROJE ALANINA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER ( 
konumsal ve tarımsal açıdan değerlendirmeler); 2-PLAN 

BURSA İKK, BATI OSB ( İLERİ TEKNOLOJİ OSB-TEKNOSAB ) 
RAPORUNU AÇIKLADI

TMMOB Bursa İl Koordinasyon Kurulu, 27 Ağustos 2015 tarihinde Bursa Akademik Odalar Birliği Yerleşkesinde bir 
basın toplantısı düzenleyerek, “Bursa Batı OSB inceleme Raporu”nu kamuoyuyla paylaştı.
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KARARLARININ İNCELENMESİ (mevcut planlar, 
hazırlanarak onaya sunulan planlar ); 3- BURSA İLİ PLANLI 
SANAYİ ALANLARI DEĞERLENDİRMESİ (OSB ve 
Sanayi bölgeleri  doluluk aranları ve kapasite boşluğu) ; 
5. SANAYİ SEKTÖRÜNE İLİŞKİN DEĞERLENDİRME 
(Bursa’da Sanayinin gelecekteki kimliği ve dönüşümüne 
ilişkin değerlendirmeler ve öneriler); 6. BURSA BATI OSB 
(İleri Teknoloji OSB-TEKNOSAB) Değerlendirmesi ve 
SONUÇ bölümlerinden oluşmaktadır.

Söz konusu bölümlerden önemli ve altı çizilmesi gereken 
noktalara kısaca değinildikten sonra Bursa Batı OSB (İleri 
Teknoloji OSB-TEKNOSAB) değerlendirmesi ve Sonuç 
bölümü kısaca sunulacaktır.

Batı OSB Alanının % 85’i (950,38 hektar) III. sınıf arazi 
kullanım kabiliyetine sahip iken, alanın % 14, 4’ü (160,25 
hektar) ise  II. Sınıf arazi kullanma yeteneğine sahip 
arazilerden oluşmaktadır.

Batı OSB alanının % 80,1’i (890,3 hektarı) eğim yönüyle 
tarımsal üretime uygun arazilerdir. Batı OSB alanında toprak 
işlemeli tarıma uygun olmayan doğal hayata terk edilmesi 
gereken veya özel ürün yetiştiriciliğine  uygun dik eğimli 
araziler ise 21,9 hektar ve % 19,1’lik bir orana sahiptir.

Gıda tarım ve hayvancılık Bakanlığı tarafından ülke 
çapında uygulanan  Sorunlu Tarım Arazilerinin Tespiti ve 
İyileştirilmesi (STATİP) Projesi kapsamında Bursa ili için 
hazırlanan STATİP verisine göre Batı OSB alanın % 85’ i 
(948,1 hektarı) 5403 sayılı Toprak koruma ve arazi kullanım 
kanununa göre korunması zorunlu Kuru Mutlak Tarım 
arazilerinden oluşmaktadır.

Arazinin büyük çoğunluğunda Kuru Tarım  (çoğunlukla 
buğday, ayçiçeği ) yapılmakta olup verim yöre ortalamasındadır.

Toprak topoğrafya ve tarımsal potansiyelleri nedeniyle Batı 
OSB alanı arazilerinin  tamamının DSİ Uluabat Gölü İkinci 
Merhale Planlama Sulama Sahası kapsamına alınmış olması  
söz konusu arazilerin Sulu Mutlak Tarım Arazisi olarak 
değerlendirilmesi gerektiğini ortaya koymaktadır. 

Planlar Batı OSB Alanı arazilerin büyük çoğunluğunun 
alınacak plan değişiklik kararlarında uyulması gereken 
koruma ve kullanma kararların raporda detayıyla verildiği  
Tarımsal niteliği korunacak alanlar ile diğer tarım alanlarında 
kaldığını göstermektedir. Dolayısı ile Batı OSB için alınan yer 
seçim kararı mevcut ve geçerli üst ölçek plan ve kararlarına 
aykırı bir karardır.

2011-2013 yılları içerisinde yaklaşık 60 akademisyenin 
yürütücülüğünde, kentimizdeki 250’den fazla merkezi/yerel 
yönetim, STK/meslek odası, uzman, medya ve üniversite 
temsilcisinin ve 2780 kişinin katılımı ile hazırlanan ve 

onay aşamasında olan Bursa 2030 Yılı İl Çevre Düzeni 
Planı çalışması yürütülmüştür. Bu katılımlı süreç içerisinde, 
ilimizdeki tüm sektörlere ilişkin veriler toplanmış, her sektör 
başlığında konunun uzmanlarınca odak grup toplantıları 
yapılmış ve kentin gelişimine ilişkin kararlar oluşturulmuştur.
Sanayi sektörüne ilişkin detayları raporda görüleceği üzere; 
ilimizdeki mevcut Organize Sanayi Bölgelerinde %30 (Toplam 
3027 hektar BURSA OSB alanı:1947 ha sanayi parseli;1384 
ha DOLU; 563 ha BOŞ), Sanayi Bölgelerinde ise yaklaşık 
%50 oranında (BURSA sanayi bölgeleri :1268 ha sanayi 
parseli;648 ha DOLU; 620 ha BOŞ) boş alanlar bulunduğu 
belirlenerek katılımcılar tarafından değerlendirilmiş ve 
aşağıdaki karar plan taslağında yer almıştır:

“Bursa İlinde Yıldırım, Osmangazi, Nilüfer, Mudanya, Gürsu, 
Kestel, İlçelerinde yeni sanayi alanları oluşturulmayacaktır.” 
Bununla birlikte Mustafakemalpaşa-Karacabey Planlama 
Bölgesinde ise sanayinin tarıma dayalı olarak gelişmesi 
sağlanacaktır.

Söz konusu sanayi bölgesi ile ilgili yer ve alan belirlenmiş 
olmasına ve hatta isminde teknolojik ifadesi yer almasına 
karşın aşağıdaki sorular merak konusudur:

Bursa’ da yeni bir sanayi bölgesine ihtiyaç var mıdır? 
Yanıtlanması gereken soru budur. Bu anlamda, Bursa’da 
sanayiye ilişkin yukarıda yaptığımız tespit ve öneriler üzerinde 
çalışmalar yapmak, Bursa Sanayi envanterini çıkarmak ve 
Bursa’ya özgü bir Sanayi Strateji Planı hazırlamak, yani bir 
yol hartası belirlemek gereklidir.

Söz konusu Sanayi Bölgesi, kararı nasıl ve kimler tarafından 
alınmıştır? Kent yöneticileri, Üniversiteler, Akademik Odalar 
vb. Kent dinamiklerinin görüşleri alınmış mıdır?

Bu sanayi bölgesinde tasarlanması ve üretilmesi planlanan 
“yüksek teknoloji” ürünlertespit edilmiş midir? Edilmişse bu 
ürünler nelerdir?

Bu tür yüksek teknoloji geliştirmeye yönelik Bursalı firmalar 
var mıdır? Talepte bulunmuşlar mıdır?

Mevcut sanayi bölgelerindeki boş kapasite alanları için ne 
düşünülmekte, eğer teknolojik herhangi bir yatırım söz 
konusu ise bu boş alanlar yeterli değil midir? Bu alanda bir 
çalışma yapılmış mıdır?

Bursa’da sanayi bölgeleri, sayısı, niteliği, tarım arazileri 
üzerine kurulu olmaları ve benzeri özellikleri nedeniyle 
çok tartışılırken, Bursa’da mevcut sanayi bölgelerinin 
neredeyse tamamına yakın büyüklükte yeni bir sanayi 
bölgesinin oluşturulması düşünülmektedir. Ancak, tüm 
kenti ilgilendiren böylesine önemli ve büyük bir proje ile 
ilgili kararın alınmasında Yerel Yönetimler, Üniversiteler, 
Akademik Meslek Odaları gibi konunun tarafı olan kurum 
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ve kuruluşların görüşlerinin alınmadığı görülmektedir. Oysa, 
kararın hep birlikte oluşturulması, hem Bursa hem de ülke 
açısından daha doğru olacaktır.

Kentler için gelişme ve yeni kullanım kararlarının oluşması 
muhakkak bir gerçektir. Ancak bu gelişmenin 1/100.000 
ölçekli planın 4.1.2.1 maddesinde de belirtildiği üzere 
“tarım alanlarını yok etmeyecek biçimde dengeli olması” 
esas alınmalıdır.

Yürürlükteki 1/100.000 ölçekli planın 4.1.2.4 maddesinde 
yeni oluşturulacak sanayi bölgelerinin tarımsal niteliği düşük 
alanlarda ve organize veya ihtisaslaşmış olması gerektiği 
belirtilmiştir. Ancak proje yeri olarak seçilen bölgenin verimli 
tarım toprakları olması yer seçiminin yanlış olduğu sonucunu 
doğurmaktadır. 

BTSO yetkililerince yapılan Bursa’nın 40 yılını kurtaracak 
proje açıklaması daha ucuz sanayi alanı elde etme, daha fazla 
para kazanma yani kar odaklı düşünüldüğünde uygun görünse 
de Bursa ilinin doğal kaynakları, yaratacağı hızlı nüfus 
artışı, güvenli ve kaliteli gıdaya ve suya olan gereksinimin 
her geçen gün  arttığı bunun tersine üretim alanlarının her 
geçen gün yok edildiği, verimsizleştiği, sanayileşmeye bağlı 
daha fazla enerji üretim gereksinimi ve enerji üretiminde fosil 
yakıt kullanımı ve CO2 salınımı nedeniyle meydana gelen 
kürsel ısınma, kuraklık, sel taşkın gibi olaylar çerçevesinden 
bakıldığında gelecek nesiller ve Bursa’da yaşayanlar için 
talihsiz ve gereksiz bir proje olarak görünmektedir.

Tüm bu bilgiler ışığında;

1- Katılımcı anlayışla tüm Bursa ili paydaşlarının katılımıyla 
60’den fazla bilim insanı ve uzmanın katkılarıyla bir yılı aşkın 
sürede hazırlanan 1:100000 ölçekli  2030  Bursa İl Çevre  
düzeni planının stratejik kararlarına, temel alınan gösterge 
ve verilere  aykırı ve planın bütünüyle çöpe atılmasına 
neden olacak olması ile söz konusu planda Bursa için 
yeni bir OSB alanına gereksinim olmadığı boş kapasitenin 
değerlendirilmesinin Bursa ili’nin ve doğal varlıklarının 
sürdürülebilirliği için zorunlu olduğunun karar altına alınmış 
olması,

2- Seçilen alanın Tarımsal potansiyeli yüksek 5403 sayılı 
toprak ve arazi kullanım kanununa göre korunması gereken 
Mutlak kuru tarım arazileri ve DSİ’ nin Sulama proje sahası 
içerisinde kalması,

3- TOSAB, deri OSB’ye  Batı OSB’nin de eklenmesi ile 
oluşacak sanayi bölgelerinin    altyapı, destek ve hizmet 
alanlarına ek olarak o bölgede oluşacağı tahmin edilen 1 
milyona yakın yeni nüfusun yerleşim, ulaşım gereksinimlerini 
karşılamak amacıyla  proje alanın ve çevresindeki tarım 
arazilerinin bütünüyle yok edilmesi,

4-Taşpınar Köyünün ( mahallesinin ) hemen hemen  arazi 
varlığının büyük çoğunluğunu  yok edecek bir proje olması 
nedeniyle projenin  gerçekleşmesi durumunda en başta 
Taşpınar köylüleri ile OSB alanına sınırdaş Hürriyet, Badırga 
İkizce, Orhaniye gibi köylerdeki köylülerin yaşama ve 
tarımsal üretim  olanaklarının ellerinden alınması,

5- Batı OSB sanayilerinin  ve yakın çevresinde oluşacak 
nüfusun yüksek  su gereksinimi nedeniyle Uluabat Gölü, 
Çınarcık Barajı Suyunun kullanılma riski 

nedenleri ile Batı OSB’yi olumlu bulmuyoruz, kabul 
etmiyoruz. 

Rant ve kar amaçlı değil insan, çevre  ve doğal kaynaklarımızın 
sürdürülebilir kullanımı odaklı düşünülerek,  boş olan OSB  
kapasitelerinin devlet desteği ve teşviklerle  kullanılmasının 
sağlanmasıdır. (U.Ü. Kampüsü alanında yer alan 471.230,62 
m2  ULUTEK Teknoloji geliştirme bölgesi dahil)

Ayrıca Türkiye’de sanayileşme ve demokratikleşme, 
ülkemizin gelişmesi, kalkınması ve toplumun refah 
seviyesinin yükseltilmesi açısından önemlidir. Sanayileşme, 
bugün ki yapısının aksine,  Planlı olmalı, ulusal imkanlarımızı 
değerlendiren, mühendislik katma değeri yüksek teknolojik 
ürünleri tasarlayan ve üreten yani özgün markalar geliştiren 
yapıda olmalıdır.  

Son on yıllık süreçte Bursa sanayinin gelişimine baktığımızda 
ise, otomobil fabrikalarının kurulması ile başlayan ağırlıklı  
dışa ve tek sektöre bağımlılık sürmekte, ihracat-ithalat 
dengesinin giderek bozulmakta, katma değeri düşük 
fason üretimle yetinilmekte, Bursa sanayinde yeniden bir 
değerlendirme ve dönüşüm gerekliliği ortaya çıkmaktadır.

Bu bağlamda “Bursa Sanayi Strateji Planı”  oluşturulmalıdır.  
Bu plan, “Bursa’nın Teknoloji Üretim Merkezi ve AR-GE 
üssü” olmasını hedeflemeli, Türkiye Sanayi Strateji Belgesi, 
Otomotiv Sektörü Strateji Belgesi, Makina Sektörü Strateji 
Belgesi gibi belgeler de dikkate alınarak hazırlanmalı; 
üniversite, sanayi, meslek odaları ve sektör kuruluşlarını da 
kapsayacak şekilde geniş bir platformda tartışılmalı, çözüm 
önerileri birlikte geliştirilmelidir.

Her sektörde, mühendislik esaslı, katma değeri yüksek orta 
ve yüksek teknoloji ürünlerinin tasarım ve üretim yolu ile 
markalaşması hedeflenmelidir.

Bilimi ve teknolojiyi esas alan, AR-GE ve inovasyona ağırlık 
veren, dış girdilere bağımlı olmayan, tarım, çevre, enerji, 
eğitim, sağlık vb politikaları bir bütünlük içinde ele alan, 
istihdam odaklı ve planlı kalkınmayı öngören bir sanayileşme 
yaklaşımı ile Bursa sanayisi yeniden değerlendirilmeli ve 
Bursa’nın Teknoloji Üretim Merkezi ve AR-GE üssü olması 
hedeflenmelidir.
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01 Temmuz 2015 Pazartesi

• TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı TM-
MOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu tarafından geleneksel 
olarak sekizincisi düzenlenen 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj 
Bayramı kapsamında Kartondan Tekneler Yarışında birinci 
olan Orman Mühendisleri Odası İzmir Şubesi’ne kupasını 
verdi.

02 Haziran 2015 Salı

• Sivas Katliamının 22. yıldönümünde ülkenin dört bir 
yanında binlerce kişi alanlara çıkarak, davası zaman aşımına 
uğrayan katliamı protesto etti. Sivas’ta 33 kişinin katledildiği 
2 Temmuz 1993’ün yıldönümünde birçok kentte anma etkin-
likleri ve protesto gösterileri düzenlendi. Ankara’da Toros 
Sokak’ta toplananlar her yıl olduğu gibi Kolej Meydanı’na 
yürüdüler. Son yılların en geniş katılımlı Sivas anması olan 
etkinlik, Madımak Oteli’nde yakılarak öldürülenler, Gezi 
direnişinde hayatını kaybedenler ve devrim şehitleri için 
yapılan saygı duruşuyla başladı. Saygı duruşunun ardından 
Tertip Komitesi adına Alevi Bektaşi Federasyonu Yönetim 
Kurulu Üyesi Ali Başak bir konuşma yaptı. Miting konuşma-
ların ardından cem gösterisiyle sona erdi.

04 Temmuz 2015 Cumartesi

• TMMOB Genel Sekreteri Dersim Gül, Türk Tabipleri 
Birliği tarafından Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Abdül-
kadir Noyan Konferans Salonunda gerçekleştirilen 66. Büyük 
Kongresi’ne (seçimsiz) katıldı.

07 Temmuz 2015 Cuma

•  TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, TM-
MOB Genel Sekreteri Dersim Gül ve TMMOB Ankara İKK 
Bileşenleri Cerattepe’de Cengiz Holding tarafından yapılmak 
istenen madene karşı direniş sürdüren ve TBMM önünde 
“Cerattepe geçilmez, Artvin halkı yenilmez” diyerek eylem 
gerçekleştiren Artvinlilere katılarak destek verdi.  

10 Temmuz 2015 Cuma

• TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı 
aralarında TMMOB, TTB, DİSK, KESK gibi emek-meslek 
örgütlerinin de yer aldığı çok sayıda demokratik kitle örgütü-
nün katılımıyla “Suriye’de savaşa son, Türkiye’nin Suriye’ye 
müdahalesine hayır” sloganıyla oluşturulan ve basın toplan-
tısıyla kamuoyuna duyurulan Barış Bloku toplantısına katıldı.

11 Temmuz 2015 Cumartesi

• TMMOB Yönetim Kurulu toplantısı yapıldı. 

• Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’nin 1973-1980 
yılları arasında başkanlığını yapan, mühendis-mimar hare-
ketinin toplumcu bir çizgiye sahip olmasında ön saflarda yer 
alan, TMMOB ile bütünleşen Teoman Öztürk 11 Temmuz 
2015 Cumartesi günü ölümünün 21. yıldönümünde anıldı. 
Öztürk için önce “Genel Seçimler, Seçim Sonrası Türkiye 
ve TMMOB” başlıklı bir forum düzenlendi, daha sonra 
Karşıyaka’daki anıt mezarda anma etkinliği gerçekleştirildi. 
Teoman Öztürk anması için ilk olarak İMO Teoman Öztürk 
Toplantı Salonu’nda “Genel Seçimler, Seçim Sonrası Türkiye 
ve TMMOB” başlıklı bir forum düzenlendi. TMMOB Yöne-
tim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı’nın açış konuşması ile 
başlayan forumun moderatörlüğünü TMMOB YK Sayman 
Üyesi Bahattin Şahin yaptı. Teoman Öztürk için daha sonra 
Karşıyaka’daki anıt mezarı başında bir anma gerçekleştirildi. 
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, Teo-
man Öztürk’ün çizdiği yolda bugün de mücadelenin devam 
ettiğini belirtti. Soğancı’dan sonra Teoman Öztürk ile aynı 
dönemde mücadele etmiş arkadaşları da söz alarak onunla 
ilgili duygularını aktardı. Sırasıyla; Oğuz Türkyılmaz, Ali 
Açan, Haydar İlker, İyigün Pulat, Hüseyin Yeşil, Hüsnü Sol-
maz, Ömer Yenel ve Teoman Öztürk’ün kızı Elif Öztürk söz 
alarak anılarını aktardılar.

13 Temmuz 2015 Pazartesi

• Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) ile 
Türk Tabipleri Birliği (TTB)’nin Soma’da yaşanan maden 
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faciası ile ilgili rapor hazırlamak üzere maden ocağında in-
celeme için yaptığı başvuruyu reddeden Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı (ÇSGB)’nın bu kararının yargı tarafından 
iptal edilmesi üzerine ÇSGB İş Teftiş Kurulu Başkanlığı meslek 
birlikleri ile bir araya geldi. İş Teftiş Kurulu Başkanlığı’nda 
yapılan toplantıya, İş  Teftiş Kurulu Başkan Yardımcısı Semih 
Özçakır, İş Başmüfettişleri Oya Necla Kurtaran, Uğur Yazıcı, İş 
Müfettişi Alpaslan Kılıçarslan ve İş Müfettişi Servet Gürer’in 
yanı sıra TMMOB Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Torun, 
TMMOB İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Çalışma Grubu Başkanı 
Bedri Tekin, TMMOB Avukatı Nurten Çağlar Yakış, TTB 
Merkez Konseyi Üyesi Hüseyin Demirdizen, TTB Avukatı 
Mustafa Güler ve TTB’den Selçuk Atalay katıldı.

20 Temmuz 2015 Pazartesi

• TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, 
Suruç’ta gerçekleştirilen saldırıya ilişkin bir basın açıklaması 
yaptı. 

21 Temmuz 2015 Salı

• DİSK, KESK TMMOB, TTB Başkan ve yöneticileri 20 
Temmuz’da 31 gencin öldüğü, yüzlerce yaralının bulunduğu 
katliamı protesto için Suruç’a gitti. TMMOB adına heyette 
TMMOB Saymanı Bahattin Şahin, Yürütme Kurulu Üyesi 
Mehmet Torun ile Genel Sekreter Dersim Gül yer aldılar. 
Suruç ziyaretine ayrıca Diyarbakır ve Şanlıurfa İKK sekreteri 
ve temsilcileri de katıldı. Heyet ilk önce katliamda öldürülen 
gençlerin Gaziantep’te gerçekleşen cenaze törenine katıldı. 
Daha sonra Suruç’a giden heyet, katliamın gerçekleştiği 
Amara Kültür Merkezi önünde bombanın patladığı yere 
karanfiller koyarak bir basın açıklaması gerçekleştirdi. Basın 
açıklamasında DİSK Genel Başkanı Kani Beko, KESK Eş 
Genel Başkanı Şaziye Köse, TTB Merkez Konseyi Başkanı 
Beyazıt İlhan ve TMMOB Genel Sekreteri Dersim Gül birer 
konuşma yaptılar.

25 Temmuz 2015 Cumartesi

• TMMOB Yüksek Onur Kurulu toplantısı yapıldı.

• TMMOB Bilirkişilik Çalışma Grubu ve TMMOB Bilirki-
şilik Çalıştayı atölye grupları toplantısı İMO Güney Özcebe 
Salonu’nda yapıldı. Toplantıda; TMMOB Bilirkişilik Çalışma 
Grubu tarafından çalıştayın amacı, programı konularında 
bilgilendirme yapılarak katılımcıların görüşleri alındı. Yapılan 
bilgilendirme sonrasında çalıştay programı kapsamında oda 
temsilcilerinden oluşturulan atölyeler kendi içeresinde top-
lanarak çalışmalara başladı. Toplantıya; Av. Nurçin Soykut 
(TMMOB), S. Sırdaş Karaboğa, Mustafa Özdemir (Elektrik 
Mühendisleri Odası), Derviş Önen, Nusret Kaya, Levent 
Özmüş, Abdulkadir Karakuş (Harita ve Kadastro Mühendis-
leri Odası), Macit Öncel ,Erdoğan Balcıoğlu,  Mustafa Tutal 
(İnşaat Mühendisleri Odası), Zafer Sal, Şenay Günel (Jeofizik 
Mühendisleri Odası), Savaş Yılmaz (Jeoloji Mühendisleri 
Odası), Emin Demir , Ayfer Güçlü Aran (Kimya Mühendisleri 

Odası), İbrahim Yılmazoğlu (Maden Mühendisleri Odası), 
Müfit Gülgeç, Saadettin Özkalender (Makina Mühendisleri 
Odası), Huriye Nacar Savat, Yasemin Altınok, Muteber 
Osmanpaşaoğlu, Leman Ardoğan (Mimarlar Odası), Salih 
Turhan (Orman Mühendisleri Odası), Halim Perçin (Peyzaj 
Mimarları Odası), Av. Koray Cengiz, Kübra Cihangir Çamur 
(Şehir Plancıları Odası), Handan Temel (Tekstil Mühendisleri 
Odası), Ayşe Özdemir (Ziraat Mühendisleri Odası) katıldı.

28 Temmuz 2015 Salı

• Birleşik Haziran Hareketi’nin çağrısıyla Ankara Çağdaş 
Sanatlar Merkezi’nde milletvekili, aydın, yazar ve sanatçılar 
ile emek - meslek örgütü temsilcileri basın toplantısında bir 
araya geldi. “Eşitliğin, Özgürlüğün, Kardeşliğin Ülkesi İçin 
Haziran Çağrısı” başlığı ile yapılan basın açıklamasının ardın-
dan sırasıyla CHP İstanbul Milletvekili İlhan Cihaner, DİSK 
Genel Başkanı Kani Beko, TTB Merkez Konseyi Başkanı 
Bayazıt İlhan, TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet 
Soğancı, Alevi Bektaşi Federasyonu Genel Sekreteri Fadime 
Türkyılmaz, CHP Ankara Milletvekili Şenal Sarıhan, Yar-
gıçlar Sendikası Başkanı Mustafa Karadağ ve ÖDP Eş Genel 
Başkanı Alper Taş birer konuşma yaptılar.

29 Temmuz 2015 Çarşamba

• HDP Eş Başkanı Selahattin Demirtaş ve beraberindeki 
heyet, TMMOB’yi ziyaret etti. HDP Ankara Milletvekili Sırrı 
Süreyya Önder, Van Milletvekili Yurdusev Özsökmenler, MYK 
Üyesi Alp Altınörs’den oluşan heyet ile görüşmeye TMMOB 
Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, II. Başkan Züber 
Akgöl, Sayman Üye Bahattin Şahin, Yürütme Kurulu Üyesi 
Mehmet Torun, Yüksek Onur Kurulu Üyesi Ahmet Göksoy 
ile TMMOB Genel Sekreteri Dersim Gül katıldı. Görüşmede, 
son günlerde yaşanan gelişmeler konusunda görüş alışveri-
şinde bulunuldu.

30 Temmuz 2015 Perşembe

• 30-31 Temmuz 2015 tarihleri arasında Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı’nın imar mevzuatının revize edilmesine yönelik 
çalışmaları çerçevesinde Mayıs ayında gerçekleştirilen çalıştay 
sonrası oluşturulan komisyon ikinci toplantısı gerçekleştirildi. 
TMMOB adına Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Bahattin 
Şahin ve Yürütme Kurulu Üyesi Ali Fahri Özten’in katıldığı 
toplantıda, konuyla ilgili Odalardan gelen görüşler komisyona 
aktarıldı.

31 Temmuz 2015 Cuma

• İstanbul Teknik Üniversiteliler Birliği Derneği Yönetim 
Kurulu Başkanı Serap Çatalpınar ve Yönetim Kurulu Üyesi 
Hikmet Akar TMMOB’yi ziyaret ederek, TMMOB Yönetim 
Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı ile görüştü.

01 Ağustos 2015 Cumartesi

• TMMOB Yönetim Kurulu toplantısı yapıldı
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05 Ağustos 2015 Çarşamba
• DİSK, KESK, TMMOB ve TTB, 7 Haziran Genel Seçim-
leri sonrası AKP eli ile oluşturulan siyasi atmosfer içerisinde 
Suruç Katliamı ile başlatılan ve ülkenin savaş, şiddet, baskı 
ortamı içerisine sokulması ile devam eden sürece ilişkin ola-
rak bir basın toplantısı düzenledi. Ankara’da DİSK Genel-İş 
Merkezi’nde düzenlenen basın toplantısına, DİSK Başkanı 
Kani Beko, KESK Eş Başkanları Lami Özgen ve Şaziye Köse, 
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, TTB 
Merkez Konsey Başkanı Bayazıt İlhan katıldı. 

09 Ağustos 2015 Pazar
• Bileşenleri arasında TMMOB’nin de bulunduğu Barış Blo-
ku’nun “AKP Savaş istiyor, Barışı biz inşa edeceğiz” sloganı ile 
düzenlediği miting İstanbul’da Bakırköy Halk Pazarı meyda-
nında binlerce kişinin katılımı ile gerçekleşti. Barış’ın sesinin 
yükseldiği mitinge TMMOB Başkanı Mehmet Soğancı, 
İstanbul İKK Sekreteri Süleyman Solmaz ile TMMOB’ye bağlı 
odaların İstanbul birimlerinin yönetici ve üyeleri de katıldı. 

11 Ağustos 2015 Salı
• Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) 
Başkanı Mehmet Soğancı, Devrimci İşçi Sendikaları Kon-
federasyonu (DISK) Başkanı Kani Beko, Kamu Emekçileri 
Sendikaları Konfederasyonu (KESK) Eş Başkanı Şaziye 
Köse, Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Dr. Bayazıt İlhan 
ve Genel Sekreteri Prof. Dr. H.Özden Şener ülke gündemi 
hakkında görüş alışverişinde bulunmak üzere  Cumhuriyet 
Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu ziyaret etti. 

• Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği Çalışma Komisyonu 
toplantısı yapıldı. Toplantıya Bahattin Şahin (TMMOB 
Sayman Üye), Ali Fahri Özten (TMMOB Yürütme Kurulu 
Üyesi), Dersim Gül (TMMOB Genel Sekreter) Ö.Fikret Oğuz 
(Mimarlar Odası), Ayşegül Oruçkaptan, Harun Kılıçoğlu 
(Peyzaj Mimarları Odası), Ayşe Işık Ezer (Şehir Plancıları 
Odası) katıldı. 

14 Ağustos 2015 Cuma
• DİSK, KESK, TMMOB ve TTB Genel Başkanlarının 
katılımıyla TBMM Dikmen Kapısı girişinde KESK Eş Genel 
Başkanı Şaziye Köse tarafından okunan basın açıklamasıyla 
Meclis göreve çağrıldı.

17 Ağustos 2015 Pazartesi
• TMMOB Depreme Duyarlılık Etkinliği 17 Ağustos 2015’te 
İzmit’te Kocaeli İKK sekreteryalığında gerçekleşti. Depremin 
yarattığı toplumsal sonuçlar konusunda kamuoyu duyarlılığını 
arttırmak, iktidarın rant ablukası sonucu oluşacak sosyal afet 
ve yıkımlara dikkat çekmek amacıyla düzenlenen TMMOB 
Depreme Duyarlılık Etkinliği Kocaeli İl Koordinasyon Kuru-
lu Sekreteri C. Arsal Arısal’ın açılış konuşması ile başladı. 
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı’nın 
yaptığı basın açıklamasından sonra fotoğraf sergisinin açı-
lışı yapıldı. Etkinlik çerçevesinde yapılan panelde Prof. Dr. 
Miktad Kadıoğlu ve Yrd. Doç. Dr. Özkan Coruk konuşmacı 
olarak yer aldılar.

18 Ağustos 2015 Salı

• TMMOB Yürütme Kurulu Üyesi Mehmet Torun 13 Mayıs 
2014 tarihinde meydana gelen Soma Maden faciasıyla ilgili 
olarak Manisa-Akhisar’da devam eden duruşmasına katıldı. 

21 Ağustos 2015 Cuma

• TMMOB Yüksek Onur Kurulu toplantısı yapıldı.

• DİSK, KESK, TMMOB ve TTB; 2015 erken seçim gün-
demine ilişkin bir basın açıklaması yaptı. 

• 1 Eylül Dünya Barış Günü nedeniyle TTB Başkanı Bayazıt 
İlhan’ın açılışını yaptığı, DİSK Genel Başkanı Kani Beko, 
TMMOB Başkanı Mehmet Soğancı ve KESK Genel Sekreteri 
Hasan Toprak’ın katıldığı basın toplantısı Ankara’da TTB 
Genel Merkezi’nde yapıldı.

22 Ağustos 2015 Cumartesi

• TMMOB Yönetim Kurulu toplantısı yapıldı.

25 Ağustos 2015 Salı

• TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, 
Karadeniz’de meydana gelen sel felaketine ilişkin yazılı bir 
basın açıklaması yaptı. 

26 Ağustos 2015 Çarşamba

• İncelemelerde ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere DİSK 
Genel Başkanı Kani Beko, KESK Eş Başkanı Lami Özgen, 
TMMOB Genel Sekreteri Dersim Gül, TTB Merkez Konsey 
Üyesi Şeyhmus Gökalp, İHD Genel Başkanı Öztürk Türkdo-
ğan ve DİSK Genel Sekreteri Arzu Çerkezoğlu’nun yer aldığı 
heyet Hakkâri’ye gitti.

27 Ağustos 2015 Perşembe

• DİSK, KESK, TMMOB ve TTB, Hopa`da yaşanan sel 
felaketi ve sonuçlarına yol açan ranta dayalı projeleri protesto 
etmek için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı önünde bir basın 
açıklaması gerçekleştirdi. Açıklamayı, TMMOB Ankara İKK 
Sekreteri Özer Akkuş okudu.

• Artvin Hopa’da yaşanan sel felaketi sonrası bölgede ince-
lemelerde bulunan TMMOB Heyeti Sundura Mahallesi’nde 
bir basın açıklaması yaptı. TMMOB Yürütme Kurulu Üyesi 
Mehmet Torun, TMMOB Kadın Çalışma Grubu Başkanı 
Ülkü Karaalioğlu, Artvin İKK Temsilcileri ve Yönetim Kurulu 
Üyelerinin katıldığı açıklamada basın metni TMMOB Artvin 
İKK Sekreteri Hakan Yavuz tarafından okundu.  

31 Ağustos 2015 Pazartesi

• TMMOB Yönetim Kurulu II. Başkanı Züber Akgöl, DİSK 
Genel Başkanı Kani Beko, KESK Eş Başkanı Lami Özgen, 
İHD Genel Başkanı Öztürk Türkdoğan; İHD Genel Merke-
zi’nde gerçekleştirdikleri basın toplantısıyla, DİSK, KESK, 
TMMOB, TTB ve İHD üyelerinden oluşan Hakkari Heye-
ti’nin “Hakkari ve Yüksekova İnceleme Raporu”nu kamuoyu 
ile paylaştı.
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