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TMMOB 43. Dönem Yönetim Kurulu Kararlarından...

09 Ocak 2016 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu 
toplantısında;

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası sekretaryalığında 
yürütülmekte olan TMMOB Coğrafi Bilgi Sistemleri 
Kongresi'nin, Düzenleme Kurulu önerisi doğrultusunda 
ertelenmesinin uygunluğuna,

Maden Mühendisleri Odası sekretaryalığında çalışmaları 
yürütülen, 10 Ekim Ankara Katliamı dolayısı ile ertelenen 
TMMOB Jeotermal Kongresi'nin; Düzenleme Kurulundan 
istifaların gerçekleşmiş olması; Düzenleme Kurulunda 
bulunan Odaların temsilcileri ile yapılan toplantıda Oda 
temsilcilerinin Sekreterya görevini üstlenemeyeceklerini 
beyan etmesi sonucu Kongrenin yapılmasının koşullarının 
bulunmadığından TMMOB Jeotermal Kongresinin iptal 
edilmesine, (Neriman Usta'nın Karşı oyu ile)

TMMOB 2016 Yılı Bilirkişilik-Eksperlik-Hakemlik ve 
Teknik Müşavirlik Yönetmeliği bilirkişilik ücretlerinin 
2015 yılı değerlerine göre %10 oranında arttırılmasına,

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Karayolları 
Trafik Güvenliği Kurulu'nda 2016 yılı içerisinde Birliğimizi 
Ekrem Poyraz'nın asıl üye, Mehmet Besleme'nin yedek üye 
olarak temsil etmelerine,

30 Ocak 2016 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu 
toplantısında;

Üniversitelerin Endüstriyel Tasarım Mühendisliği 
Bölümünden mezun olanların Makina Mühendisleri 
Odası'na kaydolmalarına ve bu kararın TMMOB Genel 
Kurulu'na sunulmasına,

16.12.2012 tarih ve 28499 sayılı Resmi Gazete'de 
yayımlanmış olan Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) 
Piyasası Eğitim ve Sorumlu Müdür Yönetmeliği ile 
ilgili olarak TMMOB LPG Çalışma Grubu tarafından 
hazırlanan 2016 yılı Uygulama Esaslarının uygunluğuna 
ve Odalara ve ilgili idarelere yollanmasına,

20 Şubat 2016 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu 
toplantısında;

Sakarya ili Karasu ilçesinde yapılması planlanan Savunma 
Sanayi Araçları Üretimi, Otobüs Üretimi, Ticari Araç 
Üretimi, Döküm ve Talaşlı İmalat Merkezi, Motor 
Üretim Tesisi için verilen ÇED Olumlu kararına ve 
ilgili diğer konulara ilişkin her türlü hukuksal girişimde 
bulunulmasına,

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın 2015/4 
sayılı Genelgesi ile ilgili sürecin hukuksal olarak takip 
edilmesine,

3 Mart TMMOB İş Cinayetlerine Karşı Mücadele 
Günü'nde tüm İl/İlçe Koordinasyon Kurullarımız aracılığı 
ile kitlesel basın açıklamaları yapılmasına, bu etkinliklere 
destek verilmesi konusunda İKK'lar tarafından yereldeki 
tüm emek, meslek örgütlerine  ve demokrasi güçlerine 
çağrı yapılmasına, etkinlikte ifade edilecek metnin 
Yürütme Kurulu‘nca merkezi olarak hazırlanmasına,

Hakkari İl Koordinasyon Kurulu Sekreterliği’ne Jeoloji 
Mühendisleri Odası İl Temsilcisi Cihad Kahraman’ın 
atanmasına,

KARAR VERİLDİ.
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TMMOB’YE BAĞLI ODALARIN GENEL KURUL TARİHLERİ BELLİ OLDU

Mayıs ayında 44. Olağan Genel Kurulunu yapacak Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’nde, bağlı odaların genel 
kurul tarihleri belli oldu.

ODA  ÇOĞUNLUKLU TARİH 
ÇOĞUNLUKSUZ 
TARİH 

BİLGİSAYAR M.O. 5-6 Mart 2016 12-13 Mart 2016

ÇEVRE M.O. 19-20 Mart 2016 26-27 Mart 2016

ELEKTRİK M.O. 25-26 Mart 2016 1-2-3 Nisan 2016

FİZİK M.O. 27-28 Şubat 2016 5-6 Mart 2016

GEMİ M.O. 27-28 Şubat 2016 26-27 Mart 2016

GEMİ MAK. İŞL. M.O. 12-13 Mart 2016 19-20 Mart 2016

GIDA M.O. 12-13 Mart 2016 19-20 Mart 2016

HARİTA VE KAD. M.O. 26-27 Mart 2016 2-3 Nisan 2016

İÇ MİMARLAR O. 26-27 Mart 2016 2-3 Nisan 2016

İNŞAAT M.O. 19-20 Mart 2016 25-26-27 Mart 2016

JEOFİZİK M.O. 19-20 Mart 2016 26-27 Mart 2016

JEOLOJİ M.O. 19-20 Mart 2016 26-27 Mart 2016

KİMYA M.O. 19-20 Mart 2016 26-27 Mart 2016

MADEN M.O. 6-7 Şubat 2016 13-14 Şubat 2016

MAKİNA M.O. 27-28 Şubat 2016 5-6 Mart 2016

METALURJİ VE MALZ. M.O. 26-27 Mart 2016 2-3 Nisan 2016

METEOROLOJİ M.O. 27-28 Şubat 2016 5-6 Mart 2016

MİMARLAR ODASI 11-12-13 Mart 2016 18-19-20 Mart 2016

ORMAN M.O. 26-27 Mart 2016 2-3 Nisan 2016

PETROL M.O. 6-7 Şubat 2016 20-21 Şubat 2016

PEYZAJ M.O.   26-27 Mart 2016

ŞEHİR PLANCILAR O. 18-19-20 Mart 2016 25-26-27 Mart 2016

TEKSTİL M.O. 12-13 Mart 2016 19-20 Mart 2016

ZİRAAT M.O. 12-13 Mart 2016 …………
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TMMOB ÜYE SAYISI 488 BİNİ AŞTI

TMMOB üye sayısı 31 Aralık 2015 itibariyle 488.193’e ulaştı. 2014 sonunda 467.344 olan üye sayısı bir yılda 20.849 
kişi arttı.  

ODALAR KADIN ERKEK TOPLAM

Bilgisayar Mühendisleri Odas 1.023 3.494 4.517

Çevre Mühendisleri Odas 6.229 6.703 12.932

Elektrik Mühendisleri Odas 5.387 47.177 52.564

Fizik Mühendisleri Odas 523 1.399 1.922

Gemi Mühendisleri Odas 153 3.039 3.192

Gemi Makineleri İşletme Mühendisleri Odas 19 1.503 1.522

Gda Mühendisleri Odas 9.169 6.011 15.180

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas 2.025 11.899 13.924

İç Mimarlar Odas 1.672 1.810 3.482

İnşaat Mühendisleri Odas 9.658 90.168 99.826

Jeofizik Mühendisleri Odas 1.478 4.036 5.514

Jeoloji Mühendisleri Odas 4.486 13.036 17.522

Kimya Mühendisleri Odas 8.475 13.825 22.300

Maden Mühendisleri Odas 2.005 13.861 15.866

Makina Mühendisleri Odas 8.891 89.978 98.869

Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odas 533 3.763 4.296

Meteoroloji Mühendisleri Odas 237 452 689

Mimarlar Odas 20.603 27.279 47.882

Orman Mühendisleri Odas 2.349 11.730 14.079

Petrol Mühendisleri Odas 127 1.034 1.161

Peyzaj Mimarlar Odas 3.546 1.805 5.351

Şehir Planclar Odas 2.981 2.548 5.529

Tekstil Mühendisleri Odas 725 1.201 1.926

Ziraat Mühendisleri Odas 12.062 26.086 38.148

TOPLAM 104.356 383.837 488.193
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Ülkemiz 17 Şubat 2016 Çarşamba günü Ankara’daki bombalı 
terör saldırısı ile yeni bir acı daha yaşamıştır.

Yaşanan katliamda hayatını kaybeden yurttaşlarımızın 
ailelerine ve yakınlarına başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar 
diliyoruz.

Katliamı kınıyoruz ve lanetliyoruz.

Artık yeter, ülkemiz bombaların ardı ardına patladığı bir 
katliamlar ülkesi haline dönüştürüldü. Ülke yangın yeri.

Son yedi ay içerisinde meydana gelen saldırı, katliam ve 
hayatını kaybeden, ağır yaralanan, sakat kalan insanlarımızın 
sayısı yoruma gerek duymayacak ölçüde durumu izah ediyor. 
Suruç’tan Sultanahmet’e, Diyarbakır’dan Ankara’ya uzanan 
katliamlar zincirine her geçen gün bir yenisi daha ekleniyor.

İçerde yakılmış, yıkılmış ve boşaltılmış kentler yaratan 
iktidar politikası, dışarıda da üçüncü dünya savaşının fitilini 
ateşlemek üzere dizginsiz bir vaziyette ilerliyor.

AKP’nin topluma armağan ettiği Türkiye; sınırları kevgire 
çevrilmiş, uluslararası cihatçı terör örgütlerinin yatağı haline 

ANKARA’DAKİ TERÖR SALDIRISINI LANETLİYORUZ

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, Ankara’da 17 Şubat 2016 tarihinde yaşanan bombalı terör saldırısı 
sonrası bir basın açıklaması yaptı.

getirilmiş, Akdeniz ve Ege kıyıları mülteci mezarlığına 
dönüşmüş, dört bir yanında savaş koşullarının hüküm 
sürdüğü bir ülkedir.

İçerisinde bulunduğumuz baskıcı, otoriter, diktatöryal 
gidişatın, savaşın, ölümün, kanın ve gözyaşının sorumlusu 
bu ortamı yaratanlardır.

Artık yeter, ölmek, yaralanmak ve sakat kalmak istemiyoruz.

Artık yeter, her yeni güne başlarken nerede bomba 
patlayacağını düşünmek istemiyoruz.

Artık yeter, baskıcı, otoriter, diktatöryal gidişatın 
boğuculuğunda yok olmak istemiyoruz.

Bir kez daha katliamda hayatını kaybeden yurttaşlarımızın 
acısını yüreğimizde hissederek ailelerine ve yakınlarına 
başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz.

Mehmet Soğancı
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
18 Şubat 2016

SULTANAHMET KATLİAMINDA HAYATINI KAYBEDENLER ANILDI
DİSK, KESK, TMMOB ve TTB yöneticileri, 
Sultanahmet katliamında hayatını kaybedenleri 
anmak için 18 Ocak 2016 Pazartesi günü 
Sultanahmet Meydanı’na gitti.

DİSK Genel Başkanı Kani Beko, KESK Eş Başkanı 
Lami Özgen, TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı 
Mehmet Soğancı ve TTB Merkez Konseyi II. 
Başkanı Raşit Tükel’in katıldığı anma etkinliğinde 
patlamanın olduğu yerde hayatını kaybedenler için 
saygı duruşu yapıldı, ardından karanfiller bırakıldı.

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet 
Soğancı anmada yaptığı konuşmada, “Halkların 
başı sağolsun” diyerek, bu katliamların örgütlerin 
ortak mücadele gücünü daha da yükselttiğini ifade 
etti. Soğancı , “Sultanahmet Meydanı’nda yaşanan 
katliamı şiddetle kınıyorum. Suruç, Ankara ve 
Paris katliamlarının ardından bu katliam ile nefes 

aldığımız her an ve her yer tehdit edilerek karanlığa teslim olmamız isteniyor. Bilinmelidir ki bu katliamlar; yüreği eşitlikten, 
özgürlükten, demokrasiden ve aydınlıktan yana atan kesimler olarak birlikte ve daha güçlü bir şekilde mücadele etme azmi 
ve kararlılığımızı güçlendirmiştir” dedi.
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İstanbul Sultanahmet Meydanı’nda 12 Ocak’ta yine bir 
canlı bomba eylemi ile 10 kişi yaşamını yitirmiş, onlarca kişi 
yaralanmıştır.

Ülkemizde 7 Haziran seçimlerinden bu yana yaşanan 
katliamlar, siyasi iktidarın içerde ve dışarıda izlediği yanlış 
politikaların sonucudur. Ülkemizde insanlar yaptıkları 
haberler, internet üzerinden paylaşımları ya da fikirlerini 
beyan etmeleri nedeniyle tutuklanırken, tamamı bilinen canlı 
bombalar eylem yapmadan yakalanamadıkları için dünyanın 

TERÖR EYLEMLERİNİ LANETLİYOR, DÜNYA HALKLARINA BAŞSAĞLIĞI DİLİYORUZ

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, Sultanahmet Meydanı’ndaki patlamayla ilgili olarak 13 Ocak 2016 
tarihinde bir açıklama yaptı.

farklı ülkelerinden 10 kişi dün Sultanahmet’te yaşamlarını 
yitirdi.
TMMOB olarak, terörün her türlüsünü şiddetle kınıyor, 
Sultanahmet katliamında yaşamını kaybedenler için tüm 
dünya halklarına başsağlığı diliyoruz.
TMMOB savaşa ve katliamlara karşı emek, barış, demokrasi 
mücadelesini sürdürmeye kararlılıkla devam edecektir.

Mehmet Soğancı
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

KESK, DİSK, TMMOB ve TTB İstanbul birimleri, 
Sultanahmet Meydanı’nda yaşanan saldırı sonrası hayatını 
kaybedenleri anmak ve saldırıyı lanetlemek için, 14 Ocak 
2016 Perşembe günü Sultan Ahmet Camii önünde bir araya 
geldi.

‘Reyhanlı, Diyarbakır, Suruç, Paris, Ankara, Sultanahmet 
katliamlarını lanetliyoruz’ yazılı pankartla Dikilitaş önünde 
toplanan emek ve meslek örgütleri, katliamda hayatını 
kaybedenler için 1 dakikalık saygı duruşunda bulundu.

Hazırlanan ortak metni örgütler adına KESK İstanbul 
Şubeler Platformu Dönem Sözcüsü Hüseyin Özer okudu. 
Türkiye’de artık kimsenin can güvenliğinin kalmadığını 
ifade eden Özer, “Ülkemizde artık her vatandaş nerede, 
ne zaman bir kör kurşunun, canlı bombanın hedefi haline 

EMEK VE MESLEK ÖRGÜTLERİ SULTANAHMET KATLİAMINI LANETLEDİ

geleceğinin tedirginliği ile yaşıyor” dedi. Barış talep edenlerin 
hedef gösterilmesine tepki gösteren Özer, “Hem içeride 
hem dışarıda savaş ve şiddet politikalarında ısrar eden siyasi 
iktidar, kin ve nefret kusanları değil, barış ve kardeşlik 
isteyenleri hedef alarak yaşanan katliamın üstünü örtmek 
istemektedir. Sultanahmet’teki patlamanın hemen ardından 
‘jet hızıyla’ yayın yasağı getirilmesi de manidar. Daha önceki 
katliamlarda getirilen yayın yasakları failleri ve arkasındaki 
güçleri korumaktan başka bir şeye yaramadığı halde yayın 
yasağında ısrar edilmesi bu olayın da üstünün örtülmek 
istediği yönündeki kaygımızı pekiştirmekte” diye konuştu. 
Özer, savaş ve şiddet ortamının son bulmasına yönelik barış, 
demokrasi ve insan hakları mücadelesini yükseltmek için de 
çağrıda bulundu.
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11 Ocak Pazartesi günü bir grup akademisyen kendi bakış 
açılarından Türkiye’nin içinde bulunduğu durumu ve devlete 
düşen sorumluluğu değerlendiren bir metni kamuoyuyla 
paylaştılar.

Bu paylaşımı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan çağdaş 
demokrasilerde tanık olmadığımız sertlikte eleştirmiş; 
aralarında tüm Türkiye’nin ve dünyanın akademik faaliyetlerini 
gayet iyi bildiği, saygınlıkları, tutarlılıkları, duyarlılıkları, 
hayata bakışları, başta öğrencileri ve meslektaşları olmak 
üzere kamuoyunun önemli bir bölümünde değer atfedilen 
hocaların bulunduğu imzacıları, “terör örgütünden yana 
olmakla”, “haddini bilmemekle”, “mandacı olmakla” suçlamış, 
“karanlık”, “müsvedde” gibi sözlerle nitelendirmiş ve “tüm 
ilgili kurumları” göreve davet etmiştir.

Bu açıklamaların ardından Başbakan’ın “herkes safını 
belirlesin” açıklamalarını, YÖK ve bazı üniversite 
yönetimlerinin inceleme için harekete geçtiklerini okuduk. 
Eli silahlı çete liderlerinden açıklamalar geldi.

İmzacılar ülkemiz için çok önemli bir konuda, hepimizin 
tedirginlikle, korkuyla izlediği, herkesin birbirine “Ne 
oluyor? Nereye gidiyoruz?” diye sorduğu yaşamsal bir konuda 
görüşlerini ve barış taleplerini ifade etmişlerdir. 

Hiç kimse düşüncesi, sözleri, okuduğu şiir ya da giyim 
tarzı nedeniyle hedef gösterilmemeli, suçlanmamalı, 
cezalandırılmamalıdır.

Ölüm tehditleri ciddiye alınmalı, Cumhuriyet Savcılıkları bu 
konuda görevlerini yapmalıdır. 

Cumhurbaşkanı, Başbakan ve İçişleri Bakanı sayıları giderek 
artan imzacıların can güvenliğini sağlamalıdır.

Üniversite yönetimleri ve Yüksek Öğretim Kurumu 
soruşturma ve görevden almalarla tüm dünyada ifade 
özgürlüğünün mabedi olarak bilinen üniversiteleri bir utancın 
içine düşürmemelidir.

Bu olay bizlere bir kez daha Türkiye’nin ihtiyacının yeni bir 
anayasadan önce bir anlayış değişikliği olduğunu göstermiştir.

Anahtar; başka düşünene, başka konuşana, başka giyinene, 
başka yaşayana tahammül etmek, siyasal ya da fiziki 
gücümüzü kullanarak onu ezmeye, bastırmaya, yok etmeye 
çalışmamaktır.

Toplumda böyle bir anlayışın yaygınlaşması, ülkede barışın 
sağlanması bizi eşit, özgür, mutlu yaşayacağımız demokratik 
Türkiye’ye götürecektir.

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği-Türk Tabipleri 
Birliği

TMMOB-TTB: DEMOKRASİ İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ VE AKADEMİK BAĞIMSIZLIKLA 
GELİR

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) ve Türk Tabipleri Birliği (TTB), barış talebini dile getiren akade-
misyenlerin çeşitli açıklamalarla hedef gösterilmesi üzerine 14 Ocak 2016 tarihinde bir basın açıklaması yaptı.

Yeni Akit gazetesinin 13 Ocak 2016 tarihli sayısında Ayhan 
Demir’in köşe yazısında Birliğimize bağlı odalardaki seçim 
sürecine ilişkin bir yazı kaleme alınmıştır.

Ayhan Demir köşe yazısında, “Milletle arasına mesafe 
koyan zihniyetin son kalesi, meslek odaları. Fakat artık, eski 
Türkiye özlemiyle yanan; üçüncü havalimanından, üçüncü 
köprü inşaatına kadar birçok projenin önüne taş koyan, 
meslek odalarının değişme vakti geldi! Meslektaşlarını siyasal 
manipülasyon aracı olarak görmeyen, ayrıştırmayan, ‘Yeni 
Türkiye’ için çalışan meslek odalarına her zamankinden daha 
fazla ihtiyacımız var. İstanbul’daki Değişim Grubu Platformu, 
bu bakış açısıyla yola çıkmış, azimli ve inançlı insanlardan 
oluşuyor” diyerek, Çevre Mühendisleri Odası, Elektrik 
Mühendisleri Odası, Harita Mühendisleri Odası, İnşaat 
Mühendisleri Odası, Makina Mühendisleri Odası ve Ziraat 

Mühendisleri Odası İstanbul şubeleri için “Değişim Grubu 
Platformu”nun çıkardığı adayları isimleriyle yayımlamıştır. 
Demir yazısını “Yeni Türkiye’nin inşasında, köstek değil, 
destek olacak mühendislik odaları için yapmanız gereken tek 
şey, sandık başına gidip, Değişim Grubu Platformu adaylarını 
desteklemek” diye bitiriyor.

Ayhan Demir ve Yeni Akit zihniyeti bilmelidir ki; TMMOB 
ve örgütlü üyeleri, her zaman olduğu gibi bu genel kurul 
sürecinde de karanlığa karşı aydınlığı savunanların, demokrasi 
ve özgürlükler için mücadele edenlerin yanında olacaktır. 
TMMOB üyeleri oyunu; devrimci, demokrat, yurtsever, 
ilerici, çağdaş mühendis, mimar ve şehir plancılardan yana 
kullanacaktır.

Mehmet Soğancı
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

KARANLIĞIN SESİ YENİ AKİT’TEN ALDIK HABERİ…

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, Yeni Akit gazetesinin 13 Ocak 2016 tarihli sayısında Ayhan Demir 
imzasıyla Birliğimize bağlı odalardaki seçim sürecine ilişkin yayımlanan köşe yazısı üzerine bir yanıt yayımladı.
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Her gün ölüm, patlama, çetışma ve gözaltı haberleriyle 
uyandığımız son aylarda son olarak da akademisyenlere 
yönelik cadı avı başlatılmış, 12 Eylül faşizmini aratmayan 
görüntüler yaşanmaktadır.

Akademisyenleri mandacı olmakla suçlamaktan tutalım, 
Sultanahmet patlamasıyla bağlantılı olmaya kadar akıllara 
ziyan, özel savaş propagandasıyla hedef haline getirmenin 
faturası korkarız ki çok ağır olacaktır.

Bundan dolayı bir toz bulutu yaratılmaya, “hain” yaftasıyla 
gerçeklerle yalanlar birbirine karıştırılmaya, milliyetçi 
duygularla güvenlikçi politika etrafında bir kenetlenme 
yaratılmaya çalışılmaktadır. Konuşması, sesini yükseltmesi 
gerekenler konuştukça Cumhurbaşkanı ve Hükümet daha çok 
saldırganlaşıyor, havada uçuşan hakaretlerle sesini çıkaranları 
susturmaya çalışıyor.

“Çocuklarımız öldürülmesin” dediler…

“Öldürülmeye devam mı etsin” demeliydiler!? Bakınız 
Cumhurbaşkanının akademisyenleri hain ilan ettiği saatlerde 
ve iki gün önce Diyarbakır Çınar’da 3, Cizre’de 2 çocuğumuz 
öldürüldü. Çatışmada ısrar ederek yeni ölümlere, acıya ve 
gözyaşına neden olanlar akademisyenlerimizi hedef haline 
getirerek kendi suçlarını gizleyemezler!

“Çatışmalar dursun” dediler…

Ülke kan gölüne döndü. Yaşamını yitirenler sayıdan ibaret 
kılınır hale getirildi. Sokağa çıkma yasağı adı altında 
sıkıyönetimi aşan uygulamaların başladığı 16 Ağustos 2015 ile 
15 Ocak 2016 tarihleri arasında 151 sivil yaşamını yitirmiştir. 

Bu korkunç tabloya itiraz edip çatışmaların durmasını 
istemek temel insani görev değil midir?

Anayasamıza göre herkes düşünce ve kanaatlerini 
açıklama ve yayma hakkına sahiptir. TCK’na göre eleştiri 
amacı ile yapılan düşünce açıklamaları suç oluşturamaz. 
İfade özgürlüğüne TC olarak kabul ettiğimiz ve iç 
hukuk açısından bizi bağlayan Birleşmiş Milletler İnsan 
Hakları Evrensel Beyannamesi ve Avrupa İnsan Hakları 
Sözleşmesi’nde de özel vurgu yapılmaktadır.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına göre 
ifade özgürlüğünün yalnız toplumda beğenilen fikir 
ve düşünceler açısından değil,  toplumu sarsan ve 
şoka uğratan fikirler açısından da geçerli olduğu kabul 
edilmelidir. Hükümetler için getirilebilecek eleştirinin 
sınırları daha geniştir ve hükümetlerin cezai prosedürleri 

işletme konusunda oldukça hassas davranmaları gerekir.

2000’den fazla akademisyenin imzasıyla destek olduğu 
“Bu Suça Ortak Olmuyoruz” başlığı ile yayınlanan bildiri 
önce siyasi iktidar ve Cumhurbaşkanı tarafından hedef 
gösterilerek suçlulaştırılmış, daha sonra da YÖK talimatıyla 
imzacılara yönelik soruşturmalar ve savcılıkça göz altılar 
başlatılmıştır. Hemen ardından geçtiğimiz seçim döneminde 
AKP’yi destekleme amaçlı mitinglerde boy gösteren bir mafya 
lideri, imzacı arkadaşlarımızı alenen ölümle tehdit etmiş, 
bu durum siyasi iktidar tarafından onaylayıcı bir sessizlikler 
karşılanmıştır. AKP’nin öve öve bitiremediği  “Yeni Türkiye” 
de siyasal iktidar; özgürlük, eşitlik ve barış talebini dillendiren 
her hangi bir direnç odağı karşısında kendisini ancak böyle bir 
sindirme mekanizmasıyla devam ettirebilmektedir.

Bir bildiri hazırlayıp kendi görüşlerini ifade eden 
akademisyenler karşısında bu tür yöntemlere baş vuran 
bir siyasi iktidarın terörle mücadele adı altında sürdürülen 
çatışma ortamı hakkında sunduğu bilgileri ve benimsediği 
söylemi inandırıcı bulmak imkansızdır. AKP iktidarı altında 
Türkiye, bilim insanlarının açıkça tehdit edildiği, kadınlarının 
bizzat devlet kurumlarınca aşağılandığı, şehirlerinin aylarca 
abluka altında tutulduğu, meydanlarında bombaların patladığı 
bir ülke konumuna gelmiştir.

Bu gittikçe ağırlaşan tablo karşısında eşit ve özgür bir ülke 
özlemi duyan bütün kesimlerin birlikte mücadele etmesi 
gerektiğinin inancıyla baskı ve soruşturmalara maruz kalan 
akademisyen arkadaşlarımızın yanında olduğumuzu ilan 
ediyoruz.

Ankara Emek ve Demokrasi Güçleri

AKADEMİSYENLER SUSTURULAMAZ

Akademisyenlere yönelik baskı ve gözaltıları protesto etmek için Ankara Emek ve Demokrasi Güçleri 16 Ocak 2016 tari-
hinde Yüksel Caddesi’nde bir araya gelerek ortak bir basın açıklaması yaptı.

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı’nın da katıldığı basın açıklamasında ortak açıklamayı TMMOB 
Ankara İKK Sekreteri Özer Akkuş okudu.
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“Akademisyenler yargılanamaz. Barış ertelenemez” pankartı 
arkasında DİSK, KESK, TMMOB ve TTB adına ortak 
açıklamayı KESK İstanbul Şubeler Platformu Dönem Sözcüsü 
Hüseyin Özer okudu. Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun 
akademisyenler bildirgesine ilişkin “Herkes safını belirlesin” 
söylemine tepki gösteren Özer, “Safımız bellidir. Safımız barış, 
demokrasi ve insan haklarından yanadır” dedi. “Bilsinler 
ki yaratmaya çalıştıkları korku imparatorluğunu yıkacağız” 
diyen Özer, “Bilsinler ki hiçbir arkadaşımız yalnız değildir. 
Bilsinler ki Ayşe öğretmen ve barış isteyenler kazanacaktır. 
Bilsinler ki bu ülkeye barışı ve demokrasiyi getireceğiz. 
Bundan kimsenin kuşkusu olmasın” şeklinde konuştu.

İSTANBUL EMEK VE DEMOKRASİ KOORDİNASYONU: 
“AKADEMİSYENLER YARGILANAMAZ. BARIŞ ERTELENEMEZ”

İstanbul Emek ve Demokrasi Koordinasyonu, “akademisyenler bildirisi” sonrası başlayan gözaltılar ve baskılar üzerine 16 
Ocak 2016 Cumartesi günü Galatasaray Lisesi önünde toplanarak bir basın açıklaması yaptı.

Eylem “Savaşa hayır barış hemen şimdi”, “Baskılar bizi 
yıldıramaz” sloganlarıyla sona erdi.

AKP’nin hedef gösterdiği “Barış için akademisyenler 
bildirisi”ni imzalayan akademisyenlere bir destek daha geldi. 
Aralarında TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet 
Soğancı ve TMMOB Yürütme Kurulu üyeleri ile çok sayıda 
akademisyen, gazeteci, siyasetçi ve aydının bulunduğu bir 
grup ‘Akademisyenler Susturulamaz’ diyerek yeni bir imza 
kampanyası başlattı.

Mülkiyeliler Birliği’nde 17 Ocak Pazar günü düzenlenen 
basın toplantısıyla duyurulan kampanyaya, aralarında Prof. 
Dr. Korkut Boratav, Prof Dr. Gamze Yücesan Özdemir, 
Prof.Dr. Hayri Kozanoğlu, Prof. Dr. Aziz Konukman, CHP 
milletvekilleri Şafak Pavey, Aykut Erdoğdu, İlhan Cihaner, 
Zeynep Altıok’un da yer aldığı birçok isim destek verdi.

Prof. Dr. Gamze Yücesan Özdemir’in okuduğu bildiride, 
düşünce özgürlüğüne yönelen baskıya karşı tüm demokratik 
kamuoyuna ‘birlikte mücadele” çağrısı yapıldı.

Bildiri şöyle:

AKADEMİSYENLER SUSTURULAMAZ! 

2000’den fazla akademisyenin imzasıyla destek 
olduğu “Bu Suça Ortak Olmuyoruz” başlığı 
ile yayınlanan bildiri önce siyasi iktidar ve 
cumhurbaşkanı tarafından hedef gösterilerek 
suçlulaştırılmış, daha sonra da YÖK talimatıyla 
imzacılara yönelik soruşturmalar ve savcılıkça 
gözaltılar başlatılmıştır. Hemen ardından, 
geçtiğimiz seçim döneminde AKP’yi destekleme 
amaçlı mitinglerde boy gösteren bir mafya 
lideri, imzacı arkadaşlarımızı alenen ölümle 
tehdit etmiş, bu durum siyasi iktidar tarafından 

onaylayıcı bir sessizlikle karşılanmıştır. AKP’nin öve öve 
bitiremediği “Yeni Türkiye”’de siyasal iktidar; özgürlük, 
eşitlik ve barış talebini dillendiren herhangi bir direnç odağı 
karşısında kendisini ancak böyle bir sindirme mekanizmasıyla 
devam ettirebilmektedir.

Bir bildiri hazırlayıp kendi görüşlerini ifade eden 
akademisyenler karşısında bu tür yöntemlere başvuran bir 
siyasi iktidarın terörle mücadele adı altında sürdürülen 
çatışma ortamı hakkında sunduğu bilgileri ve benimsediği 
söylemi inandırıcı bulmak imkansızdır. AKP iktidarı altında 
Türkiye, bilim insanlarının açıkça tehdit edildiği, kadınlarının 
bizzat devlet kurumlarınca aşağılandığı, şehirlerinin aylarca 
abluka altında tutulduğu, meydanlarında bombaların 
patladığı bir ülke konumuna gelmiştir.

Bu gittikçe ağırlaşan tablo karşısında eşit ve özgür bir ülke 
özlemi duyan bütün kesimlerin birlikte mücadele etmesi 
gerektiğinin inancıyla baskı ve soruşturmalara maruz kalan 
akademisyen arkadaşlarımızın yanında olduğumuzu ilan 
ediyoruz.

AKADEMİSYENLER SUSTURULAMAZ. OMUZ VER!
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BASIN AÇIKLAMASI

DEMOKRASİ MÜCADELESİNDE HİÇBİR 
ÇEKİNCE DUYMADAN EMEK HAREKETİNİN 

VE HALKIMIZIN YANINDA DURAN 
AKADEMİSYENLERİMİZİN YANINDAYIZ!

Türkiye karanlık bir dönemden geçiyor. Bir yanda 
bombalamalar, kitle katliamları, sivil, asker, polis ölümleri 
olurken, diğer yandan bu olaylardan birinci derecede 
sorumlu olan siyasal iktidar, kendi sorumluluklarını birilerini 
suçlayarak gizlemeye çalışıyor.

Türkiye sadece 1 haftalık bir süre içinde iki büyük şiddet 
eylemine tanıklık etti. Sultanahmet’te İstanbul’un kalbinde 
patlayan bomba bir yandan Suruç ve Ankara katliamlarının 
acısını yüreğimizde tazelerken, ertesi gün Diyarbakır Çınar’da 
yaşanan bombalı saldırıda kaybettiklerimizin acısı bizi 
derinden üzdü, etkiledi.

Geçtiğimiz günlerde ise IŞİD mevzilerinden açılan ateş Kilis 
ilimizde bir okulu vurdu. Öğrenciler yaralandı, bir emekçi 
arkadaşımız katledildi. Günlerdir, hatta aylardır sokağa çıkma 
yasağının ve keskin nişancıların hedefinde olan kentlerimizde 
insan ölüleri sokaklarda çürümeye terk edildi. Bebek, çocuk, 
genç, kadın, yaşlı onlarca sivil, asker ve polis ölümleri devam 
etti. İnsanlar evlerinden yurtlarından edildiler.

Tüm bu gelişmeler yaşanırken toplumun ayağa kalkması, 
vicdanların kanaması gerekirken, Türkiye’nin gündemi 
akademisyenlerin “katliamlarsa son verilsin, barış istiyoruz” 
çağrısına kitlendi.

İçerde savaş, dışarıda savaş konseptinin bir ürünü olan bu 
saldırıların, uyguladığı yanlış politikalarla birinci dereceden 

sorumlusu olan siyasal iktidar pişkin bir biçimde bazı 
akademisyenlerin çıkışlarını tartışmaya, onları görüşleri 
nedeniyle linç ettirmeye, mafyacı çete şeflerine hedef 
göstermeye çalıştı.

Bu ülkede katliam çağrıları yapanlar, soykırım çağrıları 
yapanlar, kanda duş alma sevdalıları fikirlerini özgürce 
ifade ederken, vicdani bir sorumluluğu yüklenerek kendi 
bakış açılarından bölgede yaşananlara toplumun dikkatini 
çekmeye çalışan insanları hedef göstermek düpedüz faşizmin 
bayraktarlığıdır.

Bu saldırı bu tehditler ülkenin geleceğine yönelmiş aklı 
dengesini yitirmiş bir algının ürünüdür. Bir ülkenin aydınları 
sorgulamaz, eleştirmez, özgürce fikirlerini ifade etmezse, o 
ülke kendi mezarını kazmaya başlar. 

Bu nedenle içeriği ne olursa olsun toplumsal bir soruna dikkat 
çeken bir metne imza attıkları için evlerinden gözaltına alınan, 
tehditlere maruz kalan, üniversitelerde odalarının önüne 
çarpılar konulan akademisyenlere yapılanlar kabul edilemez.

Bugün bu algının esiri olanlar yarın üniversitelerin ve 
bilimin nasıl bir uçuruma sürüklenmeye çalışıldığını 
görememektedirler. Bugün imza atan öğretim elemanlarının 
iş güvencesini hedef alan, onların ekmekleri ile oynayacak 
kadar gözü dönmüş bu iklim aslında üniversiteye, bilime 
yönelik saldırının yeni bir aşamasıdır. Bu saldırı, aslında tüm 
öğretim elemanlarına yönelik bir tehdittir.

İmzacıların pek çoğunu yaptıkları çalışmalarla, bu ülkenin 
emekçilerine ve demokrasi mücadelesine yaptıkları katkılarla 
da tanıyoruz.

DİSK, KESK, TMMOB VE TTB’DEN KOCAELİ’NDEKİ AKADEMİSYENLERLE DAYANIŞMA

DİSK, KESK, TMMOB ve TTB, ‘Barış İçin 
Akademisyenler İnisiyatifi’nin bildirisine imza 
attığı için gözaltına alındıktan sonra adliyede 
serbest bırakılan Kocaeli Üniversitesi’nde 
görevli akademisyenleri 21 Ocak 2016 tarihinde 
ziyaret etti.  

Kocaeli Tıp Fakültesi’nde gözaltına alınan 
akademisyenlerle görüşen DİSK Genel Sekreteri 
Arzu Çerkezoğlu, KESK Eş Başkanı Lami 
Özgen, TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı 
Mehmet Soğancı, TTB Merkez Konseyi II. 
Başkanı Raşit Tükel ve TTB Merkez Konseyi 
Üyesi Hüseyin Demirdizen, görüşme sonrası 
Tıp Fakültesi önünde bir basın açıklaması yaptı. 

Ortak açıklamayı okuyan TTB Merkez Konseyi Üyesi Hüseyin Demirdizen, gözaltılara tepki göstererek, “Demokrasi 
mücadelesinde hiçbir çekince duymadan emek hareketinin ve halkımızın yanında duran akademisyenlerimizin yanındayız!” 
dedi.

Basın açıklaması sonrası TMMOB Mimarlar Odası Kocaeli Şubesi Tarihi Bina’da akademisyenlerle bir dayanışma 
toplantısı yapıldı.
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Bir yanda devletin himayesine girmiş bir çete şefinin “Oluk 
oluk kanlarınızı akıtacağız ve akan kanlarınızla duş alacağız” 
diye açıkça tehdit eden sözlerine ancak şikayet üzerine 
işlem başlatılabilmesini, diğer taraftan düşüncelerinden ve 
kalemlerinden başka hiçbir silahları olmayan hocalara karşı 
girişilen bu baskıcı, otoriter, faşizan tutumu kınıyoruz.

Bu topraklar yeteri kadar kana doydu! Kan deryasında 
boğuluyoruz... Bugüne kadar kardeş kanı akmasın, analar 
ağlamasın, Saray’ın savaşında yoksul çocukları ölmesin, 
bebekler öldürülmesin diye her fırsatta ve ortamda yaptığımız 
barış çağrılarını bir kez daha tekrarlıyoruz: SAVAŞ VE BASKI 

POLİTİKALARINA HAYIR! SAVAŞA KARŞI BARIŞI 
SAVUNACAĞIZ!

Evrensel normlarda ifade özgürlüğü haklarını kullanan 
akademisyenlere yönelik soruşturmaların derhal son 
bulmasını talep ediyor, Hitler Almanya’sını aratmayan böyle 
bir rezalete karşı tüm kamuoyunu duyarlı olmaya çağırıyoruz.

Demokrasi mücadelesinde hiçbir çekince duymadan emek 
hareketinin ve halkımızın yanında duran herkesle yan yana, 
omuz omuza, dayanışma içinde olduğumuzu bir kez daha 
duyuruyoruz.

ÜLKEMİZİ KUTUPLAŞTIRAN ANTİDEMOKRATİK 
UYGULAMALARA SON VERİLMELİDİR

İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ VE AKADEMİK BAĞIMSIZ-
LIK, DEMOKRASİNİN OLMAZSA OLMAZLARI 

ARASINDADIR

Bir süre önce bin 128 akademisyenin kendi bakış açıları içinde 
“Bu suça ortak olmayacağız” başlıklı, barış istemli bir metni 
kamuoyuyla paylaşmalarının ardından bilindiği üzere önce 
Cumhurbaşkanı, ardından Başbakan aşırı sert açıklamalar 
yapmıştır. Bu açıklamaların ardından YÖK ve savcılıklar 
devreye girmiş; düşünce-ifade özgürlüklerini ve akademik 
bağımsızlığı dışlayan uygulamalarla ülkemizde gerilim bir üst 
seviyeye çıkmıştır. Birçok üniversite rektörlüğü Cumhurbaş-
kanı ve Başbakanın açıklamaları üzerine harekete geçmiş 
ve söz konusu metni imzalayan akademisyenler hakkında 
kovuşturmalar başlatılmış; bir çete reisi akademisyenlerin 
“kanı ile duş almak”tan bile söz edebilmiştir.

Cumhurbaşkanı ve Başbakanın yeni açıklamaları ve YÖK 
yönlendirmesiyle birçok üniversite rektörlüğünün akade-
misyenleri görevden uzaklaştırması, savcılıkların kovuşturma 
başlatması üzerine demokrasiyi, düşünce-ifade özgürlükleri-
ni, akademik bağımsızlığı ve yargının tarafsızlığını savunan 
yeni birçok açıklama da gündeme gelmiş, konu uluslararası 
akademik, demokratik çevrelerce de sahiplenilmiştir. Ancak 
siyasal iktidarın ülkemizdeki toplumsal atmosferi çok kararlı 
bir şekilde germe tutumu nedeniyle birçok karşı açıklama da 
yapılmaktadır. Siyasal iktidar açık bir şekilde demokrasiyi, 
düşünce özgürlüğü ve akademik bağımsızlığı reddetmekte ve 
toplumu her vesile ve araç ile germekte ve kutuplaştırmakta-
dır. Bu tutum ve ülkemizin içinde bulunduğu genel durum, 
siyasal-toplumsal kutuplaşmayı had safhada artırmaktadır.

Kan, şiddet, terör, baskı ve zulüm ülkemizin gündelik si-
yasal-toplumsal atmosferini belirlemekte, toplum birbirine 
tahammül sınırlarını zorlayan bir ortama sürüklenmektedir. 
Ama iktidar toplumun suskun ve kendi demokrasi, hukuk 
ve yasa tanımaz uygulamalarının yandaşı olmasını isteyerek 

gerilim ve kutuplaşmayı artırmaktadır. Bu antidemokratik 
durum kabul edilemez.

Biz Türk Mühendis ve Mimar Odalar Birliği-TMMOB’ye bağlı 
Odalar olarak, içeriğinden bağımsız olarak bilim dünyasının, 
akademik dünyanın, insandan, barıştan, demokrasiden, emek-
ten yana seslerin susturulmaya çalışılmasına, ülkemizin kan 
gölüne çevrilmesine, etnik ve siyasal düşmanlıkların ülkemizi 
mahvetmesine hayır diyor, kabul edilemez buluyoruz.

Çare, demokrasinin koşulu ve olmazsa olmazları arasında 
yer alan ifade-düşünce özgürlükleri, akademik bağımsızlık 
ve yargı bağımsızlığının koşulsuz bir şekilde benimsenmesi ve 
tanınmasındadır. Çare, demokrasi ile barış arasındaki bağların 
kurulmasındadır. Ülkemiz ancak böylece rahatlayacak, kar-
deşlik bağları ancak böylece güçlendirilecek, demokrasi ve 
özgürlük bağları ancak böylece kurulabilecektir.

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

ODALARDAN AKADEMİSYENLER BİLDİRİSİ ÜZERİNE AÇIKLAMA
TMMOB’ye bağlı odalar “Akademisyenler Bildirisi” üzerine yaşanan tartışmalar ve düşünce-ifade özgürlüklerini, akademik 
bağımsızlığı dışlayan uygulamalar üzerine 26 Ocak 2016 tarihinde bir basın açıklaması yaptı. 
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Aralarında DİSK, KESK, TMMOB, TTB, TİHV, ÇHD, 
İHD temsilcilerinin bulunduğu bir heyet, bölgede yaşanan 
olaylarla ilgili olarak 7 Ocak 2016 tarihinde Diyarbakır’a 
gelerek temaslarda bulundu.

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı’nın 
da içinde yer aldığı heyet, ilk olarak DTK Eş Başkanı Hatip 
Dicle’yi ziyaret etti. Daha sonra Diyarbakır Büyükşehir 
Belediyesi’ne geçen heyet, burada eş başkanlar Gültan 
Kışanak ve Fırat Anlı ile görüştü. Buradaki temasın ardından 
belediye önünde bir basın açıklaması yapıldı.

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı belediye 
önündeki açıklamada; “Diliyorum şu andan itibaren ölüm 

EMEK-MESLEK ÖRGÜTLERİ DİYARBAKIR’DA TEMASLARDA BULUNDU

olmaz Türkiye’de.  Ancak durum öyle gözükmüyor. Biz 
örgüt olarak, yıllardan beri bu ülkenin temel sorunlarından 
birinin Kürt sorunu olduğunu ve bunun çözümünün ancak 
barışçıl, demokratik yollardan olabileceğini ifade ediyoruz. 
Demokratik bir Türkiye’de Türkler ve Kürtler el ele, omuz 
omuza, yürek yüreğe yaşayacağımıza çok inanıyorum” diye 
konuştu.

Heyet daha sonra, cenazeleri sokakta olan ve açlık grevinde 
bulunan 3 aileyi ziyaret etti.

Diyarbakır Valisi Hüseyin Aksoy’u ziyaretten sonra heyet, 
Diyarbakır Barosu’na geçerek, geçtiğimiz günlerde öldürülen 
Tahir Elçi için taziye ziyaretinde bulundu.

TMMOB DİYARBAKIR İKK TOPLANTISI YAPILDI

TMMOB Diyarbakır İl Koordinasyon Kurulu toplantısı 7 Ocak 2016 tarihinde TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet 
Soğancı’nın da katılımıyla MMO Diyarbakır Şubesi’nde gerçekleştirildi.
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Basın açıklaması şöyle;
YAŞAMAK YAŞATMAK İSTİYORUZ! 

Değerli basın emekçileri, emek ve meslek 
örgütlerinin değerli temsilcileri, değerli 
halkımız;

Türkiye İnsan Hakları Vakfı Dokümantasyon 
Merkezi verilerine göre;

16 Ağustos 2015 tarihinden bu yana başta 
Diyarbakır, Şırnak ve Mardin olmak üzere 
Hakkâri, Muş, Elazığ ve Batman’ın da olduğu 
toplam 7 ildeki,en az 19 ilçede, resmi olarak 
tespit edilebilen en az 58 süresiz ve gün boyu 
sokağa çıkma yasağı ilânı gerçekleşmiştir. Bu 
yasaklardan etkilenen en az1 milyon 377 bin 
kişinin en temel yaşam ve sağlık hakları ihlâl 
edilmiş olup yine Türkiye İnsan Hakları Vakfı 
(TİHV) Dokümantasyon Merkezi verilerine 
göre, yaklaşık 5 ay içerisinde en az 162 sivil (29’u kadın, 32’si 
çocuk, 24 kişi 60 yaş üstü) sadece resmi sokağa çıkma yasağı 
ilânı olan zaman dilimleri içerisinde yaşamlarını yitirmiştir.

Diyarbakır’ın Sur, Mardin’in Dargeçit, Şırnak’ın Cizre, Silopi 
ve yine Mardin’in Nusaybin ilçelerinde sadece son bir ay 
içinde en az 79 sivil öldürülmüştür (14’ü çocuk, 1’i ateşli 
silahla vurulma sonucu anne karnında ölüm, 18’i kadın ve 
15 kişi 60 yaş üstü olmak üzere).

Bu süreçte, tanıklarca beyan edilen ölüm biçimlerine göre 
ise en az 22 kişi kendi evlerinin sınırları içerisindeyken, 
açılan ateş veya tanklardan atılan top mermilerinin evlerine 
isabet etmesi veya sokağa çıkma yasağının yarattığı ortamın 
doğrudan etkisi ile sağlık sorunları sonucu yaşamlarını 
yitirmiştir.

Bu acı tablodan yola çıkarak Diyarbakır’da, Siirt’te, Şırnak’ta 
yaşama tutunabilmenin neredeyse  “tek dilek” haline geldiğini 
söyleyebiliriz. Kadını, çocuğu, yaşlısıyla çatışma bölgelerinde 
yaşayan yurttaşlarımız için sağlıktan öte bir dilek söz 
konusu bile değil çünkü yaşamlarını can korkusuyla, silah 
ve bomba sesleri altında sürdürmeye çalışıyorlar. Ekmek, 
su bulamadıkları günler oluyor. Hastalarını, gebe kadınları 
hastaneye ulaştıramıyorlar. Çocukların aşıları gecikiyor. 
Öğrencilerin eğitim hakları gasp ediliyor, yerel yönetimlerin en 
temel hizmetleri engelleniyor. Bölge insanları ilan edilmemiş 
savaşın tüm acımasızlığını yaşamaya mecbur ediliyor.

İş in acı  yanı  yalnızca sağl ık hizmetine eriş imin 
engellenmesinden ve bazı yaralıların gecikme nedeniyle 
hayatını kaybetmesinden ibaret değil ne yazık ki. Ölüme 
alışmak ya da ölümün sıradanlaşması biz sağlıkçılar için zaten 
kabul edilebilir bir durum olamaz. Kabul ettiğimiz takdirde 
11 çocuklu 57 yaşında bir kadının komşusundan dönerken 
sokak ortasında kurşunlanmasını doğal karşılıyor olmamız 
gerekir. Ölüme alışırsak inanılması güç ama bir başka kadının 
kendi evinin salonunda yer sofrasında kahvaltı ederken top 
mermisiyle öldürülmesini de sıradan bulabiliriz. Ve o takdirde 
3 aylık bir bebeğin başından, 12 yaşında bir çocuğun ise 
sırtından vurulmasını da çatışma ortamında doğal kabul 
etmemiz gerekecektir. Ama bir de kendinizi 11 çocuğu olan 57 
yaşındaki o kadının; Taybet İnan’ın yakınlarının yerine koyun 
bir kez ve yaşadıklarını gözünüzün önüne getirin; yaralanan 
annenizin sokak ortasında kan kaybından ölümünü izlemeye 
dayanabilir miydiniz? Vurulup düştüğü yerden günlerce 
kaldırılamayan, cenazesi sokak ortasında kalan sizin anneniz 
olsaydı ne hissederdiniz?

Yakınların kaybı yeterince acı vericiyken yas sürecindeki 
insanların cenazelerini almasına, ve defnetmesine izin 
verilmemesi acının bile isteye derinleştirilmesinden başka 
neye hizmet etmektedir? Hak ihlallerinin kapsamının yaşam 
hakkı ve sağlık hakkı ihlalinin de ötesine geçmiş bulunduğunu 
ve artık “gömülme hakkının” dahi ihlal edilmekte olduğunu 
söyleyebiliriz.

DİSK-KESK-TMMOB-TTB: ÇOCUKLAR ÖLDÜRÜLMESİN!

TMMOB Ankara İl Koordinasyon Kurulu, DİSK Bölge Temsilciliği, KESK Ankara Şubeler Platformu ve Ankara Tabip 
Odası’nın çağrısıyla 11 Ocak 2016 tarihinde Madenci Anıtı önünde toplanan grup, Yüksel Caddesi İnsan Hakları Anıtı 
önüne meşaleli yürüyüş gerçekleştirdi. Burada “Çocuklar öldürülmesin, analar ağlamasın, savaş durdurulsun!” diyerek 
bir basın açıklaması yapıldı.

Savaşın bir an önce sona ermesini dile getiren basın açıklaması metnini, Dr. Ebru Basa okudu. 
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Çünkü Resmi Gazete’de, 7 Ocak’ta ve Adalet bakanlığı 
imzasıyla yayınlanan ‘Adli Tıp Kurumu Uygulama 
Yönetmeliği’ndeki değişikliğe göre ‘cenazelerin ailelerin 
haberi olmadan mülki idare amirliğinin defnetmesinin‘ önü 
açılmış bulunuyor.

Böylece sokağa çıkma yasakları nedeniyle ailelerin 
defnedemediği cenazeleri üç gün sonra ailelerin haberi 
olmadan mülki idare amirliğinin defnetmesinin önü açıldı. 
Cenazelerin defnedilebilmesi adına Özgürlükçü Hukukçular 
Derneği tarafından sokağa çıkma yasaklarının iptali için 
Anayasa Mahkemesine yapılan başvuru ise reddedildi. 
Dernek tarafından bu kez gömülme hakkı için Avrupa İnsan 
Hakları Mahkemesine başvuru yapıldı. 

Sağlık ve eğitim çalışanları işte bu ortamda görev yapıyorlar. 
Hastanelere, sağlık kuruluşlarına, görev yapacakları yerlere 
ulaşamıyor, ulaşabilenler ise akşam evlerine dönemiyor. 
Çalıştıkları hastanelere bombalar, roketler, mermiler isabet 
ediyor. Sağlık çalışanları görevleri başında itilip kakılıyor, 
baskıya, şiddete maruz kalıyor, yaşamlarını yitiriyorlar. 
Dr. Abdullah Biroğul, hemşire Eyüp Ergen ve ambulans 
şoförü Şeyhmus Dursun’un ardından bu kez Cizre Devlet 
Hastanesi çalışanı Abdülaziz Yural da bir yaralıya müdahale 
etmeye çalışırken sokak ortasında katledildi. Hemşire Aziz 
Yural’ın naaşı yakınları tarafından Şırnak Devlet Hastanesi 
morgundan günler sonra alınabildi. Alınamamış olsaydı o 
da bugün Taybet İnan gibi ailesinden habersiz apar topar 
defnedilecek ve nereye gömüldüğü bilinemeyecekti. Eğitim 
emekçileri hizmet içi eğitim istemiyle merkeze çekiliyor, 
okullar süresiz tatil ediliyor, bölgede kalan eğitim emekçileri 
ise “terör yandaşı” suçlamalarına maruz bırakılıyorlar. Bu 
alenen hükümet eliyle sağlık ve eğitim hizmetlerinin gaspıdır.

Yine DİSK/Genel-İş Sendikasının Tunceli Şube Başkanı Erkan 
Yılmaz’ın 4 Eylül’de Tunceli Merkez Karakolu önündeki 
çatışmanın arasında kalarak yaralanan ve daha sonra 
hayatını kaybeden Ayten Gülhan’ın hastaneye taşınması için 
yardımda bulunduğu gerekçesiyle “Polise mukavemet”, “Adam 
öldürmeye teşebbüs ve azmettirme” suçlamalarıyla tutuklama 
gerçekleştirilebiliyor.

Bölgede yoğun baskı altında ve can güvenliği olmaksızın 
görev yapan sağlık çalışanlarına destek olmak ve dayanışma 
duygularını iletmek üzere sağlık emek ve meslek örgütü 
temsilcileri 2016 yılına Diyarbakır’da bir hastanede 
girmeyi tercih ettiler. Demokratik, laik bir düzende, eşit, 
özgür, adil, barış içinde yaşayacağımız, sağlık, eğitim ve 
belediye hizmetinin herkes için eşit, nitelikli, ücretsiz yani 
ulaşabilir olduğu, bütün kamu çalışanlarının huzur içinde 
görev yapabildikleri, sevdikleriyle huzur içinde bir yaşam 

sürebildikleri bir Türkiye hayaliyle girdiler. Diyarbakır’da 
başlayan bu barış nöbetine İstanbullu sağlıkçılardan da destek 
geldi. İstanbul Tabip Odası ve SES İstanbul şubeleri “Yaşam 
hakkı için beyaz nöbet” kararı aldılar. Saygıyla selamlıyor; 
destek ve dayanışma duygularımızı iletiyoruz.  

Sağlıkçılara zırhlı araç ve ikramiye, halka ise daha kapasiteli 
bir morg vaat eden ahlaksızlığa karşı sağlıkçılar dün olduğu 
gibi bugün de etik değerleri, yaşamı ve sağlık hakkını 
savunmaya devam edecekler.

Çünkü ölülerimizden bile korkan bu çürümüş düzende insan 
kalmayı başarabilmek başka türlü mümkün değil.

Ülkenin her yanından ağıtlar yükseliyor, kentler, yaşam 
alanları kuşatılarak çatışma ve katliamlarla, ülke adım 
adım savaşa sürükleniyor. Gençlerin, yoksulların kanının 
aktığı, analarımızın gözyaşının kurumadığı, halklarımızı geri 
dönülmez biçimde kaosa sürükleyen bu gelişmelere seyirci 
kalınamaz!

Bizler, işçiler, kamu emekçileri, tabipler, mimarlar, mühendisler 
olarak bir kez daha, siyasi iktidarın ülkemizi sürüklediği 
“karanlığa”dikkat çekmek için buradayız. Ülkemize ve 
halklarımıza karşı duyduğumuz sorumluluk gereği, içinde 
yaşadığımız büyük “tehlike” konusunda tüm sorumluları 
uyarmak ve sorumluluklarını hatırlatmak üzere buradayız.

Özellikle 7 Haziran seçimlerinden sonra, iktidarını korumak, 
yeni baskıcı/otoriter bir sistem kurmak için savaş ve 
çatışmalardan medet uman siyasi iktidar içeride ve dışarıda 
savaş konseptini tırmandırarak yükseltmeye başladı. Buna 
istinaden de Türkiye’de barış düşmanları, savaşa tapanlar 
birleşmiş durumdalar.

Şunu çok iyi biliyor ve bir kez daha dikkat çekmek istiyoruz 
ki; Türkiye’de savaş karşıtları da birleşmediği, savaşa, 
çatışmalara, katliamlara, çocuk, kadın, genç ölümlerine, 
okul, hastane, yurt ve ilçe boşaltmalarına, bir halkın kendi 
ülkesinde sığınmacı yapılmasına karşı çıkmadıkça barış 
olmayacaktır!

Bugün bu nedenle buradayız! “Savaş, ölüm, acı, gözyaşı ve 
yıkımdır!” demek için,“İnadına barış!”demek için buradayız.

Saray’dan alınan icazetle, namluların çocuk, genç, yaşlı, 
kadınlara çevrilmeye devam etmemesi için buradayız ve tüm 
gücümüzle barışı haykırmaya devam edeceğiz!

TMMOB Ankara İl Koordinasyon Kurulu
Ankara Tabip Odası
DİSK Bölge Temsilciliği
KESK Ankara Şubeler Platformu
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Basın açıklaması şu şekilde:

Değerli Basın Emekçileri,

Cumhuriyet tarihinin en büyük katliamının üzerinden tam üç 
ay geçti. Hala ilk günkü gibi yüreklerimiz acıyor, yüreklerimiz 
yanıyor. Her gün yitirdiğimiz yeni canların acısı acımızı da, 
isyan ve öfkemizi de büyütüyor.

İsyandayız, çünkü katliam katilleri tanıyoruz ve katiller 
aramızda dolaşmaya devam ediyor.

Öfkeliyiz, çünkü aklımızla alay edercesine katliam adli bir 
olaya indirgenmeye ve zamana yayılmaya çalışılıyor.

Değerli Basın Emekçileri,

Bizler yeni katliamlar yaşanmaması için konuyu sürekli 
gündemde tutmaya çalışırken katliama zemin hazırlayanlar 
unutturmaya, gözden kaçırmaya çalışıyorlar. Daha da vahimi 
bizleri susturmak için yargı ve güvenlik güçleri üzerinden 
saldırı üzerine saldırı geliştiriyorlar.

“Biliyoruz ama harekete geçmeden bir şey yapamayız” diyerek 
katilleri seyrettiklerini itiraf edenler katliamı kınamamızı bile 
istemiyorlar. İlan ettikleri ulusal yasın da ne kadar göstermelik 
olduğu gerçekleştirdiğimiz greve katılanlar hakkında açtıkları 
yüzlerce soruşturma ile iyice açığa çıkmıştır.

Kokteyl saldırı diyerek büyük bir karartma uygulayanlar 
katliamdan bu yana şehit yakınlarımızın aileleri de dâhil 
olmak üzere onlarca insanımızı, sendika yönetici ve üyelerini, 
avukatları, kadınları gözaltına aldılar,  davalar açtılar. 
Katledilen oğlu, kardeşi ile ilgili yaptığı açıklamadan dolayı 
bir babaya, bir kardeşe dava açmak için insanlıktan nasibini 
almamış olmak gerekiyor. Nitekim içinden geçtiğimiz süreç 

de insanlık değerlerinin ayaklar altına alındığı, aklın devre 
dışı olduğu, kandan, gözyaşından beslenildiği bir süreçtir.

Değerli Basın Emekçileri,

Bizler her fırsatta ve her zeminde katliamda saldırının 
emekçilerin, yoksulların, kadınların, gençlerin, geleceğe 
umutla bakanların barış talebine yönelik olduğunu 
hatırlatmaya devam edeceğiz. Küçücük bir ilçeye bugün on 
bin askeri, özel timi, polisi ve nereye bağlı oldukları bilinmeyen 
özel birimleri yığanların niçin o gün alana bir tek polis bile 
dikmediklerini hatırlatmaya devam edeceğiz.

Bugün Sur, Cizre, Silopi, Yüksekova ve daha birçok kentte 
her gün çocukların, kadınların, yaşlıların öldüğü bu savaş 
görüntülerinin yaşanmaması için mitingimizi yapmıştık. 
Mitinge saldırı olmasaydı savaş siyasetinde ısrar edenler 
amaçlarına ulaşamayacaktı. Miting sonrasında savaş, çatışma, 
kutuplaşma, gerginlik siyasetinin gerileyecek, bugünkünden 
çok daha farklı bir atmosfer oluşacaktı. Ancak barış çığlığını 
büyütmek için düzenlediğimiz “10 Ekim mitingi”nde bir 
katliamla yüz yüze kaldık.

Hala en ufak bir demokratik tepkiye, mitinge ya da etkinliğe 
izin verilmemesinde kimin çıkarı varsa katliama da zemin 
hazırlayanların onlar olduğunu haykırmaya devam edeceğiz. 
Onlar unutturmaya çalıştıkça bizler unutturmamak için 
mücadeleyi yükseltmeye, onlar susturmaya çalıştıkça bizler 
sesimizi daha gür çıkarmaya, onlar savaşta ısrar ettikçe bizler 
barış için ne bedel ödenmesi gerekiyorsa ödemeye devam 
edeceğiz.

Değerli Basın Emekçileri,

Kamuoyunca da paylaşılan açık, tarafsız ve adil bir soruşturma 
yürütülmesi noktasında haklı kuşku ve endişelerimiz var. 
Pazartesi günü savcılıkla görüşüp, bu kaygılarımızı kendileriyle 
de paylaşacağız. Geçmiş onlarca örnekten de çok iyi biliyoruz 
ki, gizlilik kararı konan tüm davalar ya zaman aşımına uğramış 
ya da zamana yayılarak sonuçsuz bırakılmıştır. Bizler buna 
izin vermeyeceğiz.

Diyarbakır’ın, Suruç’un, Tahir Elçi’nin ve daha birçok dosyanın 
hali ortada iken 10 Ekim Katliamının planlayıcılarının, zemin 
sunanlarının, gerçek katillerin açığa çıkarılmasını beklemek 
en hafif deyimiyle saflıktır, siyasi körlüktür.

Yargının siyasallaşmada zirve yaptığı, Cumhurbaşkanının, 
siyasi iktidar yetkililerinin her gün anayasayı ayaklar 
altına alarak yargıya “şunun yargılanması gerekir, şunların 
tutuklanması gerekir” dediği böylesi bir süreçte kimse bizden 
adalete güven beklemesin.

10 EKİM KATLİAMININ ÜÇÜNCÜ AYINDA: UNUTMADIK, UNUTMAYACAĞIZ
10 Ekim Ankara katliamının üçüncü ayında patlamanın gerçekleştiği Tren Garı önünde anma etkinliği düzenlendi. DİSK, 
KESK, TMMOB ve TTB’nin öncülüğünde 10 Ocak’ta gerçekleştirilen etkinliğe hayatını kaybedenlerin aileleri de katıldı.

Katliamın gerçekleştiği 10.04’teki saygı duruşu ardından karanfiller bırakıldı, DİSK, KESK, TMMOB ve TTB adına 
ortak açıklamayı KESK Eş Genel Başkanı Şaziye Köse okudu.
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Bu nedenle öncelikli talebimiz bağımsız, özerk kuruluşlarca 
objektif ve insan hakları etiğine uygun bir soruşturmanın 
yürütülmesidir. Bu talebimizin karşılık bulması için çabamız 
ve girişimlerimiz devam etmektedir. Yarın bu konuda Meclis’te 
de kimi görüşmeler gerçekleştireceğiz.

Katliama ilişkin uluslararası emek ve demokrasi güçleri 
nezlinde de çeşitli girişimlerimiz devam etmektedir. En 
son üç gün önce DİSK ve KESK’in de katıldığı Fransa’da 
büulunan beş sendika konfederasyonu tarafından düzenlenen 
etkinlikte tüm katılımcılar Ankara ve Suruç Katliamında 
ölenlere baş sağlığı ve dayanışma dileklerini ilettiler. Etkinlikte 
Suruç, Ankara ve Paris’te yitirdiklerimiz anıldı. Talebimiz 
doğrultusunda ITUC işçi hakları ve insan hakları ihlallerini 
gözlemlemek üzere Türkiye’ye bir heyet göndereceğini 
aktardı. ETUC ise yapılacak ilk yönetim kurulu toplantısında 
bu taleplerin görüşülüp karara dönüştürüleceğini beyan etti.

Değerli Basın Emekçileri,

10 Ekim katliamının bir-iki maşanın üzerine yıkılıp 
dosyanın kapatılmasını engellemek için kaç yıl sürerse 
sürsün davanın peşini bırakmayacak, takipçisi olacağız. 
Katillere ve katliamlara inat; yılmayacağız, sinmeyeceğiz, 
geri çekilmeyeceğiz. Biz bıkmadan, usanmadan tüm ülkeye 
gerçekleri anlatacağız.

Bu vesileyle bir kez daha Barış Karanfili yoldaşlarımızı, 
kardeşlerimizi, canlarımızı saygıyla, minnetle anıyor, bize miras 
bıraktıkları barış mücadelesi bayrağını yükseltme sözümüzü 
yineliyoruz. 

Katliamda hayatını kaybeden Sarıgül Tülün, Dicle Deli, 
Korkmaz Tedik ve Gökhan Dalmaç’ın aileleri de birer 
konuşma yaptı.

10 Ekim Ankara katliamında hayatını kaybedenlerin aileleri 
ile mitingin düzenleyicileri DİSK, KESK, TMMOB ve TTB 
yöneticileri 10 Ocak 2016 tarihinde TÜM-BEL SEN toplantı 
salonunda bir araya geldi. 

Toplantıda, hukuki süreçle ilgili bilgi verildi ve örgütlenme 
üzerine görüş alış verişinde bulunuldu. 

Toplantıya, 10 Ekim Ankara Katliamında hayatını 
kaybedenlerin aileleri ile TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı 
Mehmet Soğancı, KESK Eş Başkanı Şaziye Köse ve TTB 
Merkez Konsey üyesi Deniz Erdoğdu katıldı.

10 EKİM KATLİAMINDA 
YAŞAMINI KAYBEDENLERİN AİLELERİ İLE BİR ARAYA GELİNDİ

KATLİAMDA HAYATINI KAYBEDENLERİN AİLELERİ 
ANKARA’DA GÖRÜŞMELER YAPTI

10 Ekim Ankara Katliamında hayatını kaybedenlerin aileleri 
ile DİSK, KESK, TMMOB ve TTB yöneticilerinden oluşan 
heyet 11 Ocak 2016 günü Ankara’da görüşmelerde bulundu.

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı’nın da 
içinde yer aldığı Heyet önce Ankara Katliamı dosyasının 
başsavcı vekili ve dosya savcısı ile görüştü. Savcılık ile yapılan 
görüşmenin ardından Adliye önünde basın açıklaması yapıldı. 
Açıklama ardından TBMM’ye giden heyet burada CHP ve 
HDP grup temsilcileri ile görüşmeler yaptı.
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10 Ekim Ankara katliamının dördüncü ayında patlamanın gerçekleştiği Tren Garı önünde anma etkinliği düzenlendi. DİSK, 
KESK, TMMOB ve TTB’nin çağrısı ile 10 Şubat 2016 tarihinde gerçekleştirilen etkinliğe hayatını kaybedenlerin aileleri ile 
uluslararası sendikaların temsilcileri de katıldı.

Katliamın gerçekleştiği 10.04’teki saygı duruşu ardından Avrupa Sendikalar Konfederasyonu Genel Sekreteri Luca Visenti ve 
Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu Genel Sekreter Vekili Jaap Wienen birer  konuşma yaptılar. Daha sonra katılımcılar 
patlamanın olduğu noktaya karanfiller bıraktı.

10 EKİM KATLİAMININ DÖRDÜNCÜ AYINDA ANKARA’DA 
GAR ÖNÜNDE BULUŞULDU

10 EKİM ANKARA KATLİAMINI LANETLEYEN EMEKÇİLER HAKKINDA 
SORUŞTURMA AÇILDI

10 Ekim Ankara katliamı sonrası İstanbul’da yapılan 
protesto eylemlerine katılan emek ve meslek örgütü 
yöneticileri hakkında “Cumhurbaşkanı’na hakaret”ten 
soruşturma başlatıldı. Soruşturmada, ilk ifadeler 22 
Ocak 2016 Cuma günü Çağlayan Adliyesi’nde alındı.

Aralarında TMMOB yönetici ve üyelerinin de bu-
lunduğu soruşturmayı protesto için, DİSK, KESK, 
TMMOB ve TTB üyeleri, Çağlayan Adliyesi önünde 
buluştu. Çağlayan Adliyesi önünde bir açıklama yapan 
emek-meslek örgütü yöneticileri, katliamı yapanların 
hala hesap vermediğini onun yerine katliamı kınayan-
ların yargılandığını ifade ettiler.

Açıklamaya TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı 
Mehmet Soğancı, DİSK Başkanı Kani Beko, KESK 
Eş Başkanı Lami Özgen, TTB Merkez Konseyi Üyesi 
Hüseyin Demirdizen ve çok sayıda kişi katıldı.

UNUTMAYACAĞIZ, UNUTTURMAYACAĞIZ
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KESK, DİSK, TMMOB ve TTB Bursa Bileşenleri öncülüğünde 
düzenlenen basın açıklamasına TMMOB Yönetim Kurulu Baş-
kanı Mehmet Soğancı ve KESK Eş Genel Başkanı Şaziye Köse 
de katıldı.
Basın açıklaması öncesi bir konuşma yapan KESK Bursa Şubeler 
Platformu Sözcüsü Süleyman Ayyılmaz, 10 Ekim katliamından 
sonra katliamın sorumlularına değil, katliamı protesto edenlere 
dava açıldığını, bu insanların baskı ve sürgünlere maruz kaldığını 
söyledi.
Ayyılmaz’ın ardından KESK Eş Genel Başkanı Şaziye Köse, basın 
açıklamasını okudu.
BASKILARA, TEHDİTLERE VE ZORBALIĞA BOYUN EĞ-
MEYECEĞİZ!
Tam anlamıyla faşizan bir kuşatma altındayız. Saray ve AKP darbesi 
ile muhalif kurum ve kişiler sokağa çıkamaz, eylem ve etkinlik 
yapamaz, sendikal mücadele yürütemez, adeta nefes alamaz hale 
getirilmek istenmektedir.
Sık sık 90’lı yıllara dönmekle bizleri tehdit eden AKP, bu yılları 
çok çok aşan, kendi rejimine has dikta uygulamalarını 12 Eylül 
Anayasasını da ayaklar altına alarak hayata geçiriyor. Cumhur-
başkanı her gün hukuku hiçe sayması yetmiyormuş gibi, kendi 
izotoplarını yaratmak için idarecilerine de “mevzuatı bir kenara 
bırakın” talimatı veriyor. AKP valileri ve idarecileri kendilerine 
tanınan sınırsız yetkiyle üyelerimiz hakkında soruşturmalar açıyor, 
sürgün ediyor, mobbing uyguluyor, gözaltına aldırıyor, tutukluyor 
ya da görevden uzaklaştırıyorlar.
Demokrasiye, temel hak ve özgürlüklere, farklılıklara, muhalefete 
tahammülsüz bir iktidarla karşı karşıyayız. Yok ederek, yok sayarak, 
kırarak, ezerek, dökerek sorunları bitirmek, muhalefeti sindir-
mek istiyorlar. Ortadoğu politikasıyla çok sayıda suça bulaşmış 
AKP Hükümeti ve onun Reisi “kamu güvenliği” adı altında ve 
toplumsal korku ve tehditle kırıntı halindeki hak ve özgürlükleri 
de rafa kaldırdılar.  
İçinden geçtiğimiz dönem sivil darbe özelliği taşıyan bir ara rejime 
denk düşmektedir. 28 Şubat döneminde olduğu gibi devletin tüm 
kurum ve olanaklarının muhalif kesimlere balans ayarı çekmekte-
dirler. Muhtarlarla, kaymakamlarla, yargı mensuplarıyla, YÖK üye-
leriyle ve diğer birçok kurum temsilcileriyle yapılan toplantıların 
amacı fiili rejim değişikliğini ete kemiğe büründürmektir. Yandaş 
medya, yandaş sivil örgütler ve yandaş konfederasyonlar da aynı 
amaç için canhıraş bir algı operasyonu yürütüyorlar.
Topyekün saldırı altındayız.
2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu, 5326 Sayılı 
Kabahatler Kanunu ve Terörle Mücadele Kanunu (TMY) başımı-
zın üzerinde Demokles’in kılıcı gibi sallandırılıyor.
Özellikle ‘İç Güvenlik Paketi’ adı altında hazırlanan,  polise ve 
idareye olağanüstü yetkiler tanıyan yasanın çıkarılmasından sonra 
emek ve demokrasi güçleri hiçbir dönemle kıyaslanmayacak dü-
zeyde bir saldırı altındadır.  Hemen her gün yapılan “operasyon” 

ve baskınlarla emek ve demokrasi güçleri nezdinde tüm muhalif 
kesimlere, akademisyenlere, bir bütün olarak topluma gözdağı 
verilmektedir.
Polis Devleti uygulamaları her gün biraz daha kurumsallaştırılıyor, 
kalıcı hale getiriliyor.
Bu baskılardan en çok nasibini alan emek örgütü ise konfede-
rasyonumuzdur. Yöneticilerimiz ve üyelerimiz sistematik devlet 
baskısı altında, bin bir güçlük içinde ve bedel ödeyerek emek ve 
demokrasi mücadelesi yürütmeye çalışıyorlar. Daha önce Cemaatle 
birlikte barış ve demokrasi taleplerini kriminalize edip soruşturma 
ve ceza yağdıran AKP şimdilerde yeni müttefiklerle aynı faşizan 
baskıyı hayata geçiriyor. AKP yandaş kurum ve sendikalar dışında 
diğer tüm kurumları “hain” ilan etmekte, her tür ceza ve baskıyı 
reva görmektedir.
İçinden geçtiğimiz süreçte AKP yarattığı ortam ile bırakalım her-
hangi bir demokratik eylem ve etkinliğe katılmayı Konfederasyo-
numuza bağlı bir sendikaya üye olmak bile risk haline getirilmiştir. 
Çünkü üyelerimiz potansiyel suçlu olarak görülmekte, örgütlü 
mücadele soruşturmalar ve cezalar için yeterli görülmektedir.
Bu politikaların yoğun olarak uygulandığı illerden biri de Bursa’dır. 
Sendikamız BES Bursa Şubesi Kadın Sekreteri Aysun Torun sendi-
kal faaliyetleri nedeniyle çalıştığı Bursa Adliyesi’nden Keles ilçesi 
adliyesine sürgün edilmiştir. Yine sendikalarımıza üye 9 arkadaşımız 
hakkında çeşitli cezalar verilmesi talebiyle soruşturmalar açılmıştır.
OHAL koşullarında kurulan Konfederasyonumuzu ve üyelerimizi 
baskılarla ve yönelimlerle dün de yıldıramadılar bundan sonra da 
yıldıramayacaklar.
KESK olarak, son dönemde iyice belirginleşen büyük baskı 
düzenine karşı, onurlu ve kararlı duruşumuzdan bir an olsun 
vazgeçmeyeceğiz. Baskılara, tehditlere ve zorbalığa asla boyun 
eğmeyeceğiz. “Durmak yok yola devam” diyerek, emek ve halk 
karşıtı olan AKP’ye “Yılmak yok mücadeleye devam” diyeceğiz. 
Bizleri korkutacağını ve sindireceğini sananlar, daha önce olduğu 
gibi yine hayal kırıklığına uğrayacaklardır.
YA HEP BERABER YA HİÇBİRİMİZ demeye devam edeceğiz. 
Çünkü biliyoruz ki, fiili ve meşru mücadele ile birlikte ve ortak mü-
cadele dışında faşizmin saldırılarını püskürtmek mümkün değildir

BURSA ADALET SARAYI ÖNÜNDE KİTLESEL BASIN AÇIKLAMASI: MAĞDURLARI 
DEĞİL, KATİLLERİ YARGILAYIN

10 Ekim Ankara katliamını protesto eylemlerinde atılan sloganlar nedeniyle kamu çalışanı, meslek örgütü ve sendika 
yöneticilerine yönelik dava ve sürgünler Bursa Adalet Sarayı önünde 4 Şubat 2016 Perşembe günü gerçekleştirilen kitlesel 
basın açıklaması ile protesto edildi.
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T M M O B  Ü y e l e r i n e 
Yönelik Baskıları Şiddetle 
KINIYORUZ!

Uyarıyoruz; Partizanlık 
Ya p m a y ı n ,  Pe r s o n e l 
Kıyımını Durdurun!

TMMOB Üyesi Mühendis, 
Mimar ve Şehir Plancıları 
Yalnız değildir!

Bilindiği üzere, TMMOB 
ve bağlı Odaları, kurulduğu 
günden bu yana aklın ve 
bilimin yol göstericiliğinde; 
anayasal ve uluslararası 
sözleşmelerle tariflenmiş 
sanay i ,  in şaat  ve  yap ı 
denetimi, enerji, tarım, gıda, 
orman, su kaynakları, çevre, 
kentleşme barınma hakkı vb. konularda mühendislik, 
mimarlık, şehir plancılığının gerektirdiği mesleki denetim, 
bilimsel-teknik kriterler ve çağdaş toplumsal gereklilikler 
doğrultusunda emekten, halktan, ülkemizden, meslek-
meslektaş çıkarlarından yana bütünlük içindeki çalışmalarına 
kararlılıkla devam etmektedir.

Ülkenin her yerinde olduğu gibi, Bursa’da da TMMOB’ne 
bağlı odalarımız yukarıdaki çerçevede çalışmalarını yoğun 
bir şekilde sürdürmektedir. Atatürk Stadyumuna yapılan 
rant projesi, Kamu alanlarının satışları, emsal artışı ile kenti 
yaşanmaz hale getirecek meclis kararları gibi birçok konuda 
kamudan ve kentten yana tavır alan odalarımız, bundan 
sonra da bu kente zarar verecek her projenin karşısında 
kararlılıkla duracak ve yapılan yanlışların düzeltilmesi için 
elinden gelen çabayı gösterecektir.

Meslek alanları üzerinden Türkiye gerçeklerini okuyan 
ve toplumu bilgilendiren, merkezi ve yerel iktidarların 
uygulamalarının toplum yararına yapılması için öneriler 

geliştiren ve bunların yaşama geçirilmesi için mücadele 
eden TMMOB’ un verdiği onurlu mücadele, başta iktidar 
ve sermaye grupları olmak üzere bazı kesimleri oldukça 
rahatsız etmektedir.

Kenti pazarlanabilecek bir meta, vatandaşları ise birer 
müşteri olarak gören bu anlayışın, TMMOB ve bağlı meslek 
odalarının kamudan ve kentten yana mücadelesinden 
rahatsızlık duyması anlaşılabilir bir durum olarak görülebilir. 

Ancak, Siyasi İktidarın bu rahatsızlığı nedeniyle, elinde 
bulundurduğu gücü emekçilere yönelik bir silah olarak 
kullanması, gayri ahlakidir, hukuksuzdur.

Uygulamalar Haksızdır, Partizanlıktır, Kıyımdır!

Bursa’ da, özellikle son dönemde bazı kamu kurumları ile 
Belediyelerde ve bağlı şirketlerde çalışan TMMOB üye ve 
yöneticilerimize yönelik olarak;

İşten çıkartmalar, Sürgün niteliğinde atamalar ile görev yeri 
değiştirmeler,

BURSA’DA TMMOB YÖNETİCİLERİNE VE ÜYELERİNE YÖNELİK BASKILARI 
ŞİDDETLE KINIYORUZ!

Bursa’da bazı kamu kurumları ile belediyeler ve belediyelere bağlı kuruluşlarda mühendis, mimar ve şehir plancılarına yö-
nelik işten çıkarma, baskı, sürgün niteliğinde uzak ve ilgisiz yerlerde görevlendirmelere tepki gösteren TMMOB, partizanlık 
yapılmaması ve kıyımlara son verilmesi çağrısında bulundu.

Bursa Akademik Odalar Birliği Yerleşkesi’nde 20 Ocak 2016 Çarşamba günü Elektrik Mühendisleri Odası Başkanı Hüseyin 
Yeşil, Peyzaj Mimarları Odası Başkanı Ayşegül Oruçkaptan, Şehir Plancıları Odası Başkanı Orhan Sarualtun ve Bursa İKK 
Sekreteri Remzi Çınar ile birlikte basın toplantısı düzenleyen TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, Bursa’da 
son dönemde bazı kamu kurumları ile belediyeler ve bağlı şirketlerde yaşanan gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu. 
Basın açıklamasına TMMOB’ye bağlı odaların Bursa şubelerinden çok sayıda yönetici ve üye de katıldı.
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Açığa almalar, Meslek disipliniyle ilgisi olmayan alanlarda 
görevlendirilmeler

Dayanaksız soruşturmalar ile mobinge maruz bırakmalar

Gibi meslek ve insan onurunu rencide eden uygulamalar 
görülmekte, Meslektaşlarımız itibarsızlaştırılmaya 
çalışılmaktadır.

Bu uygulamalar 657 sayılı devlet memurları kanununa, iş 
kanununa, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası‘na da aykırıdır. 
Keyfi uygulamayla yapılan kıyım ve teknik personelin kurum/
belediye işlerine etkileri olmayacak geri görevlere sürülmesi, 
işten atılması, ilgisiz görevlendirmeler büyük bir insan talanı 
ve kıyımıdır.

Biz Türk Mühendis Mimar Odaları Birliği olarak üyemiz 
olsun olmasın, meslek alanlarımızı ilgilendiren konularda 
yetişen teknik insanlarımızın mesleği ile hiçbir ilgisi olmayan 
ve kariyerine uymayan bir işte görevlendirilmesine, işten 
çıkartılmasına vb baskılara, haksız uygulamalar olarak 
bakarız.

Bu ülkenin yetişmiş mühendis, mimar ve şehir plancılarının 
pasifize edilerek, deneyim ve birikimlerine bakılmaksızın 
heba edilmesine de göz yummayız.

Bu anlamda, bazı kurumlar ile Belediyelerde görülen bu 
uygulamalar özellikle son seçim sürecinden sonra liste 
boyutuna varacak şekilde yoğunlaştığına dikkat çekmek 
istiyoruz.

Partizanlık yapmayın, Teknik ve Her türlü Personel Kıyımını 
durdurun!

Bilindiği üzere, TMMOB, emekten yana bir meslek 
örgütü olarak, üyelerinin ve tüm çalışanların her türlü 
hak ve çıkarlarının korunması ve geliştirilmesi konusunda 
dayanışma içinde destek verir, mücadele eder.

TMMOB üyesi Mühendislerimize, Mimarlarımıza, Şehir 
Plancılarımıza yönelik olarak, Bursa’ da yürütülen kıyım ve 
sürgün uygulamalarını şiddetle kınıyor, Kurum yöneticilerini 
ve Belediye başkanlarını bu uygulamalardan derhal 
vazgeçmeleri konusunda uyarıyoruz.

Siyasi iktidarın bu tür baskıları, bugüne kadar ne TMMOB’ni, 
ne de TMMOB’nin onurlu yöneticilerini yıldırabilmiştir. 
TMMOB ve bağlı odaları bu tür baskıların çok daha 
ağırlarını göğüslemiş, fiili ve meşru mücadele geleneğini 
ısrarla sürdürmüştür.

Emeğin, eşitliğin, özgürlüğün, barışın, adaletin yani insandan 
yana olan her fikrin ve fiilin içinde ve özünde olan bir 
TMMOB; bu ülkenin vicdanıdır. Vicdanların yok edildiği 
böylesine bir dönemde TMMOB’ye ve bağlı odalara her 
zamankinden çok ihtiyaç var. 

TMMOB üye ve yöneticilerine yönelik, görevden alma, 
soruşturma ve görev yeri değişikliği gibi haksız ve hukuksuz 
uygulamaları protesto ediyor, tüm bu baskılara karşı 
üyelerimizin ve yöneticilerimizin haklarını her alanda ve 
hukuksal olarak sonuna kadar savunacağımızı kamuoyuna 
duyuruyoruz.

Herkes bilsin ki, TMMOB ve Üyesi Mühendis, Mimar ve 
Şehir Plancıları Yalnız değildir!

10 Ekim katliamında hayatını kaybedenler Malatya’da anıldı. 
10 Ekim katliamında hayatını kaybedenleri anmak için 
düzenlenen Eğitim-Sen’in 21. kuruluş yıldönümü etkinliği 
Malatya’da gerçekleşti.

Malatya Eğitim Sen Şube Başkanı Tarık Kaya’nın açılış 
konuşması ile başlayan etkinlik, 10 Ekim Katliamı için 
hazırlanan videonun izlenmesinin ardından 10 Ekim Katliamı, 
savaş ve baskı politikaları konulu panel ile devam etti. 
Malatya Battalgazi Halk Eğitim Merkezi’nde düzenlenen 
etkinliğe TMMOB Genel Sekreteri Dersim GÜL, DİSK Genel 
Sekreteri Arzu ÇERKEZOĞLU, TTB 2. Başkanı Mehmet 
Raşit TÜKEL ve KESK MYK üyesi İlhan YİĞİT katıldı.

EĞİTİM-SEN’İN 21. KURULUŞ YILDÖNÜMÜ ETKİNLİĞİNE KATILINDI
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Basın açıklamasını TMMOB İstanbul 
İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri 
Süleyman Solmaz okudu.

Değerli Basın Emekçileri;

Dün Bahçeşehir Fi Side adlı rezidans 
inşaatında bir yük asansörünün düşmesi 
sonucu 3 işçi hayatını kaybetti. Hayatını 
kaybeden işçi kardeşlerimiz Yasin Bakır, 
Şükrü Yaşar, Osman Yardımcı’nın 
yakınlarına başsağlığı diliyoruz.

Ülkemizde her yıl asansör facialarında 
birçok vatandaşımız yaşamını yitiriyor, 
yaralanıyor. Her yıl birçok iş kolunda 
binlerce iş kazası yaşanıyor, yüzlerce 
emekçi hayatını kaybediyor, binlerce 
emekçi yaralanıyor. Her yıl artan iş cinayetleri, ülkemizde 
işçi sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili düzenlemelerin ne kadar 
sorunlu olduğunu bir kez daha ortaya koyuyor. DİSK, KESK, 
TMMOB ve TTB İstanbul Bileşenleri olarak, yıllardır 
alınması gereken tedbirlere dair açıklamalar yapıyor, bilimsel 
çalışmalarımızı, raporlarımızı ilgililerle paylaşıyoruz.

Kimi zaman “ölçülmeyen karbon monoksit oranı”, kimi 
zaman “bakımı yapılmayan cephe asansörü”, bazen 
“kapatılmayan inşaat boşluğu”, bazen de “çadırdaki elektrik 
kaçağı” olarak karşımıza çıkan, oysa asıl nedeni yıllardır 
uygulanan neoliberal politikalar olan iş cinayetlerinde her 
yıl ortalama 1500 emekçi hayatını kaybederken, binlercesi 
iş göremez duruma gelecek derecede sakatlanıyor.

Yalvaç’ta tarım işçisi kadınlar; Soma’da, Ermenek’te maden 
emekçileri; Davutpaşa ve Ostim’de imalathane işçileri, 
Mecidiyeköy’de, Esenyurt’ta inşaat işçileri iş cinayetlerinde, 
işçi katliamlarında canlarını veriyor. On binlerce emekçinin 
alın terine gözyaşı ve kan karışıyor.

En baştan söyleyelim; ölümlerin nedeni, kentsel rant ve 
yoğun emek sömürüsü için işçilerin yaşamlarını gözden 
çıkaranlardır.  İşçi sağlığı ve güvenliği alanında kalıcı, kesin, 
güvenceli önlemleri almayan siyasi iktidar ve onun çevresinde 
türeyen rantçı, yandaş sermaye grupları her yıl binlerce 
insanımızın yaşamını yitirmesinin başlıca sorumlularıdır.

Değerli Basın Mensupları,

Ülkemizde insan yaşamının ve emekçilerin hayatı 
hiçe sayılmaya devam ediyor.  Acı olansa toplumun 
buna alıştırılması, duyarsızlaştırılmasıdır. Öte yandan 

inşaat sektöründe sürekli artarak devam eden ölümlü 
iş kazaları sonucu yetkililerce hiçbir önlem, hiç bir ders 
çıkartılmamaktadır.

Sık sık yaptığımız açıklamalarda da belirttiğimiz gibi inşaat 
sektöründe denetimlere ağırlık verilmesi gerekmektedir. İşçi 
sağlığı ve iş güvenliğinin sağlanmasında önemli görevi olan 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ise denetim görevini 
yerine getirmediği gibi yaptığı kısmi denetimlerde gerekli 
yaptırımları uygulamıyor, kazaları izlemekle yetiniyor. Büyük 
reklamlarla yürürlüğe konulan 6331 sayılı İş Sağlığı Güvenliği 
Kanunu’nun yürürlükte olduğu 2013 ve 2014 yıllarında iş 
kazaları ve iş kazası sonucu ölümler azalmadı. 2015 yılında 
da artarak devam eden iş cinayetlerinde yaşamını yitiren 
emekçi sayısı 1730’dur.

Her gün “iş kazası” sonucu yaşamını kaybeden beş işçiden ikisi 
inşaat çalışanıdır. Bu noktada Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı’nın görevinin ölümleri saymak ve kaza sonrası 
işyerlerine müfettiş göndermek değil kazaların önlenmesini 
sağlamak olduğunu belirtmek isteriz.

Örneğin Torunlar Center’de 10 işçinin hayatına mal olan 
‘asansör faciası’ davasında tutuklu yargılanan 3 kişinin 
serbest bırakılmasında da görüldüğü gibi; bugüne kadar 
yaşanan iş cinayeti davalarında daha fazla kâr için en temel 
önlemleri almayan patronların yerine, birkaç mühendis ya da 
iş güvenliği uzmanı sorumlu gösterilir ya da herkes aklanarak 
işin içerisinden çıkılırsa verilen cezaların yetersizliği ile yeni 
iş cinayetlerine davetiye çıkarılmış olur.

İşçi Sağlığı ve Güvenliği bütün çalışanları ilgilendiren, 
çalışma yaşamının en temel unsurlarından biridir. Bu alana 

RANT VE DAHA FAZLA KAR İÇİN İNSAN HAYATI HİÇE SAYILIYOR

DİSK İstanbul Bölge Temsilciliği, KESK İstanbul Şubeler Platformu, TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu ve TTB 
İstanbul Tabip Odası, İstanbul Bahçeşehir’de  bir rezidans inşaatında yük asansörünün düşmesi sonucu 3 işçinin hayatını 
yitirdiği iş kazası üzerine 2 Şubat 2016 tarihinde olayın gerçekleştiği şantiye önünde bir basın açıklaması yaptı.



22 birlik haberleri
Ocak - Şubat 2016/Sayı 166

ilişkin göstergeler temel insan hakları, çalışma yaşamı ve 
ülkelerin gelişmişliklerine ilişkin en önemli göstergelerin 
başında gelmektedir. 

Ülkemizin, çalışma yaşamı koşulları açısından hem 
hükümetin hem de kamuoyunun olağanüstü hassasiyetle 
üzerine eğilmesi gereken son derece olumsuz bir tablo ile 
karşı karşıya olduğu tüm açıklığı ile ortadadır.

Ülkemiz, iş cinayetlerinde, işçi ölümlerinde dünyada en üst 
sıralarda yer almaktadır. Bu tablo AKP’nin iktidara gelmesiyle 
daha da vahim bir hal almıştır. 2003 yılında günde ortalama 3 
işçi yaşamını yitirmekte iken, bugün bu sayı 5-7 işçiye kadar 
çıkmıştır. Ne olmuştur da bu ölümler katlanarak artmıştır? 
Yatırımlar mı artmıştır bu ülkede, yoksa üretim mi? Ülkemizde 
artan yalnızca talan, yağma ve işçi ölümleridir.

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

Bugün işçiyi her türlü korumadan uzak bırakan, mühendis ve 
hekimi iş kazaları tazminatlarından sorumlu tutan, işvereni 
ve iş yaşamını denetlemekten sorumlu olan devleti ise her 
türlü sorumluluktan arındıran bir politika ile karşı karşıyayız.

Yapılan araştırmalara göre iş kazalarının % 98’i, meslek 
hastalıklarının % 100’ü önlenebilir iken; gerekli önlemler 
alınmadığı için maalesef her yıl iş kazaları ve meslek 
hastalarından dolayı birçok insan hayatını kaybetmektedir. 
Çünkü AKP iktidarı ile çalışma yaşamının tüm kuralları 
değiştir i lmiş,  dönüştürülmüştür.  Çalışma yaşamı 
esnekleştirilmiş, yeni çalışma türleri devreye sokulmuş, 
geçici istihdam, taşeronluk, kısmi süreli çalışma, telafi 

çalışması, çağrı üzerine çalışma, serbest zaman uygulaması, 
denkleştirme süresi vb. uygulamalara geçilmiş, iş güvencesi 
kaldırılmış, işlerin taşeronlara verilmesi kolaylaştırılmış; 
işçilerin tamamen patronların belirlediği koşullarda 
çalışmasının önü açılmıştır.

Bu noktada iş cinayetlerinde ölümleri, yaralanmaları ve 
meslek hastalıklarını “işçinin kaderi”, “işin fıtratı” şeklinde 
ifade etmek, bilinçli olarak gerçeğin üstünü örtmek demektir 
ve art niyetli bir yaklaşımdır.

Cinayetlerin sorumluları işyerinde gerekli tedbirleri almayan 
işverenler, yasal düzenlemeleri ve ikincil mevzuatları 
olması gerektiği gibi hazırlamayanlar ve gerekli denetimleri 
yapmayan ilgili bakanlıklardır.

Bir kez daha söylüyoruz; Emek-meslek örgütlerinin 
önerileri dikkate alınmadan hazırlanan mevzuatlar, yasa ve 
yönetmelikler, sözde tedbirlerdir. Bunlarla iş cinayetlerinin 
engellenmesi mümkün değildir. İşçi sağlığı ve iş güvenliği 
için “Önce insan, önce sağlık, önce güvenlik” anlayışı 
taşımayan hiçbir düzenleme sorunlara çözüm getirmeyecek, 
iş cinayetlerini durduramayacaktır.

Çalışma hayatının yeniden düzenlenmesi, çalışma şartlarının 
iyileştirilmesi, işçi ölümlerinin durdurulması için mücadele 
etmeyi temel görevi sayan DİSK, KESK, TMMOB ve TTB, 
piyasalaştırılmış değil insan odaklı bir işçi sağlığı ve güvenliği 
düzenlenmesi için önerilerini defalarca gerek iktidarla gerekse 
kamuoyu ile paylaşmıştır. Ancak ne yazık ki; görüşlerimizin 
hiçbiri dikkate alınmamıştır. Bir kez daha söylüyoruz; emek 
ve meslek örgütlerine kulak verin, işçi ölümlerini durdurun, 
iş cinayetlerini durdurun. 

DİSK İSTANBUL BÖLGE TEMSİLCİLİĞİ
KESK İSTANBUL ŞUBELER PLATFORMU
TMMOB İSTANBUL İL KOORDİNASYON KURULU
TTB- İSTANBUL TABİP ODASI

ANKARA’DAN CERATTEPE’YE DESTEK…

Artvin Cerattepe’de maden işletmeciliğine karşı direnen 
yöre halkına Ankara’dan da destek geldi.

Ankara’da 16 Şubat Salı akşamı Yüksel Caddesi’nde 
“Cerattepe geçilmez, Artvin halkı yenilmez” pankartı 
altında talana karşı yaşamı savunanlar için buluşuldu. 
Eylemde, Artvin Eğitim ve Kalkınma Vakfı Başkanı Demir 
Akın bir açıklama yaptı.

Eyleme TMMOB Genel Sekreteri Dersim Gül ve TMMOB 
üyeleri de katıldı.
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Bu ülkede son on yılda, sayısı yüzde bin dört yüz artan kadına 
yönelik şiddet ve cinsel istismarın duyarsız kalındığı her günün 
bedelini, ne yazık ki Özgecan, Güldünya, Ayşe Paşalı, Hüsne As-
lan, Kübra Kart gibi onlarca kadın onuruyla, bedeniyle, yaşamıyla 
ödemektedir.
En son İstanbul Bağdat Caddesi’nde 19 yaşındaki gencecik 
kardeşimizin saldırıya uğramasının sorumlularını biliyor ve yine 
söylüyoruz.
Sorumlular; IŞİD ile yarışır şekilde “Erkek kadın fıtratının farklı 
olduğu” yaklaşımıyla kadına yönelik anlayışın çerçevesini çizerek, 
kadın istihdamının engellenmesine yol açan, kadının kimliğini 
yok eden, kadını aile içine hapseden ve kadın bedenini namus 
kavramının odağına koyan anlayışı, yaşam biçimini topluma bir 
model olarak dayatanlardır.
Sorumlular; hamile kadınların sokağa çıkmasını ahlaksızlık olarak 
gören, “kahkaha atan kadın iffetsizdir”, “kızlı erkekli aynı evde ka-
lıyorlar, aynı merdivenleri kullanıyorlar”, “annelik bir kariyerdir”, 
“tecavüze uğrayan doğursun, gerekirse devlet bakar”, “tecavüzcü, 
kürtaj yaptıran tecavüz kurbanından daha masumdur” diyenlerdir.
Sorumlular; yayınladığı fetvalarla kadın ve çocuk düşmanlığı ya-
pan, “babanın öz kızına şehvet duyması haram değil!” diyenlerdir.
Sorumlular; çocuklarımıza cinsel istismarda bulunduktan sonra 
evlerinde yapılan aramalarda 4000-5000 çocuk pornosu kaydı 
bulunan kişiler için ve bu kayıtlar temin edilirken, herhangi bir 

önlem almayanlardır.
Sorumlular; 26 kişinin tecavüz ettiği  13 yaşında kız çocuğu için 
“istese karşı koyabilirdi” kararı veren, kadın cinayeti davalarında 
aşırı sevgi indirimi, cinsel saldırı davalarında saygın tutum indirimi 
uygulayan, kadın katillerine “öldürme hakkımı kullandım” deme 
cesareti verenlerdir.
Sorumlular; bilimsel, laik eğitimden uzak; çocuk yaşta evlenmeyi 
teşvik eden ‘4+4+4 kesintili eğitim(!)’ sistemini yaratanlardır.
Sorumlular; kadınları, düşük ücretle güvencesiz çalışmaya zor-
layan, cinsiyetçi işbölümüne ve daha düşük ücretle çalışmasına 
neden olan, emeğin yeniden üretimini kadın üzerinden sağlamak 
isteyen neoliberal politikaları uygulayanlardır.
TMMOB diyor ki:
Kadına yönelik şiddet ve cinsiyet ayrımcılığı sorunu çözülmeden, 
demokratik bir toplum yaratılması mümkün değildir.
TMMOB diyor ki:
Kadın emeğini sömüren, kadını düzenli, güvenceli işler yerine, 
anneliğe ve ev kadınlığına hapseden cinsiyetçi politikalara, ka-
der haline getirilen dayatmalara karşı; kadınlara yönelik saldırı, 
tecavüz ve cinayetlere karşı kadın erkek, yaşamın her alanını 
paylaşarak, el ele, omuz omuza mücadele etmeye devam edeceğiz.
Mehmet Soğancı
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

EN SON BAĞDAT CADDESİ’NDE YAŞANAN KADINA YÖNELİK SALDIRININ 
SORUMLULARINI BİLİYOR VE YİNE SÖYLÜYORUZ!

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, kadına yönelik şiddet, taciz ve tecavüz olayları üzerine 29 Ocak 
2016 tarihinde bir basın açıklaması yaptı.

İktidarın meslek odaları üzerinde oluşturmaya çalıştığı baskının 
yansıması olarak, iktidardan güç alan bazı odakların Birliğimize 
bağlı odalarımızı hedef gösteren açıklamalarına sıklıkla tanık 
oluyoruz.
En son olarak da Ağaoğlu Şirketler Grubu yöneticisinin Mimarlar 
Odamızı kamu yararına açtığı davalardan dolayı “terörist” olmakla 
suçladığını ve  “bir operasyon yapılması lazım”  diyerek Odamızı 
hedef gösterdiğini basın yoluyla öğrenmiş bulunuyoruz.
Gerçeği herkes bilsin:
Dayanağını Anayasa’nın 135. maddesinden alan kamu kurumu 
niteliğindeki bir meslek örgütüne “operasyon yapılması” önerisini 
getirme cesaretini gösteren bu çevreler, iktidarla kol kola ülkenin 
ormanlarını, derelerini, kentlerini yağmalayanlardır.
TMMOB söylüyor:
Doğanın katledilmesine, suyumuzun, toprağımızın peşkeş 
çekilmesine karşı mücadelenin simgesi TMMOB ve odaları bu 
gibilerin önlerindeki en büyük engeldir.

HİÇBİR GÜÇ TMMOB’Yİ VE MİMARLAR ODAMIZI HALKIMIZDAN VE KAMU 
YARARINDAN YANA OLAN MÜCADELESİNDEN VAZGEÇİREMEYECEKTİR

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı,  Ağaoğlu Şirketler Grubu yöneticisinin Mimarlar Odası’nı hedef 
gösteren açıklamaları üzerine 17 Şubat 2016 tarihinde bir basın açıklaması yaptı.

TMMOB ve bağlı odaları bu gibilerin hedefindedir.
Çünkü; TMMOB, bağlı odaları ve tabii Mimarlar Odamız; 
kentlerin kimliklerinin rant uğruna yok edilmesine karşı mücadele 
eder, ormanların, yaylaların yağmalanmasının karşısındadır, 
derelerin özgürce akması için yöre halkları ile birlikte direnir, 
bugünlerde de Artvinlilerle omuz omuzadır.
Çünkü; TMMOB ve bağlı odaları, bu ülkenin kültürel ve doğal 
varlıklarının yok edilmemesi için bilimsel raporlar hazırlar, hukuk 
yoluyla mücadele ederler.
İşte bu yüzden, TMMOB ve Odaları onların önünde engeldir, 
işte bu yüzden onlara göre TMMOB’ye ve Odalarına “operasyon 
yapılması” gerekmektedir.
Ağaoğlu Şirketler Grubu yöneticisi gibiler iyi bilmelidir ki; 
hiçbir güç TMMOB’yi, bağlı odalarını ve Mimarlar Odamızı 
emekten, halktan ve kamu yararından yana mücadeleden 
vazgeçiremeyecektir.
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
Mehmet Soğancı
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TMMOB BAŞKANI SİLİVRİ’DE UMUT 
NÖBETİNDE

Mit tırları hakkında yaptıkları haber nedeniyle tutuklu olarak 
yargılanan Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can 
Dündar ve Gazetenin Ankara Temsilcisi Erdem Gül’e destek 
için Silivri Cezaevi önünde devam eden “Umut nöbeti”nin 
38. günü olan 8 Ocak 2016 Cuma günü TMMOB Yönetim 
Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı ve TMMOB İstanbul İl 
Koordinasyon Kurulu Sekreteri Süleyman Solmaz nöbetteydi.

Gazetecilere Özgürlük Platformu’nun “Özgür Basın İçin 
Ayaktayız” dövizini taşıyan Soğancı, basın özgürlüğünün 
önemine vurgu yaparak, gazetecilerin haberleri yüzünden 
tutuklanmasının kabul edilemeyeceğini söyledi.

TMMOB Yürütme Kurulu ve Oda Başkanlarından oluşan 
heyet, 11 Ocak 2016 tarihinde iktidar yandaşı basın yayın 
kuruluşları, hükümet temsilcileri ve gerici-faşist bir güruhun 
saldırısı ile karşı karşıya bulunan ODTÜ’ye destek ziyareti 
gerçekleştirdi.

TMMOB heyetini, ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet ACAR 
ve ODTÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. H. Nevzat ÖZGÜVEN 
karşıladı.

TMMOB’DEN ODTÜ’YE DESTEK ZİYARETİ
Görüşmede, TMMOB’nin saldırılar karşısında ODTÜ’nün 
yanında olduğu ve dayanışma içerisinde olmaya devam 
edileceği ifade edildi.

ODTÜ Rektörlüğü salonunda gerçekleşen görüşmeye 
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, Yönetim 
Kurulu II. Başkanı Züber Akgöl, Yürütme Kurulu Üyesi Ekrem 
Poyraz, TMMOB Genel Sekreteri Dersim Gül, EMO Yönetim 
Kurulu Yazman Üyesi Hüseyin Önder, FMO Yönetim Kurulu 
Başkanı Abdullah Zararsız, Gıda MO Yönetim Kurulu Başkanı 
Yusuf Songül, HKMO Yönetim Kurulu II. Başkanı Harun 
Reşit Sever, İMO Yönetim Kurulu Başkanı Nevzat Ersan, 
JFMO Yönetim Kurulu Başkanı Şevket Demirbaş, KMO 
Yönetim Kurulu Başkanı Ali Uğurlu, Maden MO. Yönetim 
Kurulu Başkanı Ayhan Yüksel, MMO Yönetim Kurulu 
Başkanı Ali Ekber Çakar, Peyzaj Mim. Odası Yönetim Kurulu 
Başkanı Ayşegül Oruçkaptan katıldı.

Ülkedeki baskıcı düzene karşı halkın sesi olan Birgün 
gazetesi, varlığını sürdürebilmek için başlattığı “Baskılara 
boyun eğmeyen Birgün’e destek ol” kampanyası çerçevesinde 
15 Şubat 2015 tarihinde TMMOB’yi ziyaret etti.

Birgün gazetesi İmtiyaz Sahibi İbrahim Aydın, Yayın 
Danışmanı Barış İnce, Ankara Temsilcisi Yaşar Aydın, 
Ankara İstihbarat Şefi Nurcan Gökdemir’in ziyaretinde 
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, 
Yönetim Kurulu II. Başkanı Züber Akgöl, Yönetim Kurulu 
üyeleri Ekrem Poyraz, Kemal Zeki Taydaş ve TMMOB Genel 
Sekreteri Dersim Gül bulundu.

BİRGÜN GAZETESİNDEN DESTEK VE DAYANIŞMA ZİYARETİ
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“İşyeri Tehlike Sınıfları Listesinin Güncellenmesi” gündemli 
Tehlike Sınıfları Komisyonu toplantısı 19 Ocak 2016 tari-
hinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda gerçekleş-
tirildi. Toplantıya, TMMOB adına Yürütme Kurulu Üyesi 
Mehmet Torun katıldı.

“İŞYERİ TEHLİKE SINIFLARI LİSTESİNİN 
GÜNCELLENMESİ” GÜNDEMLİ TEHLİKE 

SINIFLARI KOMİSYONU TOPLANTISI YAPILDI

PEYZAJ MO. ANA YÖNETMELİĞİNDE 
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR 
YÖNETMELİK RESMİ GAZETE’DE 

YAYIMLANDI

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Peyzaj Mimarları 
Odası Ana Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına 
Dair Yönetmelik 8 Şubat 2016 tarih 29618 sayılı Resmi 
Gazete’de yayımlandı.

ORMAN MÜHENDİSLERİ ODASI ODA 
ONUR KURULU ÇALIŞMA ESASLARI 

VE SERBEST YEMİNLİ MESLEK 
MENSUPLARI DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ 

RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANDI

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Orman Mühen-
disleri Odası, Orman Mühendisliği, Orman Endüstri Mü-
hendisliği ve Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Hakkında 
Kanuna Dair Oda Onur Kurulu Çalışma Esasları ve Serbest 
Yeminli Meslek Mensupları Disiplin Yönetmeliği 17 Şubat 
2016 tarih 29627 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.

SOMA DAVASININ 6. DURUŞMASI 
YAPILDI

Soma’da 301 ma-
den emekçisinin 
hayatını kaybet-
tiği facianın Ak-
hisar Ağır Ceza 
Mahkemesi’nde 
görülen davası-
nın 6’ıncı duruş-
ması 16 Şubat 
2016 Salı günü 
yapıldı.

Tanıkların dinlenmesine devam edilen duruşmaya, TMMOB 
Yürütme Kurulu Üyesi Mehmet Torun, TMMOB İzmir 
İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Melih Yalçın, Maden 
Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Üyesi Ayhan Yüksel 
ile Maden Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Aykut 
Akdemir de katıldı.

“MEKATRONİK SİSTEM UZMANI SEVİYE 6” 
ULUSAL MESLEK STANDARDI İPTAL EDİLDİ

Danıştay 10. Daire, 14.09.2011 tarih ve 28054 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Mekatronik Sistem Uzmanı Seviye 6” 
Ulusal Meslek Standardının iptali istemiyle TMMOB tarafından açılan dava sonucu söz konusu standartın iptali yönünde 
karar verdi.
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KARASU OTOMOTİV İHTİSAS ENDÜSTRİ BÖLGESİ ÇED RAPORUNA İTİRAZ

Karasu Otomotiv İhtisas Endüstri Bölgesinde inşa edilecek üretim tesisine yönelik hazırlanan ve kabul edilen nihai ÇED 
raporuna itiraz edildi.

T.C.
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI
ÇED İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü’ne
Konu: Karasu Otomotiv İhtisas Endüstri Bölgesinde inşa edilecek 
üretim tesisine yönelik hazırlanan ve kabul edilen nihai ÇED 
raporuna itirazlarımızın sunulmasıdır.
1. Bakanlar Kurulu, 11 Nisan 2015 tarih 29323 sayılı Resmi 
Gazete’de itiraza konu yeri Karasu Otomotiv İhtisas Endüstri 
Bölgesi olarak ilan etmiştir.
2. 15 Temmuz 2015 tarihli, Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri 
Enstitüsü Taşınmaz Geliştirme Anabilim Dalı “Karasu Otomotiv 
İhtisas Endüstri Bölgesi Kuruluş Yerinin Çevresel Ekonomik 
ve Sosyal Yönlerden Değerlendirilmesi ve Bölgenin Ekonomik 
Gelişme Sürecine Olası Etkilerine İlişkin Bilimsel İnceleme 
Raporu” 9 akademisyen imzalı “Rapor” hazırlatılmıştır.
3. 03.08 2015 tarihli yazı ile BMC Otomotiv Sanayi. Tic.A.Ş, 
Bilim, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’na “münferit yatırım yeri” olarak 
firmalarına tahsisini talep etmiştir. (1.10.2015 tarihli yazıdan 
anlaşılmaktadır)
4. 01.10.2015 tarihli Bilim, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı BMC 
Otomotiv.San.ve Tic.A.Ş’ye hitaben ÇED gerekli değildir ya da 
ÇED olumlu kararının Bakanlığa sunulmasını istemiştir.
5. Bilim, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 1 Ekim 2015 tarihinde 
anılan yeri “BMC Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ne Karasu 
Münferit Yatırım Yeri olarak Bakanlar Kurulu’na sunulmasına 
karar vermiştir.
6. BMC Otomotiv San. Ve Tic. A.Ş,  Ekim 2015 tarihli ÇED 
Başvuru Dosyası hazırlamıştır.(Çınar Mühendislik ve Müşavirlik 
A.Ş’ce hazırlanmıştır).
7.Ancak dosyada Bakanlar Kurulu’nun tahsis kararı 
bulunmamaktadır.
8. 27 Ekim 2015 tarihinde Halkın Katılımı Toplantısı Karasu’da 
yapılmıştır (tutanak).
9. Halkın Katılımı Toplantısı yapılacağı duyumu üzerine, bu 
toplantının yasal olmadığına ilişkin itirazlarımız aynı gün TMMOB 
temsilcisi tarafından sunulmuştur.
10. 31.12.2015 tarihinde ÇED Raporu sunulmuş ve aynı gün 
Raporun Nihai edildiği ve görüşlerin bildirilmesi konusundaki 
duyuru askıya çıkarılmıştır. 
Yukarıda sunulan çalışma trafiğinin objektif, nesnel ve hukuksal 
olmadığı aksine, subjektif tercihlerin bu acele işlemlere gerekçe 
yapıldığı anlaşılmaktadır. Özellikle 7 Haziran-1 Kasım tarihleri 
arasındaki işlemler gözönüne alındığında, %70’i kamu arazisi olan 
itiraza konu yerin bir şahsın şirketine tahsisi Bakanlığın dolayısıyla 
TBMM’den onay almamış Hükümetin rutin iş ve işlemleri olarak 
gözükmemektedir. Dosya içerisinde BMC A.Ş dışında tahsis 
talebinde bulunan olup olmadığı anlaşılamamaktadır. Dosyadaki 

verilerden yalnızca kişiye özel bir karar ve tahsis yönünde Bakanlar 
Kurulu’nun mutabık kaldığı anlaşılmaktadır.
Sürece ilişkin yanıt bekleyen belirsizlikler:
1. Endüstri Bölgesi olarak ilan edilen yer daha önce iki kez Serbest 
Bölge olarak bir şirkete tahsis edilmiş ve iki kez de yargı tarafından 
ipatl edilmiştir. Yargı kararı niçin görmezden gelinmiştir?
2. 1/100.000., 1/25.000. ölçekli planlar ve Endüstri Bölgesi 
ilanı dava konusu yapılmış iken, bu davaların sonucu niçin 
beklenmemiştir?
3. Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Taşınmaz Geliştirme 
Anabilim Dalı ismi kullanılarak 9 akademisyen imzalı Rapor kim 
tarafından hangi amaçla ve ne zaman hazırlatılmıştır?
4. Bu rapor, Çınar Mühendislik ve Müşavirlik A.Ş’nin  hazırladığı 
başvuru dosyasına ve nihai ÇED Raporuna nasıl girmiştir? 
Bu soruların yanıtları, kamu yararı ve hizmet gerekleri ölçütünün 
nasıl kullanıldığını ortaya koyacağından, heba edilen toplumsal, 
sosyal ve çevresel değerin mi yoksa bireysel kazancın mı öncelikli 
olduğunu anlamamıza olanak verecektir.
Genel açıklama
İnsanın varoluşu ile doğada varolan çevre hakkı da varlık 
kazanmaktadır. Çevre hakkı, hem herkesin hakkıdır, hem de 
gelecek kuşakların hakkıdır. Çevre hakkının varlığı, insan 
haklarının temelini oluşturmaktadır. 
Temel insan hakkı olarak “Çevre Hakkı”, Anayasanın “Temel 
Haklar ve Ödevler” başlığı altında, “Sosyal ve Ekonomik Haklar ve 
Ödevler” arasında sayılmaktadır. Anayasanın 56 ncı maddesinde, 
herkesin sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahip 
olduğu, çevreyi geliştirmenin, çevre sağlığını koruma ve çevre 
kirlenmesini önlemenin Devletin ve vatandaşların ödevi olduğu 
belirtilmektedir.
Çevre Kanununun 2 nci maddesinde çevresel etki değerlendirmesi; 
”Gerçekleştirilmesi plânlanan projelerin çevreye olabilecek 
olumlu ve olumsuz etkilerinin belirlenmesinde, olumsuz yöndeki 
etkilerin önlenmesi ya da çevreye zarar vermeyecek ölçüde en 
aza indirilmesi için alınacak önlemlerin, seçilen yer ile teknoloji 
alternatiflerinin belirlenerek değerlendirilmesinde ve projelerin 
uygulanmasının izlenmesi ve kontrolünde sürdürülecek çalışmalar” 
olarak tanımlanmaktadır.
ÇED Yönetmeliğinde ise, proje sahibi tarafından sunulan 
ÇED raporunun, özel formata uygunluğu ve belirlenen çalışma 
grubunda yer alması gereken meslek uzmanlarınca hazırlanıp 
hazırlanmadığı hakkındaki incelemenin Bakanlık tarafından 
yapılacağı, ÇED raporunun özel formata uygun olmadığı ve/
veya belirlenen çalışma grubunca hazırlanmadığının anlaşılması 
halinde, bu hususların yerine getirilmesi için ÇED raporunun proje 
sahibine iade edileceği hükmü yer almaktadır.
Ayrıca, önleyicilik ilke ve ihtiyat ilkesinin varlığının uygulamada 
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hayat bulup bulmadığının tespiti için gerek raporların 
hazırlanmasında, gerek bu raporların incelenmesinde ve gerekse 
yatırımın tüm aşamalarının denetlenmesinde yeterlik konusu 
önem kazandırmaktadır.
ÇED nin çevre hukukunun bütün esaslarının uygulanmasını 
ve genel menfaat amacının sağlanmasını gerektiren yegane 
bir süreç olduğu gerçeği karşısında; buna göre davranılmasını 
gerektiği hem yasa gereği, hem de Anayasa Mahkemesi’nin 
kararı gereğidir.  Anayasa Mahkemesi’nin Çevre Kanunu’nun 
2006 değişikliğiyle ilgili kararının ÇED’nin önleyicilik ilkesinin 
gerçekleşmesi açısından önemini vurgulaması karşısında da bir 
tartışma olmaması gerekir. 
Gerek Nihai ÇED Raporunda gerekse “Bilimsel Rapor”da Çevresel 
Etki Değerlendirmesinin ÖNLEYİCİLİK İLKESİNE uygun 
yaklaşımlar içermediği, Raporların kendi içinde çelişkili olduğu 
üç günlük incelememizde öne çıkan husular olduğu saptanmıştır 
(Detaylı irdelememezi daha sonra bir rapor olarak kamuoyuna ve 
Bakanlığınıza sunacağız).
İnsanın varoluşu ile doğada varolan çevre hakkı da varlık 
kazanmaktadır. Çevre hakkı, hem herkesin hakkıdır, hem de 
gelecek kuşakların hakkıdır. Çevre hakkının varlığı, insan 
haklarının temelini oluşturduğu gerçeğinden hareket etmek 
gerektiği açıktır.
Endüstri Bölgesi sahasının batısında “Acarlar Gölü ve Longoz 
Ormanını kapsayan alan” yer almaktadır. Acarlar Gölü ve 
Longoz Ormanını kapsayan alan, Bursa Kültür ve Tabiat 
Varlıklarını Koruma Kurulunun 25.06.1999 gün ve 6265 sayılı 
kararı  ile “1. Derece Doğal SIT” alanı ilan edilerek tescil edilmiş 
ve koruma altına alınmıştır. 
Endüstri Bölgelerinin kuruluş amaçları 4737 sayılı Endüstri 
Bölgeleri Kanunu’nda açıkca belirtildiğine, endüstri bölgeleri  
yatırım ve üretimi artıracak bölgeler olduğuna göre; bu 
bölgelerde kurulan sanayi tesisleri, altyapı tesisleri,  konut 
alanları, arıtma tesisleri, atık bertaraf tesisleri, fabrikalar, yollar, 
limanlar gibi tesislerin, inşai ve endüstriyel faaliyetlerin doğayı, 
çevreyi ve ekosistemi yok edeceği açıkça ortadadır. 
NİHAİ ÇED RAPORUNA İLİŞKİN 
DEĞERLENDİRMELERİMİZ
1. Karasu Ekosistemi bir bütün olarak ele alınmamıştır.
Bildiğiniz üzere, Karasu kıyı kesiminin tamamını oluşturan kumul 
kuşağı bütün bir ekolojik sistemdir. Kumul ekosostemi hassas 
ekosistemler içinde olup karasu kıyı kumul ekosistemi Türkiye’de 
kesintisiz uzanan en uzun kumul ekosistemidir.  Akarsuların su 
rejimi, getirdiği materyal ve denizel koşulların birlikte oluşturduğu 
özgün coğrafi koşullar ile oluşan akarsuların kumullar tarafından 
Karadeniz’e akışının engellenmesi sonucu; sulak alan,  zemin 
suyunun mevsimsel değişimine bağlı oluşan sucul habitatlar ve 
subasar orman topluluklarıyla bağlantılı Acarlar Gölü meydana 
gelmiştir. Bu özgün coğrafi yapıya bağlı olarak ortaya çıkan flora ve 
faunanın varlığı bu özgün koşulların devamına bağlıdır. Özellikle 
zemin suyunun mevsimsel değişimini etkileyecek müdahalelerin 
kumul ekosistemin bütüncüllüğünü bozması kaçınılmazdır. Kumul 
ekosisteminin herhangi bir yerinde yapılacak müdahale, hele ki 

teknik altyapı standartlarına uyumu zorunlu olan bölgesel hatta 
ülke ölçeğinde bir sanayi kullanımının etkilememesi mümkün 
değildir. Sanayi yapıları ile ağır tonajlı araçlar için yapılacak 
ulaşım yolları ve her türlü yapılaşma için zemin suyunun drene 
edilmesi, zemin stabilitesinin sağlanması, teknik ve yasal güvenlik 
koşullarının sağlanması teknik ve yasal zorunluluktur. Ayrıca 
sanayi bölgesinin beraberinde getireceği yan sanayi yatırımları da 
bölgede yer seçmek isteyeceğinden, bölge yoğun yapılaşma baskısı 
ile de karşı karşıya kalacaktır. Malum olduğu üzere ülkemizin 
birçok yerinde kontrolsüz olarak yaşandığı gibi sanayi yatırımının 
yapıldığı bölge çekim merkezi haline gelecektir. 
Her iki rapora dayanak oluşturan gerekçelerin tamamının yasal 
statü üzerine temellendirildiği görülmektedir. Kumul ekosistemin 
etkilenmeyeceği belirtilmemekte, yasal statüler üzerinden 
değerlendirme yapılarak ilgili sözleşme yada kanun kapsamında 
alan bulunmamaktadır denilmektedir. 
Oysa Yapı ve tesislerin kurulacağı sahanın büyük bir bölümü kumul 
alanlardan oluşmaktadır. Bu kumullar, Acarlar Gölü ve Longoz 
Ormanını kapsayan alanın oluşmasını sağlamıştır. Kumul alanlar 
üzerine kurulacak yapı ve tesisleri ile bu alanların topoğrafyası 
değişeceği, kumulların geçirgen yapısı ile deniz suyu ile karasal 
ortamdaki tatlısuyun mevsimsel periyottaki değişimine bağlı olarak 
ortaya çıkan hassas ekosistemin yok edileceği ortadadır.  
2. Gerek ÇED Başvuru Dosyasının gerekse Nihai ÇED 
Raporunun ana temelini oluşturan Ankara Üniversitesi Fen 
Bilimleri Enstitüsü Taşınmaz Geliştirme Anabilim Dalı Raporu, 
çevresel değerlerin bilimsel ve objektif değerlendirilmesini 
yapan bir yaklaşıma sahip değildir. 
Bu raporu hazırlayanlar arasında bölge plancısı ve şehir 
plancısı uzmanları olmamasına karşın kendi uzmanlık alanları 
dışında  1/100.000 ve 1/25.000 ölçekli plan ve plan notlarını 
değerlendirmişler ve endüstri bölgesi ilanının doğru bir karar 
olduğu sonucuna varmışlardır. Ayrıca, aralarında çevre, metoroloji 
ve orman mühendisi de bulunmamaktadır. Taşınmazı yalnızca 
ekonomik değer olarak algılayan ve değerlendiren bir kurulun, 
doğal varlıkların korunmasını bir değer olarak görmeleri ve sosyal 
bellek yönünden bir değerlendirme yapmaları beklenemez. Bu 
nedenle, çevresel değerler konusunda bir duyarlılığı ve bu yönde 
bir çalışmayı hedef almamış bir raporun Nihai ÇED Raporuna 
dayanak olması kabul edilemez. 
Kaldı ki, Raporda bu çalışmanın bir ön çalışma olduğu,  
ekosistem tabanlı ÇED çalışmasının yapılması ve bölge içindeki 
bütün yapılarda öngörülen çalışmalaın tamamlanması ve 
sonuçlarına dayalı kesin fizibilite çalışmasının tamamlanmasının 
gerekli olduğunu belirtmişlerdir (Rapor sayfa 153). Yani bu 
rapor bir fizibilite çalışması dahi değildir.
3. Nihai ÇED Raporuna esas saha çalışması yetersizdir.
Nihai ÇED Raporuna dayanak ve altlık oluşturan “Bilimsel Rapor” 
un öngördüğü kesin fizbilite çalışmasını Çınar Mühendislik, 
Müşavirlik A.Ş. yapmamıştır. Bu firma yalnızca ÇED formatını 
kotarmaya çalışmıştır. Kesin fizibilite çalışmasının sahada 2 
günlük çalışma ile olmayacağı açıktır.  Bu bölge, ÇED formatını 
ve sürelerini aşan bir çalışmayı haketmektedir. Öyle ki, iki rapordan 
biri bölgenin 1. derecede deprem bölgesi olduğunu söylerken, diğeri 
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2. derece deprem bölgesi demektedir. Biri kuş yolu üzerinde derken 
diğeri kuş yolunda olmadığını söylemektedir. Her iki Raporu 
hazırlayan kurullar, bölgede inceleme yapmamışlar, kamu kurum 
ve kuruluşlarının, yayınların ortaya koyduğu değerler ve sayılar 
üzerinden bir değerlendirme yapmışlar ve bu yayınları kes-yapıştır 
yöntemiyle rapor hazırlamışlardır.  
Gerek “Bilimsel Rapor” gerekse Nihai ÇED Raporu çevre 
hakkını kamusal menfaat yönünden değerlendirme kaygısı ve 
perspektifinden yoksun olduğundan,  çevre hakkı ile ilgili ulusal 
mevzuat ve uluslararsı tüm sözleşmelere aykırı sonuçlar ortaya 
koymuşlardır.  
3.1) Kuş Göç Yolu
ÇED raporunun 108. Sayfasında tesisin yapılacağı alanın 
kuş göç yolu üzerinde bulunmadığı iddia edilirken; Ankara 
Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsünün hazırlamış olduğu 
raporun 46. Sayfası 4.1.4 Kuşlar başlığı altında
“Bölge çok sayıda yerli ve üreyen kuşları barındırmasının yanında, 
çalışma alanının büyük göç yolu üzerinde bulunmasından 
ötürü civarda çok sayıda kuş türü, bunların göçleri sırasında 
gözlenmektedir. Endüstri Bölgesi alanı ve çevresinde saptanan 
kuş türleri, göçmenlik durumları ve koruma statüleri, aşağıdaki 
çizelged özet olarak listelenmiştir (Çizelge 20)” 
denmektedir.
3.2) Mini Termik Santral
Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsünün hazırlamış olduğu 
raporun 146. Sayfası vii maddesi altında 
“Ancak kuruluş yeri ve yakın çevresinin doğal özellikleri ve 
değeri ile yerel halkın çevre duyarlılığı dikkate alınarak Endüstri 
Bölgesi’nde bacasız olarak nitelendirilebilecek sanayi dallarında 
yatırım yapılmasına izin verilmesi zorunludur. Bölge içinde entegre 
demir-çelik fabrikaları (ark ocaklı çelik tesisleri, haddehaneler 
gibi), termik santraller, rafineri, çimento tesisi, petro-kimya 
tesisleri ve benzeri yüksek kirlilik açığa çıkaran sektörler yerine 
ekolojik dengeyi tehdit etmeyen ve katma değeri oldukça yüksek 
nitelikli üretim faaliyetlerine (otomotiv ve otomotiv yan sanayi 
gibi) yönelik yatırımlara bölgede yer verilmesi uygun olarak 
mütalaa edilmektedir.”
denmektedir.
ÇED raporunun 169. Sayfası iii.9.a maddesi altında tesisin ısıtma 
ve prosesi için 8721 kcal/m3 alt ısıl değerinde saatte 1281 m3 
doğalgaz harcanacağı belirtilmiştir.
Bu doğalgaz miktarının enerji üretimi için kullanılacağı 
varsayıldığında elde edilecek
Termal enerji: 12,8 MWsa 
veya
Elektrik üretimi: 5,5 MW
olacaktır.
Bu rakamlar söylendiği gibi bacasız olarak nitelendirilebilecek bir 
tesis değil mini bir doğalgaz çevrim santrali veya termik santral 
olarak nitelendirilebilir.

3.3) Santralin uygunluğu
Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsünün hazırlamış olduğu 
raporun 143. Sayfası ii. maddesi altında 
“İnceleme sonuçlarına göre Bakanlık tarafından Endüstri Bölgesi 
ilan edilmesine yönelik olarak mevzuatın amir hükümlerine göre 
yapılması gereken bütün çalışmalar ve ilgili kurum görüşlerinin 
alındığı ve ilgili kurum görüşlerinin analizinden söz konusu 
yerde Endüstri Bölgesi ilan edilmesinin ulusal çevre mevzuatı ve 
özellikle uluslararası çevre koruma sözleşmeleri ve protokollerine 
aykırı yönünün olmadığı, bölge sınırları içinde imar planı ve 
altyapı yatırımlarının fiilen gerçekleştirilmemiş olması nedeni 
ile yapı yoğunluğu ve alandaki faaliyetlerin neden olabileceği 
baskı ve kirlilik yükünün kesin olarak değerlendirilmesinin 
mümkün olamayacağı, söz konusu bütün hususların ÇED 
raporu sürecinde dikkate alınarak koruma-kullanım kararlarının 
tespit edilmesinin zorunlu olacağı vurgulanmalıdır” denmektedir. 
Burada yapılan vurgudan da anlaşılacağı üzere, “yapı yoğunluğu 
ve alandaki faaliyetlerin neden olabileceği baskı ve kirlilik 
yükünün kesin olarak değerlendirilmesinin” koruma-kullanım 
kararlarının tespit zorunluluğu ÇED Raporunda açıklığa 
kavuşturulmamıştır. 
BMC A.Ş’nin sahibi Ethem Sancak’ın yerel basında çıkan 
beyanatlarına göre yapılması planalanan tesislerde 10. 000 kişi 
çalışacağı, “Bilimsel Rapor” da 3.000., ÇED Raporunda 4.000. kişi, 
nakliyat ve yan  işlerde bu sayının daha artacağı belirtilmektedir. 
İstihdam sayıları birbirini tutmamakta olup, istihdam edenler ve 
aileleri düşünüldüğünde Etkem Sancağın deyimiyle Karasu bir il 
nüfusuna sahip olacaktır. Bu kadar yoğun nüfus artışının davet 
edildiği bölgede nelerin yok olacağının senaryosu yapılmamıştır.
3.4) Emisyon değerleri
ÇED raporu 172. Sayfa VOC (uçucu organik bileşikler) limitinin 
Çevre Bakanlığı mevzuatı gereği baca çıkış limit 20 miligram/m3 
olarak belirtilmiştir. 
Sayfa 173 ve 174 Tablo III 9.a.5 altında belirtilen 32 bacanın 
27’sinin çıkış değerlerinde VOC değerlerinin 100 miligram/m3 
değerinin üzerinde olduğu gözlenmektedir.
Bu değerlerin baca çıkış limit değerlerinin altına indirilmesi için 
baca gazının 850 derecede yakılarak %95 bertarafı öngörülürek 
limit değerlerinin altına indirildiği anlaşılmaktadır. Bu yakma 
işlemi için sayfa 179’da tanıtımı yapılan RETOX sisteminin 
kullanılacağı belirtilmiştir.
RETOX sistemi ile atık gazın ısıtılarak VOC bertarafı için ne kadar 
doğalgazın harcanacağı raporda hesaplanmamıştır ve dolayısıyla 
emisyon değerlerinde ve debisinde göz önünde bulundurulmadığı 
görülmektedir.
Tesiste gaz arıtma ile ilgili bir şema bulunmamaktadır ve Sayfa 173 
ve 174’de belirtilen bacaların ayrı ayrı mı yoksa birleştirilerek mi 
RETOX sistemine tabi tutulacağı belirtilmemiştir.  
RETOX sisteminden sonra çıkan gazın sıcaklığı belirtilmemiş ve 
hesabı gösterilmemiştir. Baca gazı çıkış sıcaklığı bilinmeden  Sanayi 
Kaynaklı Hava Kirliğinin Kontrolü Yönetmeliğine göre baca 
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yüksekliği ve çapının belirlenmesi mümkün değildir. Ayrıca baca 
yüksekliği ve sıcaklığı bilinmeden EK-8 ‘de bilgisayar özeti verilen 
modellerin nasıl yapıldığı anlaşılamamıştır ve inandırıcı değildir. 
Sayfa 177 Tablo III.9.a.7 altında doğru parametrelerin 
girildiği tartışılır modelleme ile Çevre Bakanlığının değerleri 
karşılaştırılmıştır. Bu değerler genelde insan sağlığının korunması 
için belirlenmiş olup, tesisten çıkacak VOC ve NOx bileşiklerinin 
reaksiyona girerek yer-seviyesi ozon oluşumuna ne kadar katkıda 
bulunacağı ve oluşacak ozon seviyesinin hangi bitki ve canlılara 
zarar vereceği üzerine hiçbir çalışma bulunmamaktadır. Oysa ki 
20 ppb üzerinde yer-seviyesi ozon seviyesinin buğday, pamuk gibi 
dayanıklı tarım ürünleri ve bitkilerde bile verim düşmesine neden 
olduğu yıllardır bilinmektedir. Tabloda kısa vadeli VOC ve NOx 
değerlerinin 20 ppb’nin üzerinde görünmektedir.
Ayrıca işletme esnasında sahaya girip çıkacak ve/veya testi 
yapılacak araçlardan çıkacak toz ve emisyon değerleri de hesaba 
katılmamıştır.
Sayfa 182’de tesisten bölgeye yayılacak CO2 miktarının 4735,6 
ton/yıl olduğu belirtilmiştir. Ancak tek noktadan yayılacak bu 
miktarın (eksik hesaplandığını düşünmekle beraber) etraftaki 
başta kuşlar olmak üzere canlıları nasıl etkileyeceği üzerine 
herhangi bir çalışma ve modelleme raporda yer almamaktadır.
3.5) Flora ve Fauna
Flora ve fauna açısından arazi gözlemlerinin 2015 yılının Kasım 
ayında iki gün süre ile yapıldığı belirtilmektedir.  Flora ve Fauna 
bakımından bu kadar önemli olan bir bölgenin sadece bir yılın bir 
ayına ait iki gün ile ortaya konması mümkün olup olamayacağına 
ilişkin değerlendirmenin mutlaka yapılması gerekir. Kaldı ki, 
mevsimlere ve hava koşullarına bağlı olarak da canlı hareketlerinin 
değiştiği açıktır. Bu anlamda bakıldığında, bu bölüme ilişkin 
değerlendirmenin sadece formatı tamamlamak adına yapıldığı 
açıkça anlaşılmaktadır.  (ÇED Raporu II.5.)
3.6) Kullanılan Meteoroloji İstasyon Verileri:
Proje alanına çok daha yakın olan Karasu Meteoroloji İstasyonu 
verileri   yerine 2007-2014 yılı arası veriler yeraldığından 
Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile yapılan görüşmeler neticesinde 
proje sahasının doğusunda bulunan  Akçakoca Meteoroloji 
İstasyon verileri ölçüm periyodu dikkate alınarak tercih edildiği 
belirtilmektedir. Sayfa 124’ te fevk hadiselerinde ise Sakarya ve 
Karasu İstasyonu uzun yıllar fevk hadiselerinin kullanılmış olması 
bu durumun çelişkisini de açıkça ortaya koymaktadır. 
Oysa her tür faaliyet için mümkünse faaliyet alanında meteoroloji 
ölçüm istasyonu kurulup çalıştırıldıktan sonra meteorolojik 
değerlendirmelerin yapılması istenir.
Karasu meteoroloji istasyonunun verileri 2007 yılından itibaren 
olduğu belirtilmesine rağmen  ve fevk hadiselerinin 1977 yılında 
yer almasına rağmen işleme alınmaması  büyük bir eksikliktir. 
(ÇED Raporu II.6.) 
Sayfa 125 te Akçakoca Meteoroloji istasyonu na ait uzun yıllar 
meterolojik verilerden Esme Yönüne göre  rüzgar yönü doğrulaması 
sadece 2013 yılına göre yapılmıştır. Bu seçimin neye göre yapıldığı 
ve/ veya diğer verilerin doğrulamasının neden yapılmadığı belirsiz 
ve anlaşılabilir değildir. 

3.7) Taşkın önleme ve drenaj ilgili işlemler başlığında;

Okçular deresinde ve çevresinde talkınlar oluşmakta olduğu 
belirtilerek zeminin kumlu olmasından dolayı taşkın sularının 
hızlı direne olacağından söz edilmektedir. 

Oluşacak bir taşkının hızlı direne olması yönünde bir ifade, 
taşkına ilişkin teknik anlamda yeterli olmayacağı gibi oluşacak 
taşkının etki alanına ilişkide bir bilgiyi ortaya koyamamaktadır.  Bu 
anlamda taşkına ilişkin taşkın debi ve hacim değerleri ile taşkının 
etki alanı ortaya konmadan teknik anlamda yeterli olmayan sözel 
ifade ile geçiştirilemez. Taşkın çalışmasının eksik olduğu açıkça 
belirgindir. Arazinin topoğrafik yapısı dikkate alınarak söz konusu 
dere taşkınlarının incelenmesi gerekir. (ÇED Raporu III.4.)

3.8) Modellemede Kullanılan Meteorolojik Veriler

Modellemede Akçakoca verilerinin işlenmesi sonucu 2013 yılına 
ait verilerin kullanıldığı belirtilmektedir.

Oysa  proje alanına çok yakın olan Karasu Meteoroloji 
İstasyonunun 2007-2014 yıllarına ait verileri mevcuttur. Bu 
verilerin gerektiğinde Akçakoca Meteoroloji istasyonu ile işleme 
tabi tutularak kullanılması mümkündür.  Bu anlamda proje 
alanına çok yakın olan Karasu istasyonunun dikkate alınmaması 
çok büyük bir eksiktir.

Toz dağılım modellerinde ise, ana seviye sondaj verisi olarak sadece 
İstanbul Meteoroloji İstasyonunun sondaj verilerini dikkate almak 
eksik işlemdir. Bu değerlerin diğer sondaj istasyonları ile işleme 
tabi tutulduktan sonra kullanılması gerekir.  Çünkü iklim olarak 
İstanbul İle Karasu belirgin farklılıklar göstermektedir. Özellikle 
kent etkisi dikkate alındığında bu etki daha da belirginleşmektedir.

3.9) Toprak Varlığı Değerlendirmesi

Toprağın sadece III. Sınıf ve VII. Sınıf toprak grubu olarak 
sistemin bütününden ayrıştırılması ekosistemin bölüştürülmesi 
anlamına gelmektedir. Bu anlamda bakıldığında sadece proje 
alanının toprak yapısı ayrıştırılarak değerlendirme yapılması 
doğru değildir.

Halkın katılımı toplantısı için eklenen katılım belgesinde sadece 
57 kişinin imzası bulunmaktadır. Oysa bu katılımcıların 33’ü çeşitli 
kamu kurum kuruluşları ve ÇED firması ve BMC görevlilerinden 
oluşmaktadır.  Bölge özelliği ve demografik yapı olarak ele 
alındığında bu katılımın işlevsel olmadığı özellikle tartışılması 
gereken bir konudur.  

Sonuç olarak;  Gerek çevresel, gerek ekonomik ve sosyal yönden 
gerçekleri ortaya koymayan, bilimsel veri ve doğrulamalardan 
uzak, ısmarlama raporlara dayalı NİHAİ ÇED raporunu 
kamu yararı açısından kabul etmek olanaklı olmadığından, 
itirazlarımızın kamu menfaati dikkate alınarak incelenmesini 
talep ediyoruz. 

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

Dersim GÜL
Genel Sekreter
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Ekmek, su, toprak kadar ihtiyaç olan barış şiarı yasak 
ilan edildi, savaşın bitmesinin dillendirildiği alanlar suç 
mahallerine, dillendiren kişilerse vatan hainine dönüştürüldü.

Bir sabah uyandık ve kürsülerden ülkemizin aydınlarının 
suçlu ilan edildiğini öğrendik. Daha bu şoku atlatamadan 
ertesi sabah aydınların evlerine girildiğini, akademisyenlerin 
gözaltına alındığını, iş yerlerinin arandığını, kimisinin işten 
atıldığını, uzaklaştırıldığını, kimisine soruşturma açıldığını 
öğrendik. Tam 1128 akademisyen iktidardaki siyasilerin hedefi 
haline getirildi.

Yetmedi, siyasi iktidar her fırsatta kendi ideolojisini 
savunmayan herkesi suçlu ilan ederken, elleri kanla yıkanmış 
tetikçiler, kan denizleri yaratacağını açıkça ilan ederek 
iktidara destek olacaklarını açıkladı.

Siyasi iktidarlar asla kabul etmese de özgür düşünen, üreten, 
öğrenen, öğreten, eleştiren insanlar bir şey söylüyorsa bu işte 

SAVAŞA KARŞI BARIŞI SAVUNACAĞIZ!

“Çocuğun gördüğü düştür barış. 
Ananın gördüğü düştür barış. 
Ağaçlar altında söylenen sevda sözleridir barış. 

Akşam alacasında, gözlerinde ferah bir gülümseyişle döner ya baba 
elinde yemiş dolu bir sepet; 
ve serinlesin diye su, pencere önüne konmuş toprak bir testi gibi 
ter damlalarıyla alnında... 
barış budur işte…” Yannis RİTSOS

Ama bugün en çok çocuklar hasret barışa,

Ama bugün en çok anneler hasret barışa, kardeşler, yoldaş-
lar, Kürtler, Türkler, Araplar, Süryaniler ve daha niceleri. 
Aylardır barışa aç yaşıyoruz. Aylardır kulaklarımızda çığlık 
sesleri, burunlarımızda kan kokuları, tenlerimize yapışan kir, 
ağızlarımızda yanık duman tadı hissetmekten yorulduk. Biz 
artık barış istiyoruz. Sokaklarımızda, düşlerinde barışı gören 
çocuklarımızın oyun çığlıklarını duymak istiyoruz. Barışın 
çocukların düşlerinde kalmamasını istiyoruz.

Geçtiğimiz dönem çok karanlık, topraklarımızın yarısı bomba-
lamalara, katliamlara, ölümlere tanık olurken siyasi otoriteler 

bir iş var demektir. Toplumun yararı, geleceği için aydınlar 
ısrarla barış diyor, barış istiyor. Ama gerçekler iktidarların asla 
kabul etmedikleri şeylerdir. Bu yüzden saldırır, sindirmeye 
çalışır, yok etmek ister.

Soruyoruz; hangi vicdan bombalamaların, çatışmaların altında 
ölen insanlar için sessiz kalabilir? Hangi vicdan ekmeği, işi, 
sağlığı hatta yaşamı gasp edilen kentleri görmezden gelebilir?

Biz bu durumu kabul etmiyoruz. Aydınların, gazetecilerin, 
yazarların, insanların yaşadıkları bu zulümlere ortak 
olmayacağımızı bir kez daha ilan ediyoruz.

TMMOB’li kadınlar olarak bizler de; 1128 akademisyen 
için yürütülen linç kampanyasını reddediyor, bizde “İnadına 
Barış” diyoruz.

Barış demek suç ise bizde bu suçu işlediğimizi ilan ediyoruz.

TMMOB KADIN ÇALIŞMA GRUBU: “SUÇA ORTAK OLMAYACAĞIZ” DİYEN 
AKADEMİSYENLERİN YANINDAYIZ!

TMMOB Kadın Çalışma Grubu, “Akademisyenler Bildirisi” ile ilgili tartışmalar üzerine 28 Ocak 2016 tarihinde bir 
açıklama yaptı.

her gün yeni demeçlerle karanlıkları daha karanlık yapmaya, 
umutları daha çok karartmaya çalışıyor.

Bu savaştan en çok da çocuklar, kadınlar yara alıyor, ölüyor. 
Bizler artık böyle yaşamak istemiyoruz. İnanıyoruz ki örgütlü 
gücümüzle bu durumun karşısında bir ses bir nefes olabilir, 
çığlıklarımızı daha gür çıkarabiliriz.

Korku duvarlarının her gün bir basamak daha yükseldiği ülke-
mizde, birlikte mücadele ederek o duvarları yıkabiliriz.  Hep 
birlikte güçlü bir şekilde bağırırsak bu savaşı durdurabiliriz. 
Bizler artık nereden geldiği belli, faili ve tetikçileri gün gibi 
ortada olan bombaların hedefi olmak istemiyoruz. Bizler sokak 
ortasında ellerimizde beyaz bayraklarla vurulmak istemiyoruz. 
Bizler çocuklarımızın öldürülmesini, sakat kalmasını, vicdan-
larının ve ruhlarının yara almasını, geleceğe dair düşlerinin 
kararmasını istemiyoruz.

TMMOB’li kadınlar olarak bizler; sokağa çıkma yasaklarının 
bir an önce bitmesini, insanların sağlık, eğitim, barınma, 
yiyecek ve en önemlisi yaşam haklarını bir an önce yeniden 
kazanmasını, cenazelerini bile defnedemeyen insanların güzel 
günlere bir an önce kavuşmasını istiyoruz.

TMMOB’li kadınlar olarak bizler Savaşa karşı barışı savunu-
yoruz ve savunacağız.

TMMOB KADIN ÇALIŞMA GRUBU: SAVAŞA KARŞI BARIŞI SAVUNACAĞIZ!

TMMOB Kadın Çalışma Grubu, 29 Ocak 2016 tarihinde bir açıklama yaptı.
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Denetleme Tarihi               : 12 Şubat 2016
Denetleme Dönemi           : 01 Kasım 2015 – 31 Ocak 2016
Denetlemeye Katılanlar:     Ramazan TÜMEN, 
   Cemalettin SAĞTEKİN, 
   A.Kirami KILINÇ, 
   Abdullah MELİK, 
   Köksal ŞAHİN

Kurulumuz yapmış olduğu toplantıda; Oturum Başkanlığına 
Abdullah Melik’i, Oturum Yazmanlığına A.Kirami KILINÇ’ı 
seçmiştir. Denetleme sırasında TMMOB Sayman Üyesi 
Bahattin ŞAHİN ve Muhasebe Görevlisi İhsan AYDIN’dan 
mali konularda gerekli bilgiler alınmıştır.

Denetleme Kurulumuz aşağıda belirtilen hususları tespit 
etmiştir.

1- Yönetim Kurulu Karar Defteri incelemesinde;

a. 01 Kasım 2015 – 31 Ocak 2016 tarihleri arasında 5 (Beş) 
toplantı yaptığı ve 45 (Kırkbeş) karar aldığı,

b. Yönetim Kurulu kararlarının usulüne uygun olarak alındığı 
ve imzalandığı,

görülmüştür.

2- Kasa incelenmesi;

12 Şubat 2016 tarihi saat 12.00 itibariyle yapılan kasa 
sayımında, kasada 11 Şubat 2016 tarihinden devreden 
4.459,64.-TL (dörtbindörtyüzellidokuz Türk Lirası altmışdört 
Kuruş) bulunduğu, bu rakamın muhasebe kayıtları ile 
uygun olduğu ve TMMOB 43.Dönem Bütçe Uygulama 
Esasları Yönetmeliği’nin 10. maddesine titizlikle uyulduğu 
görülmüştür.

3- Demirbaş Defteri incelemesinde;

Demirbaş Defteri’nin usulüne uygun ve düzenli şekilde 
tutulduğu görülmüş ve imzalanmıştır.

4-Banka Hesapları incelemesinde;

Banka mevcutlarına ilişkin hazırlanan tutanak EK-1 dedir.

5- Çek – Senet  Hesapları incelenmesinde;

Çek ve senetlerin hesaplarına ilişkin hazırlanan tutanak 
EK-1 dedir.

6- Defter ve Muhasebe kayıtlarının incelenmesinde;

Muhasebe kayıtlarının ve defterlerin usulüne uygun, titiz 
ve düzenli şekilde tutulduğu görülmüştür.

7- Oda Ödentileri;

Yapılan incelemede TMMOB 43. Dönem Bütçe Uygulama 
Esasları Yönetmeliği’nin 2.maddesi gereğince yapılan 
ödemelerin gerçekleşme durumlarını gösteren tabloların 
Odalara düzenli olarak gönderildiği görülmüştür.

8- Diğer Hususlar;

a- TMMOB TEOMAN ÖZTÜRK Öğrenci Evi ve 
Sosyal Tesisi ile ilgili olarak, kati kabulün yapılması, 
yüklenici firmanın yükümlülüklerinin kontrolü sonucunda 
teminatlarının kapatılması,

b- Birlik kasasında bulunan Kimya M.O., Çevre M.O. 
ve Peyzaj Mim. O. ‘larına ait senetlerin uzun vadeleri 
nedeniyle, senetlerde belirtilen tutarların borç olarak 
kaydedilmesine, borçlarının tahsili için Birlik Yönetim 
kurulunun uygun bulacağı ödeme planlarının anılan 
odalardan istenmesine,

c- Kurulumuz 28 Kasım 2015 tarihli 5. Toplantısında 
almış olduğu karar sonrasında, Çevre Mühendisleri Odası 
ödemelerinde bir gelişme görülmemiş olup, 31 Mart 2015 
tarihi sonrasını kapsayan bir denetleme raporu Birliğimize 
ulaşmamıştır. Anılan toplantımızda alınan kararın TMMOB 
Yönetim Kurulu’na tekrar önerilmesine,

karar verildi.

TMMOB 43. DÖNEM 6. DENETLEME KURULU RAPORU
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Ocak 
- Şubat

2016

TMMOB Güncesi

04 Ocak 2016 Pazartesi

• TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı TM-
MOB adına sekretaryası Elektrik Mühendisleri Odası tara-
fından 03-05 Aralık 2015 tarihlerinde “Enerjide Toplumsal 
Yarar ve Kamusallık” ana temasıyla düzenlenen 10. Enerji 
Sempozyumu’na katılarak açılış konuşması yaptı.

05 Ocak 2016 Salı

• TMMOB Jeotermal Kongresi ile ilgili düzenleme kurulun-
da yer alan Oda temsilcileri ile toplantı yapıldı. Toplantıya 
TMMOB Yönetim Kurulu II. Başkanı Züber Akgöl, TMMOB 
Yürütme Kurulu Üyesi Mehmet Torun, TMMOB Genel 
Sekreteri Dersim Gül,  Erdal Apaçık (Elektrik Mühendisleri 
Odası), Bahattin Sarı (İnşaat Mühendisleri Odası), Şevket 
Demirbaş (Jeofizik Mühendisleri Odası), Halil Kavak (Kimya 
Mühendisleri Odası), Ayhan Yüksel (Maden Mühendisleri 
Odası), Yüksel Kurt (Petrol Mühendisleri Odası) katıldı.

07 Ocak 2016 Perşembe

• TMMOB Diyarbakır İl Koordinasyon Kurulu toplantısı 
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı’nın 
da katılımıyla MMO Diyarbakır Şubesi’nde gerçekleştirildi.

• Aralarında DİSK, KESK, TMMOB, TTB, TİHV, ÇHD, 
İHD temsilcilerinin bulunduğu bir heyet, bölgede yaşanan 
olaylarla ilgili olarak Diyarbakır’a gelerek temaslarda bulun-
du. TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı’nın 
da içinde yer aldığı heyet, ilk olarak DTK Eş Başkanı Hatip 
Dicle’yi ziyaret etti. Daha sonra Diyarbakır Büyükşehir Be-
lediyesi’ne geçen heyet, burada eş başkanlar Gültan Kışanak 
ve Fırat Anlı ile görüştü. Buradaki temasın ardından belediye 
önünde bir basın açıklaması yapıldı. TMMOB Yönetim Kurulu 
Başkanı Mehmet Soğancı belediye önündeki açıklamada; 
“Diliyorum şu andan itibaren ölüm olmaz Türkiye’de.  Ancak 
durum öyle gözükmüyor. Biz örgüt olarak, yıllardan beri bu 
ülkenin temel sorunlarından birinin Kürt sorunu olduğunu ve 
bunun çözümünün ancak barışçıl, demokratik yollardan ola-

bileceğini ifade ediyoruz. Demokratik bir Türkiye’de Türkler 
ve Kürtler el ele, omuz omuza, yürek yüreğe yaşayacağımıza 
çok inanıyorum” diye konuştu. Heyet daha sonra, cenazeleri 
sokakta olan ve açlık grevinde bulunan 3 aileyi ziyaret etti. 
Diyarbakır Valisi Hüseyin Aksoy’u ziyaretten sonra heyet, 
Diyarbakır Barosu’na geçerek, geçtiğimiz günlerde öldürülen 
Tahir Elçi için taziye ziyaretinde bulundu.

08 Ocak 2016 Cuma

• Mit tırları hakkında yaptıkları haber nedeniyle tutuklu 
olarak yargılanan Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönet-
meni Can Dündar ve Gazetenin Ankara Temsilcisi Erdem 
Gül’e destek için Silivri Cezaevi önünde devam eden “Umut 
nöbeti”nin 38. günü olan TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı 
Mehmet Soğancı ve TMMOB İstanbul İl Koordinasyon 
Kurulu Sekreteri Süleyman Solmaz nöbetteydi. Gazetecilere 
Özgürlük Platformu’nun “Özgür Basın İçin Ayaktayız” dö-
vizini taşıyan Soğancı, basın özgürlüğünün önemine vurgu 
yaparak, gazetecilerin haberleri yüzünden tutuklanmasının 
kabul edilemeyeceğini söyledi.

09 Ocak 2016 Cumartesi

• TMMOB Yönetim Kurulu toplantısı yapıldı. 

10 Ocak 2016 Pazar

• 10 Ekim Ankara katliamının üçüncü ayında patlamanın 
gerçekleştiği Tren Garı önünde anma etkinliği düzenlendi. 
DİSK, KESK, TMMOB ve TTB’nin öncülüğünde gerçek-
leştirilen etkinliğe hayatını kaybedenlerin aileleri de katıldı. 
Katliamın gerçekleştiği 10.04’teki saygı duruşu ardından 
karanfiller bırakıldı, DİSK, KESK, TMMOB ve TTB adına 
ortak açıklamayı KESK Eş Genel Başkanı Şaziye Köse okudu.

• 10 Ekim Ankara katliamında hayatını kaybedenlerin aileleri 
ile mitingin düzenleyicileri DİSK, KESK, TMMOB ve TTB 
yöneticileri TÜM-BEL SEN toplantı salonunda bir araya 
geldi.  Toplantıda, hukuki süreçle ilgili bilgi verildi ve örgüt-
lenme üzerine görüş alış verişinde bulunuldu. Toplantıya, 10 
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Ekim Ankara Katliamında hayatını kaybedenlerin aileleri ile 
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, KESK 
Eş Başkanı Şaziye Köse ve TTB Merkez Konsey üyesi Deniz 
Erdoğdu katıldı.

11 Ocak 2016 Pazartesi

• TMMOB Yürütme Kurulu ve Oda Başkanlarından oluşan 
heyet, iktidar yandaşı basın yayın kuruluşları, hükümet tem-
silcileri ve gerici-faşist bir güruhun saldırısı ile karşı karşıya 
bulunan ODTÜ’ye destek ziyareti gerçekleştirdi. TMMOB 
heyetini, ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet ACAR ve ODTÜ 
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. H. Nevzat ÖZGÜVEN karşıladı. 
Görüşmede, TMMOB’nin saldırılar karşısında ODTÜ’nün 
yanında olduğu ve dayanışma içerisinde olmaya devam 
edileceği ifade edildi. ODTÜ Rektörlüğü salonunda gerçek-
leşen görüşmeye TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet 
Soğancı, Yönetim Kurulu II. Başkanı Züber Akgöl, Yürütme 
Kurulu Üyesi Ekrem Poyraz, TMMOB Genel Sekreteri Dersim 
Gül, EMO Yönetim Kurulu Yazman Üyesi Hüseyin Önder, 
Fizik Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah 
Zararsız, Gıda MO Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Songül, 
Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu 
II. Başkanı Harun Reşit Sever, İnşaat Mühendisleri Odası 
Yönetim Kurulu Başkanı Nevzat Ersan, Jeofizik Mühendisleri 
Odası  Yönetim Kurulu Başkanı Şevket Demirbaş, Kimya 
Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ali Uğurlu, 
Maden Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan 
Yüksel, Makina Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı 
Ali Ekber Çakar, Peyzaj Mimarları Odası Yönetim Kurulu 
Başkanı Ayşegül Oruçkaptan katıldı.

• 10 Ekim Ankara Katliamında hayatını kaybedenlerin 
aileleri ile DİSK, KESK, TMMOB ve TTB yöneticilerinden 
oluşan heyet Ankara’da görüşmelerde bulundu. TMMOB 
Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı’nın da içinde yer 
aldığı Heyet önce Ankara Katliamı dosyasının başsavcı vekili 
ve dosya savcısı ile görüştü. Savcılık ile yapılan görüşmenin 
ardından Adliye önünde basın açıklaması yapıldı. Açıklama 
ardından TBMM’ye giden heyet burada CHP ve HDP grup 
temsilcileri ile görüşmeler yaptı.

13 Ocak 2016 Çarşamba

• TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, 
Sultanahmet Meydanı’ndaki patlamayla ilgili olarak bir 
açıklama yaptı. 

14 Ocak 2016 Perşembe

• Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) ve 
Türk Tabipleri Birliği (TTB), barış talebini dile getiren aka-
demisyenlerin çeşitli açıklamalarla hedef gösterilmesi üzerine 
bir basın açıklaması yaptı. 

15 Ocak 2016 Cuma

• TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, Yeni 

Akit gazetesinin 13 Ocak 2016 tarihli sayısında Ayhan Demir 
imzasıyla Birliğimize bağlı odalardaki seçim sürecine ilişkin 
yayımlanan köşe yazısı üzerine bir yanıt yayımladı. 

16 Ocak 2016 Cumartesi

• TMMOB Genel Sekreteri Dersim Gül Eğitim-Sen’in Ma-
latya’da gerçekleştirilen 21. Kuruluş yıldönümü etkinliğine 
katıldı.  

• Akademisyenlere yönelik baskı ve gözaltıları protesto etmek 
için Ankara Emek ve Demokrasi Güçleri Yüksel Caddesi’nde 
bir araya gelerek ortak bir basın açıklaması yaptı. TMMOB 
Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı’nın da katıldığı 
basın açıklamasında ortak açıklamayı TMMOB Ankara İKK 
Sekreteri Özer Akkuş okudu.

17 Ocak 2016 Pazar

• TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı ve 
TMMOB Yürütme Kurulu üyeleri ile çok sayıda akademisyen, 
gazeteci, siyasetçi ve aydının bulunduğu bir grup AKP’nin he-
def gösterdiği “Barış için akademisyenler bildirisi”ni imzalayan 
akademisyenlere destek amacıyla başlatılan “Akademisyenler 
Susturulamaz” imza kampanyasına katıldı.  

18 Ocak 2016 Pazartesi

• DİSK, KESK, TMMOB ve TTB yöneticileri, Sultanahmet 
katliamında hayatını kaybedenleri anmak için 18 Ocak 2016 
Pazartesi günü Sultanahmet Meydanı’na gitti. DİSK Genel 
Başkanı Kani Beko, KESK Eş Başkanı Lami Özgen, TMMOB 
Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı ve TTB Merkez 
Konseyi II. Başkanı Raşit Tükel’in katıldığı anma etkinliğinde 
patlamanın olduğu yerde hayatını kaybedenler için saygı du-
ruşu yapıldı, ardından karanfiller bırakıldı. TMMOB Yönetim 
Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı anmada yaptığı konuşmada, 
“Halkların başı sağolsun” diyerek, bu katliamların örgütlerin 
ortak mücadele gücünü daha da yükselttiğini ifade etti. So-
ğancı , “Sultanahmet Meydanı’nda yaşanan katliamı şiddetle 
kınıyorum. Suruç, Ankara ve Paris katliamlarının ardından bu 
katliam ile nefes aldığımız her an ve her yer tehdit edilerek ka-
ranlığa teslim olmamız isteniyor. Bilinmelidir ki bu katliamlar; 
yüreği eşitlikten, özgürlükten, demokrasiden ve aydınlıktan 
yana atan kesimler olarak birlikte ve daha güçlü bir şekilde 
mücadele etme azmi ve kararlılığımızı güçlendirmiştir” dedi.

19 Ocak 2016 Salı

• TMMOB Yürütme Kurulu Üyesi Mehmet Torun Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda gerçekleştirilen “İşyeri Tehlike 
Sınıfları Listesinin Güncellenmesi” gündemli Tehlike Sınıfları 
Komisyonu toplantısına katıldı.  

20 Ocak 2016 Çarşamba

• Bursa’da bazı kamu kurumları ile belediyeler ve belediyelere 
bağlı kuruluşlarda mühendis, mimar ve şehir plancılarına 
yönelik işten çıkarma, baskı, sürgün niteliğinde uzak ve ilgisiz 
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yerlerde görevlendirmelere tepki gösteren TMMOB, parti-
zanlık yapılmaması ve kıyımlara son verilmesi çağrısında bu-
lundu. Bursa Akademik Odalar Birliği Yerleşkesi’nde Elektrik 
Mühendisleri Odası Başkanı Hüseyin Yeşil, Peyzaj Mimarları 
Odası Başkanı Ayşegül Oruçkaptan, Şehir Plancıları Odası 
Başkanı Orhan Sarualtun ve Bursa İKK Sekreteri Remzi Çınar 
ile birlikte basın toplantısı düzenleyen TMMOB Yönetim 
Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, Bursa’da son dönemde bazı 
kamu kurumları ile belediyeler ve bağlı şirketlerde yaşanan 
gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu. Basın açıklamasına 
TMMOB’ye bağlı odaların Bursa şubelerinden çok sayıda 
yönetici ve üye de katıldı.

21 Ocak 2016 Perşembe

• DİSK, KESK, TMMOB ve TTB, ‘Barış İçin Akademisyenler 
İnisiyatifi’nin bildirisine imza attığı için gözaltına alındıktan 
sonra adliyede serbest bırakılan Kocaeli Üniversitesi’nde 
görevli akademisyenleri 21 Ocak 2016 tarihinde ziyaret etti.  
Kocaeli Tıp Fakültesi’nde gözaltına alınan akademisyenlerle 
görüşen DİSK Genel Sekreteri Arzu Çerkezoğlu, KESK Eş 
Başkanı Lami Özgen, TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı 
Mehmet Soğancı, TTB Merkez Konseyi II. Başkanı Raşit 
Tükel ve TTB Merkez Konseyi Üyesi Hüseyin Demirdizen, 
görüşme sonrası Tıp Fakültesi önünde bir basın açıklaması 
yaptı. Ortak açıklamayı okuyan TTB Merkez Konseyi Üyesi 
Hüseyin Demirdizen, gözaltılara tepki göstererek, “Demokrasi 
mücadelesinde hiçbir çekince duymadan emek hareketinin ve 
halkımızın yanında duran akademisyenlerimizin yanındayız!” 
dedi. Basın açıklaması sonrası TMMOB Mimarlar Odası Ko-
caeli Şubesi Tarihi Bina’da akademisyenlerle bir dayanışma 
toplantısı yapıldı.

• Karasu Otomotiv İhtisas Endüstri Bölgesi Bölgesi mevki-
indeki BMC Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından 
yapılması planlanan Savunma Sanayi Araçları Üretimi, Oto-
büs Üretimi, Ticari Araç Üretimi, Döküm ve Talaşlı İmalat 
Merkezi, Motor Üretim Tesisi projesi ÇED Raporuna itiraz için 
çalışma yapmak üzere gerçekleşen toplantıya TMMOB Genel 
Sekreteri Dersim Gül, TMMOB Hukuk Danışmanı Nurten 
Çağlar Yakış, Fırat Çukurçayır (Meteoroloji Mühendisleri 
Odası), Hüsnü Gürpınar (İnşaat Mühendisleri Odası), katıldı.

22 Ocak 2016 Cuma

• 10 Ekim Ankara katliamı sonrası İstanbul’da yapılan 
protesto eylemlerine katılan emek ve meslek örgütü yöneti-
cileri hakkında “Cumhurbaşkanı’na hakaret”ten soruşturma 
başlatıldı. Soruşturmada, ilk ifadeler Çağlayan Adliyesi’nde 
alındı. Aralarında TMMOB yönetici ve üyelerinin de bulun-
duğu soruşturmayı protesto için, DİSK, KESK, TMMOB ve 
TTB üyeleri, Çağlayan Adliyesi önünde buluştu. Çağlayan 
Adliyesi önünde bir açıklama yapan emek-meslek örgütü 
yöneticileri, katliamı yapanların hala hesap vermediğini 
onun yerine katliamı kınayanların yargılandığını ifade ettiler. 
Açıklamaya TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet 

Soğancı, DİSK Başkanı Kani Beko, KESK Eş Başkanı Lami 
Özgen, TTB Merkez Konseyi Üyesi Hüseyin Demirdizen ve 
çok sayıda kişi katıldı.

27 Ocak 2016 Çarşamba

• TMMOB Bilirkişilik Çalışma Grubu toplantısı yapıldı. Top-
lantıya Bülent Akça (TMMOB), Mustafa Özdemir (Elektrik 
Mühendisleri Odası), Fatih Yılmaz (Gemi Mühendisleri 
Odası), Timur B. Batur (Harita ve Kadastro Mühendisleri 
Odası), Macit Öncel (İnşaat Mühendisleri Odası), Şenay 
Güneş (Jeofizik Mühendisleri Odası) Ali Rıza Belgin (Maden 
Mühendisleri Odası), Derya Baran (Makina Mühendisleri 
Odası), Leman Ardoğan (Mimarlar Odası), Erol Kanmaz 
(Petrol Mühendisleri Odası) katıldı. 

28 Ocak 2016 Perşembe

• Gemi Mühendisleri Odası yönetmelik değişiklikleri için 
toplantı yapıldı. Toplantıya TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı 
Mehmet Soğancı, Gemi Makinaları İşletme Mühendisleri 
Odası Başkanı Feramuz Aşkın, İnşaat Mühendisleri Odası 
sekreter üyesi Bülent Tatlı katıldı.

• Gemi Mühendisleri Odası Yönetmelikleri Komisyon top-
lantısı yapıldı. Toplantıya TMMOB Genel Sekreteri Dersim 
Gül, Cem Şahin (Çevre Mühendisleri Odası), Sinem Dedetaş, 
Tansel Timur, Yalçın Ünsan (Gemi Mühendisleri Odası), Fe-
ramuz Aşkın (Gemi Makinaları İşletme Mühendisleri Odası), 
Bahattin Sarı (İnşaat Mühendisleri Odası), Fatma Kahraman, 
Cenk Lişesevdin (Makina Mühendisleri Odası), Efgan Ağbal 
(Orman Mühendisleri Odası) katıldı. 

29 Ocak 2016 Cuma

• TMMOB Büyükşehir Yasası Çalışma Grubu toplantısı 
yapıldı. Toplantıya Nurten Çağlar Yakış (TMMOB), Cengiz 
Dağdelen (Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası), Erdoğan 
Balcıoğlu (İnşaat Mühendisleri Odası), Hesna Soylu (Jeoloji 
Mühendisleri Odası), İmren Taşkıran (Kimya Mühendisleri 
Odası), Can Öztürk (Makina Mühendisleri Odası) Burak 
Sevim, Faruk Sarıhan (Peyzaj Mimarları Odası), Yener Ata-
seven (Ziraat Mühendisleri Odası) katıldı.

30 Ocak 2016 Cumartesi

• TMMOB Yönetim Kurulu toplantısı yapıldı. 

04 Şubat 2016 Perşembe

• 10 Ekim Ankara katliamını protesto eylemlerinde atılan 
sloganlar nedeniyle kamu çalışanı, meslek örgütü ve sendika 
yöneticilerine yönelik dava ve sürgünler Bursa Adalet Sarayı 
önünde 4 Şubat 2016 Perşembe günü gerçekleştirilen kitlesel 
basın açıklaması ile protesto edildi. KESK, DİSK, TMMOB 
ve TTB Bursa Bileşenleri öncülüğünde düzenlenen basın 
açıklamasına TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet 
Soğancı ve KESK Eş Genel Başkanı Şaziye Köse de katıldı.
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08 Şubat 2016 Pazartesi

• TMMOB Yüksek Onur Kurulu toplantısı yapıldı.

10 Şubat 2016 Çarşamba

• 10 Ekim Ankara katliamının dördüncü ayında patlamanın 
gerçekleştiği Tren Garı önünde anma etkinliği düzenlendi. 
DİSK, KESK, TMMOB ve TTB’nin çağrısı ile gerçekleşti-
rilen etkinliğe hayatını kaybedenlerin aileleri ile uluslararası 
sendikaların temsilcileri de katıldı. 

11 Şubat 2016 Perşembe

• TMMOB Bilirkişilik Çalışma Grubu toplantısı yapıldı. Top-
lantıya Bülent Akça (TMMOB), Mustafa Özdemir (Elektrik 
Mühendisleri Odası), Timur Bilinç Batur (Harita ve Kadastro 
Mühendisleri Odası), Hanze Gürkaş (İçmimarlar Odası), 
Macit Öncel (İnşaat Mühendisleri Odası),  Şenay Güneş 
(Jeofizik Mühendisleri Odası), Ayfer Güçlü Aras (Kimya 
Mühendisleri Odası), Ali Rıza Belgin (Maden Mühendisleri 
Odası), Derya Baran (Makina Mühendisleri Odası),  Leman 
Ardoğan (Mimarlar Odası), Erol Kanmaz (Petrol Mühendis-
leri Odası) katıldı. 

• Büyükşehir Yasası Çalışma Grubu toplantısı yapıldı. Top-
lantıya Nurten Çağlar Yakış (TMMOB), Cengiz Dağdelen 
(Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası), Hesna Soylu (Je-
oloji Mühendisleri Odası), İlker Ertem (Maden Mühendisleri 
Odası), Harun Erpolat (Makine Mühendisleri Odası), Burak 
Sevim, Faruk Sarıhan (Peyzaj Mimarları Odası) katıldı.

12 Şubat 2016 Cuma

• TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, İstan-
bul’da düzenlenen DİSK’in genel kuruluna katıldı.

13 Şubat 2016 Cumartesi

• TMMOB Maden Mühendisleri Odası Genel Kurulu yapıldı. 
Genel Kurula Birlik Gözlemcisi olarak TMMOB Yönetim 
Kurulu Üyesi Mehmet Çelik katıldı.

15 Şubat 2016 Pazartesi

• Ülkedeki baskıcı düzene karşı halkın sesi olan Birgün gaze-
tesi, varlığını sürdürebilmek için başlattığı “Baskılara boyun 
eğmeyen Birgün’e destek ol” kampanyası çerçevesinde 15 
Şubat 2015 tarihinde TMMOB’yi ziyaret etti. Birgün gazetesi 
İmtiyaz Sahibi İbrahim Aydın, Yayın Danışmanı Barış İnce, 
Ankara Temsilcisi Yaşar Aydın, Ankara İstihbarat Şefi Nurcan 
Gökdemir’in ziyaretinde TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı 
Mehmet Soğancı, Yönetim Kurulu II. Başkanı Züber Akgöl, 
Yönetim Kurulu üyeleri Ekrem Poyraz, Kemal Zeki Taydaş ve 
TMMOB Genel Sekreteri Dersim Gül bulundu.

16 Şubat 2016 Salı

• Soma’da 301 maden emekçisinin hayatını kaybettiği faci-
anın Akhisar Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davasının 
6’ıncı duruşması yapıldı. Tanıkların dinlenmesine devam 
edilen duruşmaya, TMMOB Yürütme Kurulu Üyesi Mehmet 

Torun, TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri 
Melih Yalçın, Maden Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu 
Üyesi Ayhan Yüksel ile Maden Mühendisleri Odası İzmir 
Şube Başkanı Aykut Akdemir de katıldı.

• TMMOB Genel Sekreteri Dersim Gül ve TMMOB üyeleri 
Ankara’da 16 Şubat Salı akşamı Yüksel Caddesi’nde “Cerat-
tepe geçilmez, Artvin halkı yenilmez” pankartı altında talana 
karşı yaşama savunanlar için gerçekleştirilen eyleme katıldı.

17 Şubat 2016 Çarşamba

• TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, 
Ankara’da yaşanan bombalı terör saldırısı sonrası bir basın 
açıklaması yaptı. 

• TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı,  
Ağaoğlu Şirketler Grubu yöneticisinin Mimarlar Odası’nı 
hedef gösteren açıklamaları üzerine bir basın açıklaması yaptı. 

20 Şubat 2016 Cumartesi

• TMMOB Yönetim Kurulu toplantısı yapıldı.

23 Şubat 2016 Salı

• Yapı Denetim Çalışma Grubu toplantısı yapıldı. Toplantıya 
Ali Fahri Özten (TMMOB) Şükrü Güner (Elektrik Mühen-
disleri Odası), Hüseyin Altun (Harita ve Kadastro Mühen-
disleri Odası), Mustafa Baygeldi: (İnşaat Mühendisleri Odası) 
Abuzer Sarıtaş: (Jeofizik Mühendisleri Odası) .Ö.Fikret Oğuz 
(Mimarlar Odası) katıldı.     

24 Şubat 2016 Çarşamba

• TMMOB Genel Sekreteri Dersim Gül, Ankara Artvin Kül-
tür ve Yardımlaşma Derneği çağrısı ile gerçekleşen toplantıya 
katıldı. Toplantıda Artvin Cerattepe’de süren mücadele ve 
Yeşil Artvin Derneği heyetinin Ahmet Davutoğlu ile yaptığı 
görüşmenin bilgilendirmesi yapılarak, önümüzdeki dönem 
üzerine fikir alış verişinde bulunuldu.

25 Şubat 2016 Perşembe

• TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, 
Ankara’da (17 Şubat 2016) yaşanan bombalı terör saldırısı 
sonrası bir basın açıklaması yaptı.

• TMMOB, DİSK, KESK ve TTB Ankara Bileşenleri, An-
kara’da yaşanan bombalı terör saldırısı sonrası hayatını kay-
bedenler için katliamın gerçekleştiği yere karanfil bırakarak 
basın açıklaması yaptı. 

29 Şubat 2016 Pazartesi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Bartın Millet-
vekili Rıza Yalçınkaya ve Parti Meclisi Üyesi Yıldırım Kaya 
Birliğimizi ziyaret etti. Görüşmede; TMMOB Yönetim Kurulu 
Başkanı Mehmet Soğancı, Yönetim Kurulu II. Başkanı Zü-
ber Akgöl, Yürütme Kurulu üyeleri Ekrem Poyraz, Ali Fahri 
Özten, Mehmet Torun ve TMMOB Genel Sekreteri Dersim 
Gül bulundu. 
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