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TMMOB 44. Dönem Yönetim Kurulu Kararlarından...

16 Temmuz 2016 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu 
toplantısında;

15 Temmuz 2016 tarihinde Ordu'nun yönetime el 
koyduğu açıklaması ile başlayan askeri darbe girişimi 
üzerine TMMOB’nin tereddütsüz bir şekilde darbeye karşı 
olduğunu belirterek; Sömürü, baskı, zulüm düzeninin 
çeşitli savunucularının el birliğiyle ülkeyi mahvettiği; 
Bu durumdan çıkış yolunun askeri darbeler olmadığı; Şu 
an süren kavganın bizim için verilen bir kavga olmadığı; 
Bizim mücadelemizin aynı zamanda bu kavganın tarafları 
ve sömürü, baskı, zulüm, işsizlik, yoksulluk düzeniyle, 
bağımsızlık, cumhuriyet, laiklik, demokrasi, emek ve barış 
düşmanları ile olduğu; Askeri darbe girişiminin camilerden 
okunan ve halk üzerinde daha ağır bir diktatörlüğe varacak 
olan cihat çağrılarına dönüşmesi ile yeni bir kaotik ortama 
girildiği; Bu sürecin görünen sonucunun, eğer mücadele 
etmezsek açık bir diktatörlük, açık bir faşizm ve başkanlık 
rejimi olacağı; Ülkemizin halktan, emekten, barıştan ve 
demokrasiden yana güçleriyle birlikte mücadeleye devam 
ederek buna izin vermeyeceğimizi; Bütün sömürücüleri, 
zalimleri, istismarcıları hayatımızdan kovacağımızı; Ne dikta 
karanlığına teslim olacağımızı ne de çözümü darbelerde 
arayacağımızı “Ne Darbe, Ne Dikta, Yaşasın Bağımsız, 
Demokratik Türkiye!” başlığı ile örgütümüze ve kamuoyuna 
duyurulması ve gerekli çalışmalar konusunda Yürütme 
Kurulu’na yetki verilmesine,

TBMM gündeminde bulunan meslektaşımız, mesleğimiz, 
Birliğimiz ve ülkemiz için ağır sonuçları olacak Uluslararası 
İşgücü Kanun Tasarısı'na karşı başlatılan kampanyanın 
ülkenin içinde bulunduğu koşullar gözetilerek gündeme 
alınması; yürütülecek mücadele doğrultusunda TMMOB, 
Oda, Şube-Temsilcilik Yönetim Kurulu Üyeleri ile İl/
İlçe Koordinasyon Kurulu Sekreterlerinin toplantı için 
Ankara'ya çağrılması da dahil olmak üzere gerekli diğer 
çalışmalar ve harcamalar konusunda Yürütme Kurulu'na 
yetki verilmesine,

13 Ağustos 2016 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu 
toplantısında;

19 Eylül TMMOB Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları 
Dayanışma Gününün tüm İKK’lar aracılığı ile “Örgütümüze, 
Mesleğimize, Halkımıza, Ülkemize Sahip Çıkıyoruz” teması 
ile kitlesel basın açıklamaları yapılarak kutlanmasına, 
etkinlikte ifade edilecek metnin Yürütme Kurulu’nca 
merkezi olarak hazırlanmasına,

TMMOB 44.Dönem I.Danışma Kurulu toplantısının 
24 Eylül 2016 Cumartesi günü Saat 10.00'da İnşaat 
Mühendisleri Odası konferans salonunda yapılmasına,

Üniversitelerin Biyosistem Mühendisliği Bölümünden mezun 
olanların Ziraat Mühendisleri Odası'na kaydolmalarına ve 
bu kararın TMMOB Genel Kurulu'na sunulmasına,

MÜDEK-MAK (Mühendislik Eğitim Programları 
Akreditasyon Kurulu)‘nda Birliğimizi temsilen Mehmet 
Soğancı’nın yer almasına,

Karar verildi. 
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Sömürü, baskı, zulüm düzeninin çeşitli savunucuları el 
birliğiyle ülkeyi mahvettiler. Bu durumdan çıkış yolu askeri 
darbeler değildir.

Şu an süren kavga bizim için verilen bir kavga değildir. Bizim 
mücadelemiz aynı zamanda bu kavganın tarafları iledir. 
Bizim mücadelemiz sömürü, baskı, zulüm, işsizlik, yoksulluk 
düzeniyle, bağımsızlık, cumhuriyet, laiklik, demokrasi, emek 
ve barış düşmanlarıyladır.

Bu nedenle, ne AKP karanlığına teslim olacağız, ne de çözümü 
darbelerde arayacağız.

Askeri darbe girişiminin, camilerden okunan ve halk üzerinde 
daha ağır bir diktatörlüğe varacak olan cihat çağrılarına 
dönüşmesi ile yeni bir kaotik ortama giriyoruz.

NE DARBE NE DİKTA, YAŞASIN BAĞIMSIZ DEMOKRATİK TÜRKİYE
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, 16 Temmuz 2016 tarihinde bir basın açıklaması yaptı.

Bu sürecin görünen sonucu, eğer mücadele etmezsek açık 
bir diktatörlük, açık bir faşizm ve başkanlık rejimi olacaktır.
Buna izin vermeyeceğiz. Bu ülkenin halktan, emekten, 
barıştan ve demokrasiden yana güçleriyle birlikte mücadeleye 
devam edeceğiz.
Örgütlü halkı hiçbir güç yenemez. Birbirimize güvenerek, 
bunu kanıtlayacağız.,
Bütün sömürücüleri, zalimleri, istismarcıları hayatımızdan 
kovacağız.
Kahrolsun Faşizm!
Ne Darbe, Ne Dikta, Yaşasın Bağımsız, Demokratik Türkiye!..

Emin Koramaz
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

Darbe girişimini protesto adı altında tehlikeli bir noktaya 
giden sokak gösterileri sırasında Ankara katliamında yaşamını 
yitirenlerin anısına dikilen anıta yönelik saldırıyı kınamak 
için 18 Temmuz’da Ankara Garı önünde bir basın açıklaması 
düzenlemek isteyen DİSK, KESK, TMMOB, TTB ve 10 
EKİM-DER’e izin verilmedi.

Örgütlerin Gar önünde yapacağı basın açıklamasının metni 
şöyleydi:

IŞİD ZİHNİYETİNE TESLİM OLMAYACAĞIZ

15 Temmuz darbe girişiminin ardından gerçekleşen gösteriler 
sırasında Ankara’da 10 Ekim katliamında yitirdiğimiz 
insanlarımızın anısına dikilen anıtın tahrip edilmesi son 
derece manidardır. IŞİD’in gerçekleştirdiği bir katliamda 
ölenlerin anısına yapılan bu saldırı, IŞİD zihniyetinin 
ülkemizde nasıl da pervasızlaştığını, cesaretlendirildiğini 
gözler önüne sermektedir.

Biz IŞİD eylemlerinin devamı niteliğindeki bu eylemi 
gerçekleştirenlere cesareti kimlerin verdiğini bilmekteyiz. 
IŞİD başta olmak üzere cihatçı çeteleri besleyenler, büyütenler, 
destekleyenler, meşrulaştıranlar, katliamlarına göz yumanlar, 
katilleri patlamadan yakalayamayanlar, yakaladıklarını 
hapishanelerden salıverenler, ölen insanlarımızı hedef 
gösterenler, cenazelerine bile soruşturma açanlar, katliamın 
sorumlularının yargılanmasını engelleyenlerin bu eylemin 
destekçisi olduğu açıktır.

15 Temmuz akşamı gerçekleşen darbe girişiminin ardından 
hükümetin çağrısıyla yapılan eylemlerde, darbelere karşı 
“demokrasi” için tek bir slogan dahi atılmazken, Emek-Barış-
Demokrasi mücadelesinde yitirdiklerimizin anılarının hedef 
alınması da manidardır. 

Kendi tabanlarının militan unsurlarını sokağa dökenlerin, 
onları yönlendirenlerin “demokrasi” diye amacı olmadığı, 
darbelerin her türlüsüne karşı olmadıkları, sadece kendi 
iktidarlarını ve servetlerini korumayı amaçladıkları kimse 
için bir sır değildir.

Evet Türkiye’de, anti demokratik, barışı ve hukuku toptan 
ortadan kaldırabilecek askeri bir darbe girişimi başarısızlığa 
uğramıştır ancak emeği, barışı, demokrasiyi, laikliği, tüm hak 
ve özgürlükleri ortadan kaldırmaya yönelen bir sivil darbe 
süreninin işlediğini görmezden gelmek mümkün değildir:

Bu sivil darbe sürecinin bir parçası olarak “Demokrasi şöleni” 
iddiasıyla düzenlenen gösterilerde muhalif kurumlara, Alevi 
ve Kürt yurttaşlarımızın yoğun olarak yaşadığı mahallelere, 
Suriyeli sığınmacılara, kendilerinkinden farklı inanç 
merkezlerine, kadınlara yönelik saldırı haberleri gelmeye 
başlamış ve saldırılardan 10 Ekim katliamında yitirdiğimiz 
barış güvercinlerimizin anısı da payını almıştır.

10 Ekim katliamında yitirdiklerimizin anısına saldıranlar, 
katliamı yapanlarla aynı zihniyettedir. DİSK-KESK-
TMMOB-TTB ve 10 Ekim-Der olarak buradan tüm 
açıklığıyla ifade ediyoruz ki IŞİD katliamında yitirdiğimiz 
barış güvercinlerimizin anısı onurumuzdur ve bizler bedeli 
ne olursa olsun onurumuzu savunacağız!

Arkadaşlarımızın anısını da, ülkemizi de IŞİD zihniyetine ve 
IŞİD katliamlarının destekçilerine bırakmayacağız! Eşit, özgür, 
laik, demokratik ve barış içinde bir Türkiye’yi omuz omuza 
vererek kuracağız! Darbeciler, diktatörler kaybedecek! Emek 
kazanacak! Barış kazanacak! Demokrasi kazanacak!

DİSK, KESK, TMMOB, TTB, 10 EKİM-DER

DİSK-KESK-TMMOB-TTB VE 10 EKİM-DER: IŞİD ZİHNİYETİNE TESLİM OLMAYACAĞIZ!
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Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, her zaman darbelere 
karşı olmuş, demokrasinin vazgeçilmez olduğuna inanmıştır.

15 Temmuz gecesi gerçekleştirilen askeri darbe girişimi de 
Birliğimiz tarafından şiddetle kınanmıştır.

Ancak, darbe sonrası gidişat ayrıca endişe vericidir. Darbeyi 
fırsata çevirip, bir sivil darbe yapılması, rejimin daha da 
otoriterleştirilmesi kabul edilemez. Darbe girişimi, başkanlık 
yoluna giden bir fırsat olarak görülmemelidir.

Darbeyi gerekçe gösterip, halkın egemenliğini kısıtlayacak, 
hukuku geri plana atacak “olağanüstü hal” gibi uygulamalara 
başvurulmasını doğru bulmuyoruz.

Bakanlar Kurulu’nun OHAL ilanı sivil darbe ile Başkanlık 
sisteminin Başkomutanlık adı altında uygulanması, 
kurumsallaştırılması anlamına gelmektedir. OHAL ile 
Meclis devre dışı bırakılmakta, hukuk askıya alınmakta 
ve tüm yönetim KHK’lara dayanarak Cumhurbaşkanına 
verilmektedir.

Darbe girişimi sonrası gerekli soruşturma ve araştırma 
süreçleri gerçekleştirilmeden, hukukun temel ilkeleri 
gözetilmeden yapılan kamudan görev almaların cadı avına 
dönüştürülmesinden endişe duymaktayız.
Darbeciler demokratik hukuk devleti ölçütlerine göre 
yargılanmalıdır. Gündeme getirilen “idam” gibi insanlık 
dışı bir cezanın tartışılması yerine hukukun üstünlüğü tesis 
edilmelidir. 
Ülkemizin 7 Haziran 2015 seçimlerinden bu yana içine 
çekilmeye çalışıldığı karanlık girdaptan çıkışı OHAL 
uygulamalarıyla değil, daha fazla demokrasi, laiklik, temel hak 
ve özgürlüklerin güvence altına alınması, yargıda bağımsızlığın 
sağlanması, evrensel hukuk ve adaletin tesisiyle mümkündür.
TMMOB’nin demokratik, özgür ve laik bir Türkiye için emek 
ve demokrasi örgütleriyle ortak mücadelesi sürecektir.
Ne Darbe, Ne Dikta, Yaşasın Bağımsız, Demokratik Türkiye!..

Emin Koramaz 
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

OHAL DEĞİL, DEMOKRASİ İSTİYORUZ
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, OHAL kararı üzerine 21 Temmuz 2016 tarihinde bir basın açıklaması 
yaptı.

15 Temmuz darbe girişimi ile ülkemiz büyük bir kaos ve yıkıma 
sürüklenmek istenmiştir. Ülkemizin geleceğinin darbeyle 
belirlenmeye çalışılmasını kabul etmedik, etmiyoruz.

Her türlü darbe, darbe girişimi ve antidemokratik 
uygulamaların karşısındayız. Darbelerin, demokrasiye, 
işçilerin emekçilerin haklarına ne kadar büyük zararlar 
verdiği tarihimizde defalarca kez görülmüştür. Demokrasiye 
ve özgürlüklere kast ederken yüzlerce yurttaşımızın ölümüne, 
binlercesinin yaralanmasına yol açan bu darbe girişimini bir 
kez daha lanetliyoruz.

AKP iktidarı ise “darbe ile mücadele” gerekçesiyle 20 Temmuz 
Çarşamba günü tüm ülkeyi kapsayan OHAL ilan ederek 
toplumu susturmaya, kendisinden olmayan herkesi sindirmeye 
çalışmaktadır. Demokrasi talebiyle sokağa çağrılan kitlelerin 
önüne şeriat söylemi ve kışkırtmalarıyla geçilerek, halkın 
üzerinde tahakküm kurulmak istendiğini ve bunda ısrar 
edildiğini görüyoruz.

AKP bu darbe girişiminin karşısına demokrasinin ve evrensel 
insan hakları değerlerini savunarak çıkmamakta, aksine 

NE ASKERİ NE SİVİL DARBE, NE OLAĞANÜSTÜ HAL! ACİL DEMOKRASİ!
DİSK, KESK, TMMOB, TTB’nin de aralarında yer aldığı emek-demokrasi örgütleri, siyasi partiler 23 Temmuz 2016 
tarihinde darbe girişimi ve OHAL ilanıyla ilgili bir basın toplantısı düzenledi.

Mülkiyeliler Birliği’nde düzenlenen basın toplantısında; OHAL ilanının sivil darbe ile “Başkanlık” sisteminin “Başkomutanlık” 
adı altında uygulanması, kurumsallaştırılması olduğu belirtilerek, acil demokrasi için talepler sıralandı, OHAL’in derhal 
kaldırılması istendi.

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz’ın da katıldığı basın toplantısında ortak açıklama DİSK Genel Başkanı 
Kani Beko tarafından okundu.  
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idam cezasının savunulması, işkencenin meşrulaştırılması, 
TBMM’nin işlevsizleştirilmesi gibi darbecilerin hedef ve 
amaçlarıyla benzer bir yönelime girmektedir.

Bakanlar Kurulu’nun OHAL ilanı, açık ki, sivil darbe 
ile Başkanlık sisteminin; ‘Başkomutanlık’ adı altında 
uygulanması, kurumsallaştırılması anlamına gelmektedir. 
OHAL ile TBMM tamamen devre dışı bırakılmış, hukuk 
askıya alınmıştır.

Tüm söz,  yetki ve karar KHK’lara dayanarak Cumhurbaşkanı’na 
verilmiştir. Son olarak da Anayasanın 15. Maddesinin 2. 
Fıkrasında her şart altında güvence altında olduğu belirtilen 
temel haklara rağmen, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 
askıya alınacağı bildirilmiştir.

Bu adımlarla ülkemizin içine sürüklendiği koyu karanlıktan 
kurtulması mümkün değildir. Tüm toplumu nefessiz bırakan, 
ülkenin geleceğine ilişkin en küçük bir umut kırıntısını dahi 
yok etmeye yönelen AKP iktidarı bu yoldan derhal dönmelidir. 

Türkiye’nin içinden geçtiği bu zorlu ve kritik dönemde 
sebebi ne olursa olsun kimse kendisini halkın iradesi yerine 
koymamalıdır. Türkiye’nin acilen çoğulcu ve özgürlükçü 
bir demokrasiyi hayata geçirmesi ve insan haklarına saygıyı 
güçlendirmesi gerekmektedir. Ülkemiz derhal evrensel 
değerleri ve uluslararası sözleşmeleri uygulamaya geçirmelidir.

Ülkemizin demokratik geleceği ancak hukukun ve adaletin, 
barışın ve birlikte yaşamın tesis edilmesine, laikliğin ve 
özgürlüklerinin geliştirilmesine bağlıdır.

Bizler tüm emek ve demokrasi güçleri olarak biliyoruz ki; 
emek, barış ve demokrasi güçlerinin ortak mücadelesi dışında 
hiçbir yol Türkiye’yi içinde bulunduğu bu karanlık tablodan 
çıkaramaz. 

Bu inanç ve kararlılıkla, AKP’nin derinleştirdiği bu sivil darbe 
süreci ve baskılar karşısında emekçi halkın talep ve çıkarlarını 
savunarak yan yana omuz omuza durmaya devam edeceğiz.

Acil Demokrasi İçin Taleplerimiz

1. OHAL derhal kaldırılmalıdır.

2. Darbeciler yargılanmalı, bu yargılama evrensel hukuk ve 
insan haklarına bağlı kalarak gerçekleştirilmelidir. İşkence 
yasağı mutlaktır ve buna uyulmalıdır.

3. Darbecilerle birlikte sokakta gerçekleşen linç girişimleri 
ve emniyetteki işkenceler de araştırılmalı, sorumluları 
yargılanmalıdır.

4. İdam, demokratik bir talep değil insanlık suçudur. İdam 
cezası kabul edilen uluslar arası sözleşmeler ile kaldırılmıştır, 
hiçbir şekilde geri getirilemez.

5. Sendikal hak ve özgürlükleri, toplantı, gösteri ve yürüyüş 
haklarını ortadan kaldıran uygulamalardan vazgeçilmelidir.

6. Kamuda, üniversitelerde ve yüksek yargıda hiçbir hukuki 
gerekçe öne sürülmeden başlatılan görevden almalar, 
şeffaflıktan yoksun uygulamalar nedeniyle tüm kamunun 
AKP’lileştirilmesi kaygısını doğurmakta, muhaliflerin 
tasfiyesinin hızlandırıldığını göstermektedir. Bu adımlardan 
derhal vazgeçilmeli, hukuka uygun davranılmalıdır.

7. Acil Demokrasi adımları atılmalıdır. Atılacak tüm adımlar 
ve çıkarılacak yasalar TBMM ve tüm toplum kesimleriyle 
paylaşılarak atılmalı, KHK’lara başvurulmamalıdır.

8.  Suriye’de izlenen savaş politikasından, cihatçı yapılanmalarla 
kurulan ilişkilerden vazgeçilmelidir.

9. “Demokrasi nöbetleri” adı altında yapılan kimi sokak 
gösterilerinde başta Alevi vatandaşlarımızın yoğunlukta 
yaşadığı mahallere saldırı girişimleri olmak üzere çok daha 
tehlikeli bir sürece yol açabilecek provokasyonlara karşı acil 
önlemler alınmalıdır.

10.  Kürt sorunu nedeniyle yaşanan silahlı çatışmalara son 
verilmeli, barışçı ve demokratik çözüm için derhal adımlar 
atılmalıdır.

Bizler bu Acil Demokrasi taleplerimiz doğrultusunda her 
koşulda mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Emeğin 
haklarını, laikliği, gerçek demokrasiyi ve barışı savunmaya 
devam edeceğiz.

•DEVRİMCİ İŞÇİ SENDİKALARI KONFEDERASYONU 
(DİSK)
• K A M U  E M E K Ç İ L E R İ  S E N D İ K A L A R I 
KONFEDERASYONU (KESK)
•TÜRK MİMAR VE MÜHENDİS ODALARI BİRLİĞİ 
(TMMOB)
•TÜRK TABİBLERİ BİRLİĞİ (TTB)
•DEMOKRATİK BÖLGELER PARTİSİ (DBP)
•DEVRİMCİ PARTİ (DP)
•EMEK PARTİSİ (EMEP)
•EMEKÇİ HAREKET PARTİSİ (EHP)
•EZİLENLERİN SOSYALİST PARTİSİ (ESP)
•HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ (HDP) 
•SOSYALİST YENİDEN KURULUŞ PARTİSİ (SYKP)
•YEŞİLLER VE SOL GELECEK PARTİSİ (YSGP)
•HALKLARIN DEMOKRATİK KONGRESİ (HDK)
•HAZİRAN HAREKETİ 
•HALKEVLERİ
•İNSAN HAKLARI DERNEĞİ (İHD)
•TÜRKİYE İNSAN HAKLARI VAKFI (TİHV)
•HACI BEKTAŞ-I VELİ VAKFI 
•PİR SULTAN ABDAL KÜLTÜR DERNEKLERİ (PSAKD)
•ALEVİ BEKTAŞİ FEDERASYONU
•DEMOKRATİK ALEVİ DERNEKLERİ (DAD)
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TMMOB Yönetim Kurulu ile Oda Başkanları Toplantısı 23 
Temmuz 2016 tarihinde MMO Suat Sezai Gürü Toplantı 
Salonu’nda gerçekleştirildi.

15 Temmuz Darbe Girişimi ve OHAL çerçevesinde ülkedeki 
son gelişmeler, TMMOB’ye olası etkileri ve örgütsel tutum 
gündemiyle yapılan toplantıya; TMMOB Yönetim Kurulu 
Başkanı Emin Koramaz, Yönetim Kurulu II. Başkanı Züber 
Akgöl, Sayman Üye Bahattin Şahin, Yönetim Kurulu üyeleri 
Ali Rıza Atasoy, Zeyneti Bayri Ünal, Cengiz Göltaş, Kemal 
Zeki Taydaş, Ali Fahri Özten, Ö. Ersin Gırbalar, Mehmet 
Besleme, Niyazi Karadeniz, Cemalettin Küçük, A. Deniz 
Özdemir, İsmet Aslan, Mehmet Çelik, Ozan Yılmaz, Turhan 
Tuncer, TMMOB Genel Sekreteri Dersim Gül, Teknik 
Görevliler Özgür Cemile Göktaş Küçük ve Eren Şahiner, 
Hukuk Müşaviri Nurten Çağlar Yakış, Basın Danışmanı 
Burcu Ceyhan, Oda yöneticileri; Birkan Sarıfakıoğlu (BMO), 
Baran Bozoğlu (ÇMO), Hüseyin Yeşil (EMO), Nurhak Tatar 
(FMO), İlker Senel (Gemi MO), Yusuf Songül (GıdaMO), 

TMMOB YÖNETİM KURULU-ODA BAŞKANLARI TOPLANTISI YAPILDI

Mustafa Erdoğan (HKMO), Yasin Coşar (İÇMO), Cemal 
Gökçe (İMO), Mustafa Tankut Kılınç (JFMO), Hüseyin Alan 
(JMO), Ali Uğurlu (KMO), Ayhan Yüksel (MadenMO), Ali 
Ekber Çakar (MMO), Ferhat Taşar (METMALZMO), Ali 
Küçükaydın (OMO), Mehmet Kul (Petrol MO), Ayşegül 
Oruçkaptan (PeyzajMO), Engin Bozkurt (ŞPO), Emre Fidan 
(TMO), Hamdi Arpa (ZMO) katıldı.

24 TEMMUZ PAZAR GÜNÜ TAKSİM’DEYİZ 

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

15 Temmuz darbe girişimi ile birlikte ülkemizin içine 
sokulduğu kaotik durum, 12 Eylül faşizminin ürünü olan 
OHAL uygulamalarıyla sürmektedir. Mevcut durumdan 
çıkış, demokrasi, laiklik, temel hak ve özgürlüklerin güvence 
altına alınması, yargıda bağımsızlığın sağlanması, evrensel 
hukuk ve adaletin tesisi ile mümkün olabilecektir. Emek ve 
demokrasi güçlerinin somut görevi budur.

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği; darbeye, diktaya, 

faşizme, gerici karanlığa ve OHAL’e karşı bağımsız, özgür, 
demokratik ve laik bir Türkiye için 24 Temmuz’da Gezi 
direnişinin mekanı Taksim’de olacaktır.
Kahrolsun Faşizm! Ne Darbe, Ne Dikta, Yaşasın Bağımsız, 
Demokratik, Laik Türkiye!

Emin Koramaz
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
23 Temmuz 2016

DİSK, KESK, TMMOB ve TTB, 8 Ağustos 2016 
Pazartesi günü, Cumhuriyet Halk Partisi’ni ziyaret ederek 

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştü. 
Görüşmede; kamuda, üniversitelerdeki görevden 
almaların demokrat kimliği bilinen üyeleri kapsayacak 
şekilde cadı avına dönüşmesi ve şehir içindeki askeri 
alanların taşınması ya da kaldırılması sonrası arazilerinin 
ranta açılması konusundaki kaygılar dile getirildi. Ayrıca, 
ülkenin içinden geçtiği derin krizin çözümünün OHAL 
uygulamasında değil, “demokrasi”de olduğu vurgulandı.

CHP Genel Başkan Yardımcıları Veli Ağbaba, Çetin 
Osman Budak ve Genel Sekreter Kamil Okyay Sındır’ın 
bulunduğu görüşmeye, DİSK Başkanı Kani Beko, KESK 
Eş Başkanı Lami Özgen, TMMOB Yönetim Kurulu 
Başkanı Emin Koramaz ve Yönetim Kurulu Sayman Üyesi 
Bahattin Şahin ile TTB Merkez Konseyi Başkanı Raşit 
Tükel katıldı.
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Karanlık ve zor bir dönemden geçiyoruz.

AKP’nin düşünce, inanç ve ifade özgürlüğünü ortadan 
kaldıran tekçi, mezhepçi, faşizan ve neo liberal politikaları, 
özellikle son yıllarda rejim değişikliğini hedefleyen 
uygulamaları ülkemizi uçurumun kenarına getirmiş ve 15 
Temmuz darbe girişimine de yol açan tehlikeli bir ortam 
yaratmıştır.

AKP iktidarının eski ortağı cemaat cuntasının başını 
çektiği kanlı darbe girişimi bastırıldı. Ancak devletin 
tüm kademelerini teslim almış olan cemaati de içinde 
büyüten karanlığın bir yüzü de bugün iktidardaki AKP’dir. 
Türkiye, gerici iktidarlar altında emperyalizme bağımlılığın 
derinleştiği, emeğin sömürüldüğü, özgürlük, demokrasi 
ve laikliğe yönelik tüm kazanımların yok edildiği bir ülke 
haline getirildi.

Darbenin bastırılması onu da içinde büyüten sistemin 
değişmesi anlamına gelmiyor.

AKP, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından başlattığı karşı-
darbeyle otoriter, baskıcı ve sömürü düzenini sürdürmeye 
çalışıyor.  OHAL yasalarına ve Kanun Hükmünde 
Kararnamelere dayanarak kırıntısı kalan demokratik hak 
ve özgürlükleri bütünüyle askıya alıyor. KHK’ler ile kamuda 
hiçbir gerekçe göstermeksizin başlatılan görevden almalar 
ve soruşturmalar muhalif kesimlere yönelik baskı, tehdit ve 
topyekûn bertaraf etmeye dönüşüyor.

Tarihleri darbelerle mücadele içerisinde geçen, birçok 

bedeller ödeyen emek ve demokrasi güçleri olarak darbe 
karşıtı tutumumuz dün de bugün de nettir.

Biliyoruz ki, bu gidişatı ancak emekten, demokrasiden, 
laiklikten, barış ve kardeşlikten yana güçlerin mücadelesi 
durdurabilir. Bu bilinçle ülkemizin geleceğine sahip çıkmak, 
demokrasiyi, laikliği, bağımsızlığı, barışı, eşitliği, özgürlüğü, 
adaleti savunmak ve gerçek kılmak için bir araya geliyor, 
omuz omuza veriyoruz. 

•Emekçilere yönelik güvencesizleştirme, taşeronlaştırma, 
yoksullaştırma politikalarına, işçi ve emekçilerin örgütlenme, 
toplu pazarlık, siyasi hak ve özgürlüklerinin önündeki 
engellere ve iş cinayetlerine karşı güvenceli çalışmayı ve 
insanca yaşamı savunmak için,

•OHAL ve Kanun Hükmünde Kararnameler ile yeni baskı 
yasalarıyla demokrasinin, temel hak ve özgürlüklerin yok 
edilmesine, dikta arayışlarına karşı gerçek demokrasiyi 
savunmak için,

•Gerici, tekçi, otoriter, mezhepçi ideolojinin devlet eliyle 
toplumu teslim alma çabalarına karşı inanç özgürlüğünü de 
kapsayan gerçek laiklik mücadelesini büyütmek için,

•İçeride ve dışarıda yürütülen savaş politikalarının 
durdurulması, Kürt sorunun birlikte ve eşit yaşam temelinde 
barışçıl, demokratik yol ve yöntemlerle siyasal çözümü için,

•Emperyalizmin ortak geleceğimize karşı bölge ve 
ülkemizdeki müdahalelerine, faşizme ve darbelere karşı 

FAŞİZME, DARBELERE VE OHAL’E KARŞI GÜÇLERİMİZİ BİRLEŞTİRİYORUZ

DİSK, KESK, TMMOB ve TTB’nin öncülüğünde bir araya gelen emek ve demokrasi güçleri, faşizme, darbelere ve 
OHAL’e karşı umudu, dayanışmayı ve mücadeleyi büyütmek için “Emek ve Demokrasi için Güç Birliği” oluşumunu 11 
Ağustos 2016 Perşembe günü Ankara’da düzenlenen bir basın toplantısıyla kamuoyuna duyurdu.

Emek ve demokrasi örgütlerinin başkanlarının katıldığı basın toplantısında metni KESK Eş Başkanı Lami Özgen okudu.
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ortak ve birlikte mücadele için,

•Kadın emeği, kimliği, bedeni ve iradesine yönelik her tür 
eril, faşist ve gerici politikalara karşı kadınların özgürlük ve 
eşitlik mücadelesini yükseltmek için,

•Aleviler başta olmak üzere toplumun tüm inanç gruplarına, 
kültürel farklılıklara yönelik tekçi, mezhepçi, ayrıştırıcı 
politikalara ve saldırılara karşı birlikte mücadele etmek için,

•Kentlerimize, doğamıza ve yaşam alanlarımıza sahip çıkmak 
için,

•Hangi siyasal görüş, kimlik ve inançtan olursa olsun 
ezilenlere, emekçilere, gençliğe ve tüm ötekileştirilenlere 
yönelik her tür saldırı, baskı ve şiddete karşı birlikte durmak 
için,

Emek, barış ve demokrasiden yana güçler olarak gelecek 
güzel günlere duyduğumuz inançla umudu, dayanışmayı 
ve mücadeleyi büyütmek için yan yana geldiğimizi, omuz 
omuza verdiğimizi, Emek ve Demokrasi için Güç Birliği’ni 
oluşturduğumuzu duyuruyoruz.

Eşit, özgür, demokratik bir ortak gelecek için umutluyuz, bir 
aradayız, kararlıyız!

Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz!

EMEK VE DEMOKRASİ İÇİN GÜÇ BİRLİĞİ
•DEVRİMCİ İŞÇİ SENDİKALARI KONFEDERASYONU 
(DİSK)

• K A M U  E M E K Ç İ L E R İ  S E N D İ K A L A R I 
KONFEDERASYONU (KESK)
•TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ 
(TMMOB)
•TÜRK TABİBLERİ BİRLİĞİ (TTB)
•DEMOKRATİK BÖLGELER PARTİSİ (DBP)
•DEVRİMCİ PARTİ (DP)
•EMEK PARTİSİ (EMEP)
•EMEKÇİ HAREKET PARTİSİ (EHP)
•EZİLENLERİN SOSYALİST PARTİSİ (ESP)
•HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ (HDP)
•SOSYALİST EMEKÇİLER PARTİSİ (SEP)
•SOSYALİST YENİDEN KURULUŞ PARTİSİ (SYKP)
•YEŞİLLER VE SOL GELECEK PARTİSİ (YSGP)
•HALKLARIN DEMOKRATİK KONGRESİ (HDK)
•HAZİRAN HAREKETİ
•HALKEVLERİ
•İNSAN HAKLARI DERNEĞİ (İHD)
•HACI BEKTAŞ-I VELİ VAKFI 
•PİR SULTAN ABDAL KÜLTÜR DERNEKLERİ 
(PSAKD)
•ALEVİ BEKTAŞİ FEDERASYONU
•DEMOKRATİK ALEVİ DERNEKLERİ (DAD)

20 Temmuz 2016 tarihinde ilan edilen OHAL kapsamında kamu 
kurumlarında başlatılan soruşturmalar neticesinde on binlerce 
insan açığa alınmış, gözaltı ve tutuklamalar gerçekleştirilmiştir.

Ancak, idarelerde kurulan komisyonlar marifetiyle nerede, nasıl 
ve hangi esaslarda hazırlandığı belli olmayan listelerle cemaat/
terör örgütleriyle hiçbir ilişkisi olmadığı bilinen ve aralarında 
TMMOB üye ve yöneticilerinin de yer aldığı mühendis, mimar 
ve şehir plancıları da görevden alınmaktadır.

TMMOB ve bağlı Odalarının her dönem darbelerin ve dikta 
rejimlerinin karşısında olduğunu, her koşulda demokrasiyi 
savunduğunu belirtmeye gerek dahi yoktur.

Ancak darbeye karışanlarla ilgili yürütülen soruşturmaların, 
görevden almaların bu yapılarla ilgisi olmayan demokrat kesim-
lere de yönelmesi olayın bir “cadı avı”na dönüştüğü endişesini 
yaratmaktadır. Bu anlayış, yaklaşım ve uygulamaların, yaşanılan 
sıkıntılı, sorunlu ve karanlık dönemden aydınlığa çıkışımıza 
hizmet etmeyeceği açıktır.

Soruşturmalar, görevden uzaklaştırmalar, gözaltı ve tutukla-
malar daha önce benzerini yaşadığımız Ergenekon, Balyoz ve 
benzeri davalarda olduğu gibi, yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığı 
ilkesi hiçe sayılarak toplumda yeni travmalara yol açmamalıdır. 
Süreç, insan hakları, hukukun üstünlüğü ve evrensel ilkeleri 
kapsamında yürütülmelidir.

Tüm devletin içine yerleşmiş/yerleştirilmiş bu yapıyla ve ben-
zer zihniyetle mücadelenin yolu, öncelikle demokrasinin tam 
anlamıyla hayata geçirilmesi, yargı bağımsızlığının sağlanması 
ve laiklik ilkesinin sahiplenilmesiyle mümkündür.

Ülkemizde demokrasinin hakim olması için darbelerin ürünü 
olan OHAL yerine, parlamenter sistem işletilmeli, özgürlükler 
genişletilmelidir.

Emin Koramaz
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

HAKSIZLIĞA, HUKUKSUZLUĞA, AÇIĞA ALMALARIN CADI AVINA 
DÖNÜŞTÜRÜLMESİNE İZİN VERİLMEMELİDİR

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, kamu kurumlarında başlatılan soruşturmaların, görevden almaların, 
bu yapılarla ilgisi olmayan demokrat kesimlere de yönelmesi üzerine, olayın bir “cadı avı”na dönüştüğü endişesini dile 
getirdi. Koramaz, konuya ilişkin olarak 16 Ağustos 2016 tarihinde bir açıklama yaptı.
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Diyarbakır, Van, Elazığ…

Ardı ardına patlayan bombalar… Onlarca ölü, yüzlerce 
yaralı…

Ülkemiz uzun süredir Suriye’nin bir benzeri haline getirilmek 
ve iç savaşa sürüklenmek isteniyor.

İçerisine sokulduğumuz karanlık süreçte saldırıları 
gerçekleştirenleri ve bu karanlık zemini hazırlayanları şiddetle 

kınıyoruz.

Patlayan bombalar ve katliamlar bu ülkenin kaderi değildir.

Saldırılarda hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına 
başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz.

Emin Koramaz
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

DİYARBAKIR, VAN, ELAZIĞ… SALDIRILARI LANETLİYORUZ

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, Diyarbakır, Van, Elazığ’daki patlamalar üzerine 18 Ağustos 2016 
tarihinde bir basın açıklaması yaptı.

Ülkemiz uzun zamandır Suriye’nin bir benzeri haline getiril-
mek ve iç savaşa sürüklenmek isteniyor.

Dün de karanlık güçler bir kez daha harekete geçti ve Gazi-
antep’te bir düğün evini kana buladı.

Saldırılarda hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına 

GAZİANTEP’TEKİ SALDIRIYI LANETLİYORUZ

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, Gaziantep’teki canlı bomba saldırısı üzerine 21 Ağustos 2016 tarihinde 
bir açıklama yaptı.

başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz.

İçerisine sokulduğumuz karanlık süreçte saldırıyı gerçekleşti-
renleri ve bu karanlık zemini hazırlayanları şiddetle kınıyoruz.

Emin Koramaz
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

DİSK, KESK, TMMOB ve TTB Ankara birimleri, 
Gaziantep’teki canlı bomba saldırısını protesto etmek 
için 21 Ağustos 2016 tarihinde Yüksel Caddesi’nde bir 
basın açıklaması gerçekleştirdiler.

DİSK Ankara Bölge Temsilciliği, KESK Ankara Şubeler 
Platformu, TMMOB Ankara İl Koordinasyon Kurulu ve 
TTB Ankara Tabip Odası’nın ortak açıklaması şöyle:

KATLİAMLARI DURDURALIM. SORUMLULARI 
UNUTMAYALIM

BİR DÜĞÜNÜ KATLİAMA ÇEVİRMENİN DİNİ, 
SİYASİ VEYA İDEOLOJİK HİÇBİR AMACI ve 
AÇIKLAMASI OLAMAZ

Dün gece yeni bir katliamla sarsıldık. Gaziantep’in 
Şahinbey ilçesine bağlı Akdere Mahallesi’ndeki bir 
düğünde gerçekleşen canlı bomba saldırısı, çoğu çocuk 
50 kişinin yaşamını yitirmesine, yüze yakın kişinin de 
yaralanmasına neden oldu. Hükümetin içeride ve dışarıda 
savaş politikaları ülkeyi bir katliamlar ülkesi haline getirmiş 
durumdadır. Bugün hükümet yetkililerinin de itiraf etmekten 
çekinmedikleri yanlış Ortadoğu politikaları ülkemizi IŞİD’in 
ve cihatist çetelerin üssü haline getirmiştir. Son günlerde 
yaşanan bombalı saldırılarda birçok kişi yaşamını yitirirken 

onlarca kişi de yaralanmıştır. Bu saldırıların tamamını kınıyor, 
yaşamını yitirenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralananlara 
acil şifalar diliyoruz.

Bir süredir şiddet adeta ülkemizin günlük rutini haline 
gelmiştir. Ülkede şiddet olaylarının bu kadar yükselmesinin 
nedenleri elbette ki hükümetin politikalarından ayrı ele 

GAZİANTEP SALDIRISI ANKARA’DA PROTESTO EDİLDİ
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alınamaz. Siyasal hak ve özgürlükler tesis edilmediği, 
demokratik haklar güvenceye alınmadığı sürece bu tür 
bombalı saldırıların ve intihar eylemlerinin son bulması 
mümkün değildir. Hükümetin içerde anti demokratik, baskıcı 
politikaları, dışarıda ise bölgenin yeniden paylaşımından 
pay kapma hedefleri sürdükçe ülkenin her yerinde yeni 
katliamlar yaşanması kuvvetle muhtemeldir. Bilinmelidir ki 
yıllarca Gaziantep’te cirit atan bu canilere dokunmayanlar, 
demokratik çevrelerin uyarılarını görmezden gelenler, 
dolayısıyla insanlıktan nasibini almamış çetelerin 
palazlanmasını sağlayanlar ve savaş politikalarında ısrarcı 
olanlar da bu katliamdan sorumludur.

Son bir yılda yaşandan katliamların tamamı gözgöre 
göre gelmiştir. IŞİD ve diğer çeteler bir yandan bizzat 
hükümet tarafından desteklenirken, diğer yandan yaptıkları 
katilamlara ilişkin alınabilecek önlemler alınmamış, adeta 
katliamların gerçekleşmesi için her türlü zemin hazırlanmıştır. 
Suruç, 10 Ekim Ankara ve Gaziantep katliamları böyle 
gerçekleşmiştir. 10 Ekim katliamı dosyasında IŞİD’in 
Gaziantep’te kürt yurttaşların yaşadığı bölgelerdeki düğünlere 
ilişkin planlamalar yaptığı yer alırken, buna ilişkin neden bir 
önlem alınmadığı sorusu ortada durmaktadır. Şimdiye kadar 
uygulanan politikalarla, sıkıyönetime dönüştürülen OHAL 
ile ülkemizin sürüklendiği uçurumdan döndürmesinin şansı 
kalmamıştır. AKP, Türkiye’yi iç savaşa sürüklemektedir.

Şiddetin durdurulması için en büyük sorumluluk 
hükümettedir. Bugüne kadar ki uygulamalarıyla 15 
Temmuz darbe girişiminden doğru sonuçlar çıkarmadığı 

görülen hükümet yıkıcı politikalarında ısrar etmektedir. Bu 
politikalarla ülke yıkıma sürüklenmektedir. Hükümeti bir kez 
daha içerde ve dışarıda sürdürdüğü gerici, anti demokratik 
politikalara son vermeye çağırıyoruz.

Unutulmamalıdır ki gerçek bir demokrasi, farklılıklarımızla 
birlikte, eşit ve özgürce yaşayabilmemizi garanti altına aldığı 
oranda gerçekleşecektir. Gerçek bir demokrasi, savaşı değil 
barışı kendisine kılavuz edinmelidir. Gerçek bir demokrasi, 
çoğunlukçu değil çoğulcu olmalıdır! Gerçek bir demokraside 
hükümet kandırılamamalı ve siyasi sorumluluğunun 
bilincinde olmalıdır!

Bizler bu katliamı ve ardındaki güçleri lanetliyoruz. Yaşamını 
yitirenlerin ailelerine ve dostlarına başsağlığı, yaralılara 
acil şifalar diliyoruz. Her gün savaş tohumları saçılan bu 
topraklarda yaşam hakkımızı koruyabilmek ve IŞİD çeteleri 
ile ardındaki güçlerin amacına ulaşmasını engellemek 
için emekten, barıştan, eşitlikten, özgürlükten ve gerçek 
bir demokrasiden yana olan herkesi yan yana gelmeye 
çağırıyoruz.

Gözlerimizin önünde insanlığın, ülkemizin katledilmesine 
seyirci kalmayacağız.

Katliamları lanetliyoruz.

KESK ANKARA ŞUBELER PLATFORMU
TMMOB ANKARA İKK
DİSK BÖLGE TEMSİLCİLİĞİ
ANKARA TABİP ODASI

TMMOB Gaziantep İl Koordinasyon 
Kurulu, Gaziantep’teki canlı bomba 
saldırısının gerçekleştiği Akdere 
maha l l e s inde  ince l eme le rde 
bulunarak 20 Ağustos 2016 tarihinde 
bir basın açıklaması gerçekleştirdi.

TMMOB Gaziantep birimleri ve 
TMMOB Gaziantep İl Koordinasyon 
Kurulu Sekreterinden oluşan 
heyet, terör olayının gerçekleştiği 
Akdere mahallesini ziyaret ederek 
incelemelerde bulundu ve yakınlarını 
kaybedenlere başsağlığı dilediler. 
Daha sonra basın açıklaması metni 
Gaziantep İl Koordinasyon Kurulu 
Sekreter i  Burkay Güçyetmez 
tarafından okundu.

GAZİANTEP İKK TERÖR SALDIRISININ OLDUĞU BÖLGEDE İNCELEME VE BASIN 
AÇIKLAMASI YAPTI
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“TERÖRÜ SİDDETLE KINIYORUZ”

Gözlerimizin önünde insanlığın, ülkemizin katledilmesine 
seyirci kalmayacağız. Gaziantep Şahinbey İlçesi Akdere 
Mahallesinde bir düğün gecesinde, alçakça bir saldırı ile 54 
insanımız hayatını kaybetti, 100 ‘ün üzerinde insanımız ise 
yaralandı.

İnsanların hayatlarındaki en mutlu oldukları, sevinçlerini 
paylaştıkları bir geceyi katliama çevirmenin Dini, siyasi, 
ideolojik hiçbir amacı ve açıklaması olamaz. Patlayan 
bombalar ve katliamlar ülkemizin kaderi değildir, olmamalıdır.

Ne büyük bir acıdır ki; saldırıdan kurtulan ve eşi yoğun 
bakımda olan 5 çocuğundan 4 ünü kaybetmiş acılı bir anne 
‘’eğer son çocuğumu da kaybetseydim intihar ederdim’’ diyor. 
9 yaşındaki bir kız çocuğumuz gelini görme sevinciyle gelecek 
hayalleriyle bulunduğu gecede hayatını kaybediyor. Daha 
vahim ve üzücü olanı ise katliamının gerçekleştirilmesi için 
12-14 yaş aralığında bir çocuğu kullanılıyor.

Gözü dönmüş canilerin çocukları öldürmek için yine çocukları 
kullanması eşine az rastlanacak bir alçaklık örneğidir. Asıl 
mesele ve önemle üzerinde durmamız gereken konu, eli 
kanlı teröristlerin bir çocuğu canlı bomba olmak üzere nasıl 
yetiştirebildiğidir. Geleceğe dair hayaller kurması, çağdaş 
koşullarda eğitim alması, bilimsel ve kültürel alanlarda 
ilerlemesi gereken bir çocuk teröristlerin alçakça emellerine 
kurban edilmiştir.

İnsan hayatı bu kadar ucuz olmamalıdır. Özellikle de 
geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızı kaybediyoruz. 
Aslında çocuklarla birlikte hayallerimizi, yaşam sevinçlerimizi 
kaybediyoruz. 

Yanlış Ortadoğu politikaları ülkemizi özellikle de Gazi 
şehrimizi İŞİD’in Cihatist çetelerin üssü haline getirmiştir. 
Gazi şehrimizde özellikle son yıllarda adeta bir virüs gibi 
yayılan, büyüyen, konuşlanan bu caniler hain planlarını 
sürdürmektedirler. Demokratik çevrelerin uyarılarını 
görmezden gelenler insanlıktan nasibini almamış çetelerin 
palazlanmasını göremeyenler bu katliamlardan gerekli 
sonuçları çıkarmalı ve stratejilerini yenilemelidirler.

Ülke olarak bir vatandaşımızı daha terör saldırılarında 
kaybedecek sabrımız kalmadı. İnsan haklarını temel alan 
barış ve huzur içerisinde çoğulcu bir demokrasi teröristlerin 
ülkemizde türemesini engelleyici en önemli unsur olacaktır.

Türkiye olarak artık bu din, dil, ırk kışkırtmalarına bu ilkel 
tuzaklara prim vermemeliyiz. Artık yönümüzü bir bütün 
olarak bilime ve tekniğe, üretime, ilerlemeye çevirmeliyiz. 
Bizler bu katliamı ve ardındaki güçleri kınıyor ve lanetliyoruz.

Yaşamını yitirenlerin ailelerine ve tüm toplumumuza 
taziyelerimizi iletiyor yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz

TMMOB Gaziantep İl Koordinasyon Kurulu

Bilindiği üzere, “Suriye’nin toprak bütünlüğünden” yana 
olduğunu söyleyen iktidar, Suriye topraklarındaki Cerablus’a 
bir operasyon düzenledi. 

Türkiye’nin çok yönlü uluslararası eleştiri ve baskılar sonucu 
IŞİD’e desteğini kesmesi olumlu gibi görünmekle birlikte, 
Cerablus’u ele geçirmeleri sağlanan ÖSO’nun da cihatçı-
şeriatçı gruplardan oluştuğu aşikardır.

Bilinmektedir ki, Suriye, Irak, Mısır ve Ortadoğu genelinde 
emperyalizm ve AKP iktidarı tarafından “ılımlı” olarak lanse 
edilen bütün siyasal İslamcı güçler, gerçekte IŞİD’in asker 
devşirdiği köktendinci, şeriatçı kaynaklar olmuştur. 

Türkiye Suriye’nin iç içlerine karışmamalı, Suriye’nin 
toprak bütünlüğü konusunda samimi olmalı, ülkemizi savaş 

atmosferine sokmamalıdır.

Suriye’dekinden çok Türkiye içindeki IŞİD hücrelerinin ve 
bütün şeriatçı güçlerin kökünü kurutmaya yönelik politikalar 
yaşama geçirilmelidir.

Türkiye Suriye’ye müdahale etmemeli, Suriye’ye yönelik 
emperyalist müdahale üssü olmaktan çıkmalı, içerideki bütün 
şeriatçı-cihatçı güçlere karşı radikal bir tutum içine girmelidir.

Ülkede barış, bölgede barış.

İvedi gereklilik budur.

Emek ve demokrasi güçleri bu yönde birleşik çaba göstermelidir.

Emin Koramaz
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

TÜRKİYE SAVAŞ ATMOSFERİNE SOKULMAMALIDIR

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, Cerablus’a düzenlenen operasyon üzerine 25 Ağustos 2016 tarihinde 
bir basın açıklaması yaptı.
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Bilindiği üzere Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı 
Kemal Kılıçdaroğlu, Artvin’in Ardanuç ilçesine giderken 
araç konvoyu silahlı bir saldırıya maruz kalmış, bir er yaşamını 
kaybetmiş, iki astsubay yaralanmıştır.

CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’na, 
konvoyundakilere ve CHP örgütüne geçmiş olsun diyor, 
saldırıda yaşamını kaybeden askerin ailesi, yakınları ve 
dostlarına baş sağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz.

TMMOB olarak bu terör saldırısını şiddetle kınıyoruz.

CHP GENEL BAŞKANININ KONVOYUNA YAPILAN SALDIRIYI KINIYORUZ

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun 
konvoyuna yönelik saldırı üzerine 26 Ağustos 2016 tarihinde bir basın açıklaması yaptı.

Saldırı, ülkemizde kaotik bir ortam oluşturmak isteyenlere, 
demokrasi düşmanlarına hizmet etmektedir.
Saldırı, ülkemizde tesis edilmesi gereken demokrasiye, 
demokratik ortama ve barış gereksinimine karşı yapılmıştır.
Teröre alışmamızı isteyen güçlere teslim olmayacağız.
Ülkemizin içinden geçtiği bu zor dönemde, hiçbir güç ve 
terör, bizi, demokrasiyi, barışı, temel hak ve özgürlükleri 
savunmaktan alıkoyamayacaktır.

Emin Koramaz
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

Yalnızca son 10 günde Diyarbakır, Van, Elazığ, Gaziantep’te, 
dün gece Van, bu sabah Cizre’de terör saldırılarıyla ülkemiz 
kan gölüne çevriliyor.

TMMOB olarak, tüm terör saldırılarını lanetliyoruz.

Saldırılarda hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına 
başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz.

Patlayan bombalar ve katliamlar bu ülkenin kaderi değildir. 

ARTIK YETER TÜM TERÖR SALDIRILARINI LANETLİYORUZ

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, ard arda gerçekleşen terör saldırıları üzerine 26 Ağustos 2016 tarihinde 
bir basın açıklaması yaptı. 

Ülkemizin içine sokulmak istediği bu kanlı girdaba hep birlikte 
direnecek, teröre teslim olmayacağız.
Ülkemiz üzerinde oynanan bu oyunlara karşı, ülkemizin 
Suriye’nin bir benzeri haline getirilmek istenmesine karşı tüm 
demokratik güçleri, siyasi partileri 1 Eylül Dünya Barış Günü 
yaklaşırken barıştan yana seslerini yükseltmeye, güçlerini 
birleştirmeye çağırıyoruz.
Emin Koramaz
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

Ülkemiz son bir yıldır art arda patlayan bombalar, içeride ve 
dışarıda körüklenen şiddet, emperyalist güçlerin ülkemiz ve 
bölge üzerine projeleriyle savaşın gölgesinde yaşar hale geldi.

İçeride, Kürt sorununda baskı, şiddet ve terör her iki tarafta da 
derin acılara yol açmakta, milliyetçilik ve militarizm körükle-
nerek halklar birbirine düşman edilmeye çalışılmaktadır.  Biz, 
bir arada, kardeşçe, eşit, özgür bir ülkede tüm farklılarımızla 
birlikte yaşamak istiyoruz.

Suriye’de yaşananlara karşı yıllarca emperyalist müdahalenin 
yanında yer alıp bu ülkenin yıkımında rol üstlenenler, şimdi 
IŞİD ve YPG/PYD’ye müdahale gerekçesiyle Suriye’ye mü-
dahalede bulunmaktadır.

Her gün yeni bir acıya, patlamaya, terör saldırısına uyanıyoruz 
ve artık “yeter” diyoruz.

Ülkemiz üzerinde oynanan oyunlara karşı, ülkemizin Suri-
ye’nin bir benzeri haline getirilmek istenmesine karşı tüm 

demokratik güçleri, siyasi partileri seslerini barıştan yana 
yükseltmeye çağırıyoruz.

TMMOB, bölgemizde ve ülkemizde yaratılmak istenen kaos 
ortamına, savaş dayatmalarına, yeni dünya düzeni teorilerine 
karşı daima barıştan, demokrasiden, özgürlüklerden yanadır.

TMMOB, emperyalizme, faşizme, gericiliğe, halkların birbiri-
ne kırdırılmasına karşı çıkmaya; eşit, özgür, laik, demokratik 
ve bir arada yaşamın hâkim kılınacağı demokratik bir Türkiye 
mücadelesine devam edecektir ve daima savaş çığlıklarına 
karşı barışın yanında yer alacaktır.

1 Eylül Dünya Barış Günü dolayısıyla bir kez daha “Savaşa 
hayır, barış hemen şimdi” diyoruz ve “Ülkede, bölgede, dün-
yada barış” istiyoruz.

Emin Koramaz
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

ÜLKEDE BARIŞ, DÜNYADA BARIŞ
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, 1 Eylül Dünya Barış Günü dolayısıyla 31 Ağustos 2016 tarihinde 
bir açıklama yaptı.
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Uluslararası İşgücü Kanunu Tasarısı, 

Ülkemizi Sömürge, Yurttaşlarımızı İkinci Sınıf Ucuz 
İşgücü Olarak Gören Bir Yaklaşımla Hazırlanmıştır, 

TBMM Gündeminden Çıkarılmalıdır 

Bu tasarı yarın TBMM gündeminde görüşülecek.

Tasarı, Türkiye’de mühendislik ve mimarlık unvanlarının 
kullanılması hakkındaki uygulamaları düzenleyen, 1938 

tarihli 3458 sayılı Mühendislik ve Mimarlık Hakkında 
Kanun ile 1954 tarihli 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar 
Odaları Birliği Kanunu’nu ve Anayasa’nın 135. maddesini 
büyük ölçüde hükümsüz kılan bir içeriğe sahiptir. Bu yasa 
taslağı ile TMMOB yasasının üç maddesi değiştirilmektedir. 
Bu tasarı yalnızca yabancı sermayenin talepleri göz önüne 
alınarak hazırlanmış olup halkımız ve ülkemizin çıkarları 
göz ardı edilmiştir.

ULUSLARARASI İŞGÜCÜ KANUNU TASARISI, ÜLKEMİZİ SÖMÜRGE, 
YURTTAŞLARIMIZI İKİNCİ SINIF UCUZ İŞGÜCÜ OLARAK GÖREN BİR YAKLAŞIMLA 

HAZIRLANMIŞTIR, TBMM GÜNDEMİNDEN ÇIKARILMALIDIR

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, TBMM gündemindeki “Uluslararası İşgücü Kanunu Tasarısı”na ilişkin  görüşlerini 
11 Temmuz 2016 tarihinde TMMOB’de düzenlenen bir basın toplantısı ile kamuoyuna açıkladı. 

TMMOB-ODA SEKRETER (YAZMAN) ÜYELER TOPLANTISI YAPILDI

TMMOB-Oda Sekreter (Yazman) Üyeler toplantısı 1 
Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirildi. TMMOB’de yapılan 
toplantıda; “Uluslararası İşgücü Kanunu Tasarısı”yla ilgili 
olarak yürütülecek eylem sürecine ilişkin görüş alışverişinde 
bulunuldu.

Toplantıya;  TMMOB Genel Sekreteri Dersim Gül ile 
Oda temsilcileri; Emre Metin (EMO), Yaşar Üzümcü 
(GIDAMO), Timur Bilinç Batur (HKMO), Halim Karan 
(İMO), Faruk İlgün (JMO), Halil Kavak (KMO), İsmail 
Fatih Özkan (MADENMO), Yunus Yener (MMO), Hasan 
Topal (MO), Harun Kılıçoğlu (PMO), Hüseyin G. Çankaya 
(ŞPO) katıldı.
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Tasarı hazırlık aşamasında birliğimizden hiçbir şekilde 
görüş istenmediği gibi; yasa taslağı Sağlık Aile Çalışma ve 
Sosyal İşler Komisyonu’nda görüşüleceği tarihten bir gün 
önce birliğimize iletilmiştir. Aradan 24 saat geçmeden ilgili 
komisyonda jet hızıyla kabul edilmiş, komisyon toplantısında 
birlik yöneticilerimizin ve oda başkanlarımızın itirazları ve 
görüşlerinin hiçbiri değerlendirilmeye bile alınmamıştır.

Siyasi iktidar tarafından, AB’ye taahhüt edilen ve 
bu doğrultuda çıkartılan mevzuat hazırlama usul ve 
esaslarına dair düzenlemeler dahi yasasında değişiklik 
yapılacak bir kurumdan görüş alınmasını zorunlu 
tutmaktadır. Birliğimizin kuruluş yasasını değiştiren bir 
kanunun hazırlanma aşamasında bile birliğimizden görüş 
istenmemesi oldukça manidardır.

Tasarı lisans eğitimine dayalı meslek alanlarının tamamını 
ilgilendirmekte ve TMMOB’nin meslek-uzmanlık 
alanlarında, yabancı mühendis ve mimarları bizlerden 
avantajlı konuma getirmektedir. Ülkemiz yurttaşı 
mühendis, mimarlar şehir planlamacılarının açıkça 
aleyhine olacak bir durum söz konusudur. Bu tasarıyla 
birlikte yabancıların hizmet sunması veya ülkemizde 
çalışmasında hiçbir denetim veya kural olmayacak, 
beyana dayalı mantıkla yabancılara sınırsız hak ve 
özgürlükler teslim edilecektir. Mühendislik, mimarlık 
hizmetlerinin kontrolsüz ve denetimsiz bir şekilde, yeterli 
eğitim ve mesleki deneyimden yoksun yabancılar eliyle 
yürütülmesinin yaratabileceği faciaların ve yıkımların 
bedelini yine halkımız ödeyecektir.

İlgili Meclis komisyonundan hızla geçirilen Uluslararası 
İşgücü Kanun Tasarısı, birçok akademik meslek disiplini ile 
birlikte TMMOB Yasası’nda yapılacak değişiklik dolayısıyla 
yüz binlerce mühendis, mimar, şehir planlamacısı aleyhine 
birçok olumsuzluğu içermektedir.

Konu, yılda 51 bini mezun olan ve şu anda mühendislik, 
mimarlık öğrenimi gören 435 bin öğrencinin geleceğiyle 
de ilgilidir. Tasarının yasalaşması durumunda milyonlarca 
insanımız, mühendis, mimar, şehir planlamacısı arkadaşımız, 
mevcut istihdam sorunları yanında yeni ve büyük bir 
sömürü, işsizlik, mesleki geleceksizlik tehlikesi ile karşı 
karşıya kalacaktır.

Uluslararası hukuktaki “karşılıklılık ilkesi”, uluslararası 
sermaye güçleri lehine yok hükmünde sayılacak ve yabancı 
çalışanlar lehine haksız rekabet ortamı hâkim olacaktır.

Ülkemizin nitelikli işgücünü koruma ve geliştirmeyi 
öngörmeyen; ülkemizi sömürge; yerli mühendis, mimar, 
şehir planlamacıları da kendi ülkelerinde mülteci ve ikinci 
sınıf ucuz işgücü konumuna düşürecek bu uygulama ile 

sömürü yoğunlaşacak, ülkemizin emperyalizme bağımlılığı 
artacaktır. Tasarı ile ülkenin her yeri serbest bölge haline 
getirecek, yabancı çalışanı kendi yurttaşından avantajlı 
kılacaktır.

Yabancıya bağımsız çalışma izni verilecek, yurttaşlarımızın 
serbest çalışma hakkı ellerinden alınarak yabancıların 
yanında düşük ücretli çalışan konumuna getirilecektir.

Akademik ve mesleki yeterliliğini kanıtlamayan, diploma 
denkliği aranmayan, beyana dayalı yabancı çalışanlar 
nitelikli işgücü sayılacak, mesleki yeterliliğini kanıtlayan 
yurttaşlarımız ise ikincilleştirilecek, ara eleman konumuna 
itilecektir.

Başka ülkelerin teknik elemanları hiçbir denetim 
ve kontrole tabi olmaksızın ülkemizde meslek icra 
edeceklerdir. Üstelik Türkiye’ye gelmeden, uzaktan ve 
vergi ödemeden çalışabilecek; ülkeye gelenler ise çalışma 
ve ikamet izni almaktan muaf tutulacaktır.

Bu tasarı ülkemiz vatandaşlarının hak, hukuk ve çalışma 
özgürlüklerini yok ederek bizleri kendi ülkemizde mülteci 
konumuna düşürecektir.

Ekonominin kapsadığı bütün sektörlere yönelik kamusal 
nitelikli meslek, uzmanlık alanları bulunan TMMOB 
ve bağlı odalarının yetkilerini, ülkemiz ve mühendislik, 
mimarlık ve şehir plancılığı birikimimiz aleyhine yeniden 
düzenlemeyi öngören tasarı Meclis gündeminden 
çekilmelidir.

Uluslararası İşgücü Kanun Tasarı geri çekilmeli; ülkemiz 
mühendis mimar ve şehir plancılarında aranan koşulların, 
yabancı mühendis, mimarlardan da isteyecek düzenlemeler 
yapılmalıdır.

Yinelemek istiyoruz: Bilinmelidir ki, kendi ülkesinde 
yabancı konumuna getirilen mühendis, mimar, şehir 
planlamacıları, yurttaşlık ve meslek haklarını elinden 
almak isteyenleri bir kenara not etmektedir. Mühendisini, 
mimarını, şehir plancısını gözden çıkaranlar bilmeliler 
ki, bu ülkenin mühendis, mimar, şehir planlamacıları da 
kendilerini gözden çıkaracaktır.

TMMOB; 500.000’e yakın üyesi ile mühendislik ve 
mimarlık fakültelerinde öğrenim gören 435.000 öğrencinin 
hakları ve geleceği için mücadele edecektir.

Üyelerimizi, halkımızı ve kamuoyunu bu konuda duyarlılığa 
ve dayanışmaya davet ediyor, duyarlı basın yayın kuruluşları 
ve siz basın ekmekçilerine teşekkür ediyoruz.

Emin Koramaz
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
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TMMOB Uluslararası İşgücü Kanun Tasarısı’na karşı 
yürütülen mücadele kapsamında 14 Temmuz 2016 Perşembe 
günü 13.00’de TBMM’de basın toplantısı düzenledi.

TBMM basın bürosunda düzenlenen basın toplantısına CHP 
Milletvekilleri Orhan Sarıbal, Aytuğ Atıcı, Musa Çam, Necati 
Yılmaz, İbrahim Özdiş, Şenal Saruhan, Utku Çakırözer, Gülay 
Yedekçi, Niyazi Nefi Kara, Kamil Okyay Sındır, Nurettin 
Demir, Turabi Kayan ve Ali Akyıldız katılarak destek verdi.

Açıklamaya TMMOB heyeti olarak Emin Koramaz (TMMOB 
Yönetim Kurulu Başkanı), Bahattin Şahin (TMMOB Sayman 
Üye), Dersim Gül (TMMOB Genel Sekreteri), Ali Fahri 
Özten (TMMOB Yürütme Kurulu Üyesi), Kemal Zeki Taydaş 
(TMMOB Yürütme Kurulu Üyesi), M.Birkan Sarıfakıoğlu 
(Bilgisayar Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı), 
Yusuf Songül (Gıda Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu 
Başkanı), Ertuğrul Candaş (Harita ve Kadastro Müh. Odası 
Yönetim Kurulu Başkanı), Emrah Kaymak (İç Mimarlar Odası 
Yönetim Kurulu Başkanı), Cemal Gökçe (İnşaat Mühendisleri 
Odası Yönetim Kurulu Başkanı), Şevket Demirbaş (Jeofizik 
Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı), Faruk İlgün 
(Jeoloji Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Üyesi), Funda 
Altun (Kimya Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Üyesi), 
Ali Ekber Çakar (Makina Mühendisleri Odası Yönetim 
Kurulu Başkanı), Eyüp Muhçu (Mimarlar Odası Yönetim 
Kurulu Başkanı), Ali Küçükaydın (Orman Mühendisleri 
Odası Yönetim Kurulu Başkanı), Özden Güngör (Ziraat 
Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı) ve Eren 
Şahiner (TMMOB Teknik Görevli) katıldı.

Basın toplantısı CHP Milletvekili 
Orhan Sarıbal’ın konuşması 
ile başladı. Orhan Sarıbal 
konuşmasında, Uluslararası 
İşgücü Kanun Tasarıs ının 
geri  çeki lmesi  gerektiğini 
vurgulayarak Tasarıya karşı 
mücadele edeceklerini ifade etti.

CHP Mi l le tvek i l i  Orhan 
Sarıbal’ın konuşması ardından 
TMMOB Yönetim Kurulu 
Başkanı Emin Koramaz basın 
açıklaması yaptı. Açıklama 
şöyle;

ULUSLARARASI İŞGÜCÜ YASA TASARISI GERİ 
ÇEKİLSİN

Meclis gündemindeki yasa tasarısı, ülkemize büyük bir yük 
getirirken profesyonel meslek mensuplarını kendi ülkelerinde 
yabancı saymaktadır. Bu tasarı hiç tartışmasız olarak 
mühendis, mimar ve şehir plancılarını kendi ülkesinde mülteci 
haline getirecektir. 

Tasarı, Mühendislik ve Mimarlık Hakkında Kanun ile 6235 
sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu’nu 
ve Anayasa’nın 135. maddesini büyük ölçüde hükümsüz 
kılan bir içeriğe sahiptir. Uluslararası İşgücü Yasa Tasarısı 
ile TMMOB yasasının üç maddesi değiştirilmektedir. Tasarı 
yalnızca yabancı sermayenin taleplerine göre hazırlanmıştır. 
Halkımızın ve ülkemizin çıkarları göz ardı edilmiştir.

TMMOB Kanunu’nu değiştiren bu tasarının, hazırlık 
aşamasında Birliğimizden hiçbir şekilde görüş istenmemiştir. 
Ayrıca, taslağın Meclis Komisyonunda görüşüleceği tarihten 
sadece bir gün önce Birliğimize iletilmiştir. Komisyonda ise 
aradan daha 24 saat geçmeden jet hızıyla kabul edilmiştir. Birlik 
yöneticilerimizin, oda başkanlarımızın ve milletvekillerinin 
itiraz ve görüşlerinin hiçbiri değerlendirilmeye alınmamıştır.

“Uluslararası İşgücü Kanun Tasarısı”, TMMOB’ye bağlı 102 
meslek disiplinini ve diğer tüm akademik meslek disiplini 
mensuplarını işsizlik tehdidi ile karşı karşıya bırakmaktadır. 
Bu yasa tasarısı, yüz binlerce mühendis, mimar, şehir 
planlamacısını sermayenin kâr hırsına heba etmektedir.

Bu yasa tasarısı yılda 51 bini mezun olan ve şu anda 
mühendislik, mimarlık öğrenimi gören 435 bin öğrencinin 

ULUSLARARASI İŞGÜCÜ KANUN TASARISINA KARŞI TBMM’DE BASIN 
TOPLANTISI DÜZENLENDİ
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geleceğiyle de ilgilidir. Çocuklarının eğitim masrafları için, 
kazançlarının en az yarısını harcayan ailelerin tüm emekleri bu 
tasarı ile çöpe atılmaktadır.  Tasarının yasalaşması durumunda 
milyonlarca gencimiz; geleceğin mühendis, mimar, şehir 
planlamacısı olacak arkadaşımız, mevcut işsizliğin yanında 
yeni ve büyük bir sömürü düzenine teslim edilecektir. Bugün 
örgütümüzün 500 bine yakın üyesi bulunmaktadır ve her 
dört üyemizden biri işsizdir. AKP iktidarı, yaratacakları bu 
engin kaosu görmezden gelerek, ülkemizin tüm mühendislik, 
mimarlık ve şehir plancılığı hizmet alanlarını uluslararası 
sermayeye kuralsız, sınırsız ve koşulsuz olarak açmaktadır

Bu gibi tasarılar, ancak sömürge ülkelerde kurulan kolonilerde 
gündeme gelebilir. Çünkü bu yasa tasarısı ülkenin kendi 
işgücünü hiçe sayarak, yabancı sermayenin getireceği her 
türlü iş gücüne koşulsuz ve denetimsiz olarak ülkemizin 
kapılarını açmaktadır. Bu tasarı, yabancı sermayeye “gel de, 
nasıl geliyorsan gel” demektedir.

Entegre sanayi tesislerimiz, tarım ve tarıma dayalı sanayimiz, 
enerji santrallerimiz, ormanlarımız, kıyılarımız, derelerimiz, 
eğitim ve sağlığımız yabancı sermayeye pazarlandığı gibi, 
serbest meslek hizmetleri de yabancı sermayeye koşulsuz 
olarak açılmak istenmektedir.

Bu tasarı ile sınır ötesi hizmet sunumu, kavramının içeriği 
genişletilerek mühendislik ve mimarlık hizmetlerinin, 
yurtdışından vergiden muaf ve kontrolsüz biçimde alınması 
sağlanacaktır. Akademik ve mesleki yeterliliğini kanıtlamayan, 
diploma denkliği aranmayan yabancı ülke çalışanları 
“nitelikli işgücü” sayılacak, kanıtlayan yurttaşlarımız ise 
önemsizleştirilerek “ara eleman” konumuna itilecektir.

Egemen devlet olgusu, uluslararası hukukta karşılılık ilkesi 
üzerinden ilişki kurar. Hiç bir ülke tek taraflı olarak kendi 
vatandaşı aleyhine taviz vermez. Ancak, siyasal iktidar, tek 
bir ülke lehine değil, dünyadaki 192 ülkenin sermayesi lehine 
kendi vatandaşının aleyhine yasa hazırlamıştır.

Gelişmiş ülkeler, ülkemiz insanına turist olarak vize dahi 
vermezken, tüm dünya ülke vatandaşları hiçbir denetim ve 
kontrole tabi olmaksızın ülkemize gelecekler ve beyana dayalı 
meslek icra edebileceklerdir.

Kimsenin gitmek istemediği Suudi Arabistan bile, ülkemiz 
mühendis, mimar ve şehir plancılarına ülkelerine girişte 
sınav uygularken, Fransa, Almanya, Yunanistan ve AB 
ülkelerinin tamamı kendi meslek kuruluşlarının koyduğu 
şartları sağlamayan yabancı mühendis, mimar ve şehir 
plancılarına çalışma izni vermezken, ülkemizde tüm yabancılar 
diploma denkliğine ve mesleki yeterliliğe tabi olmayacaktır. 
Ülke vatandaşı olan mühendis, mimar ve şehir plancılarını 
uluslararası sermayeye teslim etmeye çalışan siyasal iktidar 
anayasal suç işlemeye hazırlanmaktadır.

Bu yasa tasarısı,

1.Hizmet sunumunda vatandaşa değil yabancıya öncelik 
veren,

2.Vatandaşı için aradığı koşulları yabancıdan istemeyen,

3.Mühendislik, mimarlık, hekimlik vb. hizmetlerde 
yabancılarda akademik ve mesleki yeterlilik aramayan,

4.Ülkemizde işsizlik oranının yüksek olduğu üniversite 
mezunlarını görmek yerine, yabancı şirketlerin ülkeye 
getireceği -mühendis, mimar, şehir plancısı olduğunu dahi 
bilmediğimiz- kontrol edilmeyen beyana dayalı mühendis ve 
mimarların istihdamına olanak veren,

5.Vergi ödemelerine gerek olmaksızın, yabancıların uzaktan 
(ülkeye gelmeden) hizmet sunmasını sağlayan,

6.Yabancıların serbest meslek mensubu olarak kendi ad ve 
namlarına kolayca hizmet sunmalarının önünü açarak kendi 
vatandaşı aleyhine haksız rekabet ortamı yaratan,

7.Yabancılara, nitelikleri bir yana, çalışma ve ikamet izni dahi 
almalarına gerek kalmaksızın muafiyet tanıyan,

8.Kamu yararına dernek ve vergi muafiyeti olan vakıflarda 
yabancılara çalışma iznine tabi olmadan çalışma hakkı veren,

9.Ar-Ge ve Serbest Bölgeler konusunda özel hüküm getiren,

bir niteliğe sahiptir.

Hazırladıkları yasayla akademik ve mesleki yeterliliği olmayan 
mühendis, mimar ve şehir plancıları ülkemizde meslek icra 
edecekler ve denetimden muaf olacaklardır!

Yabancı bir üniversiteden mezun yurttaşımız ülkemizde 
çalışacağı zaman her türlü denetimden geçecekken, aynı 
üniversiteden mezun yabancı ülke vatandaşı ülkemize hiçbir 
denetimden geçmeden girecektir.

Meclis’e sunulan yasa taslağı, denetimsiz bir sermaye akışı 
ve denetimsiz bir hizmet sunumunu yasalaştırmak anlamına 
gelmektedir.

Biz, yabancıların çalışma izni konusunda değişiklik yapan bu 
tasarının Meclis gündeminden çekilmesini istiyoruz.

Kendi ülkesinde yabancı konumuna getirilen mühendis, 
mimar ve şehir plancıları, yurttaşlık haklarını elinden almak 
isteyenlere “dur!” diyecektir.

Mühendisini, mimarını, şehir plancısını gözden çıkaranlar 
bilmelidirler ki, bu ülkenin mühendis, mimar ve şehir 
plancıları da kendilerini gözden çıkaracaktır. 

TMMOB; 500.000’e yakın üyesi ile mühendislik ve mimarlık 
fakültelerinde öğrenim gören 435.000 öğrencinin hakları ve 
geleceği için mücadele edecektir.

Ülkemizin sömürge, meslek mensuplarının mülteci haline 
getirilmesine izin vermeyeceğiz.
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Uluslararası İşgücü Kanun Tasarısı 
üzerine İKK’lar aracılığıyla da çok 
sayıda kitlesel açıklama gerçekleştirildi. 
11 Temmuz’da Gaziantep, İzmir, Kocaeli 
ve Zonguldak İl Koordinasyon Kurulları, 
12 Temmuz’da Adana, Ankara, 
Antalya, Bolu, Bursa, Denizli, İstanbul 
ve Şanlıurfa İl Koordinasyon Kurulları, 
14 Temmuz’da Balıkesir, Diyarbakır, 
Eskişehir ve Samsun İl Koordinasyon 
Kurulları kitlesel basın açıklamaları 
düzenledi.

Uluslararası İşgücü Kanunu Tasarısı, 

Ülkemizi Sömürge, Yurttaşlarımızı 
İkinci Sınıf Ucuz İşgücü Olarak 
Gören Bir Yaklaşımla Hazırlanmıştır, 
TBMM Gündeminden Çıkarılmalıdır

Lisans eğit imine dayal ı  meslek 
alanları ile Türk Mühendis ve Mimar 
Odaları Birliği-TMMOB Kanunu’nda 
değişiklikler ve yeni düzenlemeler 
ö n g ö r e n  v e  ke n d i  ü l ke m i z i n 
vatandaşlarını mülteci konumuna 
düşmesine neden olacak Uluslararası 
İşgücü Kanunu Tasarıs ı  TBMM 
gündeminde görüşülecek.

Tasarı, Türkiye’de mühendislik ve 
mimarlık unvanlarının kullanılması 
hakkındaki uygulamaları düzenleyen, 
1938 tarihli 3458 sayılı Mühendislik 
ve Mimarlık Hakkında Kanun ile 1954 
tarihli 6235 sayılı Türk Mühendis ve 
Mimar Odaları Birliği Kanunu’nu ve 
Anayasa’nın 135. maddesini büyük 
ölçüde hükümsüz kılan bir içeriğe 
sahiptir. Bu yasa taslağı ile TMMOB 
yasasının üç maddesi değiştirilmektedir. 
Bu tasarı yalnızca yabancı sermayenin 
talepleri göz önüne alınarak hazırlanmış 
olup halkımız ve ülkemizin çıkarları göz 
ardı edilmiştir.

Tasarı hazırlık aşamasında birliğimizden 
hiçbir şekilde görüş istenmediği gibi; 

İKK’LARDAN “ULUSLARARASI İŞGÜCÜ YASA TASARISI”NA KARŞI

PROTESTO EYLEMLERİ
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yasa taslağı Sağlık Aile Çalışma 
ve Sosyal  İş ler  Komisyonu’nda 
görüşüleceği tarihten bir gün önce 
birliğimize iletilmiştir. Aradan 24 
saat geçmeden ilgili komisyonda 
jet hızıyla kabul edilmiş, komisyon 
toplantısında birlik yöneticilerimizin 
ve oda başkanlarımızın itirazları ve 
görüşlerinin hiçbiri değerlendirilmeye 
bile alınmamıştır.

Siyasi iktidar tarafından, AB’ye taahhüt 
edilen ve bu doğrultuda çıkartılan 
mevzuat hazırlama usul ve esaslarına 
dair düzenlemeler dahi yasasında 
değişiklik yapılacak bir kurumdan 
görüş alınmasını zorunlu tutmaktadır. 
Birliğimizin kuruluş yasasını değiştiren 
bir kanunun hazırlanma aşamasında 
bile birliğimizden görüş istenmemesi 
oldukça manidardır.

Tasarı lisans eğitimine dayalı meslek 
alanlarının tamamını ilgilendirmekte 
ve TMMOB’nin meslek-uzmanlık 
alanlarında, yabancı mühendis ve 
mimar l a r ı  b i z l e rden  avanta j l ı 
konuma getirmektedir.  Ülkemiz 
yurttaşı mühendis, mimarlar şehir 
planlamacılarının açıkça aleyhine 
olacak bir durum söz konusudur. Bu 
tasarıyla birlikte yabancıların hizmet 
sunması veya ülkemizde çalışmasında 
hiçbir denetim veya kural olmayacak, 
beyana dayalı mantıkla yabancılara 
sınırsız hak ve özgürlükler teslim 
edilecektir. Mühendislik, mimarlık 
hizmetlerinin kontrolsüz ve denetimsiz 
bir şekilde, yeterli eğitim ve mesleki 
deneyimden yoksun yabancılar eliyle 
yürütülmesinin yaratabileceği faciaların 
ve yıkımların bedelini yine halkımız 
ödeyecektir.

İlgili Meclis komisyonundan hızla 
geçirilen Uluslararası İşgücü Kanun 
Tasarısı, birçok akademik meslek 
disiplini ile birlikte TMMOB Yasası’nda 
yapı lacak değiş ikl ik dolayıs ıyla 
yüz binlerce mühendis ,  mimar, 
şehir planlamacısı aleyhine birçok 
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olumsuzluğu içermektedir.

Konu, yılda 51 bini mezun olan ve şu 
anda mühendislik, mimarlık öğrenimi 
gören 435 bin öğrencinin geleceğiyle 
de ilgilidir. Tasarının yasalaşması 
durumunda milyonlarca insanımız, 
mühendis, mimar, şehir planlamacısı 
arkadaşımız, mevcut istihdam sorunları 
yanında yeni ve büyük bir sömürü, 
işsizlik, mesleki geleceksizlik tehlikesi 
ile karşı karşıya kalacaktır.

Uluslararası hukuktaki “karşılıklılık 
ilkesi”, uluslararası sermaye güçleri 
lehine yok hükmünde sayılacak ve 
yabancı çalışanlar lehine haksız rekabet 
ortamı hâkim olacaktır.

Ülkemizin nitelikli işgücünü koruma 
ve geliştirmeyi öngörmeyen; ülkemizi 
sömürge; yerli mühendis, mimar, şehir 
planlamacıları da kendi ülkelerinde 
mülteci ve ikinci sınıf ucuz işgücü 
konumuna düşürecek bu uygulama 
ile sömürü yoğunlaşacak, ülkemizin 
emperyalizme bağımlılığı artacaktır. 
Tasarı ile ülkenin her yeri serbest bölge 
haline getirecek, yabancı çalışanı kendi 
yurttaşından avantajlı kılacaktır.

Yabancıya bağımsız çalışma izni 
verilecek, yurttaşlarımızın serbest 
çalışma hakkı ellerinden alınarak 
yabancıların yanında düşük ücretli 
çalışan konumuna getirilecektir.

Akademik ve mesleki yeterliliğini 
kanıtlamayan, diploma denkliği 
aranmayan, beyana dayalı yabancı 
çalışanlar nitelikli işgücü sayılacak, 
mesleki  yeterl i l iğini  kanıtlayan 
yurttaşlarımız ise ikincilleştirilecek, 
ara eleman konumuna itilecektir.

Başka ülkelerin teknik elemanları hiçbir 
denetim ve kontrole tabi olmaksızın 
ülkemizde meslek icra edeceklerdir. 
Üstelik Türkiye’ye gelmeden, uzaktan 
ve vergi ödemeden çalışabilecek; ülkeye 
gelenler ise çalışma ve ikamet izni 
almaktan muaf tutulacaktır.
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Bu tasarı ülkemiz vatandaşlarının hak, 
hukuk ve çalışma özgürlüklerini yok 
ederek bizleri kendi ülkemizde mülteci 
konumuna düşürecektir.

Ekonominin kapsadığı bütün sektörlere 
yönelik kamusal nitelikli meslek, 
uzmanlık alanları bulunan TMMOB 
ve bağlı odalarının yetkilerini, ülkemiz 
ve mühendislik, mimarlık ve şehir 
plancılığı birikimimiz aleyhine yeniden 
düzenlemeyi öngören tasarı Meclis 
gündeminden çekilmelidir.

Uluslararası İşgücü Kanun Tasarı geri 
çekilmeli; ülkemiz mühendis mimar ve 
şehir plancılarında aranan koşulların, 
yabancı mühendis, mimarlardan da 
isteyecek düzenlemeler yapılmalıdır.

Yinelemek istiyoruz: Bilinmelidir ki, 
kendi ülkesinde yabancı konumuna 
getirilen mühendis, mimar, şehir 
planlamacıları, yurttaşlık ve meslek 
haklarını elinden almak isteyenleri bir 
kenara not etmektedir. Mühendisini, 
mimarını, şehir plancısını gözden 
çıkaranlar bilmeliler ki, bu ülkenin 
mühendis, mimar, şehir planlamacıları 
da kendilerini gözden çıkaracaktır.

TMMOB; 500.000’e yakın üyesi ile 
mühendislik ve mimarlık fakültelerinde 
öğrenim gören 435.000 öğrencinin 
hakları ve geleceği için mücadele 
edecektir.

Üyelerimizi, halkımızı ve kamuoyunu 
bu konuda duyarlılığa ve dayanışmaya 
davet ediyor, duyarlı basın yayın 
kuruluşları ve siz basın ekmekçilerine 
teşekkür ediyoruz. 
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ÜLKEMİZE, MESLEĞİMİZE VE GELECEĞİMİZE 
SAHİP ÇIKALIM

“ULUSLARARASI İŞGÜCÜ YASA TASARISI” 
HAKKINDA ÖĞRENCİ ARKADAŞLARIMIZA AÇIK 
MEKTUP

Sevgili öğrenci arkadaşlarımız;

Bu günlerde TBMM gündemine alınmasını beklediğimiz ve 
hayatımızı derinden etkileyecek bir yasa tasarısı bulunuyor. 
İsmi “Uluslararası İşgücü Yasa Tasarısı. Ancak bu başlık sizi 
yanıltmasın. Bu yasa ile mesleklerimizin ve meslektaşlarımızın 
geleceği yok edilmek istenmektedir.

Bu yasa tasarısı ile birlikte lisans eğitimine dayalı meslek 
alanlarının tamamında ve TMMOB’nin meslek-uzmanlık 
alanlarında yabancı mühendis, mimar ve şehir planlamacıları 
bizlerden avantajlı konuma getiriliyor. Bu durum tüm 
meslektaşlarımızın olduğu gibi; sizlerin, ülkemizin aydınlık 
geleceği olan mühendislik, mimarlık ve şehir plancılığı 
öğrencilerinin de karşında çok büyük bir sorun olarak 
durmaktadır. Çünkü bu tasarıyla birlikte yabancıların hizmet 
sunması veya ülkemizde çalışmasında hiçbir denetim veya 
kural olmayacak, beyana dayalı mantıkla yabancılara sınırsız 
çalışma hakkı ve özgürlükler teslim edilecektir. Siz mezun 
olmak için canınızı dişinize takmış çalışırken; mühendislik 
mimarlık gibi profesyonel hizmetlerin kontrolsüz ve denetimsiz 
bir şekilde, yeterli eğitimden ve mesleki denetimden yoksun 
yabancılara teslim edilmesi kabul edilemez.

Sevgili arkadaşlar;

Bugün ülkemizde öğrenim gören 434.145 mühendislik, 
mimarlık öğrencisi işsizlik tehdidiyle karşı karşıdır. Çünkü 
ülkemizde 100.000’i aşkın mühendis ve mimar işsiz 
bulunmaktadır. Bu ülkeni vatandaşları ve gençleri çalışacak 
iş bulamazken, yabancıların eline mesleklerimizin yalnızca 
beyana dayalı biçimde teslim edilmesi akıl alır şey değildir.

Ailelerinizin sizleri hangi koşullarda okuttuğunu düşünün. 
Nitelikli eğitimin bu kadar pahalı ve ulaşılamaz olduğu bu 
zamanda, siyasal iktidarın sizlerin geleceğine ve ailelerinizin 
alın terine göz dikmesi ne demektir? Mezun olduğunuz gün, 
elinizdeki diploma ile yaşayacağınız gurur ve mutluluk, 
hemen ertesi gün işsizlik tehdidi ile gölgelenmektedir. Bizler 

biliyoruz ki, ülkemizin aydınlık geleceğine yöneltilen her 
tehdidin bedeli bu ülkenin vatandaşlarına, ailelerimize 
ödetilmektedir.

Yılda 51.000 mezun veren mühendislik, mimarlık ve şehir 
planlamacılığı bölümlerinden mezun olan her meslektaşımız, 
bu tasarı ile birlikte ucuz işgücü ve ara eleman konumuna 
düşürülecektir. Çünkü hiçbir denetim ve kurala tabi olmayan 
yabancılar, ülkemizde vergi dahi ödemeden, hiçbir hesap 
vermeden kendi adlarına çalışabileceklerdir.

Sevgili öğrenci arkadaşlarım;

Bu tasarı ile birlikte ülkemizde çalışacağını beyan eden 
yabancılara verilmesi planlanan “turkuaz kart” sınırsız 
çalışma ve oturma izni anlamına gelmektedir. Ülkemizin 
nitelikli işgücünü oluşturacak gençlerin, mühendislik, 
mimarlık öğrencilerinin yurtdışında çalışma talebine karşı 
ise tüm ülkelerde denklik ve yeterlilik şartı aranmaktadır. 
Yani vatandaşlarımızın sahip olmadığı haklar ve özgürlükler, 
ülkemizde yabancılara tanınmaktadır. Bugün Suudi Arabistan 
bile orada çalışmak isteyen mühendis mimarları sınava tabi 
tutarak denklik vermektedir.

Bugün yapılmak istenenin tek anlamı; ülkemizin sömürge 
haline getirilmesi, meslektaşlarımızın ve gelecekteki siz 
meslektaşlarımızın kendi ülkemizde mülteci durumuna 
düşürülmesidir.

Birliğimiz ve bağlı odalarımız, 500.000’e yakın üyesi, öğrenci 
üyeleri ve bu duruma karşı çıkan tüm toplum kesimleriyle 
birlikte bu yasa tasarısına karşı direnecektir. Mesleğimizin 
ve onurumuzun bu şekilde ayaklar altına alınmasına izin 
vermeyeceğiz.

Sevgili arkadaşlar;

Yine belirtmeliyim ki, kendi ülkesinde yabancı konumuna 
getirilmek istenen biz mühendis, mimar ve şehir 
planlamacıları; yurttaşlık ve meslek haklarımızı elimizden 
almak isteyenleri bir kenara not etmekteyiz. Mühendisini, 
mimarını, şehir plancısını gözden çıkaranlar bilmeliler ki, 
bu ülkenin mühendis, mimar, şehir plancıları da kendilerini 
gözden çıkaracaktır.

Emin Koramaz
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

ULUSLARARASI İŞGÜCÜ YASA TASARISI HAKKINDA ÖĞRENCİLERE AÇIK MEKTUP

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, “Uluslararası İşgücü Kanunu Tasarısı”na karşı sürdürülecek kampanya 
ile ilgili olarak mühendislik, mimarlık ve şehir plancılığı öğrencilerine 12 Temmuz 2016 tarihinde mektup yolladı.



22 birlik haberleri
Temmuz - Ağustos 2016/Sayı 169

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, TBMM gündemin-
de görüşülecek olan “Uluslararası İşgücü Kanunu Tasarısı”na 
ilişkin  görüşlerini Makina Mühendisleri Odası Suat Sezai 
Gürü Salonu’nda 11 Temmuz 2016 tarihinde düzenlenen 

“ULUSLARARASI İŞGÜCÜ KANUNU TASARISI” FORUMU DÜZENLENDİ
forumla üye ve yöneticileriyle paylaştı.

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz’ın açış 
konuşması ile başlayan forumun moderatörlüğünü TMMOB 
YK eski Başkanı Mehmet Soğancı yaptı.

Ekonominin kapsadığı bütün sektörlere yönelik kamusal ni-
telikli meslek, uzmanlık alanları bulunan TMMOB ve bağlı 
odalarının yetkilerini, ülkemiz ve mühendislik, mimarlık ve 
şehir plancılığı birikimimiz aleyhine yeniden düzenlemeyi 
öngören tasarının Meclis gündeminden çekilmesi gereklili-
ğinin vurgulandığı forumda sırasıyla Ali Ekber Çakar, Haydar 
İlker, İsmet Çebi, Tevfik Kızgınkaya, Leman Arman, Özden 
Güngör, TMMOB Genel Sekreteri Dersim Gül, Hatice Genç, 
Halil Salmanlı, Kadır Dağhan, Yaşar Üzümcü ve Ali Fahri 
Özten söz aldılar.

Teoman Öztürk’ün de anıldığı forum, TMMOB Yönetim 
Kurulu Başkanı Koramaz’ın değerlendirmesiyle son buldu.

Sayın Milletvekili,

28 Haziran 2016 tarihinde TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve 
Sosyal İşler Komisyonu’nda “ULUSLARARASI İŞGÜCÜ 
KANUN TASARISI” görüşülmüş ve hükümetçe teklif 
edilen tasarı aynen kabul edilmiştir.

Anılan tasarı, Birliğimize 27 Haziran 2016 tarihinde 
öğleden sonra tebliğ edilmiş ve üzerinden 24 saat geçmeden 
Komisyonda kabul edilmiştir. Oysa, tasarının gerekçesinde 
(10. paragraf) Dışişleri ve İçişleri Bakanlıkları ile kamu 
kurum ve kuruluşlarının ve sivil toplum kuruluşlarının 
görüşlerinin alındığı ifade edilmektedir. Birliğimiz sivil 
toplum kuruluşu olmadığına göre, Birliğimizin kuruluş 
yasasını değiştiren bir kanunun hazırlık çalışmasında 
görüşümüzün alınmamasının gerekçesini anlamakta güçlük 
çekmekteyiz.

Açıklıktan uzak, gizlenerek gerçekleştirilen bu yasa yapma 
yöntemi, demokratik katılım, yönetişim ve düzenleyici 
etki analizi yapma olanağını da ortadan kaldırmaktadır. 
Aynı şekilde AB’ye taahhüt edilen ve hükümetin bizatihi 
yayımladığı mevzuat hazırlama usul ve esaslarına da aykırı 
düşmektedir.

Yabancı mühendis ve mimarların ülkemizde istihdamına 
ilişkin çalışma izinlerine yönelik düzenlemeler, hükümet 
ve bakanlık tarafından yasa değişikliği ve yönetmelikler 

yoluyla sık sık değiştirilmekte olup, bu nedenle de TMMOB 
ve Odaların gündemini yoğun şekilde meşgul etmektedir. 
Aslında, hukuksal alanda 6235 Sayılı TMMOB Yasası’yla 
düzenleme bulan yabancı mühendis ve mimarların Türkiye’de 
çalışmasının önünde yasal bir engel bulunmamaktadır. Yani, 
ülkemizde mühendislik ve mimarlık hizmeti yabancılara 
kapalı bir alan değildir. Nitekim, bugüne dek uygulanan 
prosedür gereğince; mühendis ve mimar unvanlarının 
tanınmasında ve meslek odasına üyelik koşullarında 
yabancı-yurttaş ayrımı yapılmamıştır.

Mühendislik ve Mimarlık Hakkında Yasa gereği, bir 
yükseköğretim kurumunda mühendislik ve mimarlık eğitimi 
almış diploma sahibi kişiler mühendis ve mimar unvanına 
sahip olurlar. Bu unvana sahip kişiler, mühendislik ve 
mimarlık mesleğini ifa edeceklerse ilgili meslek odasına 
kaydolmak zorundadırlar. Kamuda asli ve sürekli memur 
sıfatıyla çalışanlar hariç, mesleğini ifa etmek isteyen herkesin 
odaya kaydı Anayasal ve yasal gerekliliktir. Bu gereklilikten 
ne yabancılar ne de yurttaşlar muaf tutulmuş olup, aksi 
yaptırıma bağlanmıştır (TMMOB Yasası mad. 38).

1954 tarihinde kabul edilen TMMOB Yasası’nın 34 ve 35. 
maddeleri, yabancı mühendis ve mimarların Türkiye’de 
çalışabilmelerini, “taahhüt ettikleri işe münhasır kalmak 
kaydıyla”  “TMMOB’nin mütalaasını almak ve Bayındırlık 
Vekâletinin tasvibinden geçmek” ve 36. maddeye göre 

ULUSLARARASI İŞGÜCÜ YASA TASARISI HAKKINDA 
MİLLETVEKİLLERİNE MEKTUP GÖNDERİLDİ

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, “Uluslararası İşgücü Kanunu Tasarısı”na karşı TMMOB görüşlerini 
iletmek amacıyla Milletvekillerine 11 Temmuz 2016 tarihinde mektup gönderdi.
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de “ilgili meslek odasına geçici üye olmak” şartlarına 
bağlamıştır. Bu uygulama, Yabancıların Çalışma İzinleri 
Hakkında Kanun’un 6 Mart 2003 tarihinde kabulüne 
kadar sürmüştür. Anılan Yasa ile TMMOB Yasası’nın 
34 ve 35. maddesinde yabancı mühendis ve mimarlara 
izin veren makam Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 
olarak değiştirilmiştir. Gerekçe, çalışma izinlerinin değişik 
makam ve kurumlar tarafından verilmesi çalışma izinlerinin 
denetimini ortadan kaldırdığından Avrupa Birliği İlerleme 
Raporunda belirtilen dağınıklığın giderilmesidir. Anılan yasa 
düzenlemesine göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 
yabancı mühendis ve mimarlar hakkında TMMOB ve 
Bayındırlık ve İskân Bakanlığı’nın (bugünkü adıyla Çevre 
ve Şehircilik Bakanlığı)  görüşünü alarak çalışma izni 
verecektir.

TMMOB Yasası’na göre, kişinin Odaya üye olabilmesi 
için mühendis ya da mimar unvanına sahip olması gerekir. 
Diplomasını ya da denklik belgesini ibraz edemeyenin üyeliği 
de söz konusu olamaz. Öncelikle, yabancı kişinin akademik 
yeterlilik konusunda YÖK’çe düzenlenmiş belgeyi ibraz 
etmesi gerekir. Akademik unvan belgelendikten sonra, bu 
unvanın üstlendiği işin niteliğiyle örtüşüp örtüşmediğine 
yani yapılan işin ihtisas alanına girip girmediğine bakılır. 
Ayrıca mesleki deneyimin olup olmadığı, aldığı ücretin 
asgari ücret tarifesine uygun olup olmadığı, ülkesindeki 
Oda’dan mesleğin icrasına yönelik ceza alıp almadığı da 
incelenir. Bunlar mesleki yeterliliğin önkoşullarıdır. Bu 
koşulları sağlayamayan yabancı meslek mensupları hakkında 
TMMOB olumlu görüş bildiremez.

Yukarıda özetlediğimiz uygulama AB prosedürlerine 
paraleldir. Nitekim; AB’nin politikalarını belirleyici 
ülkelerden Almanya ve Fransa’nın meslek yasalarında 
yabancı meslek mensuplarının hangi koşullarda meslek 
odalarına üye olacakları belirlenmiştir. Fransa Mimarlık 
Yasası’nın 11. maddesinde yer alan,

“Avrupa Ekonomik Topluluğu üyesi olmayan devletlerin 
uyruğundaki gerçek kişiler, mütekabiliyet anlaşmasından ya 
da uluslararası taahhütlerden faydalanabildikleri takdirde, 
talepleri üzerine, Fransız vatandaşlarıyla aynı diploma, 
sertifika, mimar unvanı ya da vasıf, medeni haklardan 
faydalanma ve etik koşullar dâhilinde bir bölge levhasına 
kaydolurlar.” düzenlemesi, elbette ki Fransa’da oturma ve 
çalışma izni almış gerçek kişiler için söz konusudur.

Alman Mimarlar Odası Yasası’nın “Kim üye olabilir” başlıklı 
paragrafın 5. bendinde,

“Bazı şartlarda yabancı mimarlar da kaydolabilmektedir. 
Bunlarda: Avrupa Ekonomik Topluluğuna üye bir ülkenin 
vatandaşı olmak, AET’nin anlaşma imzaladığı ülkelerden 
birinin vatandaşı olmak gibi koşullar aranmaktadır. Üye 
kabulü ancak B.W Eyaleti Mimarlar Odası Üye Kabul 
Komisyonunun onayı ile olmaktadır.”

Bu iki ülkenin yasalarına baktığımızda, önkoşul kişinin kendi 
yasalarına göre mimar unvanına ve mesleki yeterliliğe sahip 
olması, ikinci koşul ise, devletlerarası karşılıklılık ilkesidir.

AB bünyesinde çıkan uyuşmazlıklarda Avrupa Adalet 
Divanı Kararları:

*”Bir devlet mevzuat ve idari düzenlemelerle bir mesleğin 
icrası için hak tanıyarak bir sistem yarattı ise, bu mesleki 
faaliyet belirli şartları yerine getirenlerce icra edilebilir ve 
bunları yerine getirmeyenlere hizmet sunmak amacıyla 
verilmez…… Ev sahibi ülkenin yetkin otoritesi, bir kişinin 
bir diğer üye ülkede bir mesleği icra etmek için aldığı 
diplomaları, sertifikaları ve diğer nitelik belgelerini, bu 
ülkede icra edilebilmesi için diplomalarla sertifikalandırılan 
ihtisas bilgisi ve yetenekleri ile ulusal kuralların gereği bilgi 
ve nitelikler ile karşılaştırmak üzere dikkate almalıdır.”1

*”Bir AB vatandaşı bir başka AB ülkesinde bir mesleği 
icra etmek isterse, kendi ülkesindeki yetkin bir otoritenin 
tanıyacağı denkliğini aldıktan sonra bu girdiği ülkede 
oturma izni alması ve bazı sınavları geçmesi gerekir. 
Direktifler olmasa da, kendi ülkesinde ulusal bir diploma 
şartı da var olsa, bir kısıtlama getirilebilir. Anlaşmanın 52. 
maddesi bu hakkı verir.”2

*”Bir mesleğin icrası ülke vatandaşı ile yabancıya aynı 
uygulanır.” 3

*”Objektif kriterler bazında denklikler tanınır ve diplomanın 
alakalı olduğu çalışmalar ve eğitime bakılır”.4

Ülkemizdeki yasal düzenleme ve uygulamalar, AB ülke 
yasaları ve Adalet Divanı kararlarının gerisinde kalmasına 
karşın, mühendislik ve mimarlık hizmet alanını hiçbir 
ölçüt ve denetim olmaksızın yabancılara açma isteminin 
bir dayanağı var mıdır?

Ülkenin sürekli ekonomik kriz girdabında olduğu söylemi 
(daha önceki yasa değişikliği gerekçelerinde), istihdam 
sorunu gibi gerekçelerle yabancı sermayeyi teşvik için 
çıkarılan genelge ve tebliğler, çalışma izinleri konusunda 
tam bir kaos yaratmıştır. Bunun yanında Gümrük Birliği, 
DTÖ ile yapılan müzakereler, GATS gibi anlaşmalar da 
denetimsiz bir seyir izlemiş ve ulusal çıkarlar yönünden tam 
bir teslimiyet sonucu doğurmuştur.

Hükümetin doğrudan yabancı yatırımlarda çalışma izni 
prosedürünün uzun sürmesinin ulusal çıkarlara uygun 
olmadığı yönündeki söylemi ile çalışma izni başvurularını 
inceleme süreleri, FİAS tarafından dahi doğrulanmamıştır. 
Uluslararası finans örgütlerine ve Dünya Bankası’na 
danışmanlık hizmeti veren FİAS’ın raporunda, yabancıların 
giriş prosedürlerinin ve işçilerle ilgili düzenlemelerin 
yatırımcılar için büyük bir sorun oluşturmadığına, diğer 
ülkelerle karşılaştırıldığında Türkiye’nin iyi bir yerde 
olduğuna işaret edilmektedir. Anılan raporda, yüksek 
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vasıflı uzmanların çalışma izni almada zorlandıkları, 
ancak tüm dünyada nitelikli personelin çalışma izni 
alma sürecinin uzun olduğu belirtilmektedir.5 Çalışma 
izinleri konusunda bir sıkıntının olmadığı Dünya Bankası 
raporlarıyla da ortadadır. Gerçek durum böyle olmasına 
karşın, 4817 Sayılı Yasa’da yapılan değişiklikle çalışma izin 
başvurularının inceleme süresi 30 güne indirilmiş, mimar 
ve mühendislerin akademik ve mesleki yeterlilik sunmaları 
1 yıla çıkarılarak ön izin verilmiştir. 4817 Sayılı Yasa’nın 12. 
maddesi Anayasa’ya aykırı olarak 2010 yılından bu yana 
yürürlüktedir. Yurttaşlık haklarına rağmen, yabancılara 
tanınan bu ayrıcalıklar yeterli görülmemiş ve anılan tasarı 
ile tüm yeterlilikler ortadan kaldırılmıştır.

Tasarının mühendislik ve mimarlık hizmet alanını tam bir 
serbestiye teslim etmesi isteminin gerekçesi, ne mesleğin 
genel ifa kurallarına ne de uluslararası bir taahhüt ve 
antlaşmaya dayanmaktadır. Tasarı yasalaşır ise Türkiye, 
karşılıklılık ilkesi olmaksızın, bilimsel ve hukuksal hiçbir 
ölçüt aranmaksızın mühendislik ve mimarlık hizmetini 
tek taraflı olarak tüm Dünya ülkelerine açan yegane ülke 
olacaktır.

Sayın Milletvekili,

Yukarıda açıklamaya çalıştığımız biçimiyle bir mühendis ve 
mimarın meslek icra edebilmesi için akademik ve mesleki 
yeterliliğinin bulunması önkoşuldur. Bundan ülke mühendis 
ve mimarı muaf değildir. Tasarının 21, 28, 17/1-c bendi, 10/4, 
5, 6 fıkraları yabancı ülke vatandaşlarını bu zorunluluktan 
muaf tutmaktadır. Bu düzenlemelerle, ülkemiz vatandaşına 

akademik ve mesleki yeterliliği tanınmadan mesleğini icra 
etme izni verilmezken yabancıya bu hak verilmektedir. 
Bu tasarı ile ülkemiz vatandaşı meslek mensupları kendi 
ülkesinde anlaşılmaz bir biçimde mağdur edilecektir. Yabancı 
statüsü, akademik ve mesleki yeterlilikten muafiyet ve hiçbir 
kurala tabi olmaksızın meslek icra etmeyi bahşetmektedir. 
Ülkemiz mühendis ve mimarları kendi ülkesinde haksız 
rekabetin mağduru olacak, iş kaybına uğrayacak, hizmetten 
yararlananlar ise, hizmeti sunanların mühendis ve mimar 
olduğunu bilemeyeceklerdir. Bu tasarı yasalaşır ise kendi 
vatandaşı aleyhine bir düzenleme yapan ilk ülke olarak 
tarihe geçeceğiz.

Ülkemizin mütekabiliyet koşulu aranmaksızın hizmet 
ticaretine hiçbir kısıt olmadan kapılarını açması kamu 
ve ülke yararına olmadığı gibi, lisansa dayalı verilen 
mühendislik, mimarlık ve şehir planlama gibi evrensel 
meslekleri değersizleştireceği de bir gerçektir.

Uluslararası İşgücü Yasa Tasarısı’nın içerdiği yanlışlıkların 
düzeltilmesi konusunda gerekli duyarlılığı göstereceğinizi 
umuyor ve göstereceğiniz ilgiye Birliğimiz adına şimdiden 
teşekkür ediyoruz.

1- Dava C-234/97
2- C-71/76
3- C-96/85
4- C-375/92

5- Dünya Bankası FIAS Yabancı Personel Çalışma İstihdamı 
Hakkındaki Çalıştay Raporu

KENDİ YURTTAŞIMIZ ALEYHİNE YASA
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, Uluslararası İşgücü Kanun Tasarısı üzerine BİRGÜN Gazetesi’ne 
bir demeç verdi. BİRGÜN gazetesinin 11 Temmuz 2016 tarihli sayısında yayımlanan haber şöyle: 

Yabancı mühendis ve mimarların Türkiye’de çalışması önünde 
ciddi engelleler bulunmuyor. Öyle ki, 2000’li yıllarda yabancıların 
Türkiye’deki istihdamını geliştirmek için atılan yasal adımlar, 
Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ve Birleşmiş Milletlerin 
öngördüğü emeğin uluslararası serbest dolaşımı düzenlemelerinin 
bile ötesinde bir serbesti getiriyor. Ülkelerin yatırım yapılabilirlik 
durumunu denetleyen, küresel sermaye ve Dünya Bankası için 
raporlar hazırlayan Facility for Investment Climate Advisory 
Services (FIAS) kurumuna göre, Türkiye’de yabancıların ülkeye 
giriş prosedürlerinde, işçilerle ilgili düzenlemelerde ve yatırımcılar için 
sorun bulunmuyor. Buna karşın, bugün yeniden açılacak TBMM 
Genel Kurulunda önümüzdeki günlerde gelmesi beklenen Uluslararası 
İşgücü Kanun Tasarısıyla birlikte, yabancı mimar ve mühendislerin 
diplomaları bile sorgulanamayacak ve beyanları doğrultusunda kabul 
edilecek mesleki yeterlilikleri yoluyla tüm çalışmaları üstlenebilir hale 
gelecekler. TMMOB Genel Başkanı Emin Koramaz’a göre, tasarının 
yasalaşması halinde aynı durum diğer meslekler için de genişleyecek. 
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Koramaz, TMMOB Yasasında da düzenleme yaparak Türkiye’de 
çalışacak mimarlar ve mühendisler için kurumun yaptığı denetimleri 
ortadan kaldıracak tasarıyı BirGün’e anlattı.

Uluslararası İşgücü Kanun Tasarısına dek, Türkiye’de yabancı 
mühendis veya mimarların istihdamı önünde bir engel var 
mıydı?

6235 Sayılı TMMOB Yasasıyla düzenlenen, yabancı mühendis ve 
mimarların Türkiye’de çalışmasının önünde yasal bir engel yok. 
Yani, bu alanlar yabancılara kapalı değil; mühendis ve mimar 
unvanlarının tanınmasında ve meslek odasına üyelik koşullarında 
bugüne kadar yabancı-yurttaş ayrımı yapılmadı.

Tasarının yasalaşması halinde nasıl bir manzara oluşacak?

TMMOB Yasasının 34 ve 35’inci maddeleri uyarınca, yabancı 
mühendis ve mimarların Türkiye’de çalışabilmelerini, “taahhüt 
ettikleri işe münhasır kalmak kaydıyla” ve “TMMOB’nin 
mütalaasını almak koşullarına bağlı. Odaya üyelik için mühendis 
ya da mimar unvanına sahip olunması gerekir. Akademik unvanın 
belgelenmesi, bu unvanın üstlendiği işin niteliğiyle örtüştüğü 
yani yapılan işin ihtisas alanına girdiği tespit edilmeli. Ayrıca 
başvuranın mesleki deneyimi, ülkesinde bağlı olduğu odadan 
mesleğin icrasına yönelik ceza alıp almadığı incelenir. Bu koşulları 
sağlayamayan yabancı meslek mensupları hakkında TMMOB 
olumlu görüş bildiremez. Tasarının yasalaşması halinde tüm bu 
prosedür ortadan kalkacak, TMMOB Yasasının ilgili maddeleri 
yürürlükten kaldırılacak ve yabancı mühendis ve mimarlarla ilgili 
denetim yapılamayacak. Gerekli koşulları sağladığını beyan eden 
yabancı mimar ve mühendisler istedikleri işleri üstlenebilecekler.

Türkiye niçin mühendislik ve mimarlık hizmet alımlarında 
yabancılara tam bir serbesti getirmeyi hedefliyor?

Tasarının gerekçeleri ne mesleğin genel kurallarına ne de 
uluslararası bir taahhüt ve antlaşmaya dayanıyor. Tasarı 
yasalaşırsa Türkiye, karşılıklılık ilkesi olmaksızın, bilimsel ve 
hukuksal hiçbir ölçüt aranmaksızın mühendislik ve mimarlık 
hizmetini tek taraflı olarak tüm dünya ülkelerine açan tek 
ülke olacaktır. Yani, ülkemiz vatandaşına akademik ve mesleki 
yeterliliği tanınmadan mesleğini icra etme izni verilmezken 
yabancıya bu hak verilmiş olacak. Ülkemiz mühendis ve 
mimarları kendi ülkesinde haksız rekabetin mağduru olacak, 
iş kaybına uğrayacak, hizmetten yararlananlar ise, hizmeti 
sunanların mühendis ve mimar olduğunu bilemeyecekler. Bu 
tasarı yasalaşırsa kendi vatandaşı aleyhine bir düzenleme yapan 
ilk ülke olarak tarihe geçeceğiz.

Avrupa Birliği üye ülkelerinde bu durum nasıl düzenleniyor?

AB’de de inisiyatif mühendislik ve mimarlık meslek odalarında. 
Fransa’da önce mütekabiliyet aranıyor; başvurucular oturma ve 
çalışma izinlerine sahiplerse, Fransa vatandaşlarıyla aynı diploma, 
sertifika ve vasıflara sahiplerse odalara üye olabiliyorlar. Örneğin 
Almanya Mimarlar Odasının yabancılar için üyelik şartları 
arasındaysa, “Üye kabulü ancak Mimarlar Odası Üye Kabul 
Komisyonunun onayı ile olmaktadır” ibaresi bulunuyor. Her iki 

ülkede de ilk koşul mesleki yeterlilik, ikincisiyse mütekabiliyet. 
Üstelik karar makamı da meslek odası. Uyuşmazlıklarla ilgili 
Avrupa Adalet Divanı Kararları da bu gereksinimlerin altını 
çiziyor. Bir kararda “Bir AB vatandaşı bir başka AB ülkesinde bir 
mesleği icra etmek isterse, kendi ülkesindeki yetkin bir otoritenin 
tanıyacağı denkliğini aldıktan sonra bu girdiği ülkede oturma izni 
alması ve bazı sınavları geçmesi gerekir” deniyor. Bir diğerindeyse, 
“Bir mesleğin icrası ülke vatandaşı ile yabancıya aynı uygulanır” 
sözleriyle, yabancı mimar ve mühendislere pozitif ayrımcılık 
uygulanamayacağı aktarılıyor. Türkiye’de tasarı yasalaştığında 
yabancı mimar ve mühendisler, yurttaş olanların yerine getirmek 
zorunda olduğu yükümlülüklerden muaf olacaklar.

Yasanın bu defa gündeme gelişinde, TBMM’de komisyon 
aşaması veya öncesinde TMMOB’nin görüşleri alındı mı? 
Hayır. Birliğimizin yasasını değiştiren hükümler içermesine 
rağmen tasarının hazırlık aşamasında Birliğimizden hiçbir 
şekilde görüş istenmedi. Anılan tasarı, Birliğimize 27 Haziran 
2016 tarihinde öğleden sonra tebliğ edilmiş ve üzerinden 24 
saat geçmeden Komisyonda kabul edilmiştir. 28 Haziran 2016 
tarihinde yapılan Sağlık Aile Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu 
çalışmaları sırasında itirazlarımızı ifade etmemize rağmen hiçbir 
değişikliğe uğramadan hükümetçe teklif edilen tasarı aynen kabul 
edilmiştir. Ama yalnızca TMMOB değil, diğer meslek örgütleri 
de tasarının yasalaşması halinde yabancıların kendi mesleklerini 
yapıp yapmaya yetkin olduğunu denetleyemeyecek.

TMMOB bu konuda diğer meslek örgütleriyle işbirliği 
yapacak mı?

Kuşkusuz evet. Bu yasa tasarısıyla yalnızca TMMOB Yasasındaki 
değişiklik yoluyla akademik ve mesleki yeterlilik denetimi 
kaldırılmayacak. Yasa hükümleri dikkatlice incelendiğinde 
tüm meslek alanları ve tüm çalışma yaşamının bilimsel 
ölçütlere aykırı, hukuki belirlilikten uzak, eşitlik ve hukuk 
devleti ilkelerine, ulusal çıkarlara aykırı olarak yabancılara 
açılacağı net bir şekilde görülmektedir. Bu yasa tasarısı hizmet 
sunumunda vatandaşa değil yabancıya öncelik vermektedir. 
Vatandaşı için aradığı koşulları yabancıdan istememektedir. 
Profesyonel mesleklerde yabancılardan akademik ve mesleki 
yeterlilik aramamaktadır. Ülkemizde işsizlik oranının yüksek 
olduğu üniversite mezunlarını görmek yerine, yabancı şirketlerin 
ülkeye getireceği mühendis, mimar, şehir plancısı olduğunu dahi 
bilmediğimiz- kontrol edilmeyen beyana dayalı mühendis ve 
mimarların istihdamına olanak vermektedir. Vergi ödemelerine 
gerek olmaksızın, yabancıların uzaktan (ülkeye gelmeden) hizmet 
sunmasını sağlamaktadır. Yabancıların serbest meslek mensubu 
olarak kendi ad ve namlarına kolayca hizmet sunmalarının 
önünü açarak kendi vatandaşı aleyhine haksız rekabet ortamı 
yaratmaktadır. Yabancılara, nitelikleri bir yana, çalışma ve ikamet 
izni dahi almalarına gerek kalmaksızın muafiyet tanımaktadır. 
Bu bağlamda diğer meslek kuruluşları ve emek örgütleriyle 
de dayanışma ve mücadele birliği içerisinde olacağız. Bizlere 
dayatılmak istenen sömürge hukukunu kabul etmeyecek, 
yurttaşlık haklarımıza sahip çıkacağız.
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Ülkemiz 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleşen darbe 
girişimi ile büyük bir kaos ve yıkıma sürüklenmek istendi, 
yüzlerce yurttaşımız hayatını kaybetti, binlerce yurttaşımız 
da yaralandı.
Darbe girişimi ardından OHAL ilan edilerek Meclis 
devre dışı bırakıldı. Hukuk askıya alındı. Rejimin daha da 
otoriterleşmesinin yolu açıldı.
İçerisinden geçtiğimiz bu sürecin ağır koşullarına ve tepkilere 
rağmen Uluslararası İşgücü Kanun Tasarısı ısrarla TBMM 
gündemine alındı.
Söz konusu kanun tasarısı üzerine görüşmeler 28 Temmuz 
2016 tarihli Meclis Genel Kurul toplantısında tamamlanmış 
ve kabul edilmiştir.  
Tasarı aşamasında da ısrarla belirttiğimiz üzere bu yasa 
ülkemiz ve halkımızın ihtiyaçlarını değil yabancı sermayenin 
çıkarlarını korumaktadır.
Tasarının TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler 
Komisyonu gündemine getirilmesi ile müdahil olduğumuz 
süreçte muhalefet milletvekilleri ile birlikte ifade ettiğimiz 
görüşlerimizin hiçbiri dikkate alınmamış ve tasarı geldiği 
haliyle Komisyondan geçmişti.
Tasarının yasalaşması halinde ülkemizi, halkımızı, 
meslektaşlarımızı ve meslek alanlarımızı bekleyen tehlikeleri 
şimdiye kadar yaptığımız açıklamalar ve yürüttüğümüz eylem 
programı ile kamuoyunun dikkatine sunarak tasarının geri 
çekilmesi için yoğun bir mücadele verdik.
Örgütümüzün bütün birimleri ile yürüttüğü bu çalışmalar 
sayesinde, yasa bütünüyle geri çekilmese de:

•Toplantı gündemine göre, konuyla ilgili kamu kurumu 
niteliğindeki meslek örgütü temsilcilerinin kurul üyesi olarak 
Uluslararası İşgücü Politikası Danışma Kurulu toplantılarına 
davet edilmesi sağlanmış,
•Bakanlar Kuruluna karşılıklılık ilkesi çerçevesinde çalışma 
izinlerini sınırlayabilme yetkisi tanınmış,
•Dernek ve vakıflarda çalışacak yabancılara çalışma izni 
muafiyeti tanınmak istenmesi engellenmiş,
•Yabancı mühendis ve mimarların yalnızca proje bazlı ve 
geçici işlerde çalışabileceği hükmü getirilmiş,
•Akademik yeterlilik istenmemesi uygulaması yabancı 
firmaların tek başına ya da yerli ortaklarıyla taahhüt ettikleri 
işlerde bu işe münhasır olmak kaydıyla sınırlı tutulmuş,
•TMMOB’nin yetkilerinin budanmasının önüne geçilmiştir.
Ülkemizin, halkımızın, mesleğimizin ve meslektaşlarımızın 
geleceği için yürüttüğümüz bu mücadeleyi birlikte sırtladığımız 
örgütlü üyelerimize, örgütümüzün emekçilerine, Odalarımızın 
her kademesinde görev yapan tüm yöneticilerimize,  İl/İlçe 
Koordinasyon Kurulu sekreterlerimize, bizlere gönüldaşlık 
eden muhalefet partilerinin milletvekillerine, sesimizi duyuran 
basın yayın emekçilerine, bizlerle dayanışan tüm TMMOB 
dostlarına Yönetim Kurulumuz adına teşekkür ediyorum.
Birliğimiz yasanın uygulanması ve uygulama süreçlerine ilişkin 
ikincil mevzuatların hazırlanması aşamalarında da aklın ve 
bilimin rehberliğinde kamu yararını esas alarak üzerine düşen 
sorumlulukları yerine getirmeye devam edecektir.
Yaşasın TMMOB Örgütlülüğü.
Emin Koramaz
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

ULUSLARARASI İŞGÜCÜ KANUN TASARISIYLA İLGİLİ YÜRÜTÜLEN MÜCADELE 
ÜZERİNE TMMOB ÖRGÜTLÜLÜĞÜNE TEŞEKKÜR

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, Uluslararası İşgücü Kanun Tasarısı’nın TBMM’de TMMOB’nin 
önerdiği değişikliklerin bir kısmıyla kabul edilmesi üzerine TMMOB Örgütlülüğüne yönelik bir teşekkür mesajı yayımladı.

Akademik Meslek Birlikleri ile yapılan ortak toplantı 15 
Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirildi. TMMOB’de yapılan 
toplantıda; “Uluslararası İşgücü Kanunu Tasarısı”yla ilgili 
olarak yürütülecek eylem sürecine ilişkin görüş alışverişinde 
bulunuldu.

AKADEMİK MESLEK BİRLİKLERİ İLE ORTAK TOPLANTI YAPILDI

Toplantıya; TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin 
Koramaz, Sayman Üye Bahattin Şahin, Yönetim Kurulu 
üyesi Kemal Zeki Taydaş, TMMOB Genel Sekreteri Dersim 
Gül, Teknik Görevli Eren Şahiner, TMMOB Hukuk 
Danışmanı Av. Nurten Çağlar Yakış, TÜRMOB Genel 
Sekreteri Zeki Dirlik, TÜRMOB Danışmanı Ali Rıza Zafer 
Sayar, Türk Tabipler Birliği II. Başkanı Sinan Adıyaman, 
Türk Eczacılar Birliği Merkez Heyeti II. Başkanı Sinan 
Usta, Türk Veteriner Hekimleri Birliği Genel Sekreteri 
Tahir Goncagül, Türkiye Barolar Birliği Ankara Barosu 
Hukuk İşleri Müdür Yardımcısı Av. Ekim Ergün, Türk Diş 
Hekimleri Birliği adına Ankara Diş Hekimleri Odası Başkanı 
Faik Serhat Özsoy katıldı.
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Değerli Basın Emekçileri

Her gün yeni bir saldırı ve katliam haberi ile sarsılıyoruz. 
Dört bir yanımız kan, barut kokuyor. İstanbul Atatürk 
Havaalanında yaşanan katliamda en az 44 insanımız yaşamını 
yitirdi, yüzlercesi yaralandı. Öncelikle yaşamını yitirenlerin 
ailelerine başsağlığı ve metanet, yaralananlara acil şifalar 
diliyoruz.

Ne yazık ki gerek yandaş medya ve gerekse de hükümetin 
Cumhuriyet tarihinin en kanlı katliamlarını kanıksatmaya 
çalışmaları en büyük tehlike olarak karşımızda duruyor. 
Bizler her katliamdan sonra yapılan açıklamaların ve alınan 
tedbirlerin toplumu katliamlara alıştırmaya yönelik olduğunu 
düşünüyoruz. Böylelikle siyasi iktidar kendi sorumluluğunu 
gizlemekte, mezhepçi, otoriter ve muhafazakâr politikalarını 
devam ettirmekte ve iktidarını tahkim etmektedir. Daha da 
önemlisi yeni katliamlar karşısında toplumsal tepkiler en az 
düzeye inmekte, sorumlular hesap vermekten kurtulmakta, 
IŞİD ülkemizde cirit atmaya devam etmektedir.

Dikkat çekici bir husus da siyasi iktidarın IŞİD katliamı 
sonrasında içine girdiği sessizlik, geçiştirme ve adeta IŞİD’e 
toz kondurtmamaya çalışmasıdır. Açık IŞİD katliamlarında 
bile  “kokteyl eylem”, “Çok uluslu plan” vb. açıklamalar algı 
operasyonlarıyla dikkatleri başka yöne kaydırma girişimleridir.

Daha önce de defalarca dikkat çektiğimiz üzere, AKP 
iktidarının yıllardır başta Suriye olmak üzere Ortadoğu’da 
izlediği politikalar tüm insanlığı tehdit eder boyutlara 

ulaşmıştır. Ne bugünümüzün ne de yarınımızın en ufak bir 
güvencesinin kalmadığı bir girdaba her geçen gün daha fazla 
sürükleniyoruz.

Ne yazık ki içeride ve dışarıda savaş konseptinde ısrar eden, 
toplumsal kaygı ve güvensizlik ortamını iktidarına desteğe 
dönüştürmeye çalışan siyasi iktidarın günahlarının bedelini 
hep birlikte ödemeye devam ediyoruz.

Değerli Basın Emekçileri,

Karanlık ve sadece IŞİD’le sınırlı olmayan katliamlardan en 
büyüğü ve en vahşisi barış ve demokrasi talepli mitingimizde, 
10 Ekim 2015 tarihinde Ankara garı önünde gerçekleşti. 
Üzerinden yaklaşık 9 ay geçtikten sonra da Ankara 
Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iddianamesi hazırlanarak 
ilgili mahkemeye gönderildi.

İddianameye en kaba haliyle bakıldığında bile devletin 
niçin katliamı açığa çıkarma yerine protesto eden, kınayan 
ve katliama maruz kalan bizleri hedef aldığını anlamak 
mümkündür.

Her katliam sonrasında “güvenlik zaafiyeti yoktur” 
deme sorumsuzluğunda bulunanlardan elbette katliamı 
aydınlatmalarını beklemiyoruz.

Değerli Basın Emekçileri,

Bilindiği üzere 7 Haziran’dan hemen sonra birden ülkemiz 
çatışma alanı haline geldi, ortalık kan gölüne çevrildi. “AKP 
tek başına iktidar olmazsa ne istikrar kalır ne de çatışmasızlık 

10 EKİM ANKARA KATLİAMI İDDİANAMESİNE İLİŞKİN 
ADLİYE ÖNÜNDE BASIN AÇIKLAMASI

KESK, DİSK, TMMOB, TTB ve 10 Ekim Barış ve Dayanışma Derneği, Ankara katliamının iddianamesine ilişkin 1 
Temmuz 2016 Cuma günü Ankara Adliyesi önünde basın açıklaması yaptı.
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ortamı” algısı hâkim hale getirildi. Çatışmalar ve patlayan 
bombalar ne hikmetse birilerinin oyunu artırdı ve yeniden 
tek başına iktidara gelmelerinin önünü açtı.

Ancak iddianameye bakıldığında siyasi arka plana dair en 
ufak bir değerlendirmede bulunulmadığı, siyasal sorumluluğa 
dair bir yargılama sürecinin başlatılmadığı ve dönemin idari 
yöneticilerinin iddianameye dahil edilmediği görülmektedir.

Bizler 10 Ekim Emek Barış ve Demokrasi mitingini tertip eden 
DİSK-KESK-TTB-TMMOB olarak; 10 Ekim Katliamının 
gerçekleştiği andan itibaren her aşamada gerek Ankara 
Cumhuriyet Başsavcılığı ve Soruşturma savcılığı ile yapmış 
olduğumuz yüz yüze görüşmede, gerek avukatlarımız aracılığı 
ile yapmış olduğumuz tüm hukuki başvurularda ve gerekse de 
barış şehitlerinin ve yaralıların aileleriyle yapmış olduğumuz 
açıklamalarda çok açık bir şekilde bu olayın failleri ile birlikte 
icrai veya ihmali olarak katkı sunan, kolaylaştıran veya iştirak 
eden kamu görevlileri açığa çıkarılıp yargılanmadan gerçek 
anlamda adli bir soruşturma olarak kabul edilemeyeceğini 
ifade ettik.

Ancak, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 
hazırlanmış olan iddianamede kamu görevlilerinin 
sorumluluğuna ilişkin herhangi bir araştırma ve 
soruşturma yapılmadığı gibi gerçekleşen eylemin; 
“AKP hükümetini yıpratmaya dönük bir eylem olarak” 
değerlendirilerek tüm siyasi ve idari işlemlerden birinci 
derece sorumluluğu olan hükümeti ve ilgili sorumlu kamu 
görevlilerini aklamaya dönük ifadelere yer verilmiştir.

Oysa; örneğin daha önce basına yansıyan Mülkiye 
Başmüfettişliği raporunda yer alan çok sınırlı bilgiler de 
göstermiştir ki,  Mitinge yönelik olarak birden fazla canlı 
bomba eylemi istihbaratı olduğu, bunun dikkate alınmak 
bir yana gizlenerek TEM Şube Müdürlüğü C Büro Amiri 
tarafından Ankara Emniyet Müdürlüğünde mitingle ilgili 
güvenlik tedbirlerini alan yetkililere ve dolayısıyla tertip 
komitesine iletilmediği anlaşılmaktadır. Bu istihbaratı ilgili 
birimlere ve üstlerine iletmeyen TEM C Büro Amiri’nin 
savunması müfettişler tarafından “geçerli bir açıklaması yok” 
şeklinde değerlendirilmiştir.

Müfettişler, “mitinglerde birden fazla canlı bomba patlatma” 
şeklindeki eylem istihbaratının çok sayıda miting yapılan 
Ankara için özel bir istihbarat olduğunun altını çizmişler ve 
çok daha önemsiz bilgilerin ilgili birimlere gönderilmesine 
rağmen bu bilginin neden gönderilmediğine dikkat 
çekmişlerdir.

Yine canlı bombalardan Yunus Emre Alagöz’ün eylem 
yapacağı ve bunun için ailesiyle helalleştiğine ilişkin 
istihbarat bilgileri Ağustos ayının başından beri Emniyet’e 
gelmiş olmasına rağmen Alagöz, Suriye’den Gaziantep’e geçip 
oradan da 12 saatlik yolculukla Ankara Garı önüne gelirken 
yakalanmamıştır.

Değerli Basın Emekçileri,

İddianamede dikkat çeken bir başka önemli husus da çeşitli 
şekillerde basın yayın aracılığı ile kamuoyuna yansıyan İŞİD 
örgütlenmesinin Türkiye’deki etki ve ilişki ağını ortaya 
koyan ilgili bilgi, belge ve raporların da şaşırtıcı bir şekilde 
soruşturma savcılığı tarafından dikkate alınmayıp soruşturma 
konusu yapılmamış olmasıdır. Açıktır ki, ayrıntılar ve 
kullanılan maşalar sadece eylemin hayata geçirilme sürecini 
aydınlatır. İddianame bu gerçekliği görmezden gelen bir 
noktadadır.

Açıkça ve altını çizerek söylemeliyiz ki, tıpkı Hrant Dink 
ve demokratik kişi ve kuruluşlara dönük gerçekleştirilen 
siyasi cinayetlerde olduğu gibi derin bir tertip ile karşı 
karşıyayız.

Değerli Basın Emekçileri,

Bu iddianamenin 10 Ekim Katliamının olay sırasında ölen 
failleri ve onlarla ilişkili olan birkaç kişinin durumunu ortaya 
koyduğu bir gerçekliktir. Ancak iddianamenin aynı zamanda 
olayın siyasi sorumlularını ve ilgili kamu görevlilerini açığa 
çıkartmadığı gibi nesnel olarak onları koruyan ve gözeten bir 
iddianame olduğu gerçeği de dağ gibi karşımıza çıkmaktadır.

Bu yaklaşım Hükümetin politikasının yargı alanına 
taşındığını bir kez daha kanıtlamıştır. Yargı IŞİD 
katliamlarına neden olan siyasi sorumluları açığa çıkarmak 
yerine İŞİD vahşet örgütlenmesi ile siyasi sorumluların 
ve kamu görevlilerinin ilişkisini ortaya koyan bilgi ve 
belgeleri paylaşan basın emekçilerini yargılamakta, 
tutuklamaktadır. Dolayısıyla kimse bizden tarafsız ve 
gerçek bir yargılamanın olacağına dair beklenti içine 
girmemizi beklemesin!

Aksine baştan itibaren açık, tarafsız ve adil bir soruşturma 
yürütülmesi noktasında kuşku ve endişelerimizin haklılığı bu 
iddianame ile doğrulanmıştır.

Dolayısıyla; katliamın gerçekleşmesinde başta dönemin 
İçişleri ve Adalet Bakanı olmak üzere Başbakanın 
da içerisinde olduğu tüm hükümet üyelerinin ağır 
sorumlulukları ortaya konmadan hazırlanan iddianame 
mahkeme tarafından savcılığa geri iade edilmelidir. 
İddianame yeniden hazırlanmalı, sadece tetikçiler 
değil azmettiren, zemin hazırlayan, kolaylaştıran ya da 
görmezden gelen siyasi merciler de açığa çıkarılarak 
yargılanmalıdır.

Bu vesileyle bir kez daha belirtmek isteriz ki; bedeli ne olursa 
olsun gerçek katillerden ve onlara zemin hazırlayanlardan, 
görmezden gelenlerden er ya da geç hesap soracağız. 
Şimdiden vicdanlarda mahkûm olanların bağımsız yargı 
önünde de mahkûm olacaklarından kuşkumuz yoktur!
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Ankara’da 10 Ekim’de yaşanan katliamda hayatını 
kaybedenler için TMMOB, KESK, DİSK ve TTB’nin de 
aralarında bulunduğu 10 Ekim bileşenleri ile 10 Ekim Barış 
ve Dayanışma Derneği, 10 Temmuz 2016 tarihinde Tren Garı 
önünde anma etkinliği düzenledi.

Anmada katliama ilişkin hazırlanan iddianameye tepki 
gösterildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hazırladığı 
iddianamenin katliamın üstünü örtmek üzere oluşturulduğu 
ifade edildi. 10 Ekim katliamı mağdurlarının avukatı 
Sevinç Hocalıoğlu ve katliam mağduru ailelerin söz aldığı 
protestonun ardından 10 Ekim Derneği’nde bir toplantı 
düzenlendi.

10 EKİM KATLİAMININ DOKUZUNCU AYINDA ANKARA’DA GAR ÖNÜNDE BULUŞULDU

10 Ekim Ankara Katliamı’nın 10. ayında Ankara Tren Garı 
önündeki katliamda yitirilen canlar anıldı. Emek, Barış, 
Demokrasi Anıtı önünde bir araya gelen 10 Ekim Barış ve 
Dayanışma Derneği yönetici ve üyeleri ile aralarında  DİSK, 
KESK, TMMOB ve TTB’nin de bulunduğu emek ve meslek 
örgütü temsilcileri ve milletvekillerinden oluşan kitle ilk 
olarak saygı duruşunda bulundu.

Artık Yeter!

Fransa’nın Nice kentinde, 14.07.2016 tarihinde gece saat-
lerinde Bastille Günü kutlamalarına yapılan terör saldırısını 
kınıyor ve lanetliyoruz.

15 Temmuz’da açıklanan rakamlara göre, şimdilik 84 kişinin 
ölümüyle sonuçlanan bu saldırı, emperyalizmin cehenneme 
çevirdiği Ortadoğu’nun dünyadaki yansımasıdır. Saldırılar, 
önüne geçilemez bir hal almıştır.

Her gün yeni bir saldırı haberi ile uyanmak istemiyoruz: 
Artık Yeter!

Dünyanın dört bir yanında ve ülkemizde son bir yıl için-
de terör saldırılarında binlerce insan hayatını kaybetti. 
Çevremiz çatışmalar, saldırılar ve katliamlarla çevrilmiş 
durumda.

Biz bu gerici karanlığa teslim olmayacağız!  Ne ülkemizde 
ne de dünyada yaşanan saldırılara sessiz kalmayacağız!

Emeğin, barışın ve eşitliğin dünyası için tüm halklarla 
dayanışma içinde olacağız!

Emin Koramaz
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

FRANSA NİCE’DEKİ SALDIRIYI KINIYORUZ

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, Fransa’nın Nice kentinde gerçekleşen terör eylemine ilişkin 15 Temmuz 
2016 tarihinde bir basın açıklaması yaptı.

Saygı duruşu sonrası, bir konuşma yapan 10 Ekim-Der 
Başkanı Mehtap Sakinci Coşgun, “10 ay oldu. 10 aydır 
alanlardayız. 10 aydır buradayız. Burası bizim için kutsal 
bir yer. Her ay barış dilediğimiz, umuda tutunduğumuz, 
yaralarımızı sarmaya alıştığımız bir yer. Bu böyle bilinmeli. Bu 
alanda, hayatımızın sonuna kadar burada olmaktan, her ayın 
10’unda burada olmaktan geri durmayacağız. Bunun önünde 
durmaya kimsenin gücü yetmeyecek. Tekrar bu katliama dur 
diyemeyenlere haykırıyoruz. Biz ölenlerin arkasından sadece 
gözyaşı dökmeyi elbette bilirdik. Ama biz barış istemek 
için de buraya gelmeye devam edeceğiz. 10 Ekim 2015’i 
unutmayacağız, unutturmayacağız” dedi.

10 Ekim Katliamı’nın ilk duruşmasının 7 Kasım’da 
görüleceğini hatırlatan Coşgun, herkesi 7 Kasım’da Ankara 
Adliyesi’ne davanın takipçisi olmaya çağırdı.

Anma töreni karanfillerin bırakılmasıyla sona erdi.

10 EKİM KATLİAMININ ONUNCU AYINDA GAR ÖNÜNDEYDİK
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Yakın zamanda TBMM’de kabul edilen Uluslararası İşgücü 
Kanunu, Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanu-
nunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Yatırımcıların Proje 
Bazında Desteklenmesi, İki İl Merkezinin Değiştirilmesi ve 
Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik 
Yapan Torba Yasa ve TBMM gündeminde olan Türkiye Varlık 
Fonu Kurulması ile Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Teklifi aynı projenin ürünleri olup, 
birbirlerini tamamlayan paketlerdir.
Bu paketin içine tüm ülke serveti konulmuştur ve Türkiye 
Varlık Fonu ile bu servet bir anonim şirkete teslim edilecektir.
Bugün, darbe girişimi bahane edilerek, ülke serveti diyebileceği-
miz, kent merkezleri, Cumhuriyetin aydınlanmacı kurumlarının 
varlıkları, kültür varlıkları, kıyılar, ormanlar, meralar, kentler 
satılığa çıkarılmıştır. Emekçilerin kıdem tazminatları için biriken 
fonlara ve bundan sonra zorla tasarruf yaptırılacak bireysel 
emeklilik primlerine el konulmaktadır. El konulan bu servetin 
üzerine iktidarın kurduğu Türkiye Varlık Fonu Anonim Şirketi 
oturacaktır. Şirket iflas ederse, ülke darbe yetmedi bir de müflis 
konumuna düşecektir.
Türkiye, 14 yıllık AKP iktidarı süresince yeni dünya düzeni, 
globelleşme, neoliberalizm gibi tanımlamalarla cilalanan vahşi 
kapitalizmin ekonomik ve sosyal politikalarına tümüyle teslim 
edilmiştir. Söz konusu düzenlemeler Anayasa’ya aykırıdır.
Ne yazık ki, yargı kararlarıyla kamu yararının korunamayacağı 
bir dönemi yaşıyoruz. İdari işlem ve kararlar amaç yönünden 
incelenmemekte, iktidara sınırsız takdir hakkı tanınmaktadır. 
Bu durum sürdürülemez bir noktaya gelmiş olup, ülke talanına 
dur demek aynı zamanda ulusal güvenlik için hayati önem 
taşımaktadır.
Dünya örnekleri göstermiştir ki, ekonomik ve sosyal buhrandan 
çıkabilmenin tek yolu sosyal hukuk devleti yüzüne dönülmesidir. 
Ülkeyi satışa çıkaran her devlet yok olmuştur.
TBMM gündeminde bulunan “Türkiye Varlık Fonu Kurulması 
İle Katma Değer vergisi Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun Teklifi” de sosyal hukuk devleti ilkesinin tasfiyesinin 
devamı niteliğindedir.
İktidar, siyasal ve ekonomik krizini çözme ve yanındaki serma-
yeyi tutmak için devlet hazinesi yanında, çalışanların ücreti 
üzerinden zorunlu biriken işsizlik fonunu, bireysel emeklilik 
ve özelleştirmeden sağlanacak gelirleri gasp etmektedir. Yasa 
tasarısının gerekçesinde belirtilen G-20’lerin de varlık fonları 
olduğu ve bu yolla atıl fonları kullandığı yönündeki iddialar 
mesnetsizdir. Örnek gösterilen ülkelerde cari açık değil, fazla-
lık olduğu gerçeği yanı sıra hiçbir ülke, çalışanları ve işsizleri 
korumak için kurulmuş birikimleri iktidar programlarına heba 
etmemektedir.

“Türkiye Varlık Fonu Kurulması İle Katma Değer vergisi Kanu-
nu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” ile öne çıkan, 
ülkenin sahip olduğu varlıkların merkezileşmesi ve bu varlıkların 
bir anonim şirket eliyle yönetilmesidir. Fonda toplanan varlıkları 
yönetecek Türkiye Varlık Fonu Anonim Şirketi tüm kamusal 
denetimden de muaf hale getirilmektedir.
Bu tasarı yasalaşırsa;
Özelleştirilen kamu varlıkları ile çalışanların emekleri üzerinden 
biriken fonlar Türkiye Varlık Fonu Anonim Şirketi’nin serma-
yesine/mal varlığına dönüşecek,
Şirket, özel hukuk hükümlerine göre faaliyet gösterecek,
Hazine garantisine sahip olan mega projelerin yatırımına çalı-
şanların birikimi ve kamusal varlıklar da tahsis edilecek,
Varlık Fonu aracılığıyla hazine garantisine sahip yatırımlara 
ikinci kez para aktarılmış olunacak,
Mega projelerin ihale edildiği ve edilecek olan şirketler iktidarın 
özel koruması altında olacak,
İktidarın sermaye birikimi bu şirketler nezdinde olacak,
İktidar gücü, hem Devlet bütçesi hem de çalışanların/emekçi-
lerin özel birikimleri üzerinde her türlü kamusal denetimden 
muaf transfer hareketlerine sahne olacaktır.
Mal varlığı üzerine teminat, rehin, kefalet ve ipotek tesis 
edilebilecek,
Bu şirkette istihdam edilecek personel seçiminde ve yargılan-
masında kamu personel rejimi uygulanmayacak.
KİK ve İDT hükümlerine tabi olmayacak,
Bu şirket hakkında İhale mevzuatı uygulanmayacak,
Bu şirketin faaliyetleri Sayıştay denetimine, yani yasama orga-
nının denetimine tabi olmayacaktır.
Çalışanların korunması yani kamu yararı için birikmiş fonların 
aktarılacağı şirket, tüm kamusal denetim ve kamu hukukuna 
ilişkin tüm hükümlerden muaf hale gelmektedir. Gerekçede 
belirtilen Kanal İstanbul projesi ülke ihtiyacından kaynaklanan 
bir proje olmadığı gibi, toplumda tartışılmış bir proje de değildir. 
İktidarın fantazisi niteliğindeki bir projeye milyonlarca emekçi-
nin katkı koyduğu bir birikimin heba edilmesi kabul edilemez. 
Bu düzenlemeyle finanse edilecek Akkuyu Nükleer Santrali 
ise akıl almaz bir yatırım olup, finansörü Türkiye ama gerçekte 
sahibi Rusya Federasyonu’dur.
Sonuç olarak, yaşadığımız bu kaotik sürecin ülke varlıklarına el 
konulmasında araç yapıldığını üzülerek görmekteyiz.
TBMM’den beklentimiz bu talana dur diyerek, sosyal hukuk 
devletine ve dolayısı ile ülkeye sahip çıkmalarıdır.

Emin Koramaz
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

ÜLKE VARLIKLARIMIZA VE HAKLARIMIZA TORBA YASALARLA EL KONULUYOR
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, ard arda çıkarılan yasalar ve TBMM gündeminde bulunan Türkiye 
Varlık Fonu Kurulması ile Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi üzerine 19 Ağustos 
2016 tarihinde bir basın açıklaması yaptı.
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Gözlerini kan bürümüş gericiler, bundan 23 yıl önce 2 
Temmuz 1993’te Sivas’ta, aydın, sanatçı, yurtsever 35 
insanı güvenlik güçlerinin önünde saatlerce kuşatıp diri diri 
yakmışlar ve bu vahşeti kitlesel histeri içinde seyretmişlerdi. 

Aydına, sanatçıya, bilim insanına ve ilerici düşünceye 
tahammülü olmayan ve onlardan korkan gericilik, her zaman 
histerik bir şekilde linçci ve linç özlemcisi olmuştur. Sivas 
katliamı bu özlemin ne ilk ne de son örneğidir.

Türkiye tarihinin her evresinde çeşitli alt eğilimler ve biçimler 
altında yayılmasını sürdüren gericiliği kendi karanlığında bir 
kez daha lanetliyoruz. 

SİVASIN IŞIĞI SÖNMEYECEK
İnsanlarımızın, aydınlarımızın katledilmediği, düşüncenin 
suç sayılmadığı, düşüncelerinden dolayı insanların öldürülüp 
yakılmadığı, eşitlik, özgürlük ve adaletin egemen olduğu 
“Başka bir Türkiye” için mücadele kararlılığımızı bir kez daha 
belirtiyoruz. 

Sivas’ta katledilen aydınları, sanatçıları, ilericileri 
katledilişlerinin 23. yılında sevgi ve saygıyla anıyoruz.

Emin Koramaz
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
1 Temmuz 2016

SİVAS KATLİAMINDA HAYATINI 
KAYBEDENLER ANILDI

23 yıl önce 35 kişinin yakılarak öldürüldüğü Sivas katliamı 
çeşitli kentlerde düzenlenen etkinliklerle bir kez daha lanet-
lendi. Ankara’da Toros Sokak’ta toplanan binlerce kişi Madı-
mak Otel’de yakılarak katledilenlerin fotoğraflarını taşıyarak 
Kolej Meydanı’na yürüdü. TMMOB yöneticileri ve üyeleri de 
mitinge geniş katılım sağladı. 

Sevgili Öğrenci Arkadaşlarım;

Hepiniz uzun ve zorlu bir süreçten geçtiniz ve bu emeğinizin 
karşılığını bir nebze de olsa aldınız. Başta mühendislik, mimarlık 
ve şehir plancılığı bölümlerine yerleşen arkadaşlarımız olmak 
üzere hepinizi yürekten kutluyorum!

Ülkemizde öğrenci olmanın ne kadar zor olduğunu ve ne 
kadar fazla emek istediğini hepimiz biliyoruz. İşte bu yüzden 
parasız, bilimsel, demokratik ve nitelikli bir eğitim sistemi ve 
aydınlık geleceğimiz için omuz omuza vereceğiz.

Gelecekteki Genç Meslektaşlarım;

Kayıt süreçlerinde; Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, 
Birliğimize bağlı 24 meslek odamız ve bu Odalarımıza bağlı 
tüm şubelerimiz, yardım ve dayanışma için sizin yanınızda 
olacaktır.  İyi biliniz  ki; mühendislik, mimarlık ve şehir 
plancılığı meslekleri yalnızca tekniği değil; dayanışmayı ve 
insan sevgisini içinde barındırmaktadır.

Örgütümüzün yüzü dayanışma ve emeğe dönüktür. “...
Yüreğimizdeki insan sevgisini ve yurtseverliği, baskı ve zulüm 

yöntemlerinin söküp atamayacağının bilinci içinde, bilimi 
ve tekniği emperyalizmin ve sömürgenlerin değil, emekçi 
halkımızın hizmetine sunmak için her çabayı güçlendirerek 
sürdürme yolunda inançlı ve kararlıyız...” sözleriyle başkanımız 
Teoman Öztürk, örgütümüzü ve hayata bakışımızı oldukça 
yalın bir dille anlatmıştır.

Sevgili Genç Arkadaşlarım;

Öğrenci Üye Komisyonlarımızda ve etkinliklerimizde, eğitim 
hayatınız süresince sizlerle birlikte olmaktan gurur duyacağız. 
Sizler mesleğimizin ve meslek örgütü olan Odalarımızın 
geleceğisiniz. Mesleki ve teknik olarak gelişmek ve dayanışma 
faaliyetleri içersinde bulunmak için tüm mühendislik, 
mimarlık ve şehir planlama bölümü öğrencilerimizi, öğrenci 
komisyonlarımıza bekliyoruz.

Gözlerinizden öpüyorum!

Emin Koramaz
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği 
Yönetim Kurulu Başkanı

TMMOB YÖNETİM KURULU BAŞKANINDAN MMŞP BÖLÜMLERİNİ KAZANAN 
ÖĞRENCİLERE MESAJ

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, LYS sonuçlarının açıklanması sonrası, mühendislik, mimarlık ve şehir 
plancılığı bölümünü kazanan öğrencilere yönelik olarak 12 Ağustos 2016 tarihinde bir mesaj yayımladı.
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Ülkemiz, 17 Ağustos 1999 tarihinde Doğu Marmara’da bü-
yüklüğü 7.4 olan ve yaklaşık olarak 45 saniye devam eden bir 
deprem sonucu son yüzyılın en büyük felaketlerinden birini 
yaşadı.

17 Ağustos 1999 Gölcük ve 12 Kasım Düzce depremleri 
binlerce insanımızın ölümüne ve yaralanmasına, milyarlarca 
liralık mal kaybına neden olmuştur. Bu depremler ülkemizin 
doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine kadar her aileyi 
yakın veya uzak ölçüde etkilemiştir. Depremin yol açtığı 
yıkımlar Kocaeli, Yalova, Sakarya, Bolu, Düzce illeri başta 
olmak üzere İstanbul, Bursa, Tekirdağ, Eskişehir ve Zongul-
dak illerinde de can kayıplarına ve hasarlara neden olmuştur. 
Ayrıca yapılarda meydana gelen kimyasal madde sızıntıları ve 
yangınlar insanların zehirlenmesine ve bir çevre felaketinin 
ortaya çıkmasına yol açmıştır.

Sadece Yalova ve Adapazarı’nda ortaya çıkan yıkımın ulaştığı 
boyut son 35 yılda ülkemizde yaşanan depremlerin her birinin 
birkaç katına çıkmıştır. Büyük yıkımın merkezi olan GÖL-
CÜK’te ise 1939 Erzincan Depremi ile kıyaslayabileceğimiz 
bir yıkım yaşanmıştır.

17 Ağustos, afetlere karşı güvenli bir yaşam için sönen umutları 
yeniden canlandırmak, yurttaşlarımıza güven duygusunu yeni-
den kazandırmak ve depremle yaşamayı öğrenebilmemiz için, 
bize sorumluluklarımızı sürekli anımsatan bir tarih olmuştur.

Ancak üzülerek görüyoruz ki, karar verme erkini elinde tu-
tanlar giderek artan biçimde, yalın gerçeklikten olduğu kadar, 
bilim alanından da kopmakta, bilimsel ve teknik doğruları göz 
ardı etmeye devam etmektedirler.

Türkiye yaklaşık olarak dünyadaki depremlerin 1/5’ini oluş-
turan Akdeniz-Alp-Himalaya adıyla anılan en etkin deprem 
kuşağı üzerinde yer almaktadır. Ülkemizi kuzeyden, güneyden 
ve batıdan saran bir deprem kuşağı topraklarımızın %92’sinde 
deprem tehlikesi yaratmaktadır.

Ülkemiz, tektonik, jeomorfolojik yapısı ve sahip olduğu iklim 
özellikleri nedeni ile büyük can ve mal kayıplarına yol açan 
doğal afetlerle sık sık karşılaşmaktadır ve karşılaşmaya bundan 
sonra da devam edecektir. Mevcut deprem bölgeleri haritamıza 
göre; topraklarımızın %66’sı 1’inci ve 2’inci derece deprem 
bölgesinde bulunmaktadır.

Konutlarımızın %44’ü 1. derece, % 25’i 2. derece deprem 
bölgesinde yer alırken, nüfusumuzun yaklaşık 34 milyonu 
yani  %43’ü 1. derece, yaklaşık 22 milyonu yani %30’u 2. 
derece deprem bölgesinde yaşamaktadır. Yapılarımızın ve 
ülke nüfusunun büyük bir çoğunluğunun bulunduğu 1. ve 2. 
derece deprem bölgelerinde büyük bir deprem olma olasılığı 
her zaman vardır ve yüksektir. Sadece depremler yüzünden, 
1900’lerden bu yana yaklaşık 100 bin vatandaşımız hayatını 
kaybetmiş, 500 bine yakın yapımız hasar görmüştür. 

17. YILINDA 17 AĞUSTOS DEPREMİNİ UNUTMADIK, UNUTTURMAYACAĞIZ!

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, 17 Ağustos depreminin yıldönümü dolayısıyla bir basın açıklaması yaptı.

2012 yılında yürürlüğe giren ülkemizin afet konusundaki 
ilk strateji belgesi olan Ulusal Deprem Stratejisi ve Eylem 
Planı’nın (UDSEP-2023) deprem konusunda geleceğe ilişkin 
çalışmalarda bize yol gösteren rehber olacağına inanmıştık. 
Ancak mühendislik, mimarlık hizmetleri ile örgütlerinin 
dışlandığı planın ve uygulama sürecinin deprem gerçeği ve 
ihtiyaçlarımızdan uzak olduğunu kaygıyla izliyoruz.

17 Ağustos 1999 Gölcük Merkezli Doğu Marmara Depremi-
nin üzerinden 17 yıl geçmesine rağmen ne yazık ki, mekan 
ve çevre güvenliği olan bir yapılaşma düzeni oluşturulamadı. 
Toplumsal yaşam, deprem tehlikesi dikkate alınarak düzen-
lenmedi. Aradan geçen 17 yılda çok şey söylendi, çok şey 
yazıldı, fakat uygulama alanında deprem gerçeği ile sağlıklı 
bir şekilde yüzleşilemedi.

Biliyoruz ki; ülke ve bölge düzeyinde yerleşim politikalarının 
fiziki planlamasının hazırlanması, kent ölçeğinde rantsal an-
layıştan uzak arazi kullanım planları yapılması, afet etkilerine 
dayanıklı yapım sistemlerinin teşviki ve stratejisinin gelişti-
rilmesi, uygun mühendislik tekniklerinin sağlanması, Ar-Ge 
desteklerinin sağlanması, hedeflenen strateji ve planların 
hayata geçirilmesi ve ilgili tüm kanun ile yönetmeliklerinin 
afet risklerini azaltma odaklı olarak yeniden düzenlenmesi ve 
gereği gibi uygulanması, denetlenmesi bizi dünya standartla-
rında çağdaş, çevre, plan, fen ve sağlık açısından uygun ve 
güvenli yaşam mekanlarına sahip olma amacına ulaştıracaktır.

Depremlere karşı alınması gereken önlemler ivedi bir öneme 
sahiptir.

Mevcut Yapı Denetim Yasası’nın öngördüğü, ticari yanı ağır 
basan yapı denetim şirketi ve öngörülen teknik müşavirlik 
şirketi modeli yerine uzmanlık ve etik niteliklere sahip yapı 
denetçilerinin etkinliğine dayalı, meslek odalarının sürece 
etkin katılımını sağlayacak yeni bir planlama, tasarım, üretim 
ve denetim süreci modeli benimsenmelidir.

Artık, her afetten sonra sık sık yapılan “yara sarma” anlayışın-
dan vazgeçip, bilimin, tekniğin yol göstericiliğinde afet öncesi 
alınacak önlemlerle, afet zararlarını kabul edilebilir sınırlara 
indirmek hedeflenmelidir.  

Türkiye “Afet Güvenli Kentler” oluşturma çalışmalarına hızla 
başlamalı, günümüz bilim ve teknolojisi kullanılarak “yaşana-
bilir ve güvenli” kentler yaratılmalıdır.

Yapı denetimi sürecine ilişkin tüm mevzuat TMMOB ve bağlı 
Odaları ile üniversitelerin katılımıyla yeniden düzenlenmelidir.

Mimarlar, mühendisler ve şehir plancıları yaşanabilir ve gü-
venli kentler oluşturulmasında üzerlerine düşen tüm görevleri 
yapmaya hazırdır. 

Emin Koramaz
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
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Rapor şu şekilde:

17 AĞUSTOS’UN 17. YILINDA 
İSTANBUL DEPREME HAZIR MI ?

17 Ağustos 1999’da merkez üssü 
Kocaeli/Gölcük olan ve Marmara 
depremi olarak da anılan deprem, 
yakın tarihimizdeki diğer depremlerden 
ayıran, yarattığı yıkımın boyutları 
olmuştur. 7,5 şiddetinde gerçekleşen, 
yaklaşık 14,5 milyon insanın yaşadığı 
8 ili (Bolu, Bursa, Düzce, Eskişehir, 
İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova) 
etkileyen 1999 depremi 17,480 
vatandaşımız hayatını kaybetmesine 
neden olmuştur.

Marmara bölgesinde büyük can kaybına 
ve maddi hasarlara yol açan 17 Ağustos 
ve ardından 3 ay sonra gelen 12 Kasım 
1999 Düzce depremleri dünyanın 
en aktif deprem kuşaklarından biri 
üzerinde olan ülkemizin depremlere 
ne kadar hazırlıksız olduğunu bize 
göstermiştir.

17 Ağustos 1999 Marmara depreminin 
üzerinden 17 yıl geçti.  Bugünden 
geriye bakıldığında,  verilen sözlerin 
tutulmadığını, güvenli ve sağlıklı 
yaşam koşullarının hazırlanmadığını,  
toplumsal yaşamın deprem tehlikesine 
göre düzenlenmediğini, toplumda 
deprem bilincinin geliştirilmediğini 
söyleyebiliriz. 17 yılın bir bütün olarak 
boşa geçirildiğini söylemek nasıl 
yanlışsa, insanlarımızdaki gelecek 
kaygısının ortadan kaldırıldığını iddia 
etmek de güç görünüyor.

Türkiye bir deprem ülkesidir; bu 
gerçeğin belirleyiciliğini ilan etmesini 
beklemek bir yana, dikkat edilirse, 
sorunun soğumaya bırakıldığı, tehlike 
olmaktan çıktığı gibi bir algı yaratılmaya 
çalışıldığı görülecektir.

Ne yazık ki deprem gerçeği yok 
sayılmakta, bu gerçek ancak yeni bir 
deprem meydana geldiğinde görünür 

olmakta, ülke kamuoyu telafisi mümkün 
olmayan sonuçları tartışmaktan öteye 
geçememekte, depremin yarattığı 
t ravmat ik  toplumsal  atmosfer, 
sonuç alıcı adımların atılmasını 
sağlayacağı yerde, gerçeği iyiden iyiye 
bulanıklaştırmakta; kaderci yaklaşım, 
kamu idaresinin sorumluluğunu galebe 
çalmaktadır.

Ülkemizin deprem tarihi, bunun en 
somut örneğini oluşturmaktadır.

Türkiye topraklarında 1900’lü yılların 
başından günümüze, otuza yakın büyük 
ölçekli deprem meydana gelmiş ve 
resmi kayıtlara göre 100 bin civarında 
insan hayatını kaybetmiş, ekonomik, 
sosyal, kültürel hayat büyük yara 
almıştır. Ancak bu vahim tablo, kamu 
idaresini, merkezi ve yerel yönetimleri 
harekete geçirici etki yaratmamış, 
toplumsal hafızanın zayıflığı, idarenin 
adeta sığınağı olmuştur.

İSTANBUL İKK: 17 AĞUSTOS’UN 17. YILINDA İSTANBUL DEPREME HAZIR MI ?

TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu, 17 Ağustos 1999 depremine ilişkin 16 Ağustos 2016 tarihinde bir basın 
toplantısı düzenleyerek “İstanbul Depreme Hazır mı?” sorusuna yanıt aradı.

TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu tarafından, EMO İstanbul Şube Başkanı Erol Celepsoy, İMO İstanbul Şube 
Başkanı Nusret Suna, JMO İstanbul Şube Başkanı Yüksel Örgün Tutay ve MMO İstanbul Şube Başkanı Battal Kılıç’ın 
katılımlarıyla TMMOB’ye bağlı Odalar tarafından hazırlanan “İstanbul Depreme Hazır Mı?” başlıklı mesleki raporun 
kamuoyuna sunumunun yapıldığı basın toplantısında, raporun sunumunu TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu 
Sekreteri Cevahir Efe Akçelik tarafından yapıldı. 
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Şu nokta açık ki, 1999 Marmara 
depreminden gerekli dersleri çıkaran 
bir ülke, Van depreminin yıkıcı etkisini 
hafifletebilirdi. Yok sayılan sorunların 
varlığını hatırlatması, sorunun sıradan 
bir tekrarıyla karşı karşıya olunmadığı, 
dahası moral çöküntüye yol açtığı, 
gelecek kaygısını katmerleştirdiği 
bilinmektedir.

1.Görmezden Gelinen Sorunlar

Marmara depremi, bilinen ancak 
yok sayılan pek çok sorunla karşı 
karşıya bıraktı ülkemizi. Anadolu 
topraklarının sayısız deprem yaşaması, 
1999 depremine “hazırlıksız yakalanma”  
iddiasını dayanaksız kılan tarihsel 
bir gerçeklik olmasının çok ötesinde, 
siyasi iktidarların nasıl bir vebal altında 
kaldığını gün yüzüne çıkardı.

Üniversiteler, bilim çevreleri, meslek 
odaları ve konuya duyarlı medya 
organlarının Marmara depreminden 
yıllar önce ısrarla gündeme getirdiği 
sorunların çözümü doğrultusunda 
adım atmayan siyasi iktidarların, kaçak 
yapılaşmadan, sağlıksız kentleşmeden, 
mühendislik hizmeti almadan yapı 
üretilmesinden, deprem bilincinin 
güdük kalmasından birinci derecede 
sorumlu olduğunu hatırlatmaya gerek 
bulunmuyor.

Neydi görmezden gelinen sorunlar? 
Ülkemizde yapı stoku güvenli ve sağlıklı 
olmaktan uzaktır. Pek çok yapı kaçak 
üretilmiştir, ruhsatsızdır ve mühendislik 
hizmeti almamıştır. 20 milyon civarında 
bulunan yapı  s tokunun büyük 
oranda yenilenmesi, güçlendirilmesi 
gerekmektedir. Betondan demire; yapı 
malzemeleri nitelikli olmaktan uzaktır. 
Nitelikli tasarım-uygulama ve denetim 
ilişkisinden söz etmek mümkün 
değildir. Yapı envanterinin çıkarılmamış 
olmasının doğurduğu olumsuzluk, 
ülkenin deprem haritasının bile 
güncellenmediği gerçeği ile birleşmiş, 
insanımızın güvensiz bir yaşama 
mahkûm edildiği ortaya çıkmıştır. Ülke 
nüfusunun büyük kısmını barındıran 
11 büyük kentin ve büyük sanayi 

tesislerimizin yüzde 75’inin deprem 
tehlikesi altında bulunması, dere 
yataklarının imara açılması, imar 
çalışmalarında deprem tehlikesinin 
hiçbir şekilde gözetilmediğini ortaya 
ç ıkarmışt ı r.  Deprem bi l incinin 
oluşturulması, toplumsal eğitimin 
sürec in in  vazgeç i lmes i  o lmas ı 
gerekirken, bu konuda her hangi bir 
adım atılmamıştır. Deprem anına 
ve sonrasına ilişkin bütünlüklü bir 
planlama yoktur.  Deprem ve konuyla 
ilintili mevzuat ya yetersizdir ya da hiç 
yoktur.

Denilebilir ki, yapı üretim süreci, 
mevcut yapı stoku, kentleşme ve imar 
politikaları, afet sonrası planlama, 
mevzuat Türkiye’yi 1999 depremine 
taşıyan tablonun parçalarını oluşturmuş, 
ülkemiz 17 Ağustos 1999’da büyük bir 
yıkımla karşı karşıya kalmıştır. 1999 
depreminden 12 sene sonra meydana 
gelen Van depreminde aynı yıkımla 
yüz yüze gelmek ise olumsuzlukların 
varlığını korumaya devam ettiğinin 
birinci dereceden kanıtı sayılmalıdır. 
İşin doğrusu, her 17 Ağustos’ta, 
kamuoyuyla aynı sorunları paylaşıyor 
olmanın yarattığı kısır döngüyü aşmak, 
sorunları dile getirenlerin değil, 
sorunları ortadan kaldırmaya muktedir 
olanların omuzlarında bulunmaktadır.

Türkiye depremlerin bedelini, kelimenin 
gerçek anlamıyla ağır ödemiştir. 1509 
İstanbul depremi “küçük kıyamet” 
olarak adlandırılmıştır. Olası bir 
İstanbul depreminin ise “büyük trajedi” 
olacağı ifade edilmektedir. Ülkemiz 
“küçük kıyamet”ten “büyük trajedi”ye 
hızla yol almakta, Marmara depremi 
İstanbul’u “büyük trajedi”ye taşıyan 
basamaklar olarak görülmektedir.

İstanbul için tasarlanabilecek en 
kötü senaryo 1509 yılındaki M7.7 
büyüklüğündeki depremin tekrar 
etmesidir. Bu Kocaeli depreminden 2.8 
kat daha güçlü bir deprem demektir. 
Bu sarsıntı Edirne ile Bolu arasında 
750 km genişliğindeki bir bölgede 
hissedilmiştir. O dönemde 150 bin 
kişinin (bazı kaynaklarda 450-500 

bin) yaşadığı İstanbul’da 5000 kişi 
hayatını kaybetmiştir. 17 bin konuttan 
1000 tanesi yıkılmıştır. Ayrıca tarihsel 
kayıtlarda 6 metreye varan tsunami 
dalgalarından söz edilmektedir. 
Marmara’da beklenen deprem ya bu 
büyüklükte olursa!  

2.Zemin Etütleri

Deprem bir doğa olayıdır. Bir doğa olayı 
olan depremin doğal afete dönüşmemesi 
gerekmektedir ki, mühendislik, bunun 
mümkün olduğunu kanıtlayan bir bilim 
dalıdır; her zeminde, her şart altında 
güvenli, sağlıklı, yaşanabilir, güvenli 
yapı üretiminin gerçekleşebileceğinin 
mümkün olduğunu kanıt lar  ve 
uygulamasını gerçekleştirir. Doğa 
olaylarının önüne geçilemezliği ile doğal 
afetlerin önlenebilirliğinin kesiştiği 
nokta, asıl soruna, yani yapı üretim 
süreci esaslarına işaret etmektedir.   
Çünkü mühendislik bilimi, zemin-yapı 
bütünselliği sağlandığı, doğru tasarım, 
doğru uygulama gerçekleştirildiği 
ve sağlıklı bir yapı denetim sistemi 
kurulduğu takdirde, doğa olaylarının 
doğal afete dönüşmesini olanaksızlığını 
kuramsal ve deneysel olarak kanıtlamış, 
uygulamada göstermiştir.

Aynı depremselliğe sahip iki yapının 
yer hareketine farklı tepki vermesi, 
sorunun ne olduğunu ve çözümün nasıl 
sağlanacağını gösterecek önemdedir.

Yapı lar ın üzer ine konuşlandığı 
zeminin jeolojik yapısı hep ihmal 
edilmiştir. Yapılar altındaki toprağın 
unutulmaması  gerekt iğ ini  b ize 
depremler hep hatırlatmıştır. Burada 
doğanın mesaj gayet açıktır.

Kayaçlar bozulması (ayrışma) önemli bir 
jeolojik sorundur. Sağlam kayaçların yer 
aldığı İstanbul’un merkezi bölgesinde 
bu tür sorunlara çok dikkat edilmelidir. 
Dayanıklı sandığımız kayaçların üst 
kısımları ayrışma nedeniyle sert kaya 
özelliklerini kaybedebilir. Jeoloji 
mühendislerinin dışında birçok teknik 
insan, mühendis, müteahhit, karar 
verici ve yönetici bu durumun farkında 
değildir. Yapı temelinin oturacağı 
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zemindeki bu sorun bilerek ya da 
bilmeyerek ihmal edilmekte ve tüm 
zemin sanki sağlam ve dayanıklı 
kayaç gibi algılanmaktadır. Bu eksik 
gözlemler gelecek afetlere davetiye 
çıkarılmaktadır. Gerçek niteliği 
kaybetmiş kayaçların bulunduğu bu 
bölgeler için jeoloji mühendislerine 
danışılmalıdır.

16 Aralık 2015 tarihinde JMO İstanbul 
Şube ile JFMO İstanbul Şubelerinin 
düzenlediği Zemin Etüt Çalıştayı 
sonucunda görülmüştür ki etüt-proje 
kapsamında yapılan Jeolojik-Jeoteknik 
araştırmalar sırasında;

Yapılan arazi çalışmalarının yetersizliği 
(sondajların yetersiz derinliklerde 
bırakılması veya gereksiz derinliklere 
kadar ilerletilmesi),

Teknik bilgi eksiklikleri,

Teorik verilerin uygun olmayan yer ve 
koşullar için kullanılması,

İşin düşük fiyatla alınmasına bağlı 
teknik yetersizlikler,

Arazi  uygulamalarındaki yanlış 
örneklemeler ve hatalı laboratuvar 
ça l ı şma la r ı  i l e  depreme kar ş ı 
alınmamakta ısrar edilen önlemlerin, 
deprem gerçeği ile yaşayan ülkemizde 
vahim sonuçlara davetiye çıkarmaya 
devam ettiğini göstermektedir

3 . Ya p ı  D e n e t i m  S i s t e m i n i n 
Eksiklikleri

25 Haziran 2016 tarihli Boğaziçi 
Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve 
Deprem Araştırma Enstitüsü tarafından 
yayınlanan Marmara Denizi Depremi 
Basın Bülteni’nde Kuzey Anadolu Fay 
Zonunun Batı Marmara’dan geçen 
uzantısı, Marmara Denizi içerisinde en 
yoğun deprem aktivitesinin gözlendiği 
yer olarak belirtilmiş ve Marmara 
Denizi ve çevresinin I. Derece Deprem 
Bölgesi içerisinde yer aldığı ifade 
edilmiştir. Rasathane tarafından 
yapılan açıklamada bölgede yaşayan 
vatandaşlarımızın depreme karşı her 
zaman hazırlıklı ve bilinçli olması, 
depreme dayanıklı binalarda oturmaları 

veya satın alacakları konutların depreme 
dayanıklı olarak inşa edilmiş olmasının 
olası afetlere karşı alınacak en güvenli 
tedbir olacağı vurgulanmıştır. Benzer 
bir açıklama, 5 Ağustos 2016 tarihinde 
Marmara Denizi altında kurulan gözlem 
ekibinde yer alan Fransız bilim adamları 
tarafından 6 aylık bulgularının yer 
aldığı raporda verildi. Marmara Denizi 
altında deprem olasılığını araştırmak 
üzere oluşturulan uluslararası bilim 
heyetinde yer alan Fransız uzmanlar, 
son araştırmaları ile “iki fay hattının 
burun buruna olduğunu ve hareket 
etmediğini, ancak ilk hareketlilikte 2 
metreye kadar kayma yaşanabileceğini 
ve bunun 7 ila 8 richter şiddetinde 
bir depreme yol açacağı” uyarısında 
bulundular.

Deprem, deprem önlemleri, güvenli 
yapı üretiminin sağlanması ve benzeri 
tartışmaların kritik noktası yapı 
denetim tartışmasıdır ki, ülkemizde 
yapı denetim sisteminin eksiksiz ve 
ihtiyacı karşılayacak işleyişte olduğunu 
söylemek mümkün görünmemektedir. 
Yapı denetim sisteminin içinde 
bulunduğu zafiyet, ancak depremde 
açığa çıkmaktadır ki, bu durum, 
sistem üzerinde ısrarla durulmasını 
gerektirmekte, örneğin doğal afet 
riskinin az düzeyde olduğu ve kaçak 
yapılaşmanın görülmediği Avrupa 
ülkelerinde bile yapı denetimi eksiksiz 
uygulanırken, ülkemizde sistemin 
mevcut durumu kaygı yaratmaktadır.

Yapı denetimi sadece güvenli ve sağlıklı 
yapı üretimiyle sınırlı değildir. Sistem, 
zemin etüdünden projelendirmeye, 
yapım koşullarından çevre güvenliğine, 
estetikten garanti sürelerine kadar 
yapı üretim sürecini bir bütün olarak 
düzenlemektedir.

Yapı denetimine, mevcut yapı stokunun 
iyileştirilmesi penceresinden bakmak, 
yetersiz ve eksik olacaktır. Çünkü yapı 
denetimi, gelecekte ortaya çıkması 
ihtimal dahilinde olan sorunlara 
bugünden önlem alınmasını sağlayacak 
bir sistemdir.

Bilindiği gibi 2001 tarihli 4708 sayılı 
Yapı Denetim Yasası sadece 19 ilde 
uygulanmış, bu zaman zarfında gerek 
yasada, gerekse ilgili yönetmeliklerde 
defalarca değişiklik gerçekleştirilmiş, 
2011’den başlamak üzere yasa bütün 
ülkede uygulamaya alınmıştır. 10 yılı 
aşkın deneyime rağmen, sorunların 
varlığını sürdürüyor olması ilginçtir ve 
yasanın özüne dair tartışmayı gündeme 
getirmektedir.

Bugün yapı denetimi, özel firmalar 
aracılığıyla yapılmakta, kamusal özellik 
taşıması gereken hizmet, ne yazık 
ki piyasanın rekabetçi koşullarına 
terk edilmektedir. Yapı denetim 
firması, denetlemekle yükümlü olduğu 
işverenle ücret ilişkisi kurmaktadır. Bu 
ilişkiden sağlıklı bir denetime ulaşmak 
mümkün değildir. Dolayısıyla, sistemin 
özüne dair değişikliklerin bir an önce 
yapılması, işveren-yapı denetim firması 
ilişkisinin yeniden düzenlenmesi, 
kamu idaresinin ilişkinin belirleyicisi 
haline getirilmesi gerekmektedir. 
Yapı denetim firmaları üzerinde ilgili 
Bakanlıkça yapılan denetimlerde, 
kapatılmasına karar verilen firma sayısı, 
meslekten men cezası da dahil değişik 
yaptırımlar uygulanan mühendis ve 
mimarların oranı sistemin gerçekten 
de sorunlu ve sıkıntılı olduğunun 
göstergesi sayılmalıdır. Ayrıca, kamu 
olanaklarıyla binlerce konut üreten, 
büyük ölçekli projelere imza atan 
TOKİ, KİPTAŞ gibi kuruluşların, 
sistem dışında tutulmasının kabul 
edilebilir olmadığı açıktır.

Yapı denetim firmalarındaki ihmal 
ve etüt-proje sisteminin denetim 
mekanizmasının dışında tutulması 1. 
Derece deprem kuşağında yer alan 
Marmara için tehlikeli senaryoların 
gündeme gelmesini kaçınılmaz hale 
getirecektir.

4.Kentsel dönüşüm projeleri

Ülkemizin kentsel dönüşüm kavramıyla 
yeni tanışmış olması, projesinin ülkemize 
özgü olduğu sonucuna götürmemelidir. 
Kentsel dönüşüm projeleri Türkiye’den 
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Brezilya’ya, Güney Kore’den Arjantin’e 
kadar geniş yelpazeye yayılmış ülkelerde 
uygulanmaktadır.  Ortak nokta, 
neoliberal politikaların laboratuvar 
ülkesi olmalarıdır. Neoliberalizmin 
kentlere dönük temel yaklaşımı, 
kentsel değerlerin, kentlilerin ortak 
kullanım alanlarının ulusal/ uluslararası 
sermaye gruplarına sunulması, kent 
yoksullarının kent merkezlerinin 
dışında çıkarılması, kent merkezlerinin 
ranta uygun düzenlenmesi, rant değeri 
yüksek kentsel alanların büyük ölçekli 
ve son derece lüks konut projelerine 
ayrılması ve bu alanlara yakın yerlerde 
AVM’ler in kurulması  şekl inde 
özetlenebilir.

Türkiye bu alanda diğer ülkelerle 
kıyaslandığında ileri bir noktada 
sayılabilir. Mevcut iktidarın, neoliberal 
politikalara uyumuyla paralel ortaya 
çıkan güçler dengesindeki pozisyonu, 
uygulamaların sorunsuzca hayata 
geçmesini sağlamaktadır. Rant odaklı 
projelere karşı gerçekleştirilen direnişler 
lokal bazda kalmakta, topyekun bir 
itiraza dönüşmemektedir.

Yapı stokunun mevcut durumu 
ve deprem tehlikesi ile toplumsal 
meşruiyeti sağlanan kentsel dönüşüm 
projelerinin, toplumsal dayanağına 
uygun biçimde yürütüldüğünü ileri 
sürmek zor görünmektedir.

Yıllardır güvenli yapı üretiminin 
sağlanmasıyla ilgili kayda değer 
adım atılmamışken, kamuoyunun 
karşısına kentsel dönüşüm projeleri ile 
çıkmanın doğurduğu soru işaretleri, 
projelerin kentlerin rant değeri yüksek 
bölgelerinde başlatılmış olması, 
kentsel dönüşüm projelerini üstlenen 
kamu destekli firmaların, orta ve 
üst gelir gruplarına dönük konut 
üretimine yönelmesi, soru işaretlerini 
çoğaltmaktadır.

Örneğ in  Su luku le ,  Ta r l aba ş ı , 
Armutlu’daki dönüşüm uygulamalarının 
ranta dönük olmadığını iddia edilebilir 
mi?

İstanbul’u, “dev bir şantiye” haline 
getiren kentsel dönüşüm projelerinin 

doğru yürütüldüğünü söylemek 
mümkün müdür?

Riskli bölgeler ya da yapılar neden 
tek taraflı bir irade ile sadece Çevre 
ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 
belirlenmektedir?

Riskli alan tespitindeki kıstaslar 
noktasında kamuoyu neden ikna 
olmamaktadır? Riskli alanlar, güvenli 
olmaktan uzak yapılaşma sadece 
kentlerin merkezi yerlerinde ya da 
rant getirisi yüksek bölgelerinde mi 
bulunmaktadır?

Boşaltılacak riskli alanlarda yaşayanların 
yerleşmesi için hazırlanan rezerv alanlar 
neden sermaye gruplarının yatırım 
yapmasına açık hale getirilmiştir? 

Kentsel dönüşüm uygulamalarının 
yol açtığı mağduriyetler, hak kayıpları 
neden önemsenmemekte, bu soruna 
neden çözüm bulunamamaktadır? 
İnsan hayatı, insanımızın güvenli ve 
sağlıklı konutlarda yaşaması öncelikli 
değil midir?

Bölgedeki nüfus yoğunluğu dikkate 
alınmadan kat sayısının artırılmasıyla 
ortaya çıkan rantı nasıl yorumlamak 
gerekir?

Riskli alan ve yapılarla ilgili sorunlardan 
bağımsız olarak, okul, yurt, hastane 
gibi  toplu kul lanı lan yapı lar ın 
mevcut durumu nedir? Binlerle ifade 
edilen bu yapıların öncelikli olarak 
değerlendirmeye tabi tutulması 
gerekirken, neden bu yönde kayda 
değer adım atılmamaktadır?

Açıkçası kentsel dönüşüm projeleri 
tam bir bilinmeze işaret etmektedir. Ne 
bütünlüklü ve merkezi planlamadan söz 
etmek mümkündür ne de mevcut yapı 
stokunun ne kadarının güçlendirildiği, 
ne kadarının yıkılıp yeniden yapıldığına 
ilişkin verilere ulaşılmaktadır.

“İnşaat seferberliği”, adeta “inşaat 
çılgınlığına” dönüşmüştür ve güvenli 
yapı üretilip üretilmediğine dönük 
kaygılar varlığını sürdürmektedir.

Belediyeler Kentsel Dönüşüm yasasının 
önemli uygulama, teknik denetim ve 
gözetim ayaklarıdır. Yasalar yetkiler 
bir yana, belediyeler kentsel dönüşüm 
ve zemin etütleri konusunda son 
derece önemli sorumluluklara sahiptir. 
Yapı sektöründe Belediyelerin sık 
sık rantsal kaygılara sahne olduğu 
dedikoduları buralardaki teknik 
yetersizlik ve sistemin oturmayışından 
kaynaklanmaktadır. Belediyelerin yetki 
ve sorumluluklarını tam anlamıyla 
yerine getirebilmesi için teknik olarak 
daha da güçlendirilmeye gereksinimleri 
vardır. Özellikle imar örgütlenmesinde 
“deprem ve zemin müdürlüklerine” 
ihtiyaç vardır. Daha çok sayıda jeoloji 
mühendislerine ihtiyaç vardır.

5.Deprem toplanma alanları

Deprem anında ve depremden hemen 
sonra toplanılacak alanların durumu, 
neoliberal anlayışın kente dönük 
yaklaşımından bağımsız değildir. 
Deprem toplanma alanlarını akıbeti, 
bir başka ifadeyle, bu alanların 
yapılaşmaya açılması, mevcut anlayışın 
insan hayatını ve deprem tehlikesini 
değil, kentsel rantı önemsemediğini 
göstermektedir.

1999 depreminden sonra, kentlerde 
deprem toplanma alanları ile afet 
anında ulaşımı sağlayacak güzergâhlar 
tespit edilmişti. Örneğin İstanbul’da 
470 “Geçici İskân Alanı” ve 562 
“Birinci Derecede Acil Ulaşım Yolu” 
belirlenmişti.

İstanbul ’da bugün 470 deprem 
toplanma alanının 300’ü alışveriş 
m e r k e z i n e  v e  g ö k d e l e n l e r e 
dönüşmüştür. İMO İstanbul Şubesi, 
hangi deprem toplanma alanının 
imara açıldığına, hangi alanlara AVM 
yapıldığına, hangi alanlarda konut 
projesi uygulandığına, hangi yolların 
otopark haline getirildiğine ilişkin 
bilgileri defalarca kamuoyuyla paylaştı.

İşin ilginç yanı, İstanbul gibi devasa 
nüfusa sahip bir kent için belirlenen 
deprem top lanma  a l an la r ın ın 
yetersizliği ortadayken, yeni alan 
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belirleme sorumluluğu bulunuyorken, 
mevcutların bile korunmamış olması, 
afete hazırlık ve müdahale gibi hayati 
önem taşıyan kamusal sorumluluğun 
nasıl göz ardı edildiğini resmetmektedir.

Afet ve Acil Durum Başkanlığı 
(AFAD) tarafından 1 Nisan 2015 
yapılan açıklamada, olası bir İstanbul 
depreminde nüfusun neredeyse 
tamamının geçici barınma hizmetine 
ihtiyaç duyacağı belirtilmişken, mevcut 
alanların yapılaşmaya açılmasını 
önleyecek, kent nüfusunun barınmasını 
sağlayacak düzenleme yapmamanın 
izah edilebilir bir tarafını bulmak 
mümkün değildir.

Şehr-i İstanbul’da, çadır kurulacak alan 
bırakmamak, kelimenin tam anlamıyla, 
deprem sonrasında ortaya çıkacak 
olumsuzluklara davetiye çıkartmaktır.
Bunun vebalinin ağır olacağını söylemek 
ve acilen önlem alınmasını istemek, 
kamusal sorumluluğun bir gereğidir. 
Durum gösteriyor ki, “1999 depremine 
hazırlıksız yakalandık” ifadesinin 
dayanaksız olduğu ve sorumluluktan 
kurtulma amacını taşıdığı, bugün 
İstanbul’un, 1999 yılından daha ileri 
bir pozisyonda bulunmadığı gerçeği 
ile kanıtlanmaktadır. Gerçekten de 
İstanbul, aradan geçen onca yıla, 
verilen onca söze, mantar gibi biten 
kentsel dönüşüm projelerine rağmen 
1999 yılından farklı değildir. Tek fark, 
nüfusun artmış olduğu ve deprem 
tehlikesi altında bulunanların sayısının 
1999 yılına göre kayda değer oranda 
fazlalaşmış olmasıdır.

5.1. Askeri Alan ve Araziler

Son dönemde gündeme getiren askeri 
alanlarla ilgili olarak Bu alanların bir 
kısmı orman niteliğini korudukları 
için henüz yapılaşmamış durumda. 
540 bin hektar alana sahip İstanbul’da 
bu arazilerin yaklaşık 56 bin hektarlık 
kısmı askeri alanlardan oluşuyor.

Yürürlükte olan İstanbul Çevre Düzeni 
Planı’nda askeri alanlar ile ilgili olarak  

“Milli Savunma Bakanlığı’nın bu 
alanlar üzerinde herhangi bir tasarrufu 
kalmadıysa ve dönüştürülecekse 
öncelikli ve acil olarak İstanbul’un 
ihtiyaç duyduğu sosyal donatılara yer 
verilmesi ve kamusal kullanıma açılması 
gerekiyor” denilmekte olup, bu alanlar 
sosyal donatı alanı olarak düzenlenerek, 
deprem toplanma alanlarına ve kamusal 
alanlara dönüştürülmesi gerekmektedir.

6.Deprem sonrası İstanbul trafiği ve 
Acil Ulaşım Yollarının Durumu

İstanbul’un, trafik açısından dünya 
ölçeğinde en problemli kentlerden 
biri olduğu bilinmektedir. Dünyada 
kent içi ve kent dışı taşımacılığının 
birbiriyle entegre edilmesine, karayolu, 
denizyolu, havayolu, demiryolu ve boru 
hatları ile yapılan taşımacılığın birlikte 
planlanmasına ve toplu taşımacılığı 
özendiren ulaşım politikalarının 
uygulanmasına rağmen, ne yazık ki 
İstanbul’da merkezi, bütünlüklü ve 
sürdürülebilir bir ulaşım sistemi yoktur. 
Ulaşım yatırımları günü kurtarmaya 
dönüktür ve lokal sorunu gidermek 
esasına uygun yapılmaktadır. İşin 
doğrusu, lokal müdahaleler, başka lokal 
sorunları tetiklemekte, trafik içinden 
çıkılamaz bir sorun yumağı haline 
gelmektedir.

İstanbul’un trafik sorunu, deprem 
sonrası müdahale olanaklarının 
önündeki ciddi  engel lerdendir. 
Kentlilerin yaşadığı ulaşım sorunu, 
deprem sonrasında yaşamı doğrudan 
etki leyen içeriğe bürünecektir. 
Mevcut durumda bile, küçük bir 
trafik sorununun neredeyse bütün 
kent trafiğini zincirleme etkilediği 
düşünülürse, deprem sonrası nasıl bir 
vahametle karşı karşıya kalacağımız 
daha net anlaşılacaktır.

Mevcut ulaşım ağının yetersizliği 
ortadayken, afet sonrası kaotik ortamda 
yetersizliğin ötesine geçerek, içinden 
çıkılamaz bir hal alacaktır. Sağlık, 
itfaiye, güvenlik ve benzeri zamanla 
yarışan araçların trafik engeliyle 
karşılaşması telafisi mümkün olmayan 

sonuçlar doğuracaktır. Aynı şekilde, 
alt ve üst geçitlerin, köprülerin 
ve köprülü kavşaklar gibi ulaşım 
yapılarının depremde ne tepki vereceği 
bilinmemektedir. Ulaşım yapılarının 
depremden olumsuz etkilenmesi ise 
karşımıza kapkara bir tablo çıkartacaktır.

Marmara depreminden sonra başlatılan 
ve üç yıl süren bir çalışmayla belirlenen 
“Acil Ulaşım Yollarının” varlığı ise 
ne yazık ki tartışmalıdır. Bazı yollar 
kapatılmış, bazı yollar otopark haline 
getirilmiştir.

Acil ulaşım yol ağı, acil tıbbi hizmetlerin 
ulaşımına, kurtarma faaliyetlerine 
ve yardım malzemelerinin belirlenen 
alanlara ulaştır ı lmasına hizmet 
edeceğinden öncelikli bir yol ağıdır.

Aci l  u laş ım yol lar ı  üzer indeki 
parklanmalar  i le  i lg i l i  yapı lan 
çalışmalarda; İstanbul genelinde 
yaklaşık 622.000 kilometre acil 
ulaşım yolu ve ağının yaklaşık 71.640 
kilometresinin İSPARK tarafından 
kullanıldığı tespit edilmiştir. Yani 
mevcut acil ulaşım yollarının %12’si 
İSPARK tarafından otopark olarak 
kullanılmaktadır. Acil Ulaşım yolları 
ve anayollarda tıkanmaların önlenmesi 
ve trafiğin sürekli akmasının sağlanması 
için, bu yollar üzerinde hiç bir surette 
parklanmaya izin verilmemesi ve bu 
kararın uygulanması gerekmektedir.[1]

Acil ulaşım yollarında kavşakların 
durumu; İstanbul’da genel olarak kavşak 
tasarımları ve geometrik standartları, 
ulaşım talebine, yol kademelenmesine 
ve yolun işlevine uymamaktadır. 
İstanbul’da sıkışıklıkların çoğunlukla 
önemli kavşaklar civarında arttığı, 
trafik durumunu gösteren kameraların 
incelenmesinden kolaylıkla izlenebilir. 
Bu nedenle, İstanbul genelindeki 
kav- şaklar, özellikle acil ulaşım 
yolları bağlantılarında büyük önem 
arz ettiğinden, katlı ve hemzemin 
kavşakların incelenmesi, ayrılma ve 
katılım bağlamında gereken geometrik 
standartların karayolları standartlarına 
getirilmesi gerekmektedir. [1]
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Acil ulaşım yollarına bağlantı yolları 
ve katılım şeritleri; Yanlış trafik 
sirkülâsyon uygulamalarından biri 
de, acil ulaşım yollarına sıklıkla yol 
bağlantılarının verilmiş olmasıdır. Yol 
kademelenmesinin en önemli tasarım 
ilkelerinden biri de, kavşak aralıklarının 
yolun bulunduğu kademeye uygun 
olarak verilmesidir. [1]

Yol kenarı yaya kaldırımlarındaki 
güvenlik sorunu; İstanbul genelinde 
acil ulaşım yolları ile anayollar üzerinde 
bulunan şehir mobilyaları ve bazı 
diğer uygulamalar, yaya hareketi 
ve trafiği olumsuz etkilemekte ya 
da kavşaklardaki görüş mesafesini 
engelleyerek, sürücüleri zor durumda 
bırakmaktadır. Özellikle kavşaklarda 
bulunan elektrik direği, kavşağa 
uygun mesafe gözetilmeden yapılan 
parklanmalar, sokak mobilyaları, deprem 
anı ve acil müdahale gerektirecek bir 
durumda ambulans ve itfaiyenin geçişini 
engelleme olasılığı bulunmaktadır. Acil 
ulaşım yolları ve anayollardaki sokak 
mobilya uygulamalarını en az 2.5 
metre ve üzerindeki kaldırımlara ve 
standartlara uygun olarak, kavşakta 
görüşü kesmeyecek şekilde yerleştirmek 
gerekir. [1]

Olası bir afet durumunda, çöken 
binalara bağlı olarak yol kapanmaları, 
binalara gelecek olası zarar hesaplarına 
dayandırılarak önlem almak gerekir. 
Afet sonrası binaların yıkılması 
sonucunda ,  a raç la r ın  i ç inden 
geçebileceği en dar bir geçişin genişliği 
3 metre olarak varsayılmaktadır. Yol 
kenarında bir binanın yıkılması halinde 
bile araç trafiğinin geçebilmesi için 
minimum 3 metrelik yol genişliğini 
sağlamak amacıyla en azından 11 ila 12 
metrelik yol genişliğinin temin edilmesi 
gerektiğidir. [1]

Deprem toplanma alanları ile acil 
ulaşım yollarının akıbeti, deprem 
sonrası tam bir felaketle karşı karşıya 
kalacağımızı göstermektedir.

7.Tsunami Olasılığı

Tarihsel kayıtlar ve güncel araştırmalar, 
Marmara denizinde depremlerle 

birlikte yıkıcı tsunami dalgalarının da 
oluşabileceğini göstermektedir. 1509 
yılında yaşanan ve küçük kıyamet 
olarak adlandırılan Büyük İstanbul 
Depremi sonrası Marmara Denizi‘nde 
meydana gelen tsunami ile yükseklikleri 
6 metreyi aşan dev dalgalar İstanbul 
ve Galata surlarını aşarak şehirde can 
kayıplarına yol açmıştır.

Tsunami, Marmara denizi ile tüm 
Türkiye kıy ı lar ının önemli  b ir 
tehlikesidir. Kapalı denizlerde de 
tsunami oluşabilir. Marmara Denizi 
içindeki Kuzey Anadolu Fayının 
kolu yanal olarak ötelendiğinden 
tsunami oluşturmayabil ir,  fakat 
depremlerle birlikte tetiklenebilecek 
denizaltı heyelanları önemli tsunami 
kaynaklarıdır. Tsunami dalgasının 
yüksekl iğ i  konusunda pek çok 
spekülasyon yapılsa da suyun insanı 
öldürme derinliği 1 metre olduğu 
unutulmamalıdır!

Tsunami hem İstanbul, hem de tüm 
Türkiye kıyıları için depremle birlikte 
anılması gereken önemli bir tehlikedir. 
Bu konuda kıyıların planlanması, 
yönetimi ve halkın bilinçlendirilmesi 
gerekmektedir.

Bu bulgularla bir deprem sonrası kıyı 
şeritlerinde toplanma eğilimi gösterecek 
olan yurttaşların tsunami tehlikesine 
karşı uyarılması ve en azından 1-3 saat 
gibi belirli bir süre sahil şeridinden uzak 
kalmaları sağlanmalıdır.

Maltepe ve Yenikapı’da olduğu gibi 
kuvvetli yer hareketi ve tsunami 
etkisine karşı davranışının yüksek 
belirsizlikler içeren dolgu alanlarının 
bu toplanma alanlarına alternatif 
olarak sunulmuş olması ve daha da 
önemlisi afet sonrası acil durum eylem 
planlarından önemli rol oynadıkları 
düşünülmesi, Marmara’da bir deprem 
sonrası yaşanması olası bir tsunaminin 
olası etkileri bakımından önemlidir. 
Gerek kuvvetli yer hareketi gerekse 
tsunami yükü altından istikrarsızlaşması 
muhtemelen olan bu iki dolgu bölgenin, 
yaşanabilecek doğal afetin boyutunu 

doğal olmayan nedenlerle çok daha 
fazla büyütebileceği anlaşılmaktadır.

8.Deprem Bölges inde Sanayi 
Tesisleri, Enerji ve Yakıt Hatlarının 
Yarattığı Tehlike

Deprem potansiyeli olan tek kent 
İstanbul, tek bölgesi de Marmara 
değildir. Türkiye’nin pek çok bölgesi 
ve kenti de deprem riski altında 
yaşamaktadır.

D e p r e m  b ö l g e s i n d e  y e r l e ş i m 
alanlarında, I. ve II. Sınıf Gayri Sıhhi 
Müesseseler kapsamında yer alan 
Sanayi Tesisleri ve bunlarla iç içe 
geçmiş bulunan Doğal Gaz Boru 
Hatları, LPG Boru Hatları, yerleşim 
alanları içerisinde hiçbir standarda 
bağlı olmaksızın kurulan ve işletilen 
Akaryakıt İstasyonları, Tüp Gaz Satış 
Bayileri, v.b. bir arada bulunmaktadır. 
Tüm bunların taşımakta olduğu 
yangın ve endüstri kazaları olasılıkları 
ile bu alt yapı tesislerinin yer aldığı 
bölgelerin taşıdığı deprem riskleri, 
kentleri patlamaya hazır birer bomba 
haline getirmekte ve yaşam güvenliğini 
ortadan kaldırmaktadır.

Marmara Boğazları başta olmak üzere 
Karadeniz, Marmara ve Ege Denizleri 
ile Körfezlerindeki uluslararası deniz 
trafiğinin taşıdığı kaza, yangın v.b. riskler 
yanında bu denizlere kontrolsüzce 
boşaltılan atıklar, kıyılarda yer alan 
sanayi kuruluşları ve petrol türevleri 
ile kimyevi madde depoları ve bunlara 
ait işleme–üretme tesisleri, limanlar, 
deniz altında inşa edilmiş olan yakıt 
platformları ve boru hatları da önemli 
birer risk faktörü oluşturmaktadır.

Bu tür sanayi, depolama, liman vb. 
tesisler, alt yapı tesisleri ile ulaşım 
hatlarının yer aldığı bölgelerin deprem 
açısından da risk taşıyor olması ve 
pek çoğunun fay hatları üzerinde 
bulunması tehlikenin boyutlarını 
artırmaktadır. Ancak 17 Ağustos 
Marmara Depreminin ardından 
depremin etkisi ile İzmit Körfezinde 
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yaşanmış olan TÜPRAŞ yangını ve 28 
Temmuz 2002 AKÇAGAZ patlaması 
dahi, bu konuda gerekli önlemlerin 
alınması için yeterli olmamıştır.

Körfezde petrol türevleri ve kimyevi 
maddelerin depolanması, transferi, 
üretimi ve işlenmesine yönelik faaliyet 
gösteren ve ne kendi aralarında ne de 
hemen yanlarında yer aldıkları yerleşim 
alanları ile aralarında hiç bir ayırıcı bant, 
güvenlik bölgesi oluşturulmamış olan 
30 sanayi tesisinin fay hattı üzerinde 
yer aldığı bilinmektedir. Bunun yanında 
AKÇAGAZ yangınında görüldüğü 
gibi, bir tesiste çıkacak olası bir yangın 
veya patlama diğer tesislere de sıçrama 
tehlikesine açıktır.

Bu önemli bilgiye karşın yer seçim 
ve yerleşme kararlarını bu şekilde 
koruma kararında ısrar edilecek ve 
İTÜ, TÜBİTAK MAM, GYTE gibi 
pek çok kurumun raporlarına rağmen 
tasfiye kararı verilmeyecekse, bunun 
sorumluluğunun ilgili kurum ve 
kuruluşlar ve hükümetlerde olduğu 
bilinmelidir.

9. Doğalgaz Projeleri, LPG Depolama 
ve Dolum Tesislerinin Durumu

Yalnızca bir İstanbul depreminde 
elektrik, likitgaz, doğalgaz ile ısınma, 
pişirme araçlarından kaynaklanacak çok 
sayıda yangın ve patlamanın oluşacağı 
uzmanlar tarafından belirtilmekte ve 
birçok yangın ve patlamanın olacağı 
öngörülmektedir. Doğalgaz tesisatları 
konusu özellikle İstanbul’da yıllardır 
kanayan bir yara halini almıştır. Uzun 
yıllardır süren doğalgaz projelendirme 
ve tesisat montaj faaliyetleri TMMOB 
denetimi dışında, yer yer mühendis 
bile olmayan kişilerce yürütülmektedir. 
Bu konuda özellikle İGDAŞ ve 
diğer illerdeki kentsel gaz dağıtım 
kuruluşları ile EPDK, Odalarımızın 
ısrarla sürdürdüğü denetim ve gözetim 
için işbirliği tekliflerine duyarlı ve açık 
olmalıdırlar.

Bu gerekli l ik ve zorunluluklar, 
depremini bekleyen İstanbul’da ve diğer 
kentlerde doğalgaz faciası yaşanmaması 

için uyulması gereken asgari güvenlik 
kurallarını içermektedir.

Deprem bölgelerinde bulunan LPG 
Depolama ve Dolum Tesisleri gibi tüm 
endüstriyel tesislerin risk analizlerinin 
yapılması sağlanmalıdır. Bu tür tesislerin 
güvenlik mesafelerinin taşıdıkları 
risklere göre yeniden belirlenmesi bir 
zorunluluktur. Bu mesafeler içinde yer 
alan yerleşim alanlarının kamulaştırılma 
finansmanı tesis sahipleri tarafından 
sağlanmalı, bu alanlar Bakanlar Kurulu 
Kararı ile “afet bölgesi”, “yapı yasaklı 
alan” ilan edilmelidir.

Sağlık, su, yağmur suyu, atık su, sıcak 
su, kızgın su, buhar, kızgın yağ, ısıtma, 
soğutma, asansör, doğalgaz, LPG, 
sanayi gazı, yakıt, yangın, acil durum/
ışıklandırma, yangın, elektrik, yalıtım, 
güvenlik, depolama, havuz, iletişim 
ve ulaştırmaya ilişkin tüm tesisat 
uygulamaları deprem, acil ve afet 
durumları açısından incelenmeli ve 
TMMOB’ye bağlı ilgili Odaların eğitim, 
belgelendirme, denetim süreçlerine tabi 
kılınmalıdır.

Doğalgaz, elektrik, ısıtma kazanları, 
jeneratörler ve gaz tesisatları için erken 
uyarıcı ve gaz/akım kesici sistemler 
uygulanmalı, denetimleri meslek 
odalarınca yürütülmelidir.

10.Afette Elektrik Ve Haberleşme 
İhtiyacının Karşılanabilmesi

Her  tü r lü  a f e t t e  can  ve  ma l 
güvenliğinin sağlanması ve gündelik 
yaşamın sürdürülebilmesi için en temel 
ihtiyaçların içinde enerji ve haberleşme 
konuları yer almaktadır. Gerek afetlere 
müdahale anında gerekse afet sonrası 
süreçte sürekli ve yeterli enerji ve 
haberleşme olanaklarının sürdürülmesi 
gerek arama-kurtarma, gerek sağlık 
gerekse tüm çalışmaların organize 
edilmesi boyutlarında yaşamsal bir 
önem taşımaktadır.  Afetlerde sağlık 
ve besin başta olmak üzere temel 
gereksinimlerin karşılanması ve 
yakınlarından haber alma hakkı bugün 
en çağdaş insanlık haklarındandır.

Her iki alanda da yapılması gereken 
çalışmaların 3 başlık altında ele 
alınması gerekmektedir.

1.     Afet öncesi alınacak tedbirler

2.     Afet anında yapılacak çalışmalar

3.  Afet sonrası yapılması gereken 
çalışmalar.

Afetlerde can ve mal kaybının azaltılması 
konusunda yapılacak çalışmaların en 
önemlisinin afet öncesinde alınacak 
tedbirlerle sağlanabileceği genel kabul 
gören bir noktadır. Bunun için afetlerin 
kamusal ve kişisel maliyetinin en aza 
indirilmesi için enerji ve haberleşme 
alanlarının olası bütün afetlere yönelik 
projeksiyonlar kapsamında afete 
hazırlanması gerekmektedir.

Bunların başında, afet anında enerji 
kökenli yangın ve diğer yıkımların 
azaltılması için erken uyarı sistemlerinin 
kurulması ve enerjinin kontrollü 
olarak kesintiye uğratılması ve bu 
kesinti çalışmasının yönetilebilir olması 
yönünde tedbir almak gelmektedir.

Afet öncesinde, elektrik dağıtım ve 
indirici merkezlerinin en hızlı bir 
biçimde müdahaleye uygun hale 
getirilmesi, yerinde ve alternatif 
enerji kaynaklarının geliştirilerek 
merkezi enerji üretim ve iletim 
hattının tahrip olması durumunda acil 
durumlarda kullanılmak üzere işletime 
hazırlanması, akıllı bina uygulamasının 
yaygınlaştırılması, binalarda lokal ve 
alternatif enerji üretimi konusunda 
kullanıcıların teşvik edilmesi, kesintisiz 
haberleşme ağlarının oluşturulması için 
GSM şirketlerinin santral ve hatlarının 
güvenli bir biçimde tesis edilmesi, 
sadece afet sırasında ve sonrasında 
kullanılacak yedek iletişim hat ve 
merkezlerinin oluşturulması, afetlerde 
ayakta kalacak yaygın bir merkezi telsiz 
ağının oluşturularak bireysel telsiz 
kullanımıyla entegre edilmesi ilk akla 
gelen öneriler olarak durmaktadır.   

Afet sonrası gerek arama kurtarma 
çalışmalarının sağlıklı ve etkin bir 
biçimde sürdürülmesi gerekse toplumsal 
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ve bireysel yaşamın sürdürülmesi için 
enerji iletim ve haberleşme hatlarının 
varlığı büyük önem taşımaktadır. 
Bugün trafikten sağlığa, haberleşmeden 
su gibi temel yaşam gereksinimlerinin 
korunması ve ulaştırılması için elektrik 
enerjisi kilit bir girdi konumundadır. 
Bu kaynak ve hatların korunması, afet 
sonrasında en azından ana artellerin ve 
sağlık kurumlarının enerjilendirilmesi 
yaşamsal bir rol oynamaktadır. Bunun 
için afet öncesinde alınacak tedbirlerin 
bir afet senaryosuna göre inşaası ve 
tahkimi yanında, afet sonrasında 
sürdürülebilirliği de çok önemlidir. 
Büyük bir afet durumunda jeneratör 
kullanımı ya da diğer ek tedbirlerin 
etkili bir biçimde sürdürülebilir 
olması mümkün görünmemektedir. 
Bunun için sadece afet sonrasında 
kullanılacak kaynak ve hatların inşaa 
edilerek yedeklenmesi, kamu kurum 
ve kuruluşları başta olmak üzere 
tüm toplumsal ve sivil kuruluşların 
alternatif enerji ve iletişim kaynakları 
edinmesi konusunda teşvik edilmesi 
elzemdir. Burada öncelikli amacın 
bütün sistemler yıkıma uğrasa bile bu 
yedek sistemlerin devreye sokularak en 
azından ana artellerin enerjilendirilerek 
açık halde tutulması, sağlık, ulaşım, 
gıda ve barınma merkezlerini beslemek 
olması önem taşımaktadır.

Bütün bu gereksinim ve hazırlıkların 
tartışılarak tasarlanması ve ivedi olarak 
uygulamaya sokulması için devlet 
tarafından kurulan AFAD’ın hazırladığı 
Türkiye Afet Müdahale Planı’nın 
bütün mesleki ve toplumsal/sivil 
kurumlarla yeniden gözden geçirilerek 
güncellenmesi,

Afet müdahale birimleri içinde bütün 
taraf kurum ve kuruluşların düzenli ve 
etkili olarak yer alması,

Afete müdahale için öngörülen önlem 
ve yaptırımların gerek idari gerekse 
mali planlar içinde öncelikli olarak 
yer alması,

İmar Yasası’ndan kentsel dönüşüme, 
yeşil alanların yönetiminden kent 

yaşamıyla ilgili bütün düzenlemelere 
kadar her türlü mevzuatın TAMP 
(Türkiye Afet Müdahale Planı) 
çerçevesinden gözden geçirilmesi,

Enerji ve haberleşme sektörlerinde 
özelleştirmeler sonrasında ortaya 
çıkan dağınıklık ve plansızlığın 
toplumsal gereklilikler ve zorunluluklar 
çerçevesinden yeniden organize 
edilmesi,

Enerji ve İletişim alanının stratejik 
ve kamusal yaşam alanları olarak ele 
alınması ve ekonomik zorunluluklara 
ve projeksiyonlara terk edilmemesi,

Toplumsal yaşamın sürdürülebilirliğinin 
ve temel yaşam alanlarının kamu 
çıkarı perspektifiyle yeniden organize 
edilmesinin aklın ve bilimin çıktıları 
doğrultusunda değerlendirilmesi 
gerekmektedir.   

11.Bilimi reddetmenin, meslek 
odalarını devre dışı bırakmanın 
sonuçları

Bilindiği gibi, 2011 yılında 636 ve 
644  s ay ı l ı  Kanun  Hükmünde 
Kararname, 3 Nisan 2012 ve 14 
Nisan 2012 tarihlerinde, Planlı Tip 
İmar Yönetmeliği ile Yapı Denetimi 
U y g u l a m a  Y ö n e t m e l i ğ i ’ n d e 
gerçekleştir i len değişiklik ve 9 
Temmuz 2013 tarihinde 3194 İmar 
Kanunu’nun 8. maddesinde yapılan 
değişiklikle Meslek Odalarının kamu 
adına denetim yapma yetkisi elinden 
alındı. Neticesinde meslek odaları 
işlevsizleştirildi, Meslek Odası-üye 
ilişkisi zayıflatıldı, Meslek Odalarının 
üyelerini denetlemesine engel getirildi, 
yapı denetim sistemi karmaşaya teslim 
edildi.

Meslek Odalarının mevzuatında 
gerçekleştirilen değişiklikler, bilimi, 
bilimsel yöntemi umursamayan karar 
ve tasarruflar göstermektedir ki, 
deprem tehlikesi yeterince ciddiye 
alınmamakta, Türkiye’nin bir deprem 
ülkesi olduğu gerçeği unutulmaktadır.

Oysa Meslek Odaları, toplumsal 
sorumlu luk lar ı  gereğ i  mes lek i 

uygulamaları denetlemekte, mesleki 
niteliği yükseltmek amacıyla çalışmalar 
ge rçek le ş t i rmekte ,  üye l e r in in 
sicilini tutmakta, üyeler tarafından 
gerçekleştirilen mesleki faaliyetleri kayıt 
altında bulundurmakta, yapı üretim 
sürecinin kanayan yarası olarak kabul 
edilen “imzacılığın” önüne geçmeye, 
üyelerinin ayıplı, kusurlu iş yapmasını 
önlemeye, sahte mühendisliğin önünü 
alınmaya çalışmaktadır.

Siyasi erkin bu kurumları üretim 
sürecinin dışına çıkartma niyeti bilimi 
reddeden, kadercilikten beslenen 
bir  anlayıştan bes lenmekte ve 
açık ki, Meslek Odalarının kamu 
yararı taşımayan projelere, kentsel 
değerlerin sermaye gruplarına peşkeş 
çekilmesine itiraz etmesi engellenmek 
istenmektedir.

Yapı denetiminin kaçınılmazlığı, mesleki 
denetimin eksiksiz uygulanması, mesleki 
çalışma esaslarının bilimsel temelde 
belirlenmesi ve Meslek Odalarının 
işlevsel kılınması Türkiye’nin bir 
deprem ülkesi olduğu gerçeğinden 
kaynaklanmaktadır. Bütün bunların, 
güvenli ve sağlıklı yapı üretimini 
sağlayamayan bir ülke için ne anlama 
geldiğini ise kamuoyunun takdirine 
bırakıyoruz.

12.İstanbul “Büyük trajedi”ye hazır 
mı?

Olası bir İstanbul depremine gün 
be gün yaklaştığımız bilim çevreleri 
tarafından dile getir i lmektedir. 
İstanbul, 17 Ağustos 1999 depreminin 
merkez üssüne 110 kilometre uzaklıkta 
olmasına rağmen, depremin yıkıcı 
etkisini hissetmiş, 3 binden fazla yapı 
ağır hasar görmüş, 50’ye yakın yapı 
tamamen yıkılmıştır. Bu durumda 
İstanbul merkezli bir depremin yıkıcı 
etkisini tahmin etmek hiç zor değildir.

Beklenen depremin zararı Japonya 
Uluslararası İşbirliği Ajansı (JICA) 
tarafından yapılan hesaplara göre 
50.000 ila 60.000 ağır hasarlı bina, 
500.000 ila 600.000 civarında evsiz 
aile, 70.000 ila 90.000 civarında ölü, 



41 
Temmuz - Ağustos 2016/Sayı 169
birlik haberleri

120.000 ila 130.000 ağır, 400.000 hafif 
yaralı, 40 milyar ABD doları civarında 
maddi kayıp olacağı şeklindeydi.

Bu vahim tablo İstanbul nüfusunun 9 
milyon, bina sayısının 750 bin, konut 
sayısının 3 milyona yakın olduğu 
kabulünden yola çıkarak hesaplanmıştır. 
Halbuki İstanbul’un günümüzdeki 
nüfusu 14.5 milyon, bina sayısı 2 
milyonun üzerinde, konut sayısı ise 4 
milyon dolayındadır. Bu koşullardaki 
senaryo elbette daha kötüdür. En basit 
hesaplamalarla/kıyaslamalarla bilanço 
100.000 ila 120.000 ağır hasarlı bina, 
1.000.000 ila 1.200.000 civarında evsiz 
aile, 140.000 ila 180.000 civarında 
can kaybı, 240.000 ila 260.000 ağır, 
400.000 hafif yaralı demektir. Ayrıca 2 
milyon kişiye de kurtarma operasyonu 
gerekmektedir.

Buradaki  kr i t ik  soru,  İ s tanbul 
ken t in in  dep reme  ha z ı r  o lup 
olmadığıdır.  Ne yazık ki buna olumlu 
yanıt verilememektedir. İstanbul’un 
nüfus yoğunluğu (İstanbul’da nüfus 
yoğunluğunun fazla olan kısmı 1. 
Derece deprem bölgesindedir.),  yapı 
stokunun içler acısı hali (Mevcut 
yapı stokunun yaklaşık % 50-60 ı 
kaçaktır. İstanbul’da mevcut yapı 
stokunun yaklaşık % 40’ı deprem 
ömrünü tamamlamıştır, %27 si deprem 
riskine bağlı olarak acilen yıkılması 
gerekmektedir) ,  mühendislik hizmeti 
almadan üretilen binlerce yapının 
varlığı, kaçak yapılaşmanın kentin ayırt 
edici özelliği olması, ulaşım yapılarının, 
barajların, tarihi eserlerin depremde 
vereceği tepkinin bilinmemesi, okul, 
hastane, yurt gibi yapıların mevcut 
durumundaki belirsizlikler, kentsel 
dönüşüm projeleri bağlamında üretilen 
yapıların güvenli olup olmadığı, su 
taşkınlarında bile yetersizliği açığa 
çıkan altyapı sorunları, dere yataklarını 
bile yerleşime açan imar uygulamaları, 
afet sonrası çalışmaların taşıdığı soru 
işaretleri, deprem bilincinin yeterince 
yaratılamaması İstanbul’un tahmin 
edilenden öte yıkıcı bir etki altına 
gireceğini göstermektedir.

Büyük  t r a j ed i ,  a yn ı  z amanda 
İstanbul’un büyük bir insanlık dramını 
yaşayacağını ifade etmektedir ki, ne 
merkez ne de yerel yönetimin bu 
gerçeğin farkında olmamasının yarattığı 
“büyük çaresizlik” varlığını iyiden iyiye 
hissettirmektedir.

13.Sonuç Olarak

İstanbul ve çevresinin deprem riski 
giderek artmakta, süre kısalmaktadır. 
Deprem ve yol açacağı tüm sonuçlara 
karşı yasal mevzuatlar tamamlanmalı, 
denetim, gözetim ve uygulama 
sisteminin taşıdığı sorumluluğu yerine 
getirmesi sağlanmalıdır.

Nüfusu, yapı stoku, 1. ve 2. derece 
deprem bölgesinde olması, jeolojik 
koşulları, denize kıyısı olması, denizel 
dolgu alanları, dere yataklarındaki 
taşkın düzlükler inin yer leş ime 
açılması, düzensiz yerleşimi, hızlı ve 
çarpık kentleşmesi, kentsel dönüşüm 
konusundaki sorunları İstanbul’u 
deprem zararları konusunda büyük bir 
risk altına sokmaktadır.

Deprem/afet güvenliğine önem 
verilmeli, yeterli jeolojik-jeoteknik 
inceleme ve modelleme yapılmadan 
karar süreçleri işletilmemelidir.

Yapı Denetim Yasası, İmar Yasası, 
Afet Riski Altındaki Alanların 
Dönüştürülmesi Hakkında Yasa ve ilgili 
diğer yasa ve yönetmelikler, TMMOB 
ve Odaların önerileri alınarak yeniden 
düzenlenmelidir.

“Doğanın er ya da geç intikam alacağını” 
söyleyerek kendi sorumluluklarını 
gölgelemeye çalışanları, hamaseti 
kamuoyunu yanıltmak için silah 
olarak kullananları, kentsel alanları 
sermaye gruplarına peşkeş çekenleri, 
su havzalarını, yeşili yok edenleri, 
“İstanbul’un kalbine hançer gibi 
gökdelen dikenleri”, kenti insanın 
değil, sermayenin ihtiyacına göre 
düzenleyenleri, bilimi ve meslek 
dis ipl inler ini  önemsiz leşt irerek 
kaderciliği yönetim biçimi haline 
getirenleri tarih, İstanbul dramını 

yazanlar ve sahneleyenler olarak 
anacaktır.

T M M O B  İ S T A N B U L  İ L 
KOORDİNASYON KURULU

Çalışma Grubu

TMMOB Elektrik Mühendisleri 
Odası İstanbul Şubesi

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası 
İstanbul Şubesi

TMMOB Jeofizik Mühendisleri 
Odası İstanbul Şubesi

TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası 
İstanbul Şubesi

TMMOB Makina Mühendisleri 
Odası İstanbul Şubesi
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TMMOB Kocaeli İl Koordinasyon Kurulu, 
17 Ağustos Deprem Anma Etkinlikleri 
çerçevesinde 17 Ağustos 2016 tarihinde 
İzmit yürüyüş yolunda bir basın açıklaması 
gerçekleştirdi.

Mimarlar Odası’ndan Arsal Arısal 
tarafından okunan basın açıklamasının 
ardından fotoğraf sergisi kamuoyu ile 
paylaşıldı. Basın açıklaması şu şekilde:

Değerli Basın Emekçileri,

Öncelikle 15 Temmuz 2016 tarihinde 
yaşanan darbe girişimini birkez daha 
lanetliyoruz. TMMOB ve bağlı odalar 
her dönem darbelere ve dikta rejimlerin 
karşısında olmuştur ve her koşulda 
demokrasiyi savunmuştur. Ülkemizin bir daha bu karanlık 
günleri görmemesini diliyoruz.

17 yıl önce bundan birkaç saat sonra bir acı yükseldi bu 
coğrafyada. İzmit‘te, Adapazarı‘nda, Gölcük‘te, Yalova‘da, 
İstanbul‘da büyük Marmara depremi ile yıkıldık. On binlerce 
canımızı kaybettik. Yüreğimiz yandı. Bir doğa olayı afete 
dönüştü.

Artık hepimiz biliyoruz, Ülkemiz dünyanın en etkin ve yıkıcı 
deprem kuşaklarından birinin üzerinde bulunmaktadır. 
Geçmişte birçok yıkıcı deprem olduğu gibi, gelecekte de sık sık 
oluşacak depremlerle büyük can ve mal kaybına uğrayacağımız 
bir gerçektir.

“Deprem Bölgeleri Haritası”na göre, yurdumuzun %92‘sinin 
deprem bölgesi içerisinde yer aldığı, nüfusumuzun %95‘inin 
deprem tehlikesi altında yaşadığı ve ayrıca büyük sanayi 
merkezlerinin %98‘i ve barajlarımızın %93‘ünün deprem 
bölgesinde bulunduğu bilinmektedir. Son 60 yıl içerisinde 

depremlerde, sayısı altmış bine ulaşan vatandaşımız hayatını 
kaybetmiş, yüz yirmi bini aşkın kişi yaralanmıştır. Yaklaşık olarak 
420.000 bina yıkılmış veya ağır hasar görmüştür.

Bugün 17 Ağustos 1999 Marmara Depreminin 17. yıldönümüdür. 
Son yüzyılın ülkemizdeki en büyük felaketi olarak hafızalarımıza 
kazınmış bu geceyi, her yıl inatla yeniden hatırlatacak, alınması 
gereken tedbirleri defalarca tekrarlayacak ve ülkemizi olası bir 
afete karşı denetimli, kontrollü ve planlı bir hale getirmek için 
yerel yöneticilerimize ve hükümetimize seslenmeye devam 
edeceğiz.

Dünyadaki depremlerin 1/5’ini oluşturan deprem kuşağı 
üzerinde yer alan ülkemizde, kısa vadelerde pek çok yıkıcı 
deprem yaşanmıştır. Topraklarımızın %92’si deprem tehlikesi 
altındadır. 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi, 7.4 şiddetinde 
yaklaşık 45-50 saniye sürmüş ve binlerce yurttaşımızın 
yaşamını yitirdiği bir afet yaratmıştır. Konunun alanında 
uzman meslek insanları tarafından defalarca dile getirilmesi, 
yöneticiler tarafından dikkate alınmamıştır. Geçen şu 17 yılda, 
tedbirlerimizi arttıracağımız yerde tehlikenin boyutunu büyüten 
uygulamalarla karşılaşmaya ve bunlarla mücadele etmeye 
devam ediyoruz. TMMOB Kocaeli İl Koordinasyon Kurulu 
olarak başta yerel yöneticilerimize, ardından hükümetimize 
seslenmek istiyoruz.

*Kentsel Dönüşüm uygulamalarının yurttaşlarımızın yararı 
ve bilimsel verilerin paydasında ilerletilmesi gerekmektedir. 
Boş alanların kentsel dönüşüme tabii tutulması gibi bir durum 
mantık dışıdır. Dönüşümden bahsetmek için alanın halihazırda 
kullanımda olması açıktır.

*Yurttaşlarımızın barınma ve yaşam hakkı her daim yöneticilerin 
önceliği olmalıdır. İnsanların kültürleri, yaşama biçimleri, 
ekonomik geçimlerini sağladıkları kaynakları ve alanları 
plansızca yok edilmemeli, rant uğruna yaşamları yok 
sayılmamalıdır.

KOCAELİ İKK: 17 AĞUSTOS 1999 MARMARA DEPREMİNİN 17. YILINDAYIZ 
UNUTMADIK, UNUTTURMAYACAĞIZ
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*Olası bir deprem durumunda ilk ihtiyacımız olan şey 
toplanma alanlarıdır. Bu alanlar 1999 depreminden bu yana 
büyük ölçüde yapılarla AVM’lerle doldurulmuş, meydanlar 
beton binalara dönüşmüş, yeşil alanlar talan edilmiş imara 
açılmıştır.

*Elbette büyüyen ve gelişen ülkemizin yapılaşmaya ihtiyacı 
vardır ve bu olmalıdır. Fakat yapılaşma parsel bazında değil 
üst ölçekli planlardan doğru geliştirilmelidir. Ulaşım planları, 
alt yapı, sosyal donatı alanları, eğitim yapıları, sağlık yapıları, 
dini yapılar, yeşil alanlar, bir bütün olarak ele alınmalı, bu 
ele alımda ben yaptımcı zihniyete yer verilmemeli, konunun 
uzmanları ve meslek odaları işin içine alınmalı, kullanılmalıdır. 
Bizler tüm bilgi birikimimizle buradayız. Yapılacak herhangi bir 
uygulamaya doğrudan karşı bir cephe almıyoruz. Daha iyisinin 
ve bilimsel açıdan en doğrusunun nasıl kurgulanabileceği 
noktasında söylemlerimizin ve uyarılarımızın dikkate 
alınmasını talep ediyoruz.

*15 Temmuz 2016 gecesi yaşanan darbe girişimi sonrasında 
askeri alanların dönüştürülmesine ilişkin yürütülen 
çalışmalar da yine bu kapsamda hassasiyetle ele alınması, tip 
uygulamalardan kesinlikle kaçınılması, bireysel olarak tek 
tek yapılan incelemeler neticesinde hem ülkemize hem de 
bilimsel verilere göre en uygun çözümlerle buluşturulması 
gerekmektedir.

Askeri alanların çeşitliliği ile ilgili çok geniş şekilde başlıklarla 
ifade etmek gerekirse;

-Kıyı kenarlarındaki alanlar

-Şehir merkezlerindeki alanlar

-Şehirlerin dışındaki alanlar

-Tarihi eser olarak tescillenmiş olan yapılar

-Askeri alanların içindeki yapıların büyüklüğü

-Ormanlık alanlar

gibi ilk akla gelen kriterleri sıralamamız mümkün. Bu 
kriterlerin her biri kendi özelinde incelenmeli, alternatifleri 
kendi değerleri kapsamında projelendirilmelidir. Aksi takdirde 
yağma ve talan yine kaçınılmaz bir süreci yaratacaktır.

Her türlü tehdide karşı ülkemizi ve geleceğimizi savunmak için 
tek yürek olabilen ve tüm dünyaya örnek bir tablo sergileyen 
bizler, deprem tehdidine karşı da bilimsel ve akılcı verilerle 
hareket edebilir, depremi tehdit olmaktan çıkarabiliriz. 
Yapılması gereken; önceliklerimizin para, mal, rant değil, 
insan olması, yaşama ve barınma hakkı olmasıdır.

17 Yıldır daha yüksek sesle, ama her zaman aynı şeyi 
söylüyoruz. Bizler mimarız, mühendisiz, şehir plancısıyız ve 
TMMOB olarak ülkemizin daha iyiye ulaşması için tüm 
bilgi birikimimizle buradayız. Bizleri ve söylediklerimizi yok 
saymayın. Olası bir depremde can ve mal kayıplarının en aza 
indirilebilmesi için çalışmak hem bizlerin hem de hükümetin 
doğal görevidir. 

Büyük Marmara depreminin 17. yılında, insanlığın uygarlık 
birikimi ve onurunun, yaşanmakta olan karanlık sürecin ve 
tüm olumsuzlukların üstesinden geleceği inancıyla, kaybola 
tüm değerlerimiz ve canlarımızın anısı önünde saygıyla 
eğiliyoruz.

17 Ağustos'u unutmadık, unutturmayacağız...

TMMOB Kocaeli İl Koordinasyon Kurulu

TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu, 
17 Ağustos Deprem Anma Etkinlikleri 
çerçevesinde 17 Ağustos 2016 tarihinde 
Kıbrıs Şehitleri Caddesi’nden Alsancak 
Vapur İskelesi’ne meşaleli yürüyüş 
gerçekleştirdi. Yürüyüşün ardından 
yapılan basın açıklamasını TMMOB İzmir 
İKK Sekreteri Melih Yalçın okudu. Daha 
sonra Vapur İskelesi önünde bir forum 
gerçekleştirildi.
TMMOB İzmir  İ l  Koord inasyon 
Kurulu’nun basın açıklaması şu şekilde: 
Ülkemiz, 17 Ağustos 1999 tarihinde 
Doğu Marmara’da büyüklüğü 7.4 olan 
ve yaklaşık olarak 45 saniye devam eden 
bir deprem sonucu son yüzyılın en büyük 

İZMİR İKK: 17. YILINDA 17 AĞUSTOS DEPREMİNİ UNUTMADIK, UNUTTURMAYACAĞIZ!
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felaketlerinden birini yaşadı.
17 Ağustos, afetlere karşı güvenli bir yaşam için sönen 
umutları yeniden canlandırmak, yurttaşlarımıza güven 
duygusunu yeniden kazandırmak ve depremle yaşamayı 
öğrenebilmemiz için, bize sorumluluklarımızı sürekli 
anımsatan bir tarih olmuştur.

Ancak üzülerek görüyoruz ki, karar verme erkini elinde 
tutanlar giderek artan biçimde, yalın gerçeklikten olduğu 
kadar, bilim alanından da kopmakta, bilimsel ve teknik 
doğruları göz ardı etmeye devam etmektedirler.

Türkiye yaklaşık olarak dünyadaki depremlerin 1/5’ini 
oluşturan Akdeniz-Alp-Himalaya adıyla anılan en etkin 
deprem kuşağı üzerinde yer almaktadır. Ülkemizi kuzeyden, 
güneyden ve batıdan saran bir deprem kuşağı topraklarımızın 
%92’sinde deprem tehlikesi yaratmaktadır.

Ülkemiz, tektonik, jeomorfolojik yapısı ve sahip olduğu 
iklim özellikleri nedeni ile büyük can ve mal kayıplarına yol 
açan doğal afetlerle sık sık karşılaşmaktadır ve karşılaşmaya 
bundan sonra da devam edecektir. Mevcut deprem bölgeleri 
haritamıza göre; topraklarımızın %66’sı 1’inci ve 2’inci derece 
deprem bölgesinde bulunmaktadır.

Konutlarımızın %44’ü 1. derece, % 25’i 2. derece deprem 
bölgesinde yer alırken, nüfusumuzun yaklaşık 34 milyonu 
yani  %43’ü 1. derece, yaklaşık 22 milyonu yani %30’u 2. 
derece deprem bölgesinde yaşamaktadır. Yapılarımızın ve 
ülke nüfusunun büyük bir çoğunluğunun bulunduğu 1. ve 2. 
derece deprem bölgelerinde büyük bir deprem olma olasılığı 
her zaman vardır ve yüksektir. Sadece depremler yüzünden, 
1900’lerden bu yana yaklaşık 100 bin vatandaşımız hayatını 
kaybetmiş, 500 bine yakın yapımız hasar görmüştür. 

2012 yılında yürürlüğe giren ülkemizin afet konusundaki 
ilk strateji belgesi olan Ulusal Deprem Stratejisi ve Eylem 
Planı’nın (UDSEP-2023) deprem konusunda geleceğe ilişkin 

çalışmalarda bize yol gösteren rehber olacağına inanmıştık. 
Ancak mühendislik, mimarlık hizmetleri ile örgütlerinin 
dışlandığı planın ve uygulama sürecinin deprem gerçeği ve 
ihtiyaçlarımızdan uzak olduğunu kaygıyla izliyoruz.

17 Ağustos 1999 Gölcük Merkezli Doğu Marmara 
Depreminin üzerinden 17 yıl geçmesine rağmen ne yazık 
ki, mekan ve çevre güvenliği olan bir yapılaşma düzeni 
oluşturulamadı. Toplumsal yaşam, deprem tehlikesi dikkate 
alınarak düzenlenmedi.

Aradan geçen 17 yılda çok şey söylendi, çok şey yazıldı, fakat 
uygulama alanında deprem gerçeği ile sağlıklı bir şekilde 
yüzleşilemedi.

Biliyoruz ki; ülke ve bölge düzeyinde yerleşim politikalarının 
fiziki planlamasının hazırlanması, kent ölçeğinde rantsal 
anlayıştan uzak arazi kullanım planları yapılması, afet 
etkilerine dayanıklı yapım sistemlerinin teşviki ve stratejisinin 
geliştirilmesi, uygun mühendislik tekniklerinin sağlanması, 
Ar-Ge desteklerinin sağlanması, hedeflenen strateji 
ve planların hayata geçirilmesi ve ilgili tüm kanun ile 
yönetmeliklerinin afet risklerini azaltma odaklı olarak yeniden 
düzenlenmesi ve gereği gibi uygulanması, denetlenmesi bizi 
dünya standartlarında çağdaş, çevre, plan, fen ve sağlık 
açısından uygun ve güvenli yaşam mekanlarına sahip olma 
amacına ulaştıracaktır.

Depremlere karşı alınması gereken önlemler ivedi bir öneme 
sahiptir.

Mevcut Yapı Denetim Yasası’nın öngördüğü, ticari yanı ağır 
basan yapı denetim şirketi ve öngörülen teknik müşavirlik 
şirketi modeli yerine uzmanlık ve etik niteliklere sahip yapı 
denetçilerinin etkinliğine dayalı, meslek odalarının sürece 
etkin katılımını sağlayacak yeni bir planlama, tasarım, üretim 
ve denetim süreci modeli benimsenmelidir.

Artık, her afetten sonra sık sık yapılan “yara sarma” 
anlayışından vazgeçip, bilimin, tekniğin 
yol göstericiliğinde afet öncesi alınacak 
önlemlerle, afet zararlarını kabul edilebilir 
sınırlara indirmek hedeflenmelidir. 

Türkiye “Afet Güvenli Kentler” oluşturma 
çalışmalarına hızla başlamalı, günümüz bilim 
ve teknolojisi kullanılarak “yaşanabilir ve 
güvenli” kentler yaratılmalıdır.

Yapı denetimi sürecine ilişkin tüm mevzuat 
TMMOB ve bağlı Odaları ile üniversitelerin 
katılımıyla yeniden düzenlenmelidir.

M i m a r l a r,  m ü h e n d i s l e r  v e  ş e h i r 
plancıları yaşanabilir ve güvenli kentler 
oluşturulmasında üzerlerine düşen tüm 
görevleri yapmaya hazırdır. 

TMMOB İZMİR İL KOORDİNASYON 
KURULU



45 
Temmuz - Ağustos 2016/Sayı 169
birlik haberleri

TMMOB Yüksek Onur Kurulu 44. Dönemin 
ilk toplantısını 13 Temmuz 2016 tarihinde 
TMMOB’de yaptı. Toplantıya TMMOB 
Yüksek Onur Kurulu Üyeleri Yusuf Bozkurt 
(EMO), Ahmet Göksoy (İMO), Zeki Arslan 
(MMO), Erkan Karakaya (Mimarlar O.), 
Nevzat Uğurel (ŞPO), Yüksek Onur Kurulu 
Yedek Üyeleri Zehra Korkmaz (ÇMO) ve 
Hulusi Sarıkaya (JMO) katıldı. Toplantının 
başında TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı 
Emin Koramaz, önceki dönem Yüksek Onur 
Kurulu üyelerine çalışma ve katkılarından 
ötürü plaketlerini sundu.

TMMOB 44. DÖNEM YÜKSEK ONUR KURULU İLK TOPLANTISINI YAPTI

TMMOB 44. DÖNEM
I. DENETLEME KURULU RAPORU

Denetleme Tarihi              : 28 Temmuz 
2016

Denetleme Dönemi            :  01  Ni san 
2016 – 30 Haziran 2016

Denetlemeye Katılanlar :     Mustafa Asım 
RASAN, Asiye Ülkü KARAALİOĞLU, 
Taylan KALENDER, Ramazan TÜMEN

Kurulumuz yapmış olduğu toplantıda; 
Oturum Başkanlığına Asiye Ülkü 
KA R A A L İ O Ğ L U ’ n u ,  O t u r u m 
Yazmanlığına Taylan KALENDER’i 
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. 29 Nisan 2016 – 14 Mayıs 2016 (43.Dönem) tarihlerinde 
1 (bir) toplantı yaptığı ve 20 (yirmi) karar aldığı, 04 Haziran 
2016 – 16 Temmuz 2016 (44.Dönem) tarihleri arasında 3 (üç) 
toplantı yaptığı ve 37 (otuzyedi) karar aldığı,

b. 44.Dönem TMMOB Yönetim Kurulu’nun 04 Haziran 2016 
tarih ve 1 (bir) sayılı kararı ile görev dağılımı için yapılan 
oylamalar sonucunda; Emin KORAMAZ Başkanlığına, Züber 
AKGÖL II.Başkanlığa, Bahattin ŞAHİN Saymanlığa, Cengiz 
GÖLTAŞ, Ekrem POYRAZ, Kemal Zeki TAYDAŞ, Ali 
Fahri ÖZTEN, Mehmet BESLEME ve Turhan TUNCER’in 
Yürütme Kurulu üyeliklerine seçildikleri,

c. TMMOB Yönetim Kurulu’nun 25 Haziran 2016 tarih ve 18 
sayılı kararı ile Teknik Görevli kadrosuna Eren ŞAHİNER’in 
atandığı,

TMMOB 44. DÖNEM İLK DENETLEME KURULU TOPLANTISI YAPILDI

TMMOB 44. Dönem 1. Denetleme Kurulu toplantısı 28 Temmuz 2016 tarihinde TMMOB`de yapıldı. Toplantıya; 
TMMOB Yönetim Kurulu Sayman üyesi Bahattin Şahin, Denetleme Kurulu üyeleri Mustafa Asım Rasan, Asiye Ülkü 
Karaalioğlu, Taylan Kalender, Ramazan Tümen ile Muhasebe Görevlisi İhsan Aydın katıldı.
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d. TMMOB Yönetim Kurulu’nun 16 Temmuz 2016 tarih ve 
34 sayılı kararı ile Büro Görevlisi Şahver KAŞIKÇI AYŞEN’in 
emekliye ayrılması sebebiyle 31 Temmuz 2016 tarihi itibariyle 
görevinden ayrılacağı,

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

görülmüştür.

2- Kasa incelenmesi;

28 Temmuz 2016 tarihi saat 11.00 itibariyle yapılan kasa 
sayımında, kasada 3.567,86 (üçbinbeşyüzaltmışyedi Türk 
Lirası seksenaltı Kuruş) TL bulunduğu, bu rakamın muhasebe 
kayıtları ile uygun olduğu ve TMMOB 44.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 44. Dönem Bütçe Uygulama 
Esasları Yönetmeliği’nin 2.maddesi gereğince yapılan 
ödemelerin gerçekleşme durumlarını gösteren tabloların 
Odalara düzenli olarak gönderildiği,

Odalarımızın, “TMMOB Teoman ÖZTÜRK Öğrenci 
Evi ve Sosyal Tesisi” katkı payı borçlarını % 95 oranında 
tamamlandığı, kalan borçlu Odaların ödeme takvimi 
çerçevesinde ödemelere devam ettikleri, Çevre M.O.’nın 
vermiş olduğu ödeme planına uymadığı,

görülmüştür.

8- Diğer Hususlar;

a- 12 Kasım 2016 tarihinde Odalar Denetim Kurulları ve 
Sayman Üyeleri ile birlikte ortak toplantı yapılmasının 
TMMOB Yönetim Kurulu’na önerilmesine,

b- Kurulumuzun 44.Dönem içerisinde yapacağı toplantı 
takviminin aşağıdaki şekilde belirlenmesine:

21 Ekim 2016, 20 Ocak 2017, 21 Nisan 2017, 21 Temmuz 
2017, 20 Ekim 2017, 19 Ocak 2018 ve 27 Nisan 2018

c- Oda Denetleme Kurulu Raporları’nın, usulüne uygun ve 
düzenli olarak Birliğimize gönderilmesi hususunda gerekli 
özenin gösterilmesi konusunda tüm odalarımıza hatırlatma 
yapılmasına 

karar verilmiştir.

TMMOB Oda Sekreterleri (Yazman Üyeler) top-
lantısı 8 Ağustos 2016 tarihinde TMMOB’de ger-
çekleştirildi. 

Genel durum değerlendirmesi yapılan toplantıya; 
Dersim Gül (TMMOB Genel Sekreteri), Eren Şa-
hiner (TMMOB Teknik Görevlisi), Oktay Dursun 
(BMO), Tülay Koç (ÇMO), Hüseyin Önder (EMO), 
Nurhak Tatar (FMO), Mustafa Erdoğan (HKMO), 
Ömer Sencar (İÇMİMO), Bahattin Sarı (İMO), 
Fikret Kemal Yıldırım (İMO), Deniz Işık Gündüz 
(JMO), Halil Kavak (KMO), Yunus Yener (MMO), 
Ahmet İrfan Türkkolu (METMALZMO), Hüseyin 
G. Çankaya (ŞPO) ve Murat Aslan (ZMO) katıldı.

TMMOB ODA SEKRETERLERİ (YAZMAN ÜYELER) TOPLANTISI YAPILDI
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Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’nin 1973-1980 
yılları arasında başkanlığını yapan, mühendis-mimar 
hareketinin toplumcu bir çizgiye sahip olmasında ön saflarda 
yer alan, TMMOB ile bütünleşen Teoman Öztürk 11 Temmuz 
2016 Pazartesi günü ölümünün 22. yıldönümünde anıldı.

Teoman Öztürk için anma töreni Karşıyaka’daki Anıt 
Mezar başında gerçekleştirildi. Teoman Öztürk’ün ailesi, 
arkadaşları, TMMOB ve Oda yöneticilerin katıldığı anmada, 
açılış konuşmasını TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı 
Emin Koramaz yaptı. Koramaz, Teoman Öztürk’e sahip 
çıkmak demek, eşitlikten, özgürlükten ödün vermemek 
demek diyerek Teoman Öztürk’ün çizdiği yolda bugün de 
mücadelenin devam ettiğini belirtti.

Arkasından Teoman Öztürk’ün kızı Elif Öztürk, “Hepimizin 
sevdikleri çok önemli ve hep yaşatmaya çalışırız. Zaman 
zaman yoğun baskı dönemleri, sürekli değişen gündem tüm 
bunları ikinci plana atabilir. Tüm bunlarla beraber bugün 
hepberaber olduğumuz için teşekkür ederim. Babamın fiziksel 
yokluğu her ne kadar tamir edilemez bir yara açsa da bende, 
babam beni hiç bırakmadı. Çünkü O’nun adıyla bütünleşen 
ve miras bıraktığı kelimeler “Mücadele, Sevgi, Dostluk...” 
vardı.” diyerek sözü Teoman Öztürk ile aynı dönemde 
mücadele etmiş arkadaşlarına bıraktı.

TEOMAN ÖZTÜRK’Ü ANDIK…

İsmet Çebi, “Teoman’la beraber çalışmanın gururunu çok 
yaşadım. TMMOB bir yere geldiyse, Teoman’ın büyük 
katkıları ve idealleri sayedindedir. Siyasi iktidara karşı tüm 
itirazları bilimin raporlarıyla sunduk.” dedi.

Sonrasında söz alan Murat Gümrükçü de anılarını paylaştı. 
Yine aynı dönem mücadele arkadaşı Ali Açan, “Teoman, 
sapına kadar devrimci ve kucaklayıcıydı. Gün gericilere karşı 
acilen demokraside birleşme günüdür.” diye konuştu.

Haydar İlker de söz alarak, “O dönemi yaşayan bilir; TMMOB 
dediğin, küçük oda, yırtık koltuk, bir daktilo... “Teoman” 
denince, cesaret, devrimcilik, yiğitlik, paylaşımcılık gelir akla. 
Böylelikle, mühendis ve mimarların emeğini sömürgenler, 
emperyaller için değil halkın yararına kullandırma mücadelesi 
verildi. Devam eden bu inanç katlanarak devam edecek. “ 
dedi.

Mehmet Soğancı, konuşması öncesi her yıl anmalara fiili 
olarak katılan Oğuz Türkyılmaz’ın mesajını okudu ve “ İyi ki 
o dönem bir meslek örgütünde nasıl siyaset yapılabileceğini 
bilen biri vardı .” diyerek anılarını paylaştı.

Son olarak Tezcan Candan, öğrencilik yıllarında tanıştığı 
Teoman Öztük’le karşılaşmalarını anlattı.

Konuşmaların ardından karanfiller Anıt Mezara bırakıldı.
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TMMOB’nin bugünkü toplumcu çizgisinin yaratıcılarından 
olan ve TMMOB’un 1973 ve 1980 yılları arasında 
başkanlığını yapan Teoman Öztürk için, TMMOB Bursa İl 
Koordinasyon Kurulu  tarafından 13 Temmuz 2016 tarihinde 
Bursa Akademik Odalar Birliği (BAOB) Oditoryumu’nda 
anma etkinliği düzenlendi.

Teoman Öztürk’ü anma etkinliğine konukları olarak Teoman 
Öztürk’ün kızı Elif Öztürk ve altı dönem TMMOB Başkanlığı 
yapan Mehmet Soğancı katıldı. Anma etkinliği Teoman 
Öztürk’ün mücadelesini konu alan belgesel gösterimi ile 
başladı.

TMMOB Bursa İl Koordinasyon Kurulu (İKK) Sekreteri Fikri 
Düşünceli açılış konuşmasına 11 Temmuz Teoman Öztürk’ün 
ölüm yıldönümü olduğunu hatırlatarak başladı. Düşünceli 
40 yıl önce Teoman Öztürk’ün Genel Kurullar’da söylediği 
sözlerle en son yapılan 44. Genel Kurulda sayın Mehmet 
Soğancı’nın sözleriyle çakıştığını belirtti.

TMMOB’nin geçmişte olduğu gibi günümüzde de aynı 
değerler için mücadele etmeye, ülke sorunlarını tespit etmeye 
ve çözüm üretmeye devam ettiğini ifade eden Düşünceli, 
‘’TMMOB, 70’li yıllarda Teoman Öztürk ve arkadaşlarının 

oluşturduğu yolda mücadeleye devam ediyor. Özgür ve tam 
bağımsız Türkiye hedefine inatla, kararlılıkla sürdüreceğimize 
inanıyoruz’’ dedi.

Teoman Öztürk’ün kızı Elif Öztürk, babasından yaşama, 
mücadeleye dair çok şey öğrendiğini belirtti. Elif Öztürk 
konuşmasında şunları söyledi:

‘’Her insanla özdeşleşmiş sözcükler var, hatta o sözcükleri 
duyduğumuz an kardeşimle babamı hatırlarız. ‘’Mücadele, 
karalılık, inanç, paylaşım, sevgi, dostluk, dayanışma’’ gibi.
Bugün gururla söylüyorum ki babam bu sözcükleri hiç lafta 
bırakmadı.

Babamın diğer önemsediği şey ise birlikte birşeyler 
yapabilmekti. Çünkü her sorun herkesi ilgilendiriyordu 
özellikle emek kesimini, bunu da TMMOB’de hayata 
geçirdiklerine inanıyorum. Yine önemsediği öğretileri 
şöyleydi. Kararlılık, ‘’en kötü karar kararsızlıktan iyidir’’ derdi, 
kararlarımızın arkasında durabilmek için de kararlarımızı 
kendimizin vermesi gerektiğini söylerdi. Bir diğer önemsediği 
öğreti ise taraf olmaktı. ‘’Taraf olmanın bedelleri olabilir ama 
o bedelleri göze alacaksın ve her zaman tarafını seçeceksin’’ 
derdi.

Ben de TMMOB’de o birikimi yaratanlara,  bu günlere 
taşıyanlara ve bugün de o birikimi sürdüren arkadaşlarla 
birlikte olmaktan mutluluk duyuyorum. Geleneğin ve 
mücadelenin sürdüğü sürece babamın ve arkadaşlarının 
mutlaka gelecek olan güzel günlerde bizimle olacaklarına 
inanıyorum.’’

Diğer onur konuğu olan 12 yıl TMMOB Başkanlığı yapan 
Mehmet Soğancı ise, 2004’te yönetime geldiklerinde 
‘Bir Döneme Tanıklık Teoman Öztürk’ adında bir kitap 
yayınladıklarını söyledi.  TMMOB’de yöneticilik yapmanın 
kolay olmadığını ifade eden Soğancı ‘’Siyasi duruma 
bakacaksın, meslek alanları üzerinden siyaset yapacaksın, 
öyle ya da böyle kim ne derse desin Türkiye’nin vicdanı 
olmuş doğruya doğru demiş, krala çıplak demekten hiç 
çekinmemiş, hiç diz bükmemiş bir örgüt TMMOB’’ dedi. 
Soğancı, yöneticilik yaparken sıkıştığı zamanlarda ‘Bir 
Döneme Tanıklık Teoman Öztürk’ kitabına başvurduğunu 
da belirtti.

Soğancı, ‘’İnsan, emek, hak, adalet kelimelerini ömne 
çıkaran, antiemperyalist çizgiyi koruyan ve mesleği elit bir 
havadan çıkartıp, kendi meslek alanlarımızı emekçi halkın 
hizmetine sunmak gibi bir tavrı, dönüşümü Teoman Öztürk 
ve arkadaşları TMMOB’ye kazandırdı’’ dedi.

Anma etkinliği konuşmaların ardından Özcan Aslan’ın 
‘Anadolu Ezgileri’ dinletisi ile son buldu.

TMMOB’NİN UNUTULMAZ BAŞKANI TEOMAN ÖZTÜRK BURSA’DA ANILDI
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TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu tarafından 
Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi ve Şehir 
Plancıları Odası İstanbul Şubesi sunumlarıyla “Kabataş 
Meydan Düzenlemesi Transfer Merkezi İnşaatı” ile ilgili 
Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi’nde 3 Ağustos 
2016 tarihinde bir basın toplantısı düzenlendi.

TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Cevahir 
Efe Akçelik, İBB’ye geçtiğimiz günlerde konu hakkında 
cevaplanması istemiyle yöneltilen soruları tekrar hatırlattı. 
Daha sonra Mimarlar Odası Çevre Etki Değerlendirme 
Komisyonu Başkanı Mücella Yapıcı ve Şehir Plancıları Odası 
İstanbul Şube Sekreteri Akif Burak Atlar söz alarak mesleki 
açıdan projeye dair görüşlerini ortaya koyan sunumlarını 
yaptılar.

4 Ağustos 2016 tarihinden itibaren inşaat çalışmalarına 
başlanılacak olan “Kabataş Meydan Düzenlemesi Transfer 
Merkezi İnşaatı” ile ilgili açıklama şu şekilde:

İ S TA N B U L  B Ü Y Ü K Ş E H İ R  B E L E D İ Y E S İ ’ N E 
SORUYORUZ!

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi 13.05.2016 tarih ve 860 
numaralı alınan karar doğrultusunda görüşülen, 13.05.2016 
tarih, 2016/976 sayılı İstanbul Büyükşehir Ulaşım ve Trafik 
Komisyonu – İmar ve Bayındırlık Komisyonu Müşterek 
Raporu’nda belirtilen Beyoğlu – Kabataş Yolcu İskelesine ait 
1/1000 -1/1500 ölçekli teklifte;

• Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Seyir, Hidrografi ve 
Oşinografi Dairesi Başkanlığının imar planına esas görüş 
ve önerileri ile gerekli izinler alınmadan uygulama ve 
yapılanmaya geçilemez.

• Çevre ve Orman Bakanlığının (Çevresel Etki değerlendirmesi 
ve Planlama Genel Müdürlüğü) 06.12.2010 tarih ve 
11642 sayılı yazısı uyarınca; çevresel etki değerlendirmesi 

yönetmeliği hükümlerine göre; uygulama imar planına 
konu Deniz Otobüsü İskelesi projesi Yönetmeliğin 
“Seçme Eleme kriterleri uygulama Projeler listesi 
(EK-2)” kapsamında yer almakta olup, proje sahibinin 
ÇED Yönetmeliğinin Ek-4’ünde yer alan formata 
göre hazırlayacağı proje tanıtım dosyası ve taahhüt 
yazısını noter tasdikli imza sirküleri ile birlikte Çevre 
ve Orman İl Müdürlüğüne sunulması gerekmektedir. 
İskelelere yanaşacak deniz araçlarının ağırlıklarının 
1.350 DWT ve üzeri olması durumunda proje için 
ÇED başvuru dosyasının hazırlanarak Çevre ve Orman 
Bakanlığına müracaat edilmesi gerekmektedir. Proje 
kapsamında, ÇED gerekli değildir veya ÇED olumlu 
kararı alınmadıkça uygulama ve yapılanmaya geçilemez.

• Ulaştırma Bakanlığının (Demiryollar, Limanlar ve 
Havameydanları İnşaatı Genel Müdürlüğü) 05.01.2011 

tarih ve 189 sayılı yazısı uyarınca Kıyı Kenar çizgisinin deniz 
tarafında yapılması planlanan kıyı yapısında ait uygulama 
projeleri (gerekli etüt, hesap ve tüm teknik detayları ile 
birlikte), 3348 sayılı Kanunun 9. Maddesi uyarınca Ulaştırma 
bakanlığı, DLH İnşaatı Genel Müdürlüğünce onaylanmak 
üzere verilecek DLH İnşaatı Genel Müdürlüğünce onaylı 
uygulama Projesi bulunmayan deniz yapılarının inşaatına 
kesinlikle başlanılmayacaktır.

• Kültür ve Turizm Bakanlığının (İlgili Kültür ve Tabiat 
Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun) imar Planına esas 
görüş ve önerileri ile gerekli izinler alınmadan uygulama ve 
yapılanmaya geçilemez

• “…Söz konusu planlama alanının karada kalan bölümü, 
Beyoğlu Belediyesi tarafından hazırlattırılan İmar Planlarına 
esas 1/1000 ölçekli “Jeoloji ve Yerleşime Uygunluk 
Haritaları’nda “Qal-AJE1 (Alüvyon-Ayrıntılı Jeoteknik 
Etüt Gerektiren Alanlar 1) lejantlı sınırlar içerisinde 
kalmaktadır. Söz konusu alana ait açıklama raporunda bu 
alanlar; “yer altı suyu içeren, taşıma gücü düşük, gevşek 
granüler malzeme ve kohezyonlu zemin özelliğinde plastisitesi 
orta-yüksek yumuşak kil seviyeleri içeren alüvyon alanlardır. 
Yapılan sondajlarda ve alınan jeofizik ölçülerin genel olarak 
değerlendirilmesi sonrasında gevşek kum seviyelerde yerel 
olarak olması muhtemel sıvılaşma riski ve yumuşak killerde 
ise oturma şeklinde deformasyonlar incelenmelidir. Taşıma 
gücü düşük bu alanlarda hazırlanacak detaylı Jeolojik-
Jeoteknik etütlerle ana kaya 42 derinliği ve taşıma gücü, 
yapılaşma kriterleri, olası max yatay ivme, sıvılaşma riski ve 
oturma analizleri yapılarak bunları önlemeye yönelik zemin 
iyileştirme yöntemleri belirlenmelidir.”

• “Hazırlanacak detaylı jeolojik-jeoteknik etüt raporunun 
İmar Planına esas Jeolojik- Jeoteknik Etüt Raporu 
onaylanmadan uygulama ve yapılanmaya geçilemez.

İSTANBUL İKK: İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NE SORUYORUZ!



50 birlik haberleri
Temmuz - Ağustos 2016/Sayı 169

hükümlerini içeren Ulaşım ve Trafik – İmar ve Bayındırlık 
Komisyonları müşterek raporu; İstanbul Büyükşehir Belediye 
Meclisinin 7. Seçim Dönemi 3. Toplantı Yılı, Mayıs Ayı 
Toplantılarının 13 Mayıs 2016 tarihli 5. birleşiminde 
okunarak oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

28.07.2016 tarihinde inşaatına başlanılacak proje ile ilgili 
olarak komisyon raporunda da belirtilen;

• Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Seyir, Hidrografi ve 
Oşinografi Dairesi Başkanlığının imar planına esas görüş ve 
önerileri ile gerekli izinler alınmış mıdır?

• Proje kapsamında, ÇED Yönetmeliğinin Ek-4’ünde yer 
alan formata göre proje tanıtım dosyası hazırlanmış mıdır? 

ÇED gerekli değildir veya ÇED olumlu kararı alınmış mıdır?

• Kültür ve Turizm Bakanlığının (İlgili Kültür ve Tabiat 
Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun) imar Planına esas 
görüş, öneri ve onay alınmış mıdır?

• Plana esas Jeolojik-Jeoteknik Etüt Raporu hazırlatılıp ilgili 
kurumlara onaylatılmış mıdır?

 Aynı zamanda Beyoğlu Kentsel Sit Alanı içerisinde yer alan 
bölgede yukarıdaki izinler ve raporlar hazırlandıysa kamuoyu 
ile paylaşılmasını ve yukarıdaki sorulara 4982 sayılı Bilgi 
Edinme Hakkı Kanunu hükümlerince yasal süresi içerisinde 
yazılı olarak gönderilmesini talep ediyoruz.

TMMOB İSTANBUL İL KOORDİNASYON KURULU

TMMOB Diyarbakır İl Koordinasyon Kurulu, Karayolları 9. 
Bölge Müdürlüğü’nün Elazığ Caddesi’ndeki kapısı önünde 
9 Ağustos 2016 tarihinde saat 12.30’da, Diyarbakır`da 
Karayolları yerleşkesinin yapılaşmasına ilişkin bir basın 
açıklaması düzenledi.

TMMOB Diyarbakır İKK adına Mimarlar Odası Yönetim 
Kurulu Başkanı Şerefhan Aydın tarafından okunan basın 
açıklaması söyle: 

BASINA VE KAMUOYUNA

Bilindiği üzere Karayolları 9. Bölge Müdürlüğü yerleşkesi; 
Maliye Bakanlığı tarafından büyük bir cami, külliyesi ve 
ticari mekanlar yaptırılmak üzere 01.10.2013 tarihinde 
Diyanet İşleri Başkanlığına tahsis edilmiştir. Diyanet İşleri 
Başkanlığı`nın 04.10.2013 tarih ve 9812 sayılı yazısına 
istinaden Yenişehir ilçesinde bulunan Karayolları yerleşkesinin 

28500 metrekare büyüklüğündeki alan usulsüz bir şekilde ifraz 
edilerek, Çevre Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılan yeni 
plan tadilatıyla  `Dini Tesis Alanı`na dönüştürülmüş ve 
12.11.2013 tarihinde resen onaylanmıştır. Alanın tahsisinden 
sonra; belli merkezlerin icazetiyle çalışan Kültür Tabiat 
Varlıklarını Koruma Bölge kurulu daha önce aldığı yanlış 
kararlar gibi karayolları yerleşkesindeki 11 adet tescilli yapının 
tescil şerhini kaldırmıştır.

Bu hususta defalarca yaptığımız açıklamalar,uyarılar ve 
başlatmış olduğumuz hukuki süreçlere rağmen, hükümet 
bütün kurumlarıyla bu kararın uygulanması için gözlerini kör, 
kulaklarını sağır kılmıştır. Bugün geldiğimiz noktada mevcut 
Karayolları 9. Bölge Müdürlüğü yerleşkesinde bulunan 
onlarca ağaç kesilmiş, tescilli yapılar yıkılmış adeta bir doğa ve 
kültür katliamı gerçekleştirilerek alan yapılaşmaya açılmıştır. 
Yapılan bu kıyımın başta İslamiyet olmak üzere hiçbir inançta 

DİYARBAKIR İKK’DAN KARAYOLLARI YERLEŞKESİNİN YAPILAŞMASINA İLİŞKİN 
AÇIKLAMA
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yeri yoktur. Alternatif ve makul bir çok alan yaratabilecekken 
Dini+Ticari tesis alan inşaası için özellikle bu alanın seçilmesi 
ve bütün uyarılarımıza ve itirazlarımıza rağmen bu alanda ısrar 
edilmesi elbetteki bizlerde ve kamuoyunda bir çok şüpheye 
yol açmış ve yapılmak istenenin halkın ibadet etme hakkı ve 
özgürlüğüne hizmet etmeye değil, farklı gruplara rant sağlayıp 
peşkeş çekmeye ve siyasal gerekçelere dayandığını açık ve net 
ortaya konmuştur.

Bizler bütün bu süreç boyunca defalarca dile getirdiğimiz itiraz 
gerekçelerimizi bir kez daha burada dile getirmek ve yetkilileri 
uyarmak istiyoruz;

•Toplumun kutsal mekanları olan camilere elbette karşı 
değiliz; ancak hadisde de belirtildiği gibi  “Kıyamet kopsa 
bile, o zaman elinizde bir fidan bulunuyorsa ve onu dikmek 
için de bir engel yoksa derhal o fidanı dikin.” İslamiyette de 
ağaç kesmenin yeri yoktur.

•Birbirini takip eden bir düzenle planlanan ‘Karayolları 
yerleşkesi-Anıt Park-Stadyum-DSİ yerleşkesi’ Diyarbakır 
kent merkezinin temel hava koridorudur. Kent merkezinin 
akciğeridir. Diyarbakır’ı nefessiz bırakmayın!

•Cumhuriyet dönemi mimari eserleri olan yerleşke 
içerisindeki yapıların tescillerini iade edin.

•Alandaki ağaç kesimini durdurun ve şimdiye kadar kesilen 
ağaçların yerine tekrar ağaç dikimi için derhal bir kampanya 
başlatın!
•Karayolları yerleşkesi ile beraber yıkım hazırlığı yapılan 
Diyarbakır Atatürk Stadyumu ile ilgili  planlanan 
AVM+Rezidans kararı uygulanmaya henüz başlamamışken 
bu karardan vazgeçin!
•Bugün bile kaosun sinyallerini veren Yenişehir bölgesindeki 
trafik yoğunluğunu bu alanları yapılaşmaya açarak bir çıkmaza 
sokmayın.
•Parsel bazında plan değişiklikleriyle bu alanlara yüklenecek 
nufüs yoğunluğu insan sirkülasyonu ile Yenişehir bölgesinde 
yaşamın akışını durma noktasına getirmeyin, kaotik bir durum 
açığa çıkarmayın
•Tüm yerel yönetimlerin ve yerel dinamiklerin bu olaya karşı 
hassasiyet gösterip gerekli tavrı almaya çağırıyoruz
Hükümete ve bağlı bütün Bakanlık ve kurumlarına 
sesleniyoruz; yapılan bu uygulamaların halka ve kente hiçbir 
faydası yoktur. Yol yakınken bu yanlıştan vazgeçin, yoksa 
kente karşı işlenen bu suçların vebalinden, bin dereden su 
getirseniz arınamazsınız!
Kamuoyuna saygılarımızla,

TMMOB DİYARBAKIR İL KOORDİNASYON KURULU

Varlık Fonu Yasası kapsamında özelleştirilmesi gündeme gelen 
ve özelleştirilmemesi için 219 haftadır önünde nöbet tutulan 
tarihi Haydarpaşa Garı için 21 Ağustos Pazar günü nöbeti 
TMMOB İstanbul İl Koordinasyonu (İKK) tuttu.

“Haydarpaşa için nöbetteyiz!” diyerek Gar önüne gelen 
TMMOB üyeleri ve kent savunucuları sık sık, “Haydarpaşa 
gardır, gar kalacak”, “Kültürel Miras satılamaz” sloganlarını 
attı.  Koordinasyon üyeleri ve yaşam savunucuları dün 
Gaziantep’te düzenlenen bombalı saldırıyı kınayıp, patlamada 
yaşamını yitirenler için bir dakikalık saygı duruşunda da 
bulundu.

Koordinasyon adına açıklama yapan TMMOB İstanbul İKK 
Sekreteri Cevahir Efe Akçelik, “Ulaştırma, Denizcilik ve 
Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Haydarpaşa Garı’nın, 
yüksek hızlı tren ve bölgesel trenler için kullanılacağını 
ve tren garı olarak hizmet vereceğini söyledi. Arslan’ın 
açıklamalarında yargı kararı ile iptal edilen ve yargı kararı 
nedeniyle bu yılın başında revize edilen, Haydarpaşa Garı 
ve yakın çevresi planlarının akıbeti, gar ve limanın arkasında 
bulunan saha ile ilgili de net bir bilgi yoktur” dedi.

Akçelik, Haydarpaşa Garı için taleplerini şöyle sıraladı:

“-Haydarpaşa Garı’nın restorasyonunun aslına uygun 
tamamlanması, yeniden trenlerle buluşması, hat boylarındaki 

tescilli istasyonların korunması ve hattın ivedi olarak 
tamamlanması sağlanmalıdır.
-Haydarpaşa Gar ve Liman sahasını gelir getirici projeler için 
Özelleştirme İdaresi Başkanlığına devreden TCDD İşletmesi 
Yönetim Kurulu’nun 12 Eylül 2012 tarihli kararının iptal 
edilmelidir.
-Haydarpaşa Gar ve Liman sahasını gelir getirici imar planları 
hazırlanması için TCDD ile İBB arasında 30.11.2007 tarihinde 
imzalanmış olan protokol iptal edilmelidir.
-31 Ocak 2012’de durdurulan ana hat trenleri ile 19 Haziran 
2013 yılında durdurulan banliyö trenleri hatlarının inşasına 
sözlere bağlı olarak başlanmasını diliyoruz”
Açıklamanın ardından nöbete, oturma eylemiyle devam edildi.

HAYDARPAŞA İÇİN 219. NÖBETİ TMMOB TUTTU
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TMMOB Güncesi

01 Temmuz 2016 Cuma
• TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, Sivas 
katliamının yıldönümü nedeniyle bir basın açıklaması yaptı.
• KESK, DİSK, TMMOB, TTB ve 10 Ekim Barış ve Dayanışma 
Derneği, Ankara katliamının iddianamesine ilişkin Ankara 
Adliyesi önünde basın açıklaması yaptı.
•TMMOB-Oda Sekreter (Yazman) Üyeler toplantısı 
gerçekleştirildi. TMMOB’de yapılan toplantıda; "Uluslararası 
İşgücü Kanunu Tasarısı"yla ilgili olarak yürütülecek eylem 
sürecine ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu. Toplantıya;  
TMMOB Genel Sekreteri Dersim Gül ile Oda temsilcileri; Emre 
Metin (Elektrik Mühendisleri Odası), Yaşar Üzümcü (Gıda 
Mühendisleri Odası), Timur Bilinç Batur (Harita ve Kadastro 
Mühendisleri Odası), Halim Karan (İnşaat Mühendisleri Odası), 
Faruk İlgün (Jeoloji Mühendisleri Odası), Halil Kavak (Kimya 
Mühendisleri Odası), İsmail Fatih Özkan (Maden Mühendisleri 
Odası), Yunus Yener (Makina Mühendisleri Odası), Hasan Topal 
(Mimarlar Odası), Harun Kılıçoğlu (Peyzaj Mimarları Odası), 
Hüseyin G. Çankaya (Şehir Plancıları Odası) katıldı.
02 Temmuz 2016 Cumartesi
• 23 yıl önce 35 kişinin yakılarak öldürüldüğü Sivas katliamı 
çeşitli kentlerde düzenlenen etkinliklerle bir kez daha lanetlendi. 
Ankara’da Kurtuluş kavşağında toplanan binlerce kişi Madımak 
Otel’de yakılarak katledilenlerin fotoğraflarını taşıyarak Kolej 
Meydanı’na yürüdü. TMMOB yöneticileri ve üyeleri de mitinge 
geniş katılım sağladı.
10 Temmuz 2016 Pazar
•Ankara'da 10 Ekim'de yaşanan katliamda hayatını kaybedenler 
için TMMOB, KESK, DİSK ve TTB’nin de aralarında 
bulunduğu 10 Ekim bileşenleri ile 10 Ekim Barış ve Dayanışma 
Derneği, Tren Garı önünde anma etkinliği düzenledi. Anmada 
katliama ilişkin hazırlanan iddianameye tepki gösterildi. Ankara 
Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianamenin katliamın 
üstünü örtmek üzere oluşturulduğu ifade edildi. 10 Ekim 
katliamı mağdurlarının avukatı Sevinç Hocalıoğlu ve katliam 
mağduru ailelerin söz aldığı protestonun ardından 10 Ekim 
Derneği’nde bir toplantı düzenlendi.

11 Temmuz 2016 Pazartesi
• Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, 12 Temmuz 2016 
tarihinde TBMM gündeminde görüşülecek olan "Uluslararası 
İşgücü Kanunu Tasarısı"na ilişkin  görüşlerini TMMOB'de 
düzenlenen bir basın toplantısı ile kamuoyuna açıkladı.
• TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, 
"Uluslararası İşgücü Kanunu Tasarısı"na karşı TMMOB 
görüşlerini iletmek amacıyla Milletvekillerine mektup 
gönderdi.
• Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği'nin 1973-
1980 yılları arasında başkanlığını yapan, mühendis-mimar 
hareketinin toplumcu bir çizgiye sahip olmasında ön saflarda 
yer alan, TMMOB ile bütünleşen Teoman Öztürk ölümünün 
22. yıldönümünde anıldı. Teoman Öztürk için anma töreni 
Karşıyaka’daki Anıt Mezar başında gerçekleştirildi. Teoman 
Öztürk’ün ailesi, arkadaşları, TMMOB ve Oda yöneticilerin 
katıldığı anmada, açılış konuşmasını TMMOB Yönetim Kurulu 
Başkanı Emin Koramaz yaptı. Koramaz, Teoman Öztürk’e sahip 
çıkmak demek, eşitlikten, özgürlükten ödün vermemek demek 
diyerek Teoman Öztürk’ün çizdiği yolda bugün de mücadelenin 
devam ettiğini belirtti. Arkasından Teoman Öztürk’ün kızı Elif 
Öztürk, İsmet Çebi, Murat Gümrükçü, Haydar İlker, Mehmet 
Soğancı ve Tezcan Candan Karakuş birer konuşma yaptılar.
• Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, TBMM 
gündeminde görüşülecek olan "Uluslararası İşgücü Kanunu 
Tasarısı"na ilişkin  görüşlerini Makina Mühendisleri Odası 
Suat Sezai Gürü Salonu’nda düzenlenen forumla üye ve 
yöneticileriyle paylaştı. TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı 
Emin Koramaz’ın açış konuşması ile başlayan forumun 
moderatörlüğünü TMMOB YK eski Başkanı Mehmet Soğancı 
yaptı. Ekonominin kapsadığı bütün sektörlere yönelik kamusal 
nitelikli meslek, uzmanlık alanları bulunan TMMOB ve bağlı 
odalarının yetkilerini, ülkemiz ve mühendislik, mimarlık ve 
şehir plancılığı birikimimiz aleyhine yeniden düzenlemeyi 
öngören tasarının Meclis gündeminden çekilmesi gerekliliğinin 
vurgulandığı forumda sırasıyla Ali Ekber Çakar, Haydar İlker, 
İsmet Çebi, Tevfik Kızgınkaya, Leman Arman, Özden Güngör, 
TMMOB Genel Sekreteri Dersim Gül, Hatice Genç, Halil 
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Salmanlı, Kadır Dağhan, Yaşar Üzümcü ve Ali Fahri Özten 
söz aldılar. Teoman Öztürk’ün de anıldığı forum, TMMOB 
Yönetim Kurulu Başkanı Koramaz’ın değerlendirmesiyle son 
buldu.
12 Temmuz 2016 Salı
• TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, 
"Uluslararası İşgücü Kanunu Tasarısı"na karşı sürdürülecek 
kampanya ile ilgili olarak mühendislik, mimarlık ve şehir 
plancılığı öğrencilerine mektup yolladı.
• TMMOB Ankara ve İstanbul İl Koordinasyon Kurulları, 
TMMOB ve bağlı odaların üyeleriyle, Uluslararası İşgücü 
Kanun Tasarısı'nı protesto etmek için eş zamanlı olarak 
Ankara'da TMMOB önünde buluşarak Sakarya caddesine 
yürüdüler, İstanbul'daysa Galatasaray Meydanı'nda kitlesel 
basın açıklaması yapıldı. Ankara'daki basın açıklamasını 
TMMOB Ankara İKK Sekreteri Özgür Topçu okudu. Ardından 
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, tasarıyı 
değerlendirerek oluşabilecek mesleki hak kayıplarına ve 
ülkemizin uğrayacağı zarara dikkat çekti. 
13 Temmuz 2016 Çarşamba
• TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, 
"Uluslararası İşgücü Kanunu Tasarısı"na ilişkin TMMOB 
Görüşlerini aktarmak amacıyla Halk TV'de yayınlanan 
Gündem Özel programına konuk oldu. 
• TMMOB Yüksek Onur Kurulu 44. Dönemin ilk toplantısını 
TMMOB'de yaptı. Toplantıya TMMOB Yüksek Onur Kurulu 
Üyeleri Yusuf Bozkurt (Elektrik Mühendisleri Odası), Ahmet 
Göksoy (İnşaat Mühendisleri Odası), Zeki Arslan (Makina 
Mühendisleri Odası), Erkan Karakaya (Mimarlar Odası), 
Nevzat Uğurel (Şehir Plancıları Odası), Yüksek Onur Kurulu 
Yedek Üyeleri Zehra Korkmaz (Çevre Mühendisleri Odası) 
ve Hulusi Sarıkaya (Jeoloji Mühendisleri Odası) katıldı. 
Toplantının başında TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin 
Koramaz, önceki dönem Yüksek Onur Kurulu üyelerine çalışma 
ve katkılarından ötürü plaketlerini sundu.
14 Temmuz 2016 Perşembe
• TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, hükümetin 
Meclis'e getireceği Uluslararası İşgücü Kanun Tasarısı'nın 
yasalaşması halinde yabancı mimar ve mühendislerin, 
hiçbir yetkilerini kanıtlamadan, beyanlarına dayalı istihdam 
edilebileceğine ilişkin BİRGÜN Gazetesi'ne bir demeç verdi.
• TMMOB Uluslararası İşgücü Kanun Tasarısı'na karşı 
yürütülen mücadele kapsamında 14 Temmuz 2016 Perşembe 
günü 13.00’de TBMM'de basın toplantısı düzenledi.TBMM 
basın bürosunda düzenlenen basın toplantısına CHP 
Milletvekilleri Orhan Sarıbal, Aytuğ Atıcı, Musa Çam, Necati 
Yılmaz, İbrahim Özdiş, Şenal Saruhan, Utku Çakırözer, Gülay 
Yedekçi, Niyazi Nefi Kara, Kamil Okyay Sındır, Nurettin 
Demir, Turabi Kayan ve Ali Akyıldız katılarak destek verdi. 
Açıklamaya TMMOB heyeti olarak Emin Koramaz (TMMOB 
Yönetim Kurulu Başkanı), Bahattin Şahin (TMMOB Sayman 
Üye), Dersim Gül (TMMOB Genel Sekreteri), Ali Fahri 
Özten (TMMOB Yürütme Kurulu Üyesi), Kemal Zeki Taydaş 

(TMMOB Yürütme Kurulu Üyesi), M.Birkan Sarıfakıoğlu 
(Bilgisayar Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı), 
Yusuf Songül (Gıda Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu 
Başkanı), Ertuğrul Candaş (Harita ve Kadastro Müh. Odası 
Yönetim Kurulu Başkanı), Emrah Kaymak (İç Mimarlar Odası 
Yönetim Kurulu Başkanı), Cemal Gökçe (İnşaat Mühendisleri 
Odası Yönetim Kurulu Başkanı), Şevket Demirbaş (Jeofizik 
Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı), Faruk İlgün 
(Jeoloji Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Üyesi), Funda 
Altun (Kimya Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Üyesi), 
Ali Ekber Çakar (Makina Mühendisleri Odası Yönetim 
Kurulu Başkanı), Eyüp Muhçu (Mimarlar Odası Yönetim 
Kurulu Başkanı), Ali Küçükaydın (Orman Mühendisleri 
Odası Yönetim Kurulu Başkanı), Özden Güngör (Ziraat 
Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı) ve Eren Şahiner 
(TMMOB Teknik Görevli) katıldı. Basın toplantısı CHP 
Milletvekili Orhan Sarıbal’ın konuşması ile başladı. Orhan 
Sarıbal konuşmasında, Uluslararası İşgücü Kanun Tasarısının 
geri çekilmesi gerektiğini vurgulayarak Tasarıya karşı mücadele 
edeceklerini ifade etti. CHP Milletvekili Orhan Sarıbal’ın 
konuşması ardından TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin 
Koramaz basın açıklaması yaptı.
15 Temmuz 2016 Cuma
• TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, Fransa’nın 
Nice kentinde gerçekleşen terör eylemine ilişkin bir basın 
açıklaması yaptı.
• Akademik Meslek Birlikleri ile TMMOB’de "Uluslararası 
İşgücü Kanunu Tasarısı"yla ilgili olarak yürütülecek eylem 
sürecine ilişkin görüş alışverişinde bulunulan ortak toplantı 
gerçekleştirildi. Toplantıya; TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı 
Emin Koramaz, Sayman Üye Bahattin Şahin, Yönetim Kurulu 
üyesi Kemal Zeki Taydaş, TMMOB Genel Sekreteri Dersim 
Gül, Teknik Görevli Eren Şahiner, TMMOB Hukuk Danışmanı 
Av. Nurten Çağlar Yakış, TÜRMOB Genel Sekreteri Zeki 
Dirlik, TÜRMOB Danışmanı Ali Rıza Zafer Sayar, Türk 
Tabipler Birliği II. Başkanı Sinan Adıyaman, Türk Eczacılar 
Birliği Merkez Heyeti II. Başkanı Sinan Usta, Türk Veteriner 
Hekimleri Birliği Genel Sekreteri Tahir Goncagül, Türkiye 
Barolar Birliği Ankara Barosu Hukuk İşleri Müdür Yardımcısı 
Av. Ekim Ergün, Türk Diş Hekimleri Birliği adına Ankara Diş 
Hekimleri Odası Başkanı Faik Serhat Özsoy katıldı.
16 Temmuz 2016 Cumartesi
• TMMOB Yönetim Kurulu toplantısı yapıldı.
• TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, 15 
Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirilen Darbe girişimine 
ilişkin “NE DARBE NE DİKTA, YAŞASIN BAĞIMSIZ 
DEMOKRATİK TÜRKİYE” başlıklı bir basın açıklaması yaptı.
21 Temmuz 2016 Perşembe
• TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, OHAL 
kararı üzerine bir basın açıklaması yaptı.
22 Temmuz 2016 Cuma
• CHP’nin İşveren Sendikaları ve Meslek Birliklerinden 
Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Çetin Osman Budak, CHP 
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Ankara Milletvekili Murat Emir, Edirne Milletvekili Okan 
Gaytancıoğlu, Samsun Milletvekili Hayati Tekin, 24 Temmuz 
2016 Pazar günü İstanbul'da düzenlenecek "Cumhuriyet ve 
Demokrasi Mitingi"yle ilgili bilgi vermek üzere TMMOB’yi 
ziyaret etti. Görüşmede; TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı 
Emin Koramaz, II. Başkan Züber Akgöl, Yürütme Kurulu 
Üyeleri Kemal Zeki Taydaş, Mehmet Besleme ile TMMOB 
Genel Sekreteri Dersim Gül bulundu.
23 Temmuz 2016 Cumartesi
• DİSK, KESK, TMMOB, TTB’nin de aralarında yer aldığı 
emek-demokrasi örgütleri, siyasi partiler darbe girişimi ve 
OHAL ilanıyla ilgili bir basın toplantısı düzenledi. Mülkiyeliler 
Birliği’nde düzenlenen basın toplantısında; OHAL ilanının sivil 
darbe ile “Başkanlık” sisteminin “Başkomutanlık” adı altında 
uygulanması, kurumsallaştırılması olduğu belirtilerek, acil 
demokrasi için talepler sıralandı, OHAL’in derhal kaldırılması 
istendi. TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz’ın 
da katıldığı basın toplantısında ortak açıklama DİSK Genel 
Başkanı Kani Beko tarafından okundu.  
•TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz 24 
Temmuz’da gerçekleştirilecek olan Taksim Mitingi’ne ilişkin 
TMMOB örgütlülüğüne bir duyuru gerçekleştirdi.
• TMMOB Yönetim Kurulu ile Oda Başkanları Toplantısı 
MMO Suat Sezai Gürü Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi. 
15 Temmuz Darbe Girişimi ve OHAL çerçevesinde ülkedeki 
son gelişmeler, TMMOB'ye olası etkileri ve örgütsel tutum 
gündemiyle yapılan toplantıya; TMMOB Yönetim Kurulu 
Başkanı Emin Koramaz, Yönetim Kurulu II. Başkanı Züber 
Akgöl, Sayman Üye Bahattin Şahin, Yönetim Kurulu üyeleri 
Ali Rıza Atasoy, Zeyneti Bayri Ünal, Cengiz Göltaş, Kemal Zeki 
Taydaş, Ali Fahri Özten, Ö. Ersin Gırbalar, Mehmet Besleme, 
Niyazi Karadeniz, Cemalettin Küçük, A. Deniz Özdemir, İsmet 
Aslan, Mehmet Çelik, Ozan Yılmaz, Turhan Tuncer, TMMOB 
Genel Sekreteri Dersim Gül, Teknik Görevliler Özgür Cemile 
Göktaş Küçük ve Eren Şahiner, Hukuk Müşaviri Nurten 
Çağlar Yakış, Basın Danışmanı Burcu Ceyhan, Oda yöneticileri; 
Birkan Sarıfakıoğlu (Bilgisayar Mühendisleri Odası), Baran 
Bozoğlu (Çevre Mühendisleri Odası), Hüseyin Yeşil (Elektrik 
Mühendisleri Odası), Nurhak Tatar (Fizik Mühendisleri 
Odası), İlker Senel (Gemi Mühendisleri Odası), Yusuf Songül 
(Gıda Mühendisleri Odası), Mustafa Erdoğan (Harita ve 
Kadastro Mühendisleri Odası), Yasin Coşar (İçmimarlar 
Odası), Cemal Gökçe (İnşaat Mühendisleri Odası), Mustafa 
Tankut Kılınç (Jeojizik Mühendisleri Odası), Hüseyin Alan 
(Jeoloji Mühendisleri Odası), Ali Uğurlu (Kimya Mühendisleri 
Odası), Ayhan Yüksel (Maden Mühendisleri Odası), Ali Ekber 
Çakar (Makina Mühendisleri Odası), Ferhat Taşar (Metalurji 
ve Malzeme Mühendisleri Odası), Ali Küçükaydın (Orman 
Mühendisleri Odası), Mehmet Kul (Petrol Mühendisleri 
Odası), Ayşegül Oruçkaptan (Peyzaj Mimarları Odası), 
Engin Bozkurt (Şehir Plancıları Odası), Emre Fidan (Tekstil 
Mühendisleri Odası), Hamdi Arpa (Ziraat Mühendisleri 
Odası) katıldı.

27 Temmuz 2016 Çarşamba
• Peyzaj Mimarları Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ayşegül 
Oruçkaptan, 2. Başkan Sibel Kaya, Genel Sekreter Ercan 
Erzincan, Genel Sayman Sevgi Vefa Taçyıldız ve Yönetim 
Kurulu Üyesi Halim Perçin 27 Temmuz 2016 tarihinde 
TMMOB'yi ziyaret etti. Ziyarette, TMMOB Yönetim Kurulu 
Başkanı Emin Koramaz, II. Başkan Züber Akgöl, Yönetim 
Kurulu Sayman Üyesi Bahattin Şahin ve TMMOB Genel 
Sekreteri Dersim Gül bulundu.
28 Temmuz 2016 Perşembe
• TMMOB 44. Dönem 1. Denetleme Kurulu toplantısı 28 
Temmuz 2016 tarihinde TMMOB`de yapıldı. Toplantıya; 
TMMOB Yönetim Kurulu Sayman üyesi Bahattin Şahin, 
Denetleme Kurulu üyeleri Mustafa Asım Rasan, Asiye Ülkü 
Karaalioğlu, Taylan Kalender, Ramazan Tümen ile Muhasebe 
Görevlisi İhsan Aydın katıldı.
08 Ağustos 2016 Pazartesi  
• DİSK, KESK, TMMOB ve TTB, Cumhuriyet Halk Partisi’ni 
ziyaret ederek CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile 
görüştü. Görüşmede; kamuda, üniversitelerdeki görevden 
almaların demokrat kimliği bilinen üyeleri kapsayacak şekilde 
cadı avına dönüşmesi ve şehir içindeki askeri alanların 
taşınması ya da kaldırılması sonrası arazilerinin ranta açılması 
konusundaki kaygılar dile getirildi. Ayrıca, ülkenin içinden 
geçtiği derin krizin çözümünün OHAL uygulamasında 
değil, "demokrasi"de olduğu vurgulandı. CHP Genel Başkan 
Yardımcıları Veli Ağbaba, Çetin Osman Budak ve Genel 
Sekreter Kamil Okyay Sındır’ın bulunduğu görüşmeye, DİSK 
Başkanı Kani Beko, KESK Eş Başkanı Lami Özgen, TMMOB 
Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz ve Yönetim Kurulu 
Sayman Üyesi Bahattin Şahin ile TTB Merkez Konseyi Başkanı 
Raşit Tükel katıldı.
• TMMOB Oda Sekreterleri (Yazman Üyeler) toplantısı 
gerçekleştirildi. TMMOB'de yapılan toplantıda; genel durum 
değerlendirmesi yapıldı. Toplantıya; Dersim Gül (TMMOB 
Genel  Sekreteri), Eren  Şahiner (TMMOB Teknik 
Görevlisi), Oktay Dursun (BMO), Tülay Koç (ÇMO), Hüseyin 
Önder (EMO), Nurhak Tatar (FMO), Mustafa Erdoğan 
(HKMO), Ömer Sencar (İÇMİMO), Bahattin Sarı  (İMO), 
Fikret Kemal Yıldırım (İMO), Deniz Işık Gündüz (JMO), Halil 
Kavak (KMO), Yunus Yener (MMO), Ahmet İrfan Türkkolu 
(METMALZMO), Hüseyin G. Çankaya (ŞPO) ve Murat  
Aslan (ZMO) katıldı.
09 Ağustos 2016 Salı  
• TMMOB Çevre Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu 
Başkanı Baran Bozoğlu ve II. Başkan Zeyneti Bayri Ünal 
TMMOB’yi ziyaret etti. Ziyarette TMMOB Yönetim Kurulu 
Başkanı Emin Koramaz, Sayman Bahattin Şahin ve Genel 
Sekreter Dersim Gül hazır bulundu.
10 Ağustos 2016 Çarşamba
• Ankara'da 10 Ekim'de yaşanan katliamda hayatını 
kaybedenler için TMMOB, KESK, DİSK ve TTB’nin de 
aralarında bulunduğu 10 Ekim bileşenleri, 10 Ekim Barış ve 
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Dayanışma Derneği ve milletvekillerinden oluşan kitle Tren 
Garı önünde anma etkinliği düzenledi.   
• İç Mimarlar Odası Yönetim Kurulu Başkanı Emrah Kaymak, 
Genel Sekreter Ömer Sencar, Sayman Naci Yalçın, Teknik 
Görevli Tuğçe Deniz, Oda çalışanı Erkan Arı TMMOB’yi 
ziyaret etti. Görüşmede, TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı 
Emin Koramaz, YK II. Başkanı Züber Akgöl ile TMMOB Genel 
Sekreteri Dersim Gül bulundu.
11 Ağustos 2016 Perşembe
• DİSK, KESK, TMMOB ve TTB’nin öncülüğünde bir araya 
gelen emek ve demokrasi güçleri, faşizme, darbelere ve OHAL’e 
karşı umudu, dayanışmayı ve mücadeleyi büyütmek için 
“Emek ve Demokrasi için Güç Birliği” oluşumunu Ankara’da 
düzenlenen bir basın  toplantısıyla kamuoyuna duyurdu. 
Emek ve demokrasi örgütlerinin başkanlarının katıldığı  basın 
toplantısında metni KESK Eş Başkanı Lami Özgen okudu.
12 Ağustos 2016 Cuma
• TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, LYS 
sonuçlarının açıklanması sonrası, mühendislik, mimarlık ve 
şehir plancılığı bölümünü kazanan öğrencilere yönelik bir 
mesaj yayımladı.
• TMMOB Yüksek Onur Kurulu toplantısı yapıldı. Toplantıya; 
Yusuf Bozkurt (Elektrik Mühendisleri Odası), Ahmet 
Göksoy (İnşaat Mühendisleri Odası), Zeki Arslan (Makina 
Mühendisleri Odası), Erkan Karakaya (Mimarlar Odası), Ümit 
Nevzat Uğurel (Şehir Plancıları Odası) katıldı.
• Tüm Yerel Yönetim Çalışanları Sendikası (Tüm Yerel-Sen) 
Genel Başkanı Cengiz Gülebay, Genel Mali Sekreter Arif 
Alel, Genel Hukuk ve Sözleşme Sekreteri Ahmet Kılınçoğlu, 
TMMOB’yi ziyaret etti. Görüşmede; TMMOB  Yönetim 
Kurulu Başkanı  Emin Koramaz, II. Başkan Züber Akgöl  ve 
Sayman Üye Bahattin Şahin bulundu.
• Ziraat Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Özden 
Güngör, Sayman Üye Hamdi Arpa, Yönetim Kurulu Üyesi 
Caner Aksakal, TMMOB’yi ziyaret etti. Görüşmede; TMMOB 
Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, II. Başkan Züber 
Akgöl, Sayman Üye Bahattin Şahin, Yürütme Kurulu üyeleri 
Ekrem Poyraz, Mehmet Besleme, Turhan Tuncer ve Yüksek 
Onur Kurulu Üyesi Zeki Arslan bulundu.
• TMMOB Yürütme Kurulu toplantısı yapıldı.
13 Ağustos 2016 Cumartesi
• TMMOB Yönetim Kurulu toplantısı yapıldı.
16 Ağustos 2016 Salı
• TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, kamu 
kurumlarında başlatılan soruşturmaların, görevden almaların, 
bu yapılarla ilgisi olmayan demokrat kesimlere de yönelmesi 
üzerine, konuya ilişkin olarak bir açıklama yaptı.
17 Ağustos 2016 Çarşamba
• TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, 17 
Ağustos depreminin yıldönümü dolayısıyla bir basın açıklaması 
yaptı.

 18 Ağustos 2016 Perşembe
• TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, 
Diyarbakır, Van, Elazığ'daki patlamalar üzerine bir basın 
açıklaması yaptı.
19 Ağustos 2016 Cuma
• TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, ard arda 
çıkarılan yasalar ve TBMM gündeminde bulunan Türkiye 
Varlık Fonu Kurulması ile Katma Değer Vergisi Kanununda 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi üzerine bir basın 
açıklaması yaptı.
21 Ağustos 2016 Pazar
• TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, 
Gaziantep'teki canlı bomba saldırısı üzerine bir açıklama yaptı.
• Varlık Fonu Yasası kapsamında özelleştirilmesi gündeme 
gelen ve özelleştirilmemesi için 219 haftadır önünde nöbet 
tutulan tarihi Haydarpaşa Garı için 21 Ağustos Pazar günü 
nöbeti TMMOB İstanbul İl Koordinasyonu (İKK) tuttu.
• DİSK, KESK, TMMOB ve TTB Ankara birimleri, 
Gaziantep'teki canlı bomba saldırısını protesto etmek için 
Yüksel Caddesi'nde bir basın açıklaması gerçekleştirdiler.
25 Ağustos 2016 Perşembe
• TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, Cerablus'a 
düzenlenen operasyon üzerine bir basın açıklaması yaptı.
26 Ağustos 2016 Cuma
• TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, 
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 
konvoyuna yönelik saldırı üzerine bir basın açıklaması yaptı.
• TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, art arda 
gerçekleşen terör saldırıları üzerine bir basın açıklaması yaptı.

• TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz ve 
II. Başkan Züber Akgöl, Harita ve Kadastro Mühendisleri 
Odası’nın Seferihisar’da gerçekleştirilen 15. Yaz Eğitim 
Kampı’na katıldı. Emin Koramaz, "Çalışma Yaşamında 
Örgütlülüğün Önemi" başlıklı oturumda DİSK Genel Sekreteri 
Arzu Çerkezoğlu ile beraber konuşmacı olarak yer aldı.
28 Ağustos 2016 Pazar
• TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz ve II. 
Başkan Züber Akgöl, Makina Mühendisleri Odası’nın Balıkesir 
Edremit Akçay’da gerçekleştirilen öğrenci üye kampına katıldı. 
Emin Koramaz, “Dünden Bugüne TMMOB Mücadelesi” 
konulu panelde 38-43. Dönem Yönetim Kurulu Başkanı 
Mehmet Soğancı ile beraber konuşmacı olarak yer aldı.
31 Ağustos 2016 Çarşamba
• TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, 1 Eylül 
Dünya Barış Günü dolayısıyla bir açıklama yaptı.
• TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz ve II. 
Başkan Züber Akgöl, Peyzaj Mimarları Odası’nın Göreme’de 
gerçekleştirilen PMOGenç Yaz Kampı’nı ziyaret ederek, 
öğrencilerle TMMOB tarihi, ilkeleri ve çalışmaları ile ilgili 
sohbet etti.
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