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02 Eylül 2016 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu 
toplantısında;

“TMMOB Cerattepe Raporu“ hazırlayarak takipçisi olduğumuz 
sürece ilişkin Trabzon Valisi Yavuz Yücel’in basına yansıyan 
“Bakır üretiminin artırılmasının önündeki tüm engellerin 
kafasını koparacağız” sözlerinin tehdit içermesinin yanında 
yargılamayı etkilemeye matuf olduğu değerlendirilerek konu 
hakkında suç duyurusunda bulunulmasına ve konu hakkında 
kamuya yerinde  bilgi verilmesi için Cemalettin Küçük’ün ve 
Trabzon İl Koordinasyon Kurulu’nun görevlendirilmesine,

TMMOB Denetleme Kurulu'nun talebi doğrultusunda, 12 
Kasım 2016 tarihinde TMMOB Denetleme Kurulu Üyeleri 
ile Oda Denetleme Kurulu Üyeleri ve Saymanları ortak 
toplantısının yapılmasına, toplantı organizasyonu ve gerekli 
harcamalar yapmak konusunda Yürütme Kurulu'na yetki 
verilmesine,

23 Eylül 2016 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu 
toplantısında;

13-14 Ekim 2016 tarihlerinde Stockholm-İsveç’de 
gerçekleştirilecek olan FEANI (Avrupa Ulusal Mühendislik 
Birlikleri Federasyonu) Genel Kuruluna katılarak Birliğimizi 
temsil etmesi için Müfit GÜLGEÇ’in (Makina MO) 
görevlendirilmesine,

TMMOB Yüksek Onur Kurulu'nun talebi doğrultusunda 
5 Kasım 2016 tarihinde TMMOB Onur Kurulu üyeleri ile 
Oda Onur Kurulu üyeleri ortak toplpantısının yapılmasına, 
toplantı organizasyonu ve gerekli harcamalar yapmak 
konusunda Yürütme Kurulu'na yetki verilmesine,

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

15 Ekim 2016 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu 
toplantısında;

Birliğimiz “Genel Sekreter Yardımcısı“ kadrosuna İnşaat 
Mühendisleri Odası üyesi Gülsüm Sönmez'in (Sicil No: 
36742), “Teknik Görevli” kadrosuna Gıda Mühendisleri 
Odası üyesi Sezgin Çalışkan’ın (Sicil No: 16828) atanmasına, 
ücretinin belirlenmesi için Yürütme Kurulu'na yetki 
verilmesine,

Ordu ili Fatsa, Ünye ilçesi Bahçeler Mahallesi mevkiindeki 
ALTINTEPE MADENCİLİK SAN. VE TİC. A.Ş. tarafından 
yapılması planlanan YARMA AÇMA VE SONDAJ 
YÖNTEMİYLE MADEN ARAMA PROJESİ projesi 
ile ilgili olarak Ordu Valiliğince verilen “Çevresel Etki 
Değerlendirmesi Gerekli Değildir” kararına karşı hukuki 
işlemlerin başlatılmasına,

KARAR VERİLDİ.
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“10 Ekim Ankara Katliamı”nın birinci yıldönümünde Gar 
önünde yapılmak istenen anma etkinliği polisin müdahalesi 
yüzünden yapılamadı. 10 Ekim’de canlı bombalara izin veren 
emniyet güçleri, bir yıl sonra anma etkinliğine geçit vermedi.
Türkiye’deki en büyük katliam olan 10 Ekim katliamının birinci 
yıldönümünde hayatını kaybedenleri anmak için Ankara Tren 
Garı’na gitmek isteyenlerin önü TOMA’larla kesildi,  Tren 
Garı’na tüm geçiş yolları kapatıldı. Saat 09.00’dan itibaren 
çeşitli yollardan Gar’a ulaşmak isteyenlere izin verilmedi, polis 
alana girmek isteyenlere gaz ve plastik mermiyle saldırdı.

Sadece katliamda yaşamını yitirenlerin ailelerinin alana 
alınacağını bildiren emniyet görevlileri ile katliam anmasına 
katılmak isteyenler arasındaki tartışmalar uzun süre devam etti. 
Polisin katliamda yaralanan yurttaşları dahi alana almaması 
dikkat çekti.
Saldırıların ardından aralarında CHP ve HDP milletvekillerinin 
bulunduğu grup alana girdi. Gar önüne girişine izin verilen 
sınırlı sayıda aile ise katliamda yaşamını yitirenler anısına saldırı 
noktasına karanfiller bıraktı.
Alana alınmayanlar ise Büyükşehir Belediyesi önünde 
katliamın gerçekleştiği saat 10.04’te hayatını kaybedenler için 
saygı duruşunda bulundular. Burada TMMOB Genel Sekreteri 
Dersim Gül, bir açıklamada yaparak anma etkinliğine izin 
verilmemesini kınadı. Bu açıklama sonrası polis tekrar gaz ve 
plastik mermi ile saldırdı ve gözaltına alınanlar oldu.
“10 Ekim Emek, Barış, Demokrasi Mitingi”nin çağrıcıları DİSK, 
KESK, TMMOB ve TTB ile 10 Ekim Barış Dayanışma Derneği 
temsilcileri ise Gençlik Parkı önünde açıklama yapabildiler.

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, AKP’nin 
mitinglerine alanlar açıkken, katliamda yaşamını yitirenlerin 
yakınlarına Gar önünün kapatıldığını belirterek, polis 
saldırısına tepki gösterdi. Koramaz, katliamın hesabının 
mutlaka sorulacağını ifade etti.

KESK Genel Başkanı Lami Özgen ise, “Bize kurum temsilcileriyle 
sembolik anma yapın diyorlar. Bizim sembolik anmada yerimiz 
yok. Biz emek demokrasi güçleri olarak oraya gideriz. Biz 
Ankara’da barış talebini haykırmak istedik. Bundan dolayı 
katledildik. Barış talebini sürdürmeye devam edeceğiz” dedi.  

Katliamda yaşamını yitiren Dicle Deli’nin babası Faik Deli ise, 
“1 yıl önce bombaların içimizde patlamasına izin veren zihniyet, 
barikatla bugün bizi engelliyor. Bu önlemler o gün alınsaydı 
bu katliam olmayacaktı. Bu alan valiye ve bürokrasiye açık, 
çocuklarını kaybedenlere kapalı” diye konuştu.

Polisin engellemelerine rağmen Atatürk Bulvarı üzerinden 
Kızılay’a gelenler Yüksel Caddesi’nde buluşarak burada bir 
açıklama yaptılar. 10 Ekim Barış Dayanışma Derneği Başkanı 
Mehtap Sakinci Coşgun, anma etkinliğine izin verilmemesini 
kınayarak, “Bizim için adalet gelmedikçe, bu ülkede kimse 
için adalet gerçekleşemeyecektir” dedi. Daha sonra 10 Ekim 
mitingine katılan siyasi parti temsilcileri de birer konuşma 
yaptılar.

10 EKİM’İN YILDÖNÜMÜNDE: KATLİAM SERBEST, ANMAK YASAK
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DİSK, KESK, TMMOB ve TTB’nin çağrısıyla 10 Ekim 2015’te 
“Emek, Barış, Demokrasi Mitingi” için toplanılan Tren Garı’nda 
gerçekleşen 101 kişinin hayatını kaybettiği canlı bomba saldırısının 
birinci yıldönümünde dört örgüt ve 10 Ekim Barış ve Dayanışma 
Derneği tarafından çeşitli anma etkinlikleri düzenlendi.

İlk olarak 9 Ekim Pazar günü katliamda hayatını kaybedenleri 
anmak üzere Karşıyaka Mezarlığı’nda buluşuldu. Katliamda 
hayatını kaybedenlerin aileleri, yaralananlar, siyasi parti, 
demokratik kitle örgütü ile emek ve meslek örgütlerinin katıldığı 
anma programı saygı duruşu ile başladı. Ailelerin söz aldığı anmada, 
“Katillerden hesap sorulacağı” yinelendi. Konuşmaların ardından, 
İdil Güneyi, Korkmaz Tedik, Ali Kitapçı, Uygar Çoşkun ve Sevgi 
Öztekin’in mezarları başında anma yapıldı.

“Birinci Yılında 10 Ekim’in Ardından”

Mezarlık anması sonrası TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası 
Teoman Öztürk Salonu’nda “Birinci Yılında 10 Ekim’in Ardından” 
paneli düzenlendi.

10 Ekim Barış ve Dayanışma Derneği Başkanı Mehtap Sakinci 
Çoşgun panelin açılışında yaptığı konuşmada, 10 Ekim 2015’in bu 
ülkenin kaderini etkileyen bir süreci beraberinde getirdiğini ifade 
ederek, “Biz bir yıldır bu ülkenin kana doymadığını, bu ülkede 
insan canının ne kadar ucuz olduğunu öğrendik” dedi.

Mitingin çağrıcı örgütleri DİSK, KESK, TMMOB ve TTB adına 
konuşan TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Raşit Tükel de, 

“10 Ekim’den bu yana dört bir yanımızda bombalar patlatıldı, 
katliamlar yaşandı. Ama tüm bunlar bizi emek, barış, demokrasi 
mücadelemizden vazgeçiremeyecek, mücadelemiz artarak sürecek” 
diye konuştu.

Davanın avukatlarından Pınar Akdemir de hukuki süreç hakkında 
bilgi verdi.

Katliamda hayatını kaybeden Dicle Deli’nin babası Faik Deli ise, 
“Ne bombaları, ne tomaları, ne silahları, ne katliamları bizim 
inancımızı, mücadelemizi geriletemeyecek” dedi.

Katliamda ağır yaralanan ve bir yıldır tedavisi süren Cihan Andiç’in 
babası Ahmet Andiç de katliamda yaralananların anısına yaptığı 
konuşmada, mücadelenin ve dayanışmanın önemini vurguladı.

Panel verilen aranın ardından forum bölümüyle devam etti. 
Etkinliğin bu bölümünde de 10 Ekim’de hayatının kaybedenlerin 
aileleri, yaralananlar söz alarak duygu ve düşüncelerini dile getirdi.

“Unuttuğun Kadar Suçlusun, Unutma”

10 Ekim Ankara Katliamı birinci yıldönümü etkinlikleri 
kapsamında, 10 Ekim saat 13.00’de çeşitli gazeteci ve alanda 
bulunanların çektiği fotoğraflardan oluşan “Unuttuğun Kadar 
Suçlusun, Unutma. Ankara Katliamını Unutma” fotoğraf sergisi 
Çankaya Belediyesi sergi salonunda açıldı.

10 EKİM ANKARA KATLİAMININ YILDÖNÜMÜNDE 
“UNUTMAYACAĞIZ, UNUTTURMAYACAĞIZ”
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ADANA

KESK, DISK, TTB ve TMMOB Adana Bileşenleri, 
Demokrasi ve Barış Anıtı önünde  ortak bir basın açıklaması 
yaptı.

ANTALYA

Antalya Emek ve Demokrasi Güçleri, Cumhuriyet 
Meydanı’nda   bir basın açıklaması gerçekleştirdi.

BODRUM

KESK, DISK, TTB ve TMMOB Bodrum Bileşenleri; saat  
Barış Meydanı’nda  bir basın açıklaması yaptı. 

BURSA

TMMOB, KESK, DİSK ve TTB Bursa Bileşenleri, ortak bir  
basın açıklamasıyla Bursa Akademik Odalar Birliği toplantı 
salonunda anma etkinliği gerçekleştirdil. 

DENİZLİ

Denizli İl Koordinasyon Kurulu bir basın açıklaması yaptı.

DİYARBAKIR

TMMOB, KESK, DİSK ve TTB Diyarbakır Bileşenleri, 9 
Ekim 2016 tarihinde saat 14.00’te Yeni Köy Mezarlığı cami 
önünde buluşarak 10 Ekim şehitlerini ziyaret ettiler. 10 
Ekim 2016 tarihindeyse saat 19.00’da Sümerpark resepsiyon 
salonunda anma etkinliği düzendi.

10 EKİM KATLİAMININ YILDÖNÜMÜNDE 
KENTLERDE ANMALAR GERÇEKLEŞTİRİLDİ

10 Ekim Ankara Katliamı’nın birinci yıldönümündeTürkiye’nin çeşitli kentlerinde anma etkinlikleri düzenlendi.
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EDİRNE

KESK-DİSK-TMMOB-TTB Edirne Bileşenleri  ortak bir basın 
toplantısı düzenledi.

ESKİŞEHİR

Eskişehir Emek ve Demokrasi Güçleri, 10 Ekim katliamında 
kaybedilen barış güvercinlerini kitlesel bir basın açıklaması 
ile andı.

GAZİANTEP

TMMOB-DİSK-KESK-TTB Gaziantep Bileşenleri Gaziantep 
DİSK Bölge Temsilciliği binasında ortak bir basın açıklaması 
yaptı. 

HAKKARİ

TMMOB, KESK ve DİSK Hakkari Bileşenleri 10 Ekim’in 
yıldönümü dolayısıyla ortak basın açıklaması ve anma etkinliği 
düzenledi.

İSTANBUL

İstanbul Emek ve Demokrasi Bileşenleri, anma etkinliğini 
Kadıköy Beşiktaş İskelesi’nde binlerce kişinin katılımıyla 
gerçekleştirdi. 

İZMİR

İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri, katliamda yaşamını 
yitirenleri, Doğançay Mezarlığında, 10.04’te mezarları 
başında andı. Ayrıca, Alsancak Kıbrıs Şehitleri Caddesi’nde 
bulunan Türkan Saylan Kültür Merkezi önünde kitlesel basın 
açıklaması yapıldı.
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KIRKLARELİ

Kırklareli Emek ve Demokrasi Platformu (KESK-TMMOB-
TTB), kitlesel basın açıklaması, saygı duruşu ve kırmızı 
karanfillerin bırakılmasıyla 10 Ekim Katliamı’nın birinci 
yıldönümünü andı.

KOCAELİ

Kocaeli Emek ve Dayanışma Platformu da, bir anma 
programı düzenledi. Katliamda hayatını kaybedenler için 
saygı duruşunda bulunulmasıyla başlayan anmada, salonun 
duvarlarına Ankara'da hayatını kaybedenlerin fotografları 
asıldı ve karanfiller bırakıldı. Anma, sivil toplum örgütleri ve 
siyasi parti yöneticilerinin konuşmaları, sinevizyon ve forum 
ile son buldu.

MALATYA

Malatya İl Koordinasyon Kurulu, 10 Ekim katliamını MMO 
İl Temsilciliği’nde bir basın açıklamasıyla andı.

MUĞLA

TMMOB, KESK, DİSK ve TTB Muğla Bileşenleri, 10 Ekim 
Ankara katliamının yıldönümünde emek, demokrasi ve barış 
mücadelesinde yaşamını yitiren canları saat Muğla Sınırsızlık 
Meydanı’nda andı.

SAMSUN

TMMOB, KESK, DİSK, TTB Samsun Bileşenleri tarafından 
Süleymaniye Geçiti’nde basın açıklaması düzenlendi. Daha 
somra EMO Konferans Salonu'nda “10 Ekim Katliamı 
Belgesel Gösterimi” gerçekleştirildi. Şiir ve müzik dinletisinin 
ardından katliamı yaşayanların konuşmaları sonrası etkinlik 
sona erdi.
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10 EKİM KATLİAMININ 11. AYI…
10 Ekim Ankara Katliamı’nın 11. ayında, katliamın yaşandığı 
saatte Tren Garı önünde anma etkinliği düzenlendi. Katliam-
da hayatını kaybedenler için saygı duruşu ile başlayan anma 
etkinliğinde hayatını kaybedenlerin fotoğrafları taşındı, barış 
ve kardeşlik sloganları atıldı.

Eylemde ilk sözü 10 Ekim Barış ve Dayanışma Derneği 
Başkanı Mehtap Coşgun aldı. Coşgun, barış mücadelesini 
büyütmek için katliamın birinci yılında ve 7 Kasım’daki ilk 
duruşmada barış isteyen, katliamın hesabını sormak isteyen 
herkesi sokağa ve davanın takipçisi olmaya çağırdı.

Bugün ülke tarihinin gördüğü en büyük katliamın birinci 
yıldönümü. 101 yol arkadaşımız emek, barış ve demokrasi 
mücadelesi için canlarını siper edeli tam bir yıl oluyor. An-
nelerimiz, babalarımız, kardeşlerimiz, sevgililerimiz Ankara 
Tren Garı önünde saat 10.04’de İslamcı terör saldırısında 
hayatlarını kaybedeli tam bir yıl oluyor.

Katliamın üzerinden geçen zamanda, tüm canlarımızı anmak, 
aileleri ile acılarını paylaşmak, gericiliğe ve faşizme karşı 
direnmek için o kanlı meydandaydık. Bizim adalet ve barış 
isteğimizi bu bir yıl boyunca görmezden gelenler, yol arkadaş-
larımızın katledilmesine, yüzlercesinin yaralanmasına engel 
olmayanlar, bugün yine bizim acılarımızla alay ettiler. Emek, 
barış ve demokrasi için ülkenin dört bir yanından Ankara 
meydanlarına gelen arkadaşlarımızın, insanca bir yaşam için 
olan taleplerini bugün de görmezden geldiler.

Günlerdir, kaybettiğimiz canları anmak için, ülkemizin her 
yerinde anmalar yapılıyor. Halkımız evlatlarının acısını paylaş-
mak için sokağa çıkıyor. Yanımızda yürüyen arkadaşlarımızın 
acısını paylaşma isteğimiz yine orantısız şiddetle, gazla, copla 
saldırıya uğruyor.

15 Temmuz kanlı darbe girişiminin ardından, kendi diktası 
uğruna ülkeyi hem içeride hem dışarıda savaşa sürükleyen 

zihniyet, faşizmin tüm uygulamalarını devreye sokarak hal-
kımıza yılgınlık ve korku salmaya çalışıyor. TIR’larla yapılan 
silah sevkıyatları, sokağa çıkma yasakları, savaş çığırtkanlık-
ları eşliğinde sürdürülen süreç ülkemizde onlarca katliama 
ve binlerce ölüme yol açtı. Ülkemizin içine sokulduğu savaş 
atmosferi ve sivil darbe ortamının faturası yine emekçilere, 
ezilenlere kesildi. KHK’lar ile yürütülen fiili başkanlık sis-
teminde ve Olağanüstü Hal’de toplumsal muhalefetin tüm 
kesimlerine karşı büyük ve acımasız bir cadı avı başlatıldı.

Bu cadı avının, tahammülsüzlüğün ve acımasızlığın son ör-
neğini bugün Ankara’da gördük. İktidarın acılarımızdan ve 
öfkemizden duyduğu korku bir kez daha gözler önüne serildi. 
Gar meydanında 10 Ekim Katliamı’nda hayatını kaybeden 
canlarımızı anmak isteyen içinde oda ve sendika yöneticile-
rimizin de bulunduğu 70’den fazla arkadaşımız darp edilerek 
gözaltına alındı. Bu ülkenin emekçileri, işçileri, doktorları, 
mühendisleri olan bizler, hem kaybettiğimiz canların hem 
de gözaltına alınan tüm arkadaşlarımızın hesabını soracağız!

Meslek odalarımızın, sendikalarımızın yöneticileri ve üyeleri-
nin, katliamda yaralanan yol arkadaşlarımızın ve kaybettiğimiz 
canlarımızın ailelilerinin insafsızca gözaltına alınması kabul 
edilemez. Bugün gözaltına alınan bütün arkadaşlarımız, bir an 
önce serbest bırakılmalıdır. Arkadaşlarımıza ve henüz yüreği 
soğumayan ailelere yapılan bu saldırıyı kınıyoruz! Gözaltılar 
bir an önce serbest bırakılmalıdır.

Bizler, AKP ve saray rejiminin dayattığı bu terör ve korku orta-
mına dün teslim olmadığımız gibi bugün de teslim olmayacağız 
ve insanca bir yaşam için sürdürdüğümüz mücadeleden bir 
adım dahi geri atmayacağız! Sokakları bir an olsun gericiliğe 
ve faşizme teslim etmeyeceğiz!

DİSK Ankara Bölge Temsilciliği
KESK Ankara Şubeler Platformu
TMMOB Ankara İl Koordinasyon Kurulu
TTB Ankara Tabip Odası

KATLİAM SERBEST, ANMAK YASAK
DİSK, KESK, TMMOB ve TTB Ankara birimleri, 10 Ekim katliamının birinci yıldönümünde anma etkinliklerine izin 
verilmemesi ve Gar önünde yapılan müdahale üzerine akşam saatlerinde TMMOB’de bir basın toplantısı düzenledi.

Toplantıya İMO Ankara Şube Başkanı Selim Tulumtaş ve Mimarlar Odası Ankara Şube Yönetim Kurulu üyesi Ayşen Gül 
Şimşek de katıldı. Ortak metni TMMOB Ankara İKK Sekreteri Özgür Topçu okudu.
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15 Temmuz kanlı darbe girişiminin bastırılmasının ardından 
ülkemiz AKP eli ile yeni bir baskı dönemi içerisine sokuldu.

Siyasi iktidarın belirgin özelliği olan muhalefeti sindirmek ve 
yok etmeye çalışmak darbe girişimi ardından hız kesmeden 
devam ediyor.

Yıllardır iktidar ortaklığı yapan AKP ve Cemaate karşı muhalif 
olan kesimler OHAL kapsamında ardı ardına çıkarılan KHK’lar 
ile hedef tahtasına oturtuldu. Son olarak 672 sayılı KHK ile 
emeği, barışı, demokrasiyi ve laikliği savunan kamu çalışanları 
görevlerinden alındı.

Bi l imi  ve demokras iy i  savunan akademisyenler in 
üniversitelerden tasfiye edilmesi AKP zihniyetinin demokrasi 
ile arasındaki çelişkiyi ortaya koymaya yetmektedir.

Hiçbir gerekçe göstermeksizin hukuksuzca gerçekleşen 

Eğitim öğretim yılının başlamasının arifesinde, 1 Eylül gece 
yarısı çıkarılan 672 sayılı KHK ile 28 bini MEB bünyesinde 
olmak üzere, 50 bini aşkın kamu emekçisi ile onlarca 
akademisyen hukukun en temel ölçüsü olan savunma hakkı 
bile tanınmadan ihraç edilmesinin üzerinden hafta geçmeden 
bu kez de 11 bin 285 öğretmen, iktidar ve siyasal uzantılarının 
darbe fırsatçılığı sonucunda açığa alınmıştır.

8 Eylül tarihinde, Başbakanın talimatını alan mülki amirlerin 
yandaş sendika işbirliği ile hazırladığı listelerle eğitim 
emekçilerinin açığa alınmasının, eğitim emekçilerinin örgütlü 
mücadelesini dağıtmayı hedeflediği açıktır.

Bunun yanında Darbe sonrası ilan edilen OHAL rejiminin 
puslu havasından yararlanarak Türkiye’nin demokrasi, emek 
ve barış yanlısı akademik geleneği ile hesaplaşmak isteyen 
AKP iktidarı, adları Türkiye’nin emek, barış ve demokrasi 
mücadelesi ile anılan bilim insanlarını, akademisyenleri ihraç 
ederek üniversiteden uzaklaştırdı.

Hükümet, yandaş medya ve yandaş sendikanın işbirliği ile 
oluşturulan açıkça iftira niteliği taşıyan suçlama ve hedef 
göstermeler sonucunda gerçekleştirilen açığa almalar, açık bir 
“yargısız infazdır ve hiçbir yasal hukuki dayanağı bulunmadığı 
gibi, emekçilerin Anayasa ve uluslararası sözleşmelerle 
teminat altına alınmış temel haklarına aykırıdır.

AKP iktidarı, yıllardır eğitimin dinselleştirilmesine, 
ticarileştirilmesine, cinsiyetçi ve ayrımcı politikalarına 

KHK’LAR İLE BAŞLATILAN CADI AVINA ACİLEN SON VERİLMELİDİR

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, KHK’lar ile hukuksuzca haklarında işlem yapılan kamu çalışanlarına 
ilişkin 5 Eylül 2016 tarihinde bir basın açıklaması yaptı.

görevden almalar ve diğer işlemlerin ne anlama geldiğini bizler 
çok iyi biliyoruz. Diktatörlüğe asla teslim olmayacağız.

Darbeye karşı mücadele adı altında demokrasiye darbe vuran 
ve muhalif avına çıkan siyasi iktidar hukuksuzluklara bir an 
önce son vermelidir.

Aralarında üyelerimizin de bulunduğu kamu çalışanlarının 
görevlerinden alınmasını şiddetle kınıyor ve kabul etmiyoruz.

KHK’lar ile hukuksuzca haklarında işlem yapılan kamu 
çalışanları derhal görevlerine iade edilmeli ve bu yanlıştan bir 
an önce geri dönülmelidir.

KHK’lar ile başlatılan cadı avına acilen son verilmelidir.

Emin Koramaz
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

direnen, laik-bilimsel-demokratik ve anadilinde eğitimi 
savunan, emek, barış ve demokrasi mücadelesi yürüten eğitim 
emekçilerinden intikam alırcasına hareket etmekte ve bu 
operasyonla tüm emekçilere gözdağı vermektedir.

Açıkça belirtelim ki, savunmasız, gerekçesiz, öznel kriterlerle, 
AKP muhbirlerinin ifadeleriyle, muhalif eğitim emekçilerinin 
“terörle iç içe” gibi oldukça muğlak bir suçlamayla açığa 
alınmasını kabul etmiyoruz, etmeyeceğiz.

Emekçilerin uzun yıllar süren mücadeleleri ile elde ettikleri 
hakları, evrensel hukuku, temel hak ve özgürlükleri yok 
sayarak; özellikle sendikal hakları, toplu eylem hakkını, 
zorlama yorumlarla suç olarak değerlendirerek gerçekleştirilen 
bu operasyon, ülke çapında açık bir dikta rejimine doğru 
gidildiğinin somut kanıtıdır.

Devleti ve eğitim sistemini kendi siyasal-ideolojik çıkarları 
doğrultusunda yeniden yapılandırmak isteyenler, karşılarında 
hiçbir örgütlü güç istemedikleri için tamamen siyasal bir 
operasyon gerçekleştirmişlerdir. Hükümet kendisine muhalif 
herkesi “terör suçu” ile ilişkilendirerek kamuoyu desteğini 
arkasına almaya çalışmakta, kendi işledikleri suçun üzerini 
örtmek istemektedir.

Etnik ve siyasal kimliklere göre yapılan fişlemeler, sendikal 
aidiyetler, ihbarlar, sendikal husumet üzerinden eğitim 
emekçilerinin örgütlü mücadelesinin hedef alındığı ortadadır. 
Attıkları her adımda, aldıkları her kararda siyasi tasarruflar 

DİSK-KESK-TMMOB-TTB: CADI AVI İLE GÖREVDEN ALINAN EĞİTİM EMEKÇİLERİ 
DERHAL GÖREVLERİNE İADE EDİLMELİDİR

DİSK, KESK, TMMOB ve TTB; açığa alınan, ihraç edilen kamu emekçileri ile ilgili 11 Eylül 2016 tarihinde ortak bir 
basın açıklaması yaptı.
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12 Eylül askeri darbesi üzerinden 36 yıl geçti. Emperyalizmin 
desteği ile emek, demokrasi ve halk düşmanlığı temelinde 
gerçekleştirilen; kapitalizmin neoliberal dayatmalarını ülkemize 
birinci elden sokan bu darbenin zihniyeti halen devam ediyor.

Darbenin ardından yapılan antidemokratik anayasa ve 
kurumlar ile emek düşmanı, sermaye yanlısı düzenlemelerin ve 
dinci gericiliğin yaygınlaştırılması uygulamaları , AKP iktidarı 
döneminde doruğa ulaşmıştır. Serbestleştirme, özelleştirme, 
sanayisizleştirme, tarımın tasfiyesi, esnek, güvencesiz, taşeron 
çalışma biçimleri, sendikasızlaştırma, eğitim ve sağlık alanlarında 
yürütülen neoliberal “dönüşüm” operasyonları ile ülkemiz ve 
halkımız yerli-yabancı sermaye güçlerinin sınırsız ve dizginsiz 
sömürüsüne terk edilmiştir.

12 Eylül faşist darbesinin halk düşmanı uygulamaları bugün 
halen kendini göstermektedir. Darbenin darağaçlarında, 
cezaevlerinde, sokaklarda gerçekleştirdiği katliam ve baskı 
bugün AKP eliyle sürdürülmektedir.

Bugün, 15 Temmuz kanlı darbe girişiminin ardından, AKP'nin 
sivil ve fiili darbesi ülkemizde taze yaralar açmaktadır. Ülkemiz 
Kanun Hükmünde Kararnameler ile yönetilir hale gelmiş, 
bir gecede binlerce insanın hayatı haksız ve hukuksuz olarak 
karartılmıştır. Darbeye ve Cemaate muhalif olan; ilerici, 
aydınlık beyinli akademisyenlerin, öğretmenlerin, doktorların, 
mühendis, mimar ve şehir plancılarının karşı karşıya olduğu 
tehlike korkutucu boyutlara ulaşmıştır. Sudan sebeplerle terörle 
ilişkilendirilen kamu görevlilerinin uğradıkları haksızlıklar, darbe 

zihniyetinin devam ettiğinin ve büyüdüğünün en büyük kanıtıdır.

Belediyelere atanan kayyımlar, halkın kendini yönetme iradesine 
yani demokrasiye vurulan en büyük darbelerden biridir. İşte bu 
yüzden;15 Temmuz'da darbenin püskürtüldüğü doğru ancak 
demokrasinin kazandığını söylemek baştan aşağı yanlıştır. Halkın 
seçme seçilme hakkının gaspedilmesi kabul edilemez.

İçerisinde bulunduğumuz OHAL ülkemizin içinde bulunduğu 
yönetsel krizin göstergesidir. OHAL uygulamaları, tıpkı 12 
Eylül döneminde olduğu gibi halklarımızın temel hak ve 
özgürlüklerine el koyulması anlamını taşımaktadır.

Ülkemizin aydınlık geleceğinin gerici, dinci faşizm tarafından 
karartıldığı, patlayan onlarca bomba ile halkımızın yaşam 
hakkına ket vurulduğu bir dönemden geçmekteyiz. İnsanca 
yaşanacak bir Türkiye umudumuz, tüm bu kara bulutlara rağmen 
gücünü korumaktadır. Bilimin, aydınlığın, emeğin, laikliğin ve 
bağımsızlığın kazanılması; darbelerin ve darbecilerin hesabının 
verildiği bir Türkiye için mücadelemiz sürecektir

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği bilimsel-teknik mesleki 
gerekliliklere, örgütlülüklerimize ve tüm halkımıza yönelik 
saldırılara karşı; eşit, özgür, demokratik, laik, tam bağımsız, barış 
içinde bir Türkiye'yi savunmaya devam edecektir.

Askeri ve sivil darbeciler yenilecek emekçi halklarımız 
kazanacaktır!

Emin Koramaz
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

DARBE ZİHNİYETİ 36 YILDIR SÜRÜYOR!
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz 12 Eylül darbesinin yıldönümü dolayısıyla bir basın açıklaması yaptı.

ÖYP’LİLERİN İŞ GÜVENCELERİ VE HAK KAYIPLARI İADE EDİLMELİDİR!

15 Temmuz’un ardından, çıkarılan KHK ile statüleri 
değiştirilerek, iş güvenceleri ortadan kaldıran Öğretim Üyesi 
Yetiştirme Programı kapsamında çalışan araştırma görevlileri 
Ankara’da bir basın açıklaması düzenledi.

ÖYP Ankara İnisiyatifi, Ankara Tabipler Odası, Çağdaş 
Hukukçular Derneği, ODTÜ Öğretim Elemanları Derneği, 
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği ve Üniversite 
Konseyleri Derneği temsilcilerinin katıldığı, Mülkiyeliler 

Birliği’nde düzenlenen basın açıklamasında, 15 bin 
araştırma görevlisinin AKP kararnamesi yüzünden iş 
güvencesiz kaldıkları vurgulandı. Toplantıya TMMOB 
adına Teknik Görevli Eren Şahiner katıldı.

Yapılan basın açıklamasında, KHK ile iş güvencesi 
elinden alınan ve geleceği bir gecede değiştirilen tüm 
araştırma görevlilerinin bu duruma karşı mücadele edeceği 
vurgulandı.

üzerinden hareket edenler, hukuk önünde er ya da geç hesap 
vereceklerini bilmelidirler.

Başta eğitim ve bilim emekçileri olmak üzere, tüm kamu 
çalışanları, işçiler, hekimler, mimar ve mühendisler bu tür 
saldırıları ve örgütlü mücadeleyi dağıtma amaçlı siyasal 
operasyonları boşa çıkartacak köklü bir mücadele geleneğine 
sahiptirler. Kamudan hukuksuz bir şekilde ihraç edilen ve 
açığa alınan bütün kamu emekçileri görevlerine iade edilmeli, 
örgütlü yapılara, sendika ve meslek odalarına yönelik bu 
haksız ve pervasız saldırılar, derhal durdurulmalıdır.

DİSK, KESK, TMMOB ve TTB olarak, nereden ve kimden 
gelirse gelsin, başta eğitim emekçileri olmak üzere tüm kamu 
emekçilerinin örgütlü mücadelesini ve iş güvencesini hedef 
alan, iktidarın baskıcı ve antidemokratik uygulamalarına 
zemin hazırlayan her türlü yasa dışı girişim ve saldırının 
karşısında duracağımızı, hukuksuz bir şekilde açığa alınan 
tüm eğitim emekçileriyle birlikte olduğumuzu kamuoyuna 
ilan ederiz.

DİSK - KESK - TMMOB - TTB
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Siyasi İktidar, Hayatın Sesi kanalına RTÜK aracılığıyla bir 
süredir uyguladığı para cezaları ve idari cezalardan sonra 
şimdi de kanalı Türksat yayınından çıkartmıştır.

Hayatın Sesi ve diğer televizyon kanallarının yayının OHAL 
kapsamında KHK’lara dayandırılarak Başbakanlık emri ile 
Türksat yayınından çıkartılması kabul edilemez.

Ülkemiz, 15 Temmuz kanlı darbe girişimi ile kaosa sürüklenmek 
istenmiş; darbe tehlikesi savuşturulurken ilan edilen OHAL ile 
son günlerin klasik deyimiyle “at izi it izine karışmıştır.”

Darbe girişiminin ardından, 21 Temmuz günü ilan edilen 
Olağanüstü Hal ile Türkiye bu sefer bir sivil darbe yaşamaya 
başlamış, İktidar sahiplerinin de sık sık dile getirdiği gibi “darbe 
girişimi bulunmaz bir fırsata” çevrilmiş ve diktanın yolunu 
açmıştır.

Birliğimiz, tüm darbe girişimlerine olduğu gibi her türlü diktaya 
ve anti demokratik uygulamalara da her zaman karşı olmuştur.

OHAL ile Meclis devre dışı bırakılmış, ülkemiz Kanun 
Hükmünde Kararnamelerle yönetilmeye başlanmıştır. İlan 
edilen OHAL süresince, 11 binin üzerinde eğitim emekçisi 
olmak üzere on binlerce kamu emekçisi görevden alındı, 
televizyon kanalları karartıldı, basına ve muhalif kesimlere 
baskılar arttı.

OHAL ile birlikte AKP’ye muhalif olan tüm kesimler; görevden 
almalar, baskı, zor, şiddet, gözaltı, mahkeme, hapis gibi araçlarla 
sindirilmiş, etkisizleştirilmiştir.

OHAL dönemi; temel hak ve özgürlüklerin ortadan kaldırıldığı, 
ifade özgürlüğünün kısıtlandığı, toplumun ilerici kesimlerine 

HAYATIN SESİ SUSTURULAMAZ
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz “Hayatın Sesi” televizyonunun Türksat uydusundan çıkartılması 
üzerine 29 Eylül 2016 tarihinde bir basın açıklaması yaptı.

AKP, OHAL’i muhalif kesimler üzerinde baskı kurma aracı olarak 
kullanmakta, basını da bu yolla hizaya çekmek istemektedir.
Emekçilerin sesi olan “Hayatın Sesi” televizyonunun sesi 
susturulamaz. İktidarın, basın üzerindeki baskısı kabul edilemez.
TMMOB, her zaman özgür basının yanında olacaktır.
Emin Koramaz
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

dönük saldırıların arttığı, emekçilerin kazanılmış haklarının 
ellerinden alındığı, işçilerin grev haklarının engellendiği, şiddetin 
tüm boyutları ile arttığı bir süreç haline dönüştürülmüştür.

AKP, OHAL’i tüm iktidar dönemi boyunca elde edemediklerini 
ele geçirmek, çıkaramadığı akıl almaz kanunları çıkarmak ve 
toplumsal muhalefetin her katmanını susturmak için kendi 
çıkarlarına kullanmıştır.

OHAL döneminin sonuna yaklaşılırken, iktidarın MGK’da 
aldığı tavsiye kararı ile OHAL’in uzatılması, hatta Saray’a 
bakılacak olursa bir yıldan fazlaya çıkarılması istenmektedir. Bu 
istek, ülkemizin tüm yönüyle fiili bir başkanlık sistemine teslim 
edilmesidir. Böylesine uzun bir OHAL, ülkenin demokrasiden 
tamamen uzaklaştırılması ve diktatörlüğe teslim edilmesi 
demektir.

Şiddeti gittikçe artan sivil diktaya, gericiliğe, karanlığa ve 
tüm antidemokratik uygulamalara karşı Birliğimiz, emeğin ve 
demokrasinin yanındadır. OHAL’in uzatılması ülkemizin ihtiyacı 
değildir, kabul edilemez. Ülkemizin tek ihtiyacı, koşulsuz şartsız 
acil demokrasidir!

Emin Koramaz
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

OHAL’İN UZATILMASI KABUL EDİLEMEZ
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, MGK toplantısı ile gündeme gelen OHAL’in uzatılması tartışmaları 
üzerine 30 Eylül 2016 tarihinde bir basın açıklaması yaptı.

Kocaeli Üniversitesi’nde KHK ile meslekten ihraç 
edilen 19 akademisyenin oluşturduğu, “Kocaeli 
Dayanışma Akademisi” 28 Eylül 2016’da ilk dersine 
başladı.
Açılışa, TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin 
Koramaz, TMMOB Yönetim Kurulu II. Başkanı Züber 
Akgöl, TTB Merkez Konseyi Başkanı Raşit Tükel, 
DİSK Genel Sekreteri Arzu Çerkezoğlu, KESK Eş 
Başkanı Şaziye Köse’nin yanı sıra Yunanistan, Fransa, 
Eskişehir, Mersin, Ankara, İstanbul, Niğde ve daha 
birçok yerden gelen akademisyenler de katıldı.
Yüzlerce kişinin katılımıyla yapılan açılışa “KHK’LAR gitsin biz kalıyoruz. Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiç 
birimiz” sloganı damga vurdu.

“KOCAELİ DAYANIŞMA AKADEMİSİ” DERSBAŞI YAPTI
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Ankara Tabip Odası(ATO) Yönetim Kurulu üyesi Dr. 
Benan Koyuncu’nun KHK’lar kapsamında görevden 
uzaklaştırılmasına ilişkin 1 Ekim 2016 tarihinde ATO, 
Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesi acil servis önünde bir 
basın açıklaması yaparak protestoda bulundu. Açıklamaya 
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz da yaptığı 
konuşmayla destek verdi.

#DrBenanKoyuncuYalnızDeğildir demek, bu haksızlığa 
karşı çıkmak için düzenlenen basın açıklaması sonrası söz 
alan TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, “ 
Darbe bahanesiyle muhalefetin yok edilmeye çalışılması 
kabul edilemez. Önce bilim insanları, ardından eğitim 
emekçileri şimdi de herkes için nitelikli sağlık hizmetini 
savunan hekimler açığa alınıyor. Darbenin hemen ardından 
çıkarılan kararnameler haksız hukuksuz uygulamalar getiriyor. 
Hükümet susan bir toplum istiyor ancak bu ülkenin halkını 
seven, emekten yana olan; ilerici mühendisleri, mimarları, 

TMMOB’DEN DR. BENAN KOYUNCU’YA DESTEK

hekimleri var. Bilsinler ki Dr. Benan Koyuncu yalnız değildir.” 
diye konuştu.

TMMOB’DEN EĞİTİM-SEN’E DAYANIŞMA ZİYARETİ

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, 
Yönetim Kurulu II. Başkanı Züber Akgöl, Yürütme 
Kurulu Üyeleri Ekrem Poyraz ve Kemal Zeki Taydaş ve 
Genel Sekreter Dersim Gül’den oluşan TMMOB heyeti, 
4 Ekim 2016 tarihinde Eğitim-Sen’i ziyaret ederek OHAL 
kapsamında açığa alınmaların kabul edelemez olduğunu 
vurguladılar. Görüşmede 15 Temmuz darbe girişimi 
ardından yaşanan süreçle birlikte mücadele konusunda 
görüş alışverişinde bulunuldu.

Eğitim-Sen önderliğinde Dünya Öğretmenler Günü 
dolayısıyla “Güçlü ve Demokratik bir Toplum için Öğretmene 
Değer Ver!” temasıyla 5 Ekim 2016 tarihinde Ankara 
Milli Eğitim Bakanlığı önünde düzenlenen kitlesel basın 
açıklamasına TMMOB ve üyeleri de destek verdi.

Aralarında TMMOB Yürütme Kurulu üyesi Kemal Zeki 
Taydaş’ın da bulunduğu pek çok konuşmacı KHK’larla açığa 
almaların yoğunlaştığı bu süreçte birlik olarak dayanışmanın 
önemini bir kez daha vurguladılar.

"5 EKİM DÜNYA ÖĞRETMENLER GÜNÜ"NDE 
ÖĞRETMENLERLE OMUZ OMUZAYDIK!
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9 Ekim 2016 Pazar günü Şemdinli’de bomba yüklü araçla 
karakola yapılan terör saldırısı sonrası 10 asker, 5 sivil olmak 
üzere 15 kişi hayatını kaybetti.

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

TMMOB olarak, tüm terör saldırılarını lanetliyoruz.

Patlayan bombalar ve katliamlar bu ülkenin kaderi değildir.

Sıkılan her kurşun, atılan her bomba ülkemizde barış içinde 

ŞEMDİNLİ’DEKİ TERÖR SALDIRISINI LANETLİYORUZ

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, Şemdinli’de 9 Ekim 2016 günü gerçekleştirilen karakola yönelik terör 
saldırısı üzerine 10 Ekim 2016 tarihinde bir açıklama yaptı.

bir arada yaşama umuduna vurulan bir darbedir.

Üst üste patlayan bombalar ve terör saldırılarıyla ülkemizin 
içine sokulmak istendiği karanlık sürece karşı barışın sesinin 
hakim kılınması şarttır.

TMMOB bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da bu 
konudaki duyarlılığını ve çabasını inatla sürdürecektir. 

Emin Koramaz
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

TMMOB 15 EKİM’DE KESK İLE OMUZ OMUZA
KESK Eş Başkanı Lami Özgen ve KESK Genel Sekreteri 
Hasan Toprak’ın da içinde olduğu KESK heyeti, 13 Ekim 
2016 tarihinde TMMOB’yi ziyaret ederek 15 Ekim Cumar-
tesi günü Ankara’da “Yola Çıktık, İşimiz ve Geleceğimize 
Sahip Çıkmak İçin Geliyoruz!” sloganıyla düzenlenecek 
miting için destek istedi.

TMMOB Yönetim Kurulu II. Başkanı Züber Akgöl, TM-
MOB Yönetim Kurulu üyeleri Mehmet Besleme, Ali Rıza 
Atasoy ve Genel Sekreter Dersim Gül’ün katıldığı toplantıda, 
mitinge TMMOB olarak kitlesel katılım sağlanacağı ifade 
edildi.

KESK’in Türkiye’nin üç kolundan gelinerek Ankara’da 
yapılacak “İşimize ve Geleceğimize Sahip Çıkıyoruz” 
mitinginin Ankara Valiliği’nce yasaklanması üzerine 15 
Ekim 2016 tarihinde Sakarya Meydanı’nda bir araya gelen 
emekçiler taleplerini dile getirdi.

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz yaptığı 
konuşmada, “İşimizi ve geleceğimizi geri kazanacağız diyen 
emekçiler Ankara’da. Biz biliyoruz ki emekçilere Kolej 
Meydanı’nı yasaklayan sadece Ankara Valisi değildir. Biz bu 
yasakçı zihniyeti tanıyoruz. Bize bu yasakları reva görenleri 
tanıyoruz. Onlar, Türkiye’de bilimsel, laik eğitimi adım adım 
bitirenlerdir. Onlar, Suriye’de yanan ateşe odun atanlardır. 
Darbe koşullarını birlikte hazırladılar, şimdi emekçilere darbe 
yapıyorlar. KESK, bu ülkenin vicdanıdır. İnsanca yaşam 
isteyen güçlerin sesidir. KESK’e bunun için saldırıyorlar. 
Emekçileri açığa alıyor, işten çıkarıyorlar. Sermayenin 
memuru olmadılar diye. Darbeden sonra ilk getirdikleri 
yasada TMMOB’nin yetkilerini de budamak istiyorlar. 

Bu ülke, madenler, tarım alanları sermayenin değil halkın 
diyoruz diye yapıyorlar bunu. Basın kuruluşları kapatılıyor. 
Saray’a bağlı tek ses, tek sendika istiyorlar ama bilsinler ki bu 
ülkenin direnenleri, direne direne kazanacak umut ettikleri 
Türkiye’yi. Gün gelecek, devran dönecek, umut ettiğimiz 
Türkiye’yi kuracağız” dedi.

TMMOB KESK İLE DAYANIŞMADA



14 birlik haberleri
Eylül - Ekim 2016/Sayı 170

TMMOB’DEN DÜNYA ENERJİ KONGRESİ’NE TEPKİ
TMMOB Enerji Sempozyumu Düzenleme Kurulu, İstanbul’da 9 Ekim’de başlayacak 23. Dünya Enerji Kongresi’nin 
“insani gereksinimleri yok sayarak enerjiye tamamen ticari çıkar” gözüyle bakan bir zihniyet tarafından ele geçirilmesine 
tepki göstererek 8 Ekim 2016 tarihinde bir basın açıklaması yaptı.

ENERJİDE İNSANA YER YOK!

Dünya Enerji Konseyi tarafından “iktidar-sermaye” ikilisi eliyle 
9-13 Ekim tarihleri arasında İstanbul’da 23. Dünya Enerji 
Kongresi düzenleniyor. Enerji kaynaklarının parsellenmesi ve 
sömürülmesine dayalı dünya düzeni içerisinde insanların enerji 
kullanım hakkını yok sayan, enerjiye tamamen ticari bir çıkar 
gözüyle bakan zihniyet her alanda egemen kılınmaya çalışılıyor. 
Ne yazık ki 23. Dünya Enerji Kongresi de bu zihniyet tarafından 
ele geçirilmiştir. Dünya Enerji Kongresi’nin Türkiye’de yapıl-
masını sağlayan ve enerjide toplumsal yararı önceleyen ekip 
dışlanarak bir kongre gerçekleştirilmektedir. Enerji alanında 
çalışanları ve kamuyu temsil eden kurumların ötekileştirildiği, 
tamamen şirket temsilcilerinin söz sahibi olduğu ve şirket çı-
karlarının savaştığı, kamu adına ses çıkarabilecek hiçbir kurum 
ve kuruluşa yer verilmeyen bir yapı ile ülkemiz ve dünya enerji 
kaynaklarına yönelik “algı operasyonu” yapılmaktadır. 

Tüm dünyadan katılımcıların beklendiği Dünya Enerji Kongre-
si’nin ana teması “Yeni ufukları kucaklamak” olarak belirlenmiş 
ve duyuruda amaç şöyle ortaya konulmuştur:

“23. Dünya Enerji Kongresi Dünya Enerji Liderleri, Geleceğin 
Enerji Liderleri ve Enerji Üçlemi zirveleri gibi özel oturumlarla 
dünyanın her yerinden gelen ve ulusal, bölgesel ve küresel 
düzeylerde sürdürülebilir enerji sunmak için seçenekler arayan 
Enerji Bakanları, iş, finans ve akademi dünyasının liderleri 
arasında diyalog oluşturulmasını sağlayacak.”

Bugünün dünyasında insanların gereksinimi olan enerji ticari 
meta olarak kabul edilip bunun çeşitli ticari yollarla insanlara 
sunulması ve sonuçta kar elde edilmesi anlayışı egemendir. 
Bunun enerji alanında sürdürülebilirliği sağlayarak insanlığa hiz-
meti sürekli kılmak gibi süslü kelimelerle sunulması; dünyadaki 
enerji adaletsizliğini, enerji yoksulluğunu, enerji yoksunluğuna 
bağlı olarak yaşanan temel insan hakları mahrumiyetlerini giz-
leyemez. Şaşalı toplantılarla büyük kitleler kendilerine enerji 
sunulduğu için minnettar olmaya zorlanmakta, enerji yokluğu 
tehdidiyle her türlü itiraz bastırılmaya çalışılmaktadır.

Bugün tüm dünyada ve ülkemizde gerek devlet gerekse özel 
kuruluşlar tarafından gerçekleştirilen enerji yatırımları iktidar-
ların ve şirketlerin büyük başarıları olarak sunulmaktadır. Bu 
başarının maliyetleri ve topluma çıkarılan faturası sorgulanma-
maktadır. Bu yatırımlar yapılırken enerji üretimi veya iletimi 
ile ilgili tesislerin yapımında yer seçiminden enerji tesisinin 
kurulumuna kadar bu enerjiden yararlanacak insanların hiçbir 
fikri alınmamakta, mutabakatı sorulmamaktadır. Bunun yerine 
ticari olarak yatırımın başarılı olup olmayacağı noktasında 
fizibilite adı altında hazırlanan ve sonuçta yapılacak yatırımın 
karlı olup olmadığını gösteren belgelerle kararlar alınmaktadır. 

Bu belgeler tüm insanlığa ait olan enerji kaynaklarından teknik 
ve bilimsel olarak en iyi şekilde yararlanmayı dahi kapsamamak-
tadır. Gerekirse yatırımın karlı olabilmesi için üretilen enerjinin 
fiyatı çeşitli yöntemlerle yükseltilip alçaltılmakta, enerji ihtiyacı 
manipüle edilmektedir. Son zamanlarda çeşitli ülkelerdeki 
elektrik eksikliği veya petrol üretimindeki artış ve fiyat ilişkileri 
bu oyunu en açık biçimde gözler önüne sermektedir.

23. Dünya Enerji Kongresi’nin oturum günlerinin başlıkları da 
“Gelecek için vizyon ve senaryolar; İş olanakları, kaynaklar 
ve teknolojilerin tanımlanması; Enerji üçlemesi; zenginliği 
sağlamak için politik çözümler; Afrika’da sürdürülebilir enerji 
geleceği nasıl sağlanabilir” olarak belirlenmiştir. Görüldüğü gibi 
hala bakir olan Afrika’da kaynakların nasıl sömürülebileceğine 
yönelik bir gündem oluşturulmuş durumdadır.

Yani enerjiyi bir ticari meta, enerji üretimini bir iş olarak 
görenler; enerji üretiminin arttırılması için politik açılımları, 
geleceği daha karlı kılabilmek için kullanılacak yöntem ve 
konulacak kuralları görüşmek, bu konularda fikir alışverişi 
yapabilmek ve yapabilirlerse ortak önerilerde bulunmayı sağ-
lamak ve Afrika’nın enerji potansiyelini “incelemek” üzere bir 
araya gelmektedirler.

Enerjinin üretiminin ana amacı insan yaşamı için gerekli olan 
miktarda üretilerek, insan refahının sağlanmasıdır. Bu nedenle 
toplumun kendi ihtiyacı olan enerjiyi kendisinin karar vereceği 
miktarda ve kabul edeceği yöntemlerle üretilmesi için çalışıl-
malıdır. Enerji üretiminin toplumun kendi kararları dışında 
verilmesi ve enerji üretiminin bir ticari faaliyet olarak yapılması 
dünyada bir takım ülkelerin sömürge olması, savaşların çıkması 
ve enerji zengini ve enerji yoksunu toplumların oluşması sonu-
cunu vermiştir.

Bugünün dünyasında günde iki saat elektrik kullanabilen in-
sanlar ile küçük bir şehrin tüm elektriğini kullanan AVM gibi 
tesisler bir arada bulunmaktadır.

Bugünün dünyasının en önemli sorunu insanların enerjiye 
ulaşımının kolay, ucuz ve eşit olmasının sağlanması, enerji kay-
naklarının çevreye zarar vermeden kullanılmasının yollarının 
bulunması ve enerji alanında demokratikleşmenin sağlanarak 
enerjinin bir ticari meta olmaktan çıkarılmasıdır.

Enerjiyi toplumun malı olarak kabul eden bir görüşten hareketle 
bu toplantıyı dikkatle takip ederek, çıkacak sonuçları insanlık 
yararı açısından değerlendirip enerjinin ticari meta olarak ele 
alınmasının kaygı verici sonuçlarını kamu ile paylaşacağımızı 
belirtiriz.

TMMOB Enerji Sempozyumu Düzenleme Kurulu
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Bilirkişilik Kanun Tasarısı, TBMM Genel Kurulu gündemin 
ilk sırasına alınmıştır. Kanun Tasarısı incelendiğinde, 
Birliğimizin TBMM Adalet Komisyonu’na sunduğu görüşlerin 
dikkate alınmadığı, TMMOB ve TTB’nin 9 Haziran 2016 
tarihli ortak basın açıklamasında vurguladığı sorunların aynen 
devam ettiği hatta bir adım ileriye gidilerek tüm sürecin 
Bakanlığa bağlandığı görülmektedir.

Konu Bilirkişilik Değil, Konu Yargı Bağımsızlığıdır!

Ülkemizde her geçen gün yargı bağımsızlığı darbelere 
maruz kalmakta/bırakılmakta ve bugün hiç kimse ama hiç 
kimse yargı bağımsızdır ve tarafsızdır diyememektedir. Bir 
ülkede yargı bağımsız değil ise o ülkede adaletten de söz 
edilemeyeceği açıktır.

2010 Anayasa Referandumu ile yargıya müdahale başlamış 
ve gelinen noktada ne yargı bağımsızlığı ne de yargıç 
teminatı kalmıştır. Yargı yeniden tasarlanırken, bilirkişiler de 
unutulmamıştır ve TBMM gündemine getirilen “Bilirkişilik 
Kanun Tasarısı” ile bilirkişiler, Adalet Bakanlığı’nın memuru 
konumuna getirilmektedir. Bu kanun tasarısı, bilirkişileri 
Adalet Bakanlığı’na bağlarken, bilirkişi seçen hâkimin takdir 
hakkı elinden alınmakta ve bilirkişilik hizmeti ticari sektör 
olarak örgütlenmektedir.  

Anayasa’nın 138. maddesinin “Hâkimler görevlerinde 
bağımsızdırlar. Anayasa’ya, kanuna ve hukuka uygun olarak 
vicdani kanaatlerine göre karar verirler” hükmü hâkime, 
anayasaya, kanuna ve hukuka uygun olarak, bu sınırlar 
içinde nihai takdir hakkı senindir demektedir. Hüküm verme, 
hukuku uygulama hâkime ait olup, yargılama sürecine kimse 
karıştırılmaz ve bu hak devredilemez.

Bakanlık, bilirkişilik kurumunu niçin zapturapt altına 
almak istemektedir? Asıl soru budur. Kamu kaynaklarını 
(orman alanları, tarım arazileri, zeytinlikler, meralar, 
HES’ler, kentsel dönüşüm alanları vb.) ranta dönüştüren 
talana karşı açılan davalarda mahkemeler bağımsız Bilirkişi 
raporlarını görmezden gelememektedir. Tasarının, bu talanın 
önüne geçen mahkeme kararlarını bertaraf etmeye yönelik 
olduğundan kuşku duymaktayız. Yerli ve yabancı sermaye 
kuruluşlarının oluşturduğu Yatırım Ortamını İyileştirme 
Koordinasyon Kurulu’nun (YOİKK) Eylem Planının 
öncelikleri arasında bu tasarının yer alması da kuşkumuzu 
kanıtlar niteliktedir. Yine bu nedenledir ki, yasa teklifi ile 
gerçek kişi bilirkişiler tasfiye edilecek ve bilirkişilik alanı 
sermaye şirketleri olan tüzel kişilere teslim edilecektir.

Bağımsızlığı Anayasal düzeyde teminat altına alınmış olan 
hâkimlerin bir uyuşmazlıkta, bilirkişiye başvururken ve 

bilirkişiyi seçerken de bağımsız olmaları gerekmektedir. Oysa 
bu kanun tasarısı, hâkim ve savcıları Bakanlığın seçtiği kişileri 
seçmeye mecbur bırakmaktadır.

Gerek Ceza gerekse Hukuk Muhakemeleri Kanunu bilirkişide 
aranacak kriterleri ortaya koymuştur.

1-Özel teknik bilgiye sahip olmak,
2-Hakim ya da savcı tarafından görevlendirilmek,
3-Tarafsız olmak.

Bilirkişinin tarafsızlığını ortadan kaldıracak bir müdahale, 
adil yargılanma hakkını ve maddi gerçeğe ulaşmayı da 
önleyecektir.

Hukuk fakültelerinde öğrencilere öğretilen ilk konulardan 
biri, soyut bir yasa normunun nasıl değerlendirileceğidir. 
“Önce lafza bakılır, kural lafızdan anlaşılamıyorsa ruhuna 
bakılır.” Bu tasarının sözü ve ruhu, yargılama faaliyetine 
müdahaledir. Çünkü;

Bilirkişilik bir meslek olarak düzenlenmiştir.

Bilirkişilik listesi resmidir.

Bilirkişilerin amiri Bakanlık’tır.

Hâkimin liste dışından bilirkişi seçme şansı yoktur. Taraflar 
uzlaşsalar dahi liste dışından bilirkişi önerme hakları 
bulunmamaktadır.

Bilirkişilerin uzman ve tüzel ve teknik bilgiye sahip 
olmadıkları ön kabuldür. Zira, mutlaka eğitime katılıp, 
sertifika almak durumundadırlar.

Bilirkişiler bağımsız değildir.

Bilirkişi şirketleri kurulacak ve bilirkişiler şirket çalışanı (işçi) 
olarak adalete hizmet edeceklerdir.

Yasa teklifinde, “uzman” olması gereken bilirkişiler Adalet 
Bakanlığı eliyle eğitilecek, sertifika verilecek ve bunlar 
Bilirkişi Listesine yazılacaktır. Sicilleri Bakanlıkça tutulacak 
ve uygulanacak yaptırımlar yine Bakanlıkça belirlenecektir.

Alanında uzman olan kişiler ve öğretim üyeleri Adalet 
Bakanlığı’nın memuru olmayı reddedip listeye yazılmazlar 
ise bu alan bilirkişilik şirketlerine kalacak ve kazanan asla 
adalet olmayacaktır.

Bu sistemden bağımsız bilirkişilik hizmeti çıkmayacaktır.

TMMOB, TBMM gündeminde bulunan Bilirkişilik Kanun 
Tasarısını kabul etmemektedir.

Emin Koramaz
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

BİLİRKİŞİLİK KANUN TASARISI KABUL EDİLEMEZ

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, TBMM gündeminde bulunan Bilirkişilik Kanun Tasarısı'na ilişkin 
26 Ekim 2016 tarihinde bir basın açıklaması yaptı.
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15 Temmuz’da darbecilerin başarılı olması halinde atılması 
beklenen adımlar bir süredir bizzat hükümet tarafından 
atılmaktadır. Tek adama dayalı faşizan iktidarının inşası için 
darbe girişimini fırsata çeviren AKP,  iktidarına biat etmeyen, 
demokrasi, barış ve özgürlük talep eden tüm kesimleri hedef 
alan saldırılarına her gün bir yenisini eklemektedir. 

AKP iktidarının bu kapsamda muhalefeti hedef alan 
saldırıların son halkası Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi 
Eş Başkanları Gültan Kışanak ve Fırat Anlı’nın gözaltına 
alınması olmuştur.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanlarının gözaltına 
alınması, her fırsatta “mili irade”den dem vuranların seçim 
yoluyla yönetimine gelmeyi başaramadığı belediyelere kayyım 
atama politikasının geldiği son noktadır.

15 Temmuz darbe girişiminin bastırılmasında tüm toplumun 
ve parlamentoda yer alan, almayan tüm siyasi partilerin 
darbe karşıtı tutumu belirleyici olmuştur. Toplumda ve 
parlamentoda yaşanan bu geniş birlikteliğe rağmen Hükümet 
20 Temmuz’da Olağanüstü Hal ilan etmeyi tercih etmiştir. 
OHAL ilanı sonrası Sayın Başbakan “Biz OHAL’i kendimize 
ilan ediyoruz,  vatandaşa değil” demiştir. Ancak OHAL ilanı 
üzerinden geçen 97 günde yaşananlara baktığımızda AKP 
iktidarının 15 Temmuz darbe girişimini fırsata çevirerek 
emekçilere, işçilere, toplumsal muhalefete adeta bedel 
ödettiği açıktır.

OHAL ilanından bugüne bir taraftan emekçilerin, 
toplumun kaynaklarını sermayeye-patronlara aktaran 
yasal düzenlemeler OHAL koşullarında rahatça hayata 
geçirilmiştir. Diğer taraftan OHAL ve buna dayalı olarak 
çıkarılan Kanun Hükmünde Kararnamelerle siyasal iktidarla 
aynı görüşü paylaşmayan geniş bir kesim hedef tahtasına 
konulmuştur. Seçim yoluyla gelemediği belediyelere kayyım 
ataması, belediye başkanlarını gözaltına alması, tutuklaması 
ve bu çerçevede Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş 

Başkanlarını gözaltına alması siyasal iktidarın hukuk 
tanımazlıkta sınır tanımadığını bir kez daha gözler önüne 
sermiştir. 

Geldiğimiz noktada sürekli gerilim ve çatışma siyaseti 
üzerinden hareket eden, demokrasiyi sadece kendisi gibi 
düşünenler için hak gören, halkın iradesiyle seçilmiş belediye 
başkanlarını keyfi olarak gözaltına alan bir zihniyetin ülke 
demokrasisi açısından ne kadar büyük bir tehdit olduğu 
açıktır.

Bilinmelidir ki, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş 
Başkanları Gültan Kışanak ile Fırat Anlı’nın gözaltına 
alınması sadece Diyarbakır halkının iradesine bir darbe 
değildir. Türkiye’de demokrasiden, barıştan, emekten yana 
olan herkese verilmiş bir gözdağıdır.

Bizler emek ve meslek örgütleri olarak Diyarbakır halkının 
siyasi iradesine yönelik intikam amaçlı, halkın iradesini hiçe 
sayan ve demokratik muhalefeti susturmaya yönelik hedefin 
bir parçası olan Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanlarının 
gözaltına alınmasını kınıyoruz.

Demokrasiden, halk iradesinden, barıştan, emekten 
yana olan herkesi demokratik siyasetin tüm kanallarını 
kapatarak halklar arasındaki köprüleri yıkmaktan başka işe 
yaramayacak, bugün belediyeleri yarın tüm parlamentoyu 
işlevsiz hale getirecek baskı ve zora dayalı bu hukuksuzluğa 
karşı sesini yükseltmeye çağırıyoruz.   

Siyasal iktidar ülkemizin içinden çıkılmayacak karanlık 
bir dehlize sürüklenmesine yol açabilecek her türlü anti 
demokratik, hukuk dışı müdahaleye,  halkın iradesine yönelik 
olarak gerçekleştirilen baskı ve zor uygulamasına derhal son 
verilerek Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanları 
Gültan Kışanak ve Fırat Anlı derhal serbest bırakılmalıdır.

DİSK-KESK-TMMOB-TTB

DİSK, KESK, TMMOB VE TTB: GÜLTAN KIŞANAK VE FIRAT ANLI 

DERHAL SERBEST BIRAKILMALIDIR!

DİSK, KESK, TMMOB ve TTB, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanlarının gözaltına alınmasına ilişkin 26 Ekim 
2016 tarihinde ortak bir basın açıklaması yaptı.



17 
Eylül - Ekim 2016/Sayı 170
birlik haberleri

AKP, hukuk tanımaz diktacı zihniyetiyle ülkeyi cehenneme 
götüren taşları Kanun Hükmünde Kararnamelerle örüyor.

Son yayımlanan KHK’lar ile;

Aralarında üyelerimizin de bulunduğu 10 binin üzerinde 
kamu emekçisi görevden ihraç edildi.

Bilimin ve demokratik eğitimin beşiği olması gereken 
üniversitelerde rektörlük seçimleri kaldırılarak, 
rektörlerin YÖK tarafından önerilecek üç isim arasından 
Cumhurbaşkanı tarafından atanması getirildi.

“Darbe” veya “terör” gibi suçlardan gözaltına alınan 
şüphelinin avukatıyla görüşmesinin kısıtlanabilmesi; 
devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin 
işleyişine, milli savunmaya, devlet sırlarına karşı suçlar ve 
casusluk ile Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren 
suçlardan mahkûm olanların avukatlarıyla yaptıkları 
görüşmelerin, 3 ay süreyle teknik cihazlarla kaydedilebilmesi; 
“terör” suçlarından yargılanan veya soruşturulan şüpheli 
ve sanığın avukatı hakkında, aynı suçlardan soruşturma 
veya dava açılırsa avukatlık görevinin yasaklanabilmesi 
hükümleriyle adil yargılama süreçleri tamamen ortadan 
kaldırıldı.

İki haber ajansı, on gazete ve üç dergi kapatıldı.

Bu toz duman içinde, bugün de Cumhuriyet gazetesi Genel 
Yayın Yönetmeni ve yazarları evlerine baskın yapılarak 
gözaltına alındı.

AKP’nin muhalefeti hedef alan saldırılarında son halka 
olarak Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanları 
Gültan Kışanak ve Fırat Anlı tutuklandı.

Ülkenin içine sürüklendiği kaos ortamında Ana Muhalefet 
Partisi’nin Genel Başkan Yardım Bülent Tezcan silahlı 
saldırıya uğradı.

Ülkemizde Hak ve Hukuk Güvenliği Kalmamıştır

Unutulmamalı ki; demokrasi, hak, hukuk ve adalet gibi 
kavramlar insanlığın asırlar boyu süren mücadelesinin 
ürünleridir. Bu mücadelenin içinde vücut bulmuş, meşruiyet 
kazanmış ve bugüne taşınmışlardır.

Bugün, bütün bu kavramların ağırlığını taşımakla yükümlü, 
ya da kendilerinden bunu beklediğimiz kurumlar yok artık. 
Kavramlar bağlamlarından koparılmış, tarihsizleştirilmiş, 
içleri boşaltılmıştır.

Bu durum, geniş halk kitlelerinin neyin doğru, haklı, meşru 
ve hukuka uygun olduğu konusunda gerçeğe ulaşmasını da 
olanaksız hale getirmiştir.

Yaratılan bu kaos ortamında tüm insanları ve zamanları 
kapsayan evrensel haklar ve talepler yerlerini iktidarın 
amaç ve istemine bırakarak sahneden çekilir hale gelmiştir.

İktidarın “çoğunlukçu anlayışı”; çoğunluğun desteğini 
arkasına alanın, bunu bir kez sağladıktan sonra hak ve 
taleplerin sınırını da kendisinin çizmeye başladığı baskıcı 
bir rejime gelip dayanmıştır.

Parlamento görevde iken, OHAL ve sonu gelmeyen KHK’lerle 
toplum ve ülkenin kaderi üzerinde etkide bulunabilecek 
önemli kararlar yasa gücünde yayımlanmaktadır. Bütün 
bunları yasama meclisi üyeleri izlemekle yetinmektedir.

Kanun-i Esasi dahi kanun kuvvetinde kararnameyi, 
zorunluluk belirlediği durumlara hasretmiş iken, parlamento 
görevdeyken, temel yasalardaki hakları ortadan kaldıran 
ve toplu cezalandırmaya dönüşen ihraç kararlarının 
uygulanması manidardır. Ortada zorunlu bir durum yokken, 
parlamento dışlanarak kararname ile temel hakların, 
kurumların ve toplu insan tasfiyesinin demokratik usul ve 
yöntemlerle bağdaşmadığı açıktır.

Askeri darbeleri eleştirerek, “ileri demokrasiyi” savunan bir 
iktidarın, 12 Mart darbesi ve 12 Eylül hukukundan da geriye 
düşmesi ortalama bir değerlendirme ile izah edilebilecek bir 
durum değildir.

Bakanlar Kurulu, derhal ama derhal Anayasal sınırlar içine 
çekilmeli, temel hak ve özgürlüklerin özüne dokunmayı 
bırakmalı ve yayınladığı KHK’ları geri almalıdır.

Emin Koramaz
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

AKP, ÜLKEYİ CEHENNEME GÖTÜREN TAŞLARI 
KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERLE ÖRÜYOR

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, çıkarılan son KHK’lar ve ülkedeki gelişmeler üzerine 31 Ekim 2016 
tarihinde bir basın açıklaması yaptı.
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DİSK, KESK, TMMOB ve TTB Ankara birimleri Cumhuriyet 
gazetesine yönelik operasyon üzerine 31 Ekim 2016 tarihinde 
gazetenin Ankara bürosu önünde bir basın açıklaması yaptı.

DİSK, KESK, TMMOB ve TTB’DEN CUMHURİYET’E DESTEK

Burada örgütler adına konuşan TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı 
Emin Koramaz, KHK’lerle yapılan düzenlemeler ve basına yönelik 
baskılara dikkat çekerek, “Suskun bir ülke istiyorlar. Cumhuriyet 
gazetesini hepimiz biliyoruz. Darbeyle, cemaatlerle ne ilgisi olabilir. 
Mühendis, mimar, şehir plancılarını, hekimleri de susturmak 
istiyorlar. Onların örgütlerine de operasyon düzenliyorlar. 
Örgütlerimize yönelik bu baskıları halkımızdan aldığımız destekle 
mutlaka geri püskürteceğiz” şeklinde konuştu.

“Onlar gericilikle beslendiler. Laik yaşamı yok ettiler. Korkuyorlar 
onun için baskıyı artırıyorlar. Ama bilsinler ki zifiri karanlıkların 
içinden mutlaka bir güneş çıkar” diyen Koramaz, mühendis, mimar, 
şehir plancılarının, hekimlerin, işçilerin ve kamu emekçilerinin 
örgütleri olarak basının susturulmasına sessiz kalmayacaklarını 
söyledi, herkesi mücadeleyi büyütmeye davet etti.

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, Yönetim 
Kurulu II. Başkanı Züber Akgöl, Yönetim Kurulu üyeleri, 
TMMOB’ye bağlı oda yöneticileri Cumhuriyet gazetesine 
yönelik operasyon üzerine 31 Ekim 2016 tarihinde gazetenin 
Ankara bürosunu ziyaret ederek, Ankara Temsilcisi Erdem 
Gül ile görüştü.

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, 
Cumhuriyet gazetesinin yaratılmak istenen “Yeni Türkiye” 
önündeki engellerden biri olduğu için baskı altında olduğunu 
söyleyerek, “Biz TMMOB olarak Cumhuriyet gazetesinin 
yayındayız. Demokrasi mücadelesinde dayanışma içindeyiz”  
diye konuştu.

Cumhuriyet gazetesi Ankara Temsilcisi Erdem Gül de, “Bizim 
basın olarak sizin dertlerinizle uğraşmamız gerekirken siz 
bizim dertlerimizle uğraşıyorsunuz. Ne yazık ki Türkiye’de 

TMMOB’DEN CUMHURİYET’E DESTEK ZİYARETİ

durum tirajikomik. Cumhuriyet gazetesinin başında bir 
dert olduğu doğrudur. Ama dert yalnızca bizim başımızda 
değil tüm Türkiye’nin başında. Bizim yapmamız gerekense 
Cumhuriyet gazetesini çıkartmaya devam etmektir” dedi.

DİSK, KESK, TMMOB ve TTB İstanbul Bileşenleri Cum-
huriyet gazetesine yönelik operasyon üzerine 31 Ekim 2016 
tarihinde saat 18.00’de gazetenin İstanbul bürosu önünde bir 
basın açıklaması yaptı.

Ayrıca, DİSK, KESK, TMMOB, TTB, Veteriner Hekimler 
Odası, Diş Hekimleri Odası, Eczacılar Odası, Serbest Mu-
hasebeciler ve Mali Müşavirler Odası’nın aralarında olduğu 
emek ve meslek örgütlerinin yöneticileri gazetenin merkez 
binasında Cumhuriyet gazetesi emekçilerini ziyaret etti.

Emek ve meslek örgütlerinin temsilcileri adına gazetenin 
önünde DİSK Genel Sekreteri Arzu Çerkezoğlu bir açıklama 
yaptı.

DİSK, KESK, TMMOB, TTB İSTANBUL BİLEŞENLERİ: 
CUMHURİYET SUSTURULAMAZ!
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“TMMOB 19 Eylül Mühendis, Mimar ve 
Şehir Plancıları Dayanışma Günü”nde 30’un 
üzerinde kentte yüzlerce mühendis, mimar ve 
şehir plancısı alanlara çıkarak, ülke ve meslek 
sorunlarına dikkat çekti.

TMMOB tarihinde önemli bir yeri olan 
19 Eylül 1979 iş bırakma eyleminin 
yıldönümünde 2011 yılından bu yana 
kutlanan “19 Eylül Mühendis, Mimar, Şehir 
Plancıları Dayanışma Günü”nde TMMOB 
üyeleri bir kez daha alanlardaydı. İKK’ların 
örgütlü olduğu kent merkezlerinde düzenlenen 
kitlesel basın açıklamalarında “Örgütümüze, 
Mesleğimize, Halkımıza ve Ülkemize Sahip 
Çıkıyoruz” denildi.

TMMOB 19 Eylül Mühendis, Mimar ve 
Şehir Plancıları Dayanışma Günü dolayısıyla 
yapılan basın açıklaması şöyle:

ÖRGÜTÜMÜZE, MESLEĞİMİZE, 
HALKIMIZA VE ÜLKEMİZE SAHİP 

ÇIKIYORUZ

Mühendis, mimar, şehir plancıları, 19 Eylül 
1979’da TMMOB’nin çağrısıyla ekonomik, 
demokratik talepleri için ülke çapında uyarı 
mahiyetinde bir günlük iş bırakma eylemi 
gerçekleştirmişti. Bu eyleme, 49 ilde 443 
işyerinde mühendis, mimar, şehir plancıları 
yanı sıra işçi, teknik eleman ve sağlık 
görevlileri dahil 100 bini aşkın kamu çalışanı 
katılmış, teknik eğitim gören öğrenciler de 
eylemi desteklemişlerdi. TMMOB tarihinde 
önemli bir yeri bulunan 19 Eylül tarihi, altı 
yıldan beri “TMMOB Mühendis, Mimar ve 
Şehir Plancıları Dayanışma Günü” olarak 
kutlanmakta ve mücadele geleneğimiz 
sürdürülmektedir.

19 Eylül Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları 
Dayanışma Günü’ne, ülke tarihimizin en 
karanlık dönemlerinden birisi yaşanırken 
girmekteyiz.

15 Temmuz kanlı Cemaat darbesinin yaşattığı 
olumsuzlukların ağır etkisi altındayken, 

19 EYLÜL MMŞP DAYANIŞMA GÜNÜNDE: 

“ÖRGÜTÜMÜZE, MESLEĞİMİZE, HALKIMIZA VE ÜLKEMİZE SAHİP ÇIKIYORUZ”

ADANA

ANKARA

ANTALYA

BODRUM
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OHAL ilanı, Meclisin devre dışı bırakılması 
ve ardı ardına çıkarılan KHK’lar ile ülkemiz 
daha baskıcı bir döneme sokuldu. Bir yanımız 
emperyalistlerin yarattığı kanlı Ortadoğu 
bataklığı bir yanımız darbe girişimi, patlayan 
bombalar, savaş ve katliamlar ile sarıldı. 
Yıllardır iktidarların yanlış uygulamalarına ve 
Cemaate karşı mücadele eden muhalif kesimler 
darbe girişimi bahanesiyle görevlerinden 
alındı, baskılara maruz kaldı. Kürt sorunundaki 
savaş ve şiddet odaklı çözümsüzlük politikaları 
ülkemizi iç savaşın eşiğine getirdi. Toplumsal 
hayatı kuşatan gericilik iktidar yapısındaki 
gücü ile laikliği ortadan kaldıracak bir 
düzeye ulaştı. Doğamız, kentlerimiz ve yaşam 
alanlarımız yağmacılığın artık kurumsal hale 
gelen saldırıları ile geri dönüşü mümkün 
olmayacak düzeyde zarara uğratıldı. Ülkemiz 
artık mesleğimizi kamu ve toplum yararı 
doğrultusunda onurluca icra edebileceğimiz 
koşullardan uzaklaştı.

Mühendislik, mimarlık, şehir plancılığı meslek 
disiplinleri ve meslek örgütlerimiz, kapitalizmin 
neoliberal döneminin yeni sermaye birikimi 
ve rant sürecine tabi kılınmaya çalışıldı. 
Mühendis, mimar, şehir plancılarının bazı 
alanlardaki yetkileri uluslararası sermaye 
kuruluşlarına devredildi, bazı alan ve yetkiler 
kısıtlandı, bazıları ortadan kaldırıldı.

Mühendislik, mimarlık, şehir plancılığı 
hizmetlerinin ana sektörleri kamusal fayda 
anlayışından çıkarılıp serbestleştirme, 
özelleştirme, ticarileştirmenin unsurları 
haline getirildi; fason üretime bağlı olarak 
mühendislik geriletildi. Esnek ve güvencesiz 
çalışma koşulları yaygınlaştırıldı. İşçi sağlığı ve 
iş güvenliği, insanca barınma hakkı ve deprem 
gerçeğinin gerektirdiği yapı denetimi, kent 
politikaları, enerji, tarım, orman, su kaynakları 
gibi alanlarda mühendislik, mimarlık, şehir 
plancılığının mesleki denetim ve bilimsel-
teknik kriterleri devre dışı bırakıldı, kanun 
hükmünde kararnamelerle yargı kararlarını 
gözetmeyen mevzuat düzenlemeleri, evrensel 
bilimsel mesleki gereklilikleri büyük oranda 
tasfiye etti.

Neoliberal dönüşüm programının rant eksenli 

BURSA

DİYARBAKIR

EDİRNE

GAZİANTEP
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yeni kurumsallaşması uyarınca örgütümüz 
TMMOB de hedef tahtasına oturtuldu. 
Kamusal hizmet ve kamusal denetim ortadan 
kaldırılmaya çalışıldı. İktidar, bu kapsamda 
TMMOB Yasası’nı değiştirmeye, Odaların ve 
TMMOB’nin önemli bazı yetkilerini elinden 
almaya çalıştı. Fakat belirtmek isteriz, yaptığımız 
hizmetlerin kamusal niteliğinin sermaye-rant 
güçleri lehine tasfiyesine, mesleğimize ve 
örgütümüze yönelik etkisizleştirme çabalarına 
karşı duruşumuz, 1970’lerin TMMOB’sinin 
ve 1979 direnişimizin devamı niteliğindedir. 
TMMOB ve bağlı Odaları boyun eğmeyecektir.

Dayanışmanın anlamının ülkemizin içinde 
bulunduğu kötü günlerde, umudumuzu 
kaybetmeden emek, demokrasi ve barış 
mücadelesini yükseltmek olduğunu biliyoruz. 
Bu ülkenin mühendis, mimar ve şehir 
plancılarının omuzlarındaki yükün yalnızca 
umutla ve dayanışmayla paylaşılabileceğine 
inanıyoruz.

TMMOB; 19 Eylül Mühendis, Mimar ve Şehir 
Plancıları Dayanışma Günü’nde doğamızın, 
kentlerimizin ve yaşam alanlarımızın yağmasına 
karşı Artvin halkı ve Cerattepe ile dayanışma 
içerisinde olacaktır.

TMMOB; içerisine sürüklendiğimiz savaş 
ve baskı atmosferine karşı; emperyalizme, 
savaşlara, faşizme ve gericiliğe karşı toplumsal 
muhalefet güçlerinin birliği için çalışacak; 
eşitlik, özgürlük, bağımsızlık, demokrasi, 
laiklik için gericiliğin alt edildiği, bilim 
ve tekniğin aydınlattığı başka bir Türkiye 
mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir.

TMMOB; kamu yararını gözeterek toplumcu, 
demokrat, eşitlikçi, özgürlükçü, laiklik ve 
bağımsızlıktan yana geleneklerine bağlı 
kalacaktır.

TMMOB; 19 Eylül Mühendis, Mimar ve Şehir 
Plancıları Dayanışma Günü’nde ülkemize ve 
geleceğimize sahip çıkma sorumluluğu ile 
yoluna devam edecektir.

Dayanışma Günümüz, ülkemizin aydınlık 
geleceğine duyduğumuz inançla kutlu olsun.

ESKİŞEHİR

İSTANBUL

İZMİR

İZMİRKOCAELİ
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MUĞLA ŞANLIURFA

ZONGULDAK

TEKİRDAĞ

TMMOB YÖNETİM KURULU-ODA BAŞKANLARI TOPLANTISI YAPILDI

TMMOB Yönetim Kurulu ile Oda Başkanları Toplantısı 
25 Ekim 2016 tarihinde MMO Suat Sezai Gürü Toplantı 
Salonu’nda gerçekleştirildi.

Odaların denetlenme girişimi ve TMMOB’ye yönelik 
saldırılar 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, Cengiz Göltaş, 
Ekrem Poyraz, Kemal Zeki Taydaş, Ali Fahri Özten, Hasan 
Hüseyin Çetinkaya, Mehmet Besleme, Niyazi Karadeniz, 
İsmet Aslan, Mehmet Çelik, Ozan Yılmaz, TMMOB 
Genel Sekreteri Dersim Gül, Teknik Görevliler Özgür 
Cemile Göktaş Küçük, Bülent Akça, Sezgin Çalışkan ve 
Eren Şahiner, Oda yöneticileri; Cem Nuri Aldaş (BMO), 
Baran Bozoğlu (ÇMO), Hüseyin Yeşil (EMO), Sinan 

Özgür (FMO), Yusuf Songül (GıdaMO), Ertuğrul Candaş (HKMO), Hüseyin Kaya (İMO), Fikret Kemal Yıldırım (İMO), 
Hüseyin Alan (JMO), Ali Uğurlu (KMO), Funda Altun (KMO), Mahmut Tartan (KMO), Ali Ekber Çakar (MMO), A. 
İrfan Türkkolu (METMALZMO), Faruk Sanlı (METEOROLOJİMO), Eyüp Muhçu (MİMARLAR OD.) Ali Küçükaydın 
(OMO), Ayşegül Oruçkaptan (PeyzajMO), Orhan Sarıaltın(ŞPO), Hüseyin Gazi Çankaya (ŞPO), Hamdi Arpa (ZMO) katıldı.
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TMMOB 44. Dönem 1. Danışma Kurulu toplantısı 24 Eylül 
2016 tarihinde İMO Teoman Öztürk Toplantı Salonu’nda 
yapıldı. TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz’ın 
açış konuşmasıyla başlayan toplantıda, ülke gündemi ve 
TMMOB çalışmaları değerlendirildi. Danışma Kurulu 
toplantısına 346 kişi katıldı.

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, açılış 
konuşmasında 15 Temmuz darbe girişimi, OHAL, cadı avına 
dönüşen görevden almalar konularına değindi. TMMOB’nin 
çalışma programıyla belirlenen mücadele alanları konusunda 
da bilgi veren Koramaz, TMMOB’nin Emek ve Demokrasi 
Güçbirliği’nden ayrılma gerekçelerini de anlattı.

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz’ın 
konuşması söyle:

“Sevgili Arkadaşlar,

Başta Teoman Öztürk olmak üzere kaybettiğimiz bütün 
değerlerimizin aramızda olduğunun bilinciyle 44. Dönem 1. 
Danışma Kurulu toplantısını açıyorum.

Hepinizi şahsım ve TMMOB Yönetim Kurulu adına 
selamlıyor ve katılımınızdan dolayı  Yönetim Kurulumuz 
adına teşekkür ediyorum.

Benden önce TMMOB Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini 
üstlenen, devraldıkları mücadele bayrağını 44.Dönem 
Yönetim Kurulu’na devreden sevgili başkanlarımıza ayrıca 
saygı ve sevgilerimi sunuyorum.

TMMOB 44.Dönem 1.Danışma Kurulu toplantısına hoş 
geldiniz.

Sevgili Arkadaşlar,

26-29 Mayıs 2016 tarihlerinde TMMOB 44. Olağan Genel 
Kurulu’nu gerçekleştirdik.

Genel Kurulumuzda önümüzdeki zorlu dönemin yükünü 
omuzlayacak olan kurullarımızı belirledik. Yeni dönem 
çalışma programının alt başlıklarını birlikte oluşturduk.

Genel Kurulumuz, başkanlık sisteminin ilan edildiği, 
milletvekili dokunulmazlıklarının kaldırıldığı, parlamenter 
temsili demokrasinin fiilen feshedildiği, anayasa ihlallerinin 
doruğa vardığı, Kürt halkına yıkım ve katliamların reva 
görüldüğü, halka karşı katliamların yapıldığı, ölümlerin 
kutsandığı, milliyetçiliğin körüklendiği, AKP’nin hedeflediği 
İslami rejim egemenliği için laikliğin tasfiye edildiği, kadın 
ve çocuk istismarının sistemli olarak propaganda edildiği, 
şeriatçı düzenlemelerin yapıldığı, emekçilerin hak ve 
kazanımlarının yoğun saldırı altında olduğu, iş cinayetlerinin 
giderek arttığı, meslek hastalıklarının yok sayıldığı, siyasal 
İslamcı-mezhepçi faşizmin kurumsallaşmasına yönelik önemli 
adımların atıldığı koşullarda toplanmıştı.

Genel Kurulumuzun üzerinden dört ay geçti. Genel 
Kurulumuzun hemen ardından başlayan ve dört ay gibi kısa 
bir zaman diliminde yaşanan olağanüstü gelişmeler koşulların 
daha da ağırlaştığı bir tablo yarattı. İçerisinden geçtiğimiz 

TMMOB 44. DÖNEM 1. DANIŞMA KURULU TOPLANTISI YAPILDI
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dört aylık sürede ülke tarihinin en karanlık sayfalarına bir 
yenisi daha eklendi.

Emeğe, doğaya ve topluma dönük saldırıların tavan yaptığı 
bu dönem içerisinde örgütümüz TMMOB, tereddüt 
etmeden doğru zamanda, doğru politika ile geleneğinden 
ve kadrolarından aldığı güçle üzerine düşen sorumluluğu 
yerine getirerek mücadele etti. Genel Kurulumuzun 
hemen ertesinde Mimarlar Odamıza yönelik gelişen 
saldırıdan Uluslararası İşgücü Kanununa, terör saldırıları 
ve katliamlardan 15 Temmuz kanlı darbe girişimine kadar 
yaşanan bütün gelişmelerde örgütümüz halkına ve ülkesine 
sahip çıkma sorumluluğunu yerine getirmek için büyük bir 
çaba harcadı.

Mesleğimize meslek alanlarımıza meslektaşlarımıza, 
TMMOB’nin yetkilerini budamaya ve TMMOB yasasına 
müdahale etmeye yönelik meclis gündemine getirilen 
Uluslararası İş Gücü yasasına karşı; olumsuz koşullara ve yaz 
döneminin rehavetine rağmen, örgütümüz tüm birimleri ile 
harekete geçti. İmza kampanyasından basın açıklamalarına ve 
yürüyüşlere; TBMM toplantılarından, diğer akademik meslek 
örgütleri ile toplantılara kadar çok yönlü bir mücadeleyi 
örgütlü olarak hayata geçirdik. Yazılı ve görsel medyanın 
yanı sıra, sosyal medyayı da çok iyi kullandık.

Mücadelemiz sonucunda örgütümüze ve mesleğimize yönelik 
saldırıları büyük oranda geri püskürttük. Bu mücadeleye 
omuz veren, güç veren, ter döken TMMOB kadrolarına bir 
kez daha teşekkür ediyorum.

Darbe girişiminin hemen ertesi günü yaptığımız Yönetim 
Kurulu toplantısında “Ne Darbe Ne Dikta Yaşasın Tam 
Bağımsız Demokratik Türkiye” dedik.

Darbelerin panzehrinin demokrasi olduğunun altını çizdik. 
OHAL uygulamasına karşı çıktık.

Yapmış olduğumuz açıklama ve eylemler ile KHK’lara, kamuda 
başlayan görevden almaların bir cadı avına dönüşmesine, 
tüm anti demokratik uygulamalara, bir gecede çıkarılan 
yasalarla ülkemizin dizginsiz bir şekilde sermayenin talanına 
açılmasına, emeğin kazanılmış haklarının budanmasına karşı 
mücadele ettik.

Ülkemizin içine sokulmak istendiği şiddet, terör ve savaş 
girdabını lanetledik. Ardı ardına patlayan bombalar ve 
katliamlar bu ülkenin kaderi değildir dedik. Barış içerisinde 
eşit ve özgür bir temelde bir arada yaşama umudumuzun 
karartılmasına, ülkemizin Suriye’nin bir benzeri haline 
getirilmek istenmesine karşı çıktık. 

Ülkede, bölgede ve dünyada barış istedik. Toplumsal 
muhalefetinin eylem ve mücadele birliği konusunda çaba 
içerisinde olduk. Ortak eylem ve etkinlikler düzenledik.

Bunları yaparken siyasi iktidarın ve yandaş kalemşörlerinin 
de hedefindeydik.

TMMOB kapatılmalı ve yöneticileri derdest edilmelidir 
diyenler de oldu, TMMOB bu şapkayla konuşamaz, siyaset 
yapamaz diyen tarihçi köşe yazarları da..

Ancak tüm bu suçlama ve tehditlerin sahipleri de iyi biliyorlar 
ki TMMOB’ye diz çöktürmeye kimsenin gücü yetmez. 
TMMOB sadece örgütlü üyesinden aldığı güçle aklın, bilimin 
ve Türkiye vicdanının sesi olmaya devam edecektir.

Sevgili Arkadaşlar,

Henüz genel kurullarımızı yeni tamamlamış iken ülkeyi yangın 
yerine çeviren bütün saldırılar karşısında sendelemeden, 
boyun eğmeden Birliğimizin mücadele geleneğini sürdüren 
ve büyüten bütün TMMOB kadrolarını ve yol arkadaşlarımı 
yürekten kutluyorum.

Önümüzdeki zorlu dönemin üstesinden gelmek ve 
örgütümüzü daha ileri noktalara taşımak için daha fazla 
çalışacağımıza ve mücadelemizi büyüteceğimize duyduğum 
inançla hepinize tekrar hoş geldiniz diyorum.

Sevgili Arkadaşlar,

44. Mücadele dönemimizin ilk Danışma Kurulu toplantımızı 
iki gündem ile topladık. Gündemlerimizden biri “TMMOB 
44.Dönem Çalışma Programı”, diğeri ise “TMMOB 
Çalışmaları ve ülkemizde yaşanan sürecin değerlendirilmesi”.

Ben de konuşmama önce Çalışma Programımıza değinerek 
devam etmek istiyorum.

TMMOB 44.Dönem Çalışma Programımız, üretim ve 
mücadeleyi esas alan bir anlayışla hazırlandı. Çalışma 
Programımızı geçmiş dönem çalışma programlarının bir 
devamı olarak, Genel Kurul Sonuç Bildirgemiz ve Genel 
Kurul kararlarının yol göstericiliğinde oluşturduk.

Çalışma Programımızda da ifade ettiğimiz gibi Türk Mühendis 
ve Mimar Odaları Birliği, 44. çalışma dönemi faaliyetlerini, 
ülke, halk, meslek, meslektaş sorunları ile genel olarak siyaset 
arasındaki ilişki bütünlüğünü gözeterek yürütecektir.

1970’lerde Teoman Öztürk ve arkadaşlarının elbirliği ile 
yarattıkları ve ardından görev alan  yönetim kurullarımızın 
titizlikle sahiplendiği   anti-emperyalist, demokratik, halkçı, 
toplumcu anlayış rehberimiz olacaktır

Sevgili Arkadaşlar,

Çalışma Programı belgemiz aynı zamanda iyi bir siyaset 
belgesidir.

İçerisinde geçtiğimiz dört ay süresince ortaya çıkan yeni 
gelişmeler ve güncel sorumluluklarımız da ilave edilerek 
bu belgenin örgütümüzün tüm birimlerinde ete kemiğe 
bürünmesini sağlamak hepimizin asli sorumluluğudur.

Genel Kurul Kararlarına yansıdığı üzere, Birliğimiz, ülkemizin 
bu kritik olağanüstü döneminde önemli mesleki ve toplumsal 
sorumluluklar üstlenmiştir.
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Genel Kurulumuz, AKP faşizmine karşı ülkemizi, halkımızı, 
mesleğimiz ve örgütlerimizi koruma ve çağdaşlaştırma 
mücadelemizin süreceğini kamuoyuna ilan etmiş, bizlere 
somut güncel ve tarihsel görevler, sorumluluklar yüklemiştir.

Birliğimiz;

Emek, halk, ülke, doğa düşmanı sömürü ve rant politikaları 
ile cumhuriyet, laiklik, demokrasi düşmanı, dinci-mezhepçi, 
piyasacı, totaliter faşizme karşı TMMOB’nin anti-emperyalist, 
kamucu, toplumcu, devrimci, demokrat, eşitlikçi, özgürlükçü 
belirlenim ve geleneklerine, bu dönemde de kararlılıkla sahip 
çıkacaktır.

Mesleki ve toplumsal sorumlulukları bir bütün olarak görme 
ve 1970’lerden bugünlere dek oluşturduğumuz demokratik 
mevzileri koruyup geliştirme temelinde; ülkemizi, halkımızı ve 
örgütsel yapımızı kökten bir şekilde dönüştürmeyi amaçlayan 
girişimlerin karşısında olacaktır.

Cumhuriyeti, demokrasiyi, laikliği, barışı, eşitliği, özgürlüğü 
ve adaleti, tarihsel koşulların gerektirdiği bir üst seviyede ve 
bir bütün olarak kazanmak için mücadele edecektir.

Emperyalizme, işgal ve savaşlara, faşizme ve gericiliğe karşı 
toplumsal muhalefet güçlerinin birliği için çalışacaktır. Eşit, 
özgür, bağımsız, demokratik, laik, halkların refah, kardeşlik, 
barış içinde yaşayacağı, gericiliğin dogmatizminin alt edildiği, 
bilim ve tekniğin aydınlattığı başka ve yeni bir Türkiye 
mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir.

Genel Kurulumuz bizlere 13 ana başlıkta mücadele ve 
çalışmalar yürütme görevi vermişti.

Bu görevler :

AKP’nin “Yeni Anayasa” ve “Başkanlık Sistemi”ne Hayır,

Laiklik için Gericiliğe Karşı Tavizsiz Mücadele,

10 Ekim 2015 Ankara Katliamının Hesabının Sorulması ve 
Sürecin Takip Edilmesi, 

Kürt Sorununda Demokratik Çözüm ve Barış, 

Emperyalizmin Ortadoğu’yu Kan Gölüne Çeviren Politikaları 
ve Bağımsızlık Mücadelesi, 

Doğanın, Kentlerin ve Yaşam Alanlarının Yağmasına Karşı 
Mücadele, 

TMMOB Yasası’nı Değiştirmeyi Amaçlayan Girişimlere 
Karşı Mücadele, 

İşçi Sağlığı-İş Güvenliği ve İş Cinayetlerine Karşı Mücadele,

Kadınlara Yönelik Sömürü, Taciz, Tecavüz ve Kadın 
Cinayetlerine Karşı Mücadele,

Gerici Kuşatma Altında Çocuklarımızın İstismarına Karşı 
Mücadele,

Mülteci Sorunu ve Bu Soruna Bağlı Gelişen Sorunlarla İlgili 

Çalışma,

Emek ve İnsan Odaklı Bir Çalışma Yaşamı Temelinde Esnek, 
Güvencesiz, Kuralsız Çalışma Biçimlerine Karşı Mücadele,

Mühendislik, Mimarlık, Şehir Planlama Eğitiminin 
Düzenlenmesi,

Görevleridir.

Bu başlıklara 15 Temmuz kanlı darbe girişimi ve ardından 
gelişen sorun alanlarını da dahil ederek yolumuza devam 
edeceğiz.

Bu ana mücadele başlıklarındaki çalışmalarımızı TMMOB’nin 
25. Oda olmadığı bilinciyle Odalarımız ve İKK’larımızla 
birlikte yürüteceğiz.

Bu çalışmalara ilişkin Oda Yöneticilerinden oluşturduğumuz 
ve ihtiyaca göre oluşturulacak yeni çalışma grupları TMMOB 
çalışmalarına yön verecektir.

TMMOB Çalışmalarında önemli bir ayak olan İl/İlçe 
Koordinasyon Kurullarımız TMMOB’nin kentlerde görünen 
yüzüdür.

Yeni dönem için İKK’larımızda görev alan başta İKK 
Sekreterlerimizi ve İKK temsilcilerimizi kutluyorum.

Önümüzdeki dönemin zorlu yollarında emek, barış ve 
demokrasi mücadelesinde, doğanın ve kentlerimizin 
yağmalanmasına karşı yürütülecek mücadelede İKK’larımıza 
büyük görev ve sorumluluklar düşüyor.

Danışma Kurulumuz ardından kentlerdeki programlarımızı 
görüşmek ve değerlendirmek için tüm İKK’larımızı Yönetim 
Kurulu üyelerimiz ile ziyaret edecek ve toplantılar yapacağız. 
Kentlerimizin sorunları ve ülke gündemindeki toplumsal 
sorunlar üzerine yerel çalışmalarımızın büyütülmesini 
önemsiyoruz.

Sevgili Arkadaşlar,

Ülkemizdeki siyasal durumu satır başlarıyla özetlemek 
gerekirse;

OHAL’in Erdoğan-AKP iktidarının gereksinimleri 
doğrultusunda devletin yeniden yapılandırılması ve toplumsal 
muhalefetin sindirilmesi için kullanılması,

Süreklilik kazanan anayasa ihlalleri,

Yasama organı olan meclisin ve yürütme organı olan 
hükümetin tek şefin istemlerine tabi olması,

HDP’nin parlamentodan tasfiyesi amacıyla, milletvekili 
dokunulmazlıklarının kaldırılması,

Belediye başkanlarının görevden alınması ve kayyım atanması 
yoluyla Kürt halkının kurumsal kazanımlarına el konulması,

Kürt sorununun ele alınış biçiminin değişmesi, şiddet, terör, 
savaş ortamının egemen olması,
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Yargının yeni bir yapıya kavuşarak cumhurbaşkanına 
bağlanması,

7 Haziran 2015 sonrası esasen iktidarın neden olduğu 
şiddet ortamı ve iki aydan beri de FETÖ/darbe girişimi, sınır 
güvenliği, IŞİD ve Suriye’deki Kürt hareketini sınırlama 
bahanesiyle kısaca “terör” umacısı üzerinden parlamenter 
muhalefetin iktidara dolaylı ve dolaysız büyük ölçüde destek 
sunar konuma getirilmesi,

Zaman zaman gördüğümüz üzere siyasi parti başkan, yönetici 
ve milletvekillerinin şiddete maruz kalması,

Milliyetçilik-dincilik/siyasal İslam sentezine toplumsal taban 
tahkimatı yapılması; resmi silahlı güçler, yandaş gençlik 
örgütleri, mafya ve lümpen ilişkiler ağının öne çıkması,

Cumhuriyetin kuruluş döneminin kamusal iktisadi, sosyal, 
kültürel kazanımlarıyla hesaplaşılması ve tasfiyesi,

Laikliğin fiilen kaldırılması, yasal zemininin zayıflatılması, 
din esaslı toplumsal yaşama yönelik adımların sistematik 
özellik göstermesi, kamusal ve toplumsal yaşamın bütününü 
hedeflemesi,

Sermaye birikimi süreçlerinin yoğun emek sömürüsü ve rant 
eksenlerine dayalı olarak gerçekleşmesi,

Sermaye güçlerinin bileşimindeki değişimde devletin rolünün 
artması, büyük burjuvazi ile yeni yandaş burjuvazinin gerilim 
ve ilişkilerinin devlet, şef-reis aracılığıyla düzenlenmesi. 

Bunların yanında geçtiğimiz birkaç haftalık sürede yaşananlar 
ile Türkiye’nin içine sokulduğu savaş ortamının etkileri daha 
derinden hissedilmektedir.

Cerablus’a cihatçı çeteler ile birlikte yapılan operasyon 
sınırda yürütülen bir sıcak savaştır.

Sınır ötesi yapılan operasyonlar ile halkımızın can güvenliği 
her geçen dakika daha da tehlikeye girmektedir. Gaziantep’te 
bir düğüne yapılan bombalı saldırı, canlı bombanın neredeyse 
çocuk yaşta olması bu tehlikenin boyutunun göstergesidir. 

Elazığ, Van, Diyarbakır ve Cizre’de ardı ardına patlayan 
bombalarla yine onlarca insanın hayatını kaybetmesi, 
ülkemizin içinde bulunduğu atmosferi gözler önüne 
sermektedir.

Geçtiğimiz pazartesi, neredeyse tüm öğretim kurumları, 
öğretmenleri olmadan ders dönemine başladı. Çoğunluğunu 
Eğitim Sen’li öğretmenlerin oluşturduğu yaklaşık on bin 
öğretmen, savunmasız, gerekçesiz, öznel kriterlerle, “terörle 
iç içe” gibi oldukça muğlak bir suçlamayla, açığa alındı.

Kamuda görevden almaların bir cadı avına dönüştüğü 
örnekleri ile malumdur.

Akademisyenler, öğretmenler, meslektaşlarımız ve birçok 
alandan ilerici, demokrat insan, hukuka aykırı bir şekilde 

ve hiçbir gerekçe gösterilmeksizin kamu görevlerinden 
atılmakta, tutuklanmakta, çalışma hakları ömür boyu sürecek 
şekilde ellerinden alınmaktadır

Akademide ise durum daha da vahim; herhangi bir biçimde 
muhalif olan, cemaat saldırılarına karşı akademinin 
bağımsızlığını savunan, kamu yararı ve sağlığı için bütün 
hayatlarını çalışmalarına adayan akademisyenler, bir gecede 
akademiden atıldı. Araştırma görevlilerinin yürüttükleri 
çalışmalara bakılmaksızın statüleri değiştirildi.

Bu sıraladıklarım, siyasal zor, asker ve polis dahil tüm 
devlet aygıtının baskı-şiddet işlevlerinin artması eşliğinde 
gerçekleşmektedir.

Bir rejim değişimi/dönüşümü söz konusudur. Fiili başkanlık 
sisteminin kurumsallaştırılması ve açık faşizme yönelim söz 
konusudur. Yapılmak istenen budur.

Sevgili Arkadaşlar,

Değineceğim son husus da Emek ve Demokrasi İçin Güç 
Birliği oluşumundan ayrılma kararımız ile ilgili yürütülen 
tartışmalar hakkında olacak.

Bu noktada TMMOB’nin, toplumsal muhalefetin bir araya 
gelmesi için en başta DİSK, KESK, TTB ile birlikte birçok 
defa öncülük yaptığını hatırlamamız gerekir.

Bu gerçeğe karşın, “Yıllardır TMMOB’ye hakim olan anlayış” 
sözleriyle bizleri eleştiren arkadaşlarımız unutmasınlar, 
TMMOB, çok geniş kesimleri kapsayan Emek Programı, 
DİSK, KESK, TMMOB, TTB dörtlüsü ve bunların 
öncülüğündeki 1 Mayıs Platformu gibi çok sayıda geniş 
birlikteliklerin oluşumunda aktif rolü bulunmuş mücadeleci 
bir yapıdır.

Yan yana gelemeyecek siyasi yapıları bir araya getirebilmiş, 
ülkemizi karanlıkların sardığı her dönemde merkezi 
mitingler örgütlenmesinde öncü rol üstlenmiştir. Toplumsal 
muhalefetin görünürlüğünün sağlanmasında sorumluluklar 
almıştır.

“Yıllardır TMMOB’ye hakim olan anlayış” böylesi sosyal ve 
toplumsal alanda işler yapmıştır, yapmaktadır, yapacaktır.

TMMOB’nin Güç Birliğinden ayrılması ile ortak mücadele 
yürütmeyeceğine dair bilinçli ve Birliğimizi yıpratmaya dönük 
geliştirilen yorumlar anlamlı olmamakla birlikte asılsızdır.

Birliğimiz, DİSK, KESK ve TTB ile birlikte ortak eylem ve 
etkinlikler düzenlemeye devam etmektedir.

TMMOB’nin toplumsal muhalefetin birliğine yönelik 
yaklaşım ve ilkeleri 1998 yılındaki Demokrasi Kurultayında 
belirlenmiş ve her dönemde olduğu gibi içinde bulunduğumuz 
44. Dönem Çalışma Programına da bizler tarafından açık bir 
şekilde yansıtılmıştır.

Çalışma Programının “Mevcut Durum ve TMMOB” 
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bölümünün sonunda, “Muhalif kesimler, hem ayrı ayrı hem 
de birleşik olarak “kendimi/kendimizi nasıl ortaya koyarım/
koyarız” arayışı, düşünüşü içindedir. Birliktelik yönünde 
çabalar, istemler artmaktadır. Bu noktada diğer demokratik 
güçler gibi TMMOB’ye de büyük görevler düşmektedir” 
denilmiştir.

Görüldüğü üzere TMMOB üzerine düşen sorumluluk ve 
görevlerin bilincindedir.

Yine açıkça görüleceği üzere bu görevi yerine getirirken 
TMMOB’nin dikkat edeceği başlıca üç önemli noktanın 
altı çizilmiştir.

Birincisi, “hiçbir siyasi gücün arka bahçesi” olmamaktır. Bu 
bizim bağımsızlığımızı, bağımsız demokrat, halkçı, toplumcu 
çizgimizi koruyacak tarihsel bir ilkedir. Bu ilke, zaman zaman 
yakın düşebileceğimiz siyasi çevrelerden bağımsızlığı da 
kapsamaktadır. 

İkinci önemli nokta, her türlü yapı ile olan ilişkide, anlamsız 
hiyerarşik eşitlik anlayışları yerine, bu yapıların toplum 
içindeki karşılıkları, işlevsellikleri yanı sıra emek ve demokrasi 
mücadelesindeki konumlanışlarının esas alınmasıdır.

Üçüncü husus da ülke, halk yararları ve TMMOB’nin çalışma 
ilkelerinin temel ölçü olarak alınmasıdır.

Açık ifade etmek konuşmak gerekirse bu tür ölçütleri 
bulunmayan eylem, güç birliği, blok, cephe vb. oluşumların 
sağlıklı bir şekilde oluşma ve yaşama şansı bulunmamaktadır.

Grupçu, benmerkezci, kendi özel ajandasını dayatan 
yaklaşımların egemen olduğu bir oluşumda TMMOB’nin 
yeri yoktur.

Emek ve Demokrasi İçin Güç Birliği’nde yer alış ve ayrılma 
nedenlerimiz Genel Kurullarımızda alınan kararlar belirlenen 
ilkeler çerçevesindedir. TMMOB ileride sürecin daha 
da kastlaşmamasına ve örgütlerin yıpranmamasına özen 
göstererek bu ilke kararını uygulamayı uygun görmüştür.

Çalışma döneminin hemen başında Genel Kurulumuzun bize 
verdiği görev ve yetki doğrultusunda KESK, DİSK ve TTB 

ile birlikte bir çağrı yaparak tüm demokrasi ve emek 
kesimlerinin Güç Birliği zeminin kurulmasında insiyatif 
ve sorumluluk aldık.

Güç Birliği,  emek ve demokrasi güçlerinin eylem ve 
koordinasyon merkezi olarak, ortaklaşılan konularda 
birlikte hareket etmeyi temel alan bir anlayış ve hukuka 
dayanıyor.

Bu işleyiş sekli, bizim örgütsel bağımsızlığı esas alan, 
hiyerarşik yapılanmayı reddeden ilkelerimizle de uyumlu 
bir  tarzdı.

Ancak Güç Birliğinin 1 Eylül dünya Barış Gününe 
yönelik yapılacak henüz ilk eyleminde, bu işleyiş 
kurallarına uyulmamış, eylemin biçimine ve çağrı 

metni içeriğine yönelik önerilerimiz çoğunluk anlayışına 
dayanılarak göz ardı edilmiştir.

Önemsediğimiz, gerekliliğine inandığımız bir oluşumda, diğer 
üç emek meslek örgütü ile birlikte öncülüğünü yaptığımız 
Emek ve Demokrasi İçin Güç Birliği içinde, görüş ve 
önerilerimizin dikkate alınmayıp yok sayılmasına hasıraltı 
edilmesine bu birliği, daha ilk gününde kastlaşmaya ve 
kısır döngü içerisinde başından bozucu yaklaşımlara sessiz 
kalamazdık.

Kararların oybirliği veya görüş birliği ile alınması gerekirken 
bu temel husus ihlal edilmiş, dayatmacı bir yaklaşım 
sergilenmiştir.

Yine platformun yerel ayaklarını oluşturma gibi bir kararımız 
olmamasına karşın yerellerde İKK’larımızı güç durumda 
bırakacak adımlar atılmıştır.

TMMOB 10 Ekim mitinginin ilk karar alıcısı, öncüsü ve 
dörtlü olarak diğer toplumsal muhalefet güçlerini bir araya 
getiren ancak ülke siyasi tarihinin en büyük katliamlarından 
birinin siyasi sorumluğunu üzerinde hisseden bir örgüttür.

Böylesi bir örgütün bombaların ardı ardına patlatıldığı, 
ülkenin sınır ötesi savaşa sokulduğu, düğün evlerine canlı 
bomba saldırıları yapıldığı bir dönemde yapılacak eylem 
biçimlerine yerellerin karar vermesini istemesinden daha 
doğal ne olabilir.

Böylesi bir ortamda, ülke-bölge konjonktürünün, eylemlerin 
niteliği, niceliği, etkisi, yapılış biçimi vb. önemli bir gündem 
maddesi değil midir?

Ayrıca metine yönelik bir cümle ilavemizin reddedilmesi 
hangi birlik anlayışı ile bağdaşır. Nitekim aynı yaklaşımdan 
dolayı TMMOB dışındaki bazı bileşenler de Güç Birliğinden 
çekilmiştir.

Emek ve Demokrasi İçin Güç Birliği katılımcılar arasında bir 
eylem ve koordinasyon merkezi hedefiyle oluşturulmuştur. 
Ama daha ilk eylem sürecinde TMMOB ve bazı örgütler 
üzerinde hiyerarşi kurulmaya çalışılmış, işleyiş prensipleri 
ihlal edilmiştir.
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Değerli arkadaşlar,

Bilindiği üzere, Emek ve Demokrasi İçin Güç Birliği’nin 
kurulmasına TMMOB kurumsal işleyişi, Genel Kurul 
süreçleri, TMMOB Belgeleri ile Yönetim Kurulumuz kararı ve 
Çalışma Programımız çerçevesinde öncülük edilmiştir. Konu 
Danışma Kurulunda ele alınmalıydı diyen arkadaşlarımız bu 
yaklaşımı anlamlı görülmemektedir.

Konu Danışma Kurulunda ele alınmalıydı diyen arkadaşlarımız 
var ama unutmayalım ki Emek ve Demokrasi İçin Güç 
Birliği’ne katılımımız Danışma Kurulunda karar altına 
alınmadı.

Yönetim kurulumuz TMMOB Belgeleri uyarınca oluşturduğu 
Çalışma Programız gereğince bu birlikteliğin kurulmasına 
öncülük etti.

Ancak bu birliğin işleyiş biçimi kuruluşundaki hedeflerinden 
uzaklaşarak, TMMOB ilkelerine aykırı bir yöne evrilince 
söz konusu oluşumdan yine Yönetim Kurulu toplantımızda 
yapılan değerlendirme sonucu ayrıldık.

Sevgili Dostlar,

Şurası çok açık, toplumsal muhalefetin birliği gerekli ancak 
bu gerekliliği karşılayacak bütünlüklü ve eksenleri belirgin bir 
siyasal tahlil yetkinliği yanı sıra olgunluk da gerekiyor. Emek 
ve Demokrasi İçin Güç Birliği deneyimi bize bu boyutların 
eksik olduğunu açık bir şekilde göstermiştir.

Bu durum, bundan sonra nasıl yapılması gerektiğini 
göstermektedir. Görülmektedir ki, toplumsal muhalefetin 
ciddi bir birlikteliği için kat edilmesi gereken mesafeler 
bulunmaktadır. TMMOB bu mesafelerin aşılması için samimi, 
dostça, birlikçi, kurucu, kapsayıcı yaklaşımını koruyacaktır.

TMMOB, DİSK, KESK, TTB ‘nin oluşturduğu dörtlü yapı 
içinde bu yönde çaba göstermeye devam edecektir. TMMOB, 
ülke ve halka karşı sorumluluklarının gereği olarak tüm emek 
ve demokrasi güçleriyle omuz omuza yürüyüşünü bundan 
önce olduğu gibi, aynı anlayışla sürdürecektir.

Bir yerde emek sömürüsü, bir yerde göçmenler, bir yerde savaş 
veya kent-ilçe-köy tahribatı/yıkımı, bir yerde çayda-fındıkta 
sömürü, bir yerde nükleer santral, bir yerde HES’ler, halkın 
üretim-yaşam alanları, doğa sorunları vb. vb.

Bunların arasındaki iletişim-dayanışma ağlarının oluşumunda 
mutlaka yer alacağız. Laiklik, dinci uygulamalar, kadın-çocuk 
istismarı, sömürüsü, cinayetleri gibi birçok ortak mücadele 
konusu var.

TMMOB bütün bu mücadelelerin içinde yer alacak, bunların 
eşgüdümü ve merkezileşmesi için aktif çaba göstermeye 
devam edecektir.

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

TMMOB, önümüzdeki dönemde de barıştan, dostluktan, 
dayanışmadan ve halkların kardeşliği temelinde bir arada 
yaşamadan yana etkinliklerin içerisinde aktif olarak yer 
alacaktır.

TMMOB, önümüzdeki dönemde de toplumsal muhalefetin 
odağında yer alarak onurlu yürüyüşüne ve dik duruşuna 
devam edecektir.

TMMOB ve bağlı odalarının tüm yöneticileri ve örgütlü 
üyeleri bu kararlılık içerisindedir.

Son sözümüz de şöyle olsun sevgili arkadaşlar:

Selam olsun ülkemizin ve dünyanın aydınlık geleceğine 
sahip çıkanlara!

Selam olsun TMMOB‘nin onurlu yürüyüşünü ve dik 
duruşunu sürdürenlere ve sürdüreceklere!

Hepimizin yolu açık olsun.

Hepimize kolay gelsin arkadaşlar.

Yaşasın TMMOB, Yaşasın TMMOB örgütlülüğü.”

Daha sonra TMMOB Genel Sekreteri Dersim Gül, 
TMMOB’nin Genel Kurul’dan bu yana geçen 4 aylık 
dönemde yaptığı çalışmalar ve programlanan çalışmalarla 
ilgili bir sunum yaptı.

Toplantıda sırasıyla; Danışma Kurulu üyeleri Ayhan Yüksel 
(MADENMO), Kaya Güvenç (TMMOB Eski Başkanı), 
Necmi Ergin (MADENMO), Ertuğrul Candaş (HKMO), 
Şerefhan Aydın (MO), Cemal Gökçe (İMO), Hasan Topal 
(MO), Baran Bozoğlu (ÇMO), Mehmet Sarıca (MMO), 
Özden Güngör (ZMO), Tevfik Peker (MMO), Tuğçe Çakırca 
(EMO), Malik Bakır (JMO), Hüseyin Yeşil (EMO), Ali 
Uğurlu (KMO), Yusuf Songül (GIDAMO), Uğur Kaan 
(FMO), Nihat Çolak (İMO), Deniz Kimyon (ŞPO), Ayşegül 
Oruçkaptan (PEYZAJMO), Harun Turan (İMO), Ali Ekber 
Çakar (MMO), Selin Top (KMO), Akar Tülücü (MMO), 
Can Deniz Akdemir (HKMO), Hüseyin Atıcı (MMO), 
Nilgün Mutlu (KMO), Ezgi Pekşen Soysal (MMO), Fikri 
Düşünceli (MMO), Mehmet Makar (MADENMO), 
Semih Oktay (EMO), Birhan Şahin (MMO), Melih Yalçın 
(MMO), İbrahim Mart (MMO), Mahir Taylan Köylüoğlu 
(MADENMO), Doğan Hatun (MADENMO), Mehmet 
Orak (EMO), Volkan Bilgin (HKMO), İbrahim Tataroğlu 
(MO), Sezgin Çalışkan (GIDAMO), Özgür Topçu (İMO), 
Cevahir Efe Akçelik (ÇMO), Mehmet Soğancı (TMMOB 
Eski Başkanı), Zeki Aslan (MMO), Bedri Tekin (MMO), 
Sait Bahçe (MMO), Danışma Kurulu üyesi olmayan Mehmet 
Torun (MADENMO), Özer Akkuş (İMO), Kadir Dağhan 
(GIDAMO), Mayıs Kurt (ÇMO), Olcay Abalay (MMO) 
konuştu.
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Şişli Belediye Başkan Yardımcısıyken makamında haince 
uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını kaybeden Harita 
Mühendisi Cemil Candaş’ın adı Şişli Belediyesi’nce alınan 
karar üzerine Şişli Kültür Merkezi’ne verildi.

Cemil Candaş, Şişli Belediyesi’nde önce imar müdürü ve daha 
sonra  teknik  başkan yardımcılığı görevine  atandı. Yaklaşık 
bir yıl süren görev süresi içerisinde ilk andan  itibaren rüşvet 
ve imar yolsuzluğu düzenine karşı savaş açmış, bu nedenle de 
iskân çeteleri ve onların siyasi ortaklarının hedefi olmuştu.

Cemil Candaş’ın adı 13 Ekim 2016 tarihinde düzenlenen 
anma töreniyle Şişli Kent Kültür Merkezi’ne verildi.

Törene  Cemil Candaş’ın ailesi, Şişli Belediye Başkanı ve 
Meclis üyeleri, TMMOB,  HKMO ve diğer odaların üyeleri, 
KESK üyeleri,  belediye çalışanları ve diğer sivil toplum 
kuruluşu üyeleri katıldı. Katılımın yoğun olduğu törende 
TMMOB Yönetim Kurulu adına Ali Fahri Özten bir konuşma 
yaptı.

Yapılan konuşmalarda ortak dil;  toplumcu ve halk yararına 
belediyecilik ve yerel hizmet anlayışı,  insan sevgisi, barış, 
demokrasi, özgürlükler, kent ve kültür varlıkları ve doğal 
varlıkların korunması, hırsızlık ve yolsuzluklara karşı 
mücadele, dürüstlük ve güvenin hakim kılınması, karanlık 
ve rantçı çetelerden ve siyasi uzantılarından hesap sorulması 
ve karanlık köşelerinde onursuz bir yaşamla baş başa kalmaya 

CEMİL CANDAŞ’IN ADI ŞİŞLİ KENT KÜLTÜR MERKEZİ’NE VERİLDİ

mahkum edilmeleri, sürecin asla unutulmaması ve her 
aşamasında takip edilmesi, bilimsel ve sosyal etkinliklerle 
onurlu ve toplumcu duruşumuzun geniş platformlara 
aktarılması şeklinde ortaya konuldu.

TMMOB, gerek HKMO gerekse TMMOB kurullarında 
aldığı görevlerinde TMMOB ilkelerini ve anlayışını savunan 
ve kamu hizmetinde de bu düşünceleri yaşama geçirmek 
için mücadele eden  Cemil Candaş’ın haince görevi başında 
katledilmesini asla unutmayacak, unutturmayacak ve sürecin  
takipçisi olacaktır.

Işıklar içinde sevgi ile anıyoruz.

TMMOB DENETLEME KURULU ÜYESİ 
RAMAZAN TÜMEN’İ KAYBETTİK

TMMOB Denetleme Kurulu Üyesi Ramazan Tümen’i 
kaybettik.

Kimya Mühendisi Ramazan Tümen, 41, 42, 43 ve 44. Dö-
nem TMMOB Denetleme Kurulu üyesiydi.

Ailesine, yakınlarına, Kimya Mühendisleri Odamıza ve 
TMMOB camiasına başsağlığı diliyoruz.
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TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI 
BİRLİĞİ’NİN HİZMETLER PROJESİ “EYLEM 

PLANI”NA DAİR GÖRÜŞÜ

MESLEK ODASI ÜYESİ MÜHENDİS, MİMAR VE 
ŞEHİR PLANCILARININ 

HİZMET SUNUMU VE İŞ KURMA ESASLARI

 

Türkiye Cumhuriyeti’nde mühendislik, mimarlık ve şehir 
planlama disiplinleri düzenlenmiş mesleklerdir. Türk Mühendis 
ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) ise mühendislik, 
mimarlık ve şehir plancılığı alanlarında Türkiye’deki tek 
yetkili ve kamu kurumu niteliğine haiz meslek örgütüdür. 
Birlik, 1954 yılında 6235 sayılı Yasa ile kurulmuş ve daha 
sonra Anayasal düzeyde tanımlanmıştır. 6235 sayılı Türk 
Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu ve 3458 sayılı 
Mühendislik ve Mimarlık Hakkında Kanunu çerçevesinde 
oluşturulan Birlik ve bağlı meslek odaları, mevzuatları 
gereğince, mühendislik, mimarlık ve şehir planlama 
disiplinlerinin oluşturduğu meslek alanlarını düzenlemekte, 
mevzuat yazmakta veya bu yöndeki düzenlemelere katkı 
sağlanmaktadır.

TMMOB‘ne bugün itibariyle bağlı oda sayısı 24 ve bu Odalara 
100 disipline mensup mühendis, mimar ve şehir plancısı 
üyelik kaydı yaptırmaktadır. (Ek 1) Mesleki hizmetler sürekli 
gelişen ve çeşitlenen bir yapıda olduğundan liste belirli 
aralıklarla güncellenmektedir. TMMOB’ne bağlı meslek 
odaları Birlik ve meslek odası mevzuatı ile tanımlanan unvan 
tanıma, kayıt ve hizmetlerde mesleki izleme sorumluluğu 
ve görevi olan Ek 1’de yer alan 100 mesleki hizmetteki tek 
yetkin otoritedir.

Disiplin mezunları, mühendislik, mimarlık ve şehir planlama 
hizmetlerini; sınır ötesi, süreli veya yerleşik olarak kamu ve 
özel sektöre karşı veya doğrudan kamu yetkisi devri yoluyla 
sunmaktadır.

İlgili hizmet sunum süreçleri dâhilinde kamu kurum 
ve kuruluşlarının hizmet icra koşulları içinde özellikle 
kamu hizmetlerine yönelik belgeleme sistemleri yanı sıra, 
TMMOB’ne bağlı meslek odalarının belgeleme sistemleri 
de mevcuttur.  TMMOB’ne bağlı meslek odaları ve/veya 
kamu kurumları;

1. Yeterlilik (genel mühendislik/mimarlık hizmeti sunma)

2. Yetkinlik (fenni mesul, müellif, mesleki mühendis) (işe 
veya hizmete özel) ve imza yetkisi lisanslama ile verilen 
meslek insanıdır.

3. Uzmanlık ve Lisanslama
4. Lisans
5. Sertifikasyon
6. Akreditasyon

Uygulamaları yapmaktadırlar.

TMMOB ayr ıca ,  Dünya Mühendis l ik  Bir l ik ler i 
Federasyonu‘nun (WFEO) üyesidir. Bağlı meslek odaları 
çeşitli uluslararası veya bölgesel yapılara üyedir. Mühendislik 
alanında uluslararası kuruluşlarla otomatik tanıma 
mekanizmaları oluşturulmasına esas çalışmalar devam 
etmektedir.

Disiplin mezunları, Türk Mühendis ve Mimar Odaları 
Birliği bünyesindeki ilgili meslek odasındaki belgelemesi, 
düzenlemesi ve denetimine tabidir. Hizmetlerin geneli kamu 
sağlığı ve güvenliği ile ilişkili olduğundan, yabancıların hizmet 
sunumuna sadece TMMOB Kanunu’nun 34 ve 35’inci 
maddeleri ile istisna getirilmiştir. Yabancılar, ihtisaslarına 
en yakın meslek odasına üye olarak proje bazlı, geçici, 
süreli ve sürekli iş sözleşmesi gereğince çeşitli unvanlar ve 
tanımlamalar dâhilinde icra edilebilmektedir.

Yabancı gerçek kişi ilgili meslek odasına üye olmadan önce 
çalışma izni başvurusu yaparken iş sözleşmesini de ibraz 
etmesi de gerekmektedir. Ülkemiz ulusal düzenlemeleri 
yabancılar açısından haksız rekabete neden olan ve ülke 
vatandaşımızdan daha avantajlı ve serbest düzeydedir. (1)

Bu çerçevede; Avrupa Birliği Bakanlığı’nızca hazırlanan 
“Faaliyet 1.3 AB HİZMETLER DİREKTİFİNE UYUM 
AMAÇLI EYLEM PLANI” nın değerlendirilmesinde;

1. Mühendislik, mimarlık ve şehir planlama hizmetleri ile 
sektörel hizmetler ayrıştırılmasında hatalar,

2. Hizmet sunum biçimleri ayrıştırılamadığından yetkili 
kurum/TTN  belirlenmesine dair hatalar,

3. Devletin kolluk ve asli hizmetleri içinde olan kamusal 
yetki devri ile ifa edilen hizmet alanları Hizmet Direktifi 
kapsamına alındığı,

Tespit edilmiştir.

AB HİZMETLER DİREKTİFİNE UYUM AMAÇLI EYLEM PLANINA İLİŞKİN 
TMMOB GÖRÜŞÜ

İş Kurma Hakkı ve Hizmet Sunumu Serbestisi Faslında AB Müktesebatıyla Uyumlaştırma Konusunda Ulusal Strateji 
Hazırlanması için Teknik Yardım Projesi Sonuç Faaliyet AB Hizmetler Direktifine Uyum Amaçlı Eylem Planı hakkında 
TMMOB Görüşü, 2 Eylül 2016 tarihinde Avrupa Birliği Bakanlığı Ekonomik ve Mali Politikalar Başkanlığı’na 
gönderildi.
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Yukarıda belirtilen çerçevede ve aşağıda belirtilen hususlar 
dikkate alınarak raporun içeriğinin oluşturulması, eylem 
planı ile TTN’nın belirlenmesi ve işbirlikleri ve iletişimlerinin 
tasarlanması gereği belirlenmiştir:

1. Mühendislik, mimarlık ve şehir planlama hizmetleri 
ile sektörel hizmetler ayrıştırılması

I-Mühendislik, mimarlık ve şehir planlama hizmet sunum 
biçimleri

1. Mesleğin gerçek kişi bazında serbest meslek erbabı 
(kendi nam ve hesabına) olarak sunumu

Bu statü ile hizmet sunabilmek için;

1. Lisans diploması,
2. İlgili Meslek Odasına üyelik,
3. Büro Tescili ve SMM Belgesi
4. Vergi kaydı,
5. İşyeri açma ruhsatına tabi değildirler, Büro Tescil Belgesi 

ruhsat yerine geçer.
6. SGK bünyesinde Bağ-Kur’ kaydı.

Bu sunum biçimi 6235 sayılı Yasa’nın 15. maddesinde T.C. 
vatandaşlarına hasredilmiştir.

2.) Şirket sahibi ya da ortağı biçiminde hizmet sunumu

Bu statü ile hizmet sunabilmek için;

a) Ortakların ilgili Meslek Odası/Odalarına üyeliği,
b) Şirket ortaklığında mühendis/mimar veya şehir plancısının 
en az hissenin %51 olması,
c) Tüm ortaklar mühendis, mimar ve şehir plancılarından 
olması durumunda eşit hisse,
ç) Büro tescil+SMM belgeleri
d) Vergi kaydı,
e) Ticaret Sicil Gazetesinde iştigal konusu/konularının yayımı
f) SGK bünyesinde Bağ-Kur kaydı.

3.) Ücretli Çalışma

Bu statü ile hizmet sunabilmek için;

1. ilgili Meslek Odası üyelik,
2. İş sözleşmesi,
3. SMM belgesi (İlgili meslek odasınca istenen diğer 

belgeler)
4. SGK bünyesinde SSK kaydı.

Yaptırılması zorunludur.

(Ücretli olarak meslek sunanlar açsından ülkemizde ve Birlik 
mevzuatı gereğince vatandaş-yabancı ayrımı bulunmamakta 
hatta “proje bazlı” çalışanlardan akademik yeterlilik 
istenmeyerek vatandaş aleyhine uygulama mevcuttur. (2))

SMM, Mühendis/Mimar veya Şehir Plancılarının Serbest 
Müşavirlik Mühendislik Hizmeti (SMMH) verebilmek 
üzere kurdukları firma ve/veya çalıştıkları işyerleri için bağlı 
bulundukları Meslek Odasından almış olduğu belgedir.

SMM Büro Tescil Belgesi firma veya şirkete verilir. Mühendis, 
Mimar veya Şehir Plancılarının üye bağlı olduğu şubeye 
başvuruda bulunarak çalışmakta olduğu firma veya şirketi 
kendi üzerinden tescil ettirir.

Bir Mühendis, Mimar veya Şehir Plancısı Serbest Müşavirlik 
Mühendislik/Mimarlık/Şehir Planlama Hizmeti (SMMH) 
verebilmesi için öncelikle kendi meslek odasına üye kaydı 
yaptırması ve kayıtlı olduğu odadan SMM Büro Tescil Belgesi 
alması gerekmektedir. Aksi takdirde SMMH veremez.

Kısacası, bir mesleki hizmeti akademik + mesleki yeterliliği 
olanlar sunar. Bu hizmeti sunabilmek için ilgili meslek odasına 
üyelik, üye olan meslek mensubunun SMM Yönetmeliğinde 
belirlenmiş hizmet alanlarında hizmet sunabilmesi için ya 
lisans diplomasıyla yapılacak işler ya da lisans diploması 
yanında meslek odasınca belgelendirilen veya kamu idareleri 
tarafından verilen belgeleme koşulunun yerine getirerek 
hizmet sunabilmektedirler. Örneğin Asansörlerin periyodik 
kontrol hizmetlerinde bu hizmeti sunabilmek için Elektrik 
veya Makina mühendisi olmanın yanında, Odasınca da 
belgelendirme ve vasıflandırma yapılması bu hizmetin ifa 
koşuludur.

Ayrıca Eylem Planı’nda, 24 Oda’nın bünyesinde bulunan 
mühendislik, mimarlık ve şehir planlama hizmetleri tek tek 
ele alınmamış, 10 meslek grubu irdelenmiş diğer disiplinlerin 
ismi telaffuz edilmeden sektörel düzeyde hizmetler ele 
alınmıştır.

Bu çerçevede;

ÖNERİ:

“İÇİNDEKİLER” Bölümümün 1. Başlığından sonra gelecek 
şekilde;

“2.) Şirketler:  TMMOB’a bağlı Meslek Odalarının iznine 
tabi olanlar.”

5. başlıktan sonra gelmek üzere;

“6) Siciller ve Odalar: Mühendis, Mimar ve Şehir Plancılarına 
Yönelik Meslek Odaları

 7) Sicil ve Odalar: Meslek Odaları Büro Tescil ve Belgeleri 
ve SMM Belgeleri”

Başlıklarının eklenmesi ve içeriklerinin yazılması 
gerekmektedir. Aksi takdirde rapor eksik ve hatalı olacaktır.

2. Hizmet sunum biçimleri ayrıştırılması ve yetkili kurum/
TTN belirlenmesi

Yukarıda 3 başlık altında sunulan hizmet biçimlerine bağlı 
olarak istenen belge ve prosedürler değişmektedir. Akademik 
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unvana bağlı olarak alınan unvana denk meslek odaları 
bu unvanların sunmuş olduğu hizmet alanlarını SMM 
Yönetmeliklerinde belirlemişlerdir. SMM Yönetmeliklerinde 
belirlenmiş hizmet alanlarını ayrı sektörel hizmet olarak 
başlıklandırmak yanlıştır. Dolayısıyla mühendislik, mimarlık 
ve şehir planlama hizmetlerini tek başlık altında metin içinde 
değerlendirmek gerekmektedir. Ayrıca, metinlerde kapsam 
itibariyle aynı hususlar tüm sektörler için de geçerlidir. Ek 1 de 
yer alan ancak rapor kapsamında eksik olan hizmetler de bu 
kapsamda ve aynı madde dâhilinde değerlendirilebilecektir.

Eylem Planı’nın “İçindekiler” bölümünün 10, 16, 17, 18, 19, 
20, 22, 23, 24, (25 anlaşılamamıştır), 27, 34, 32, 42, 43, 44, 
45, 46, 47, 48, 50,51, 52, 53, 55, 56, 60, (62?) 71, 72,73,74, 
75, 79, 80, 84, 85, 86, 91, 93, 98 ve 103 no.lu başlıkları 
mühendislik, mimarlık ve şehir plancılığı disiplinleriyle icra 
edilen mesleki hizmetler olup, bu hizmetleri ifa edecek kişi ve 
kurumlar açısından koşullar ilgili meslek odalarınca aranan 
kriterler ve belge şartları gözetilerek yapılması gerekmektedir.

3. Direktif kapsamında yer almayan kamu hizmetlerinin 
kapsam dışı bırakılması gerekmektedir.

Plan Müellifliği ve Yapı Denetim Hizmetleri  ve Lisanslı 
Harita ve Kadastro Mühendisliği ve Büroları (LİHKAB) 
hizmetleri ve çevre görevlisi hizmetleri mevzuatla tanımlı 
kamu hizmetleri ve ulusal düzenleme konusu olduğundan, 
2006/35/EC kapsamı dışında kaldığı belirlenmiştir.

a) Plan müellifliği hizmeti, şehir planlama hizmetleri 
kapsamında görülmekle birlikte, asli devlet yetkisini 
devridir.

1982 tarihli T.C. Anayasası’nın 23’üncü maddesi gereğince 
sağlıklı ve güvenli kentleşme amacıyla yerleşme hürriyetinin 
kanunla sınırlanabileceği hükme bağlanmıştır.

3194 sayılı İmar Kanunu’nun 7, 8 ve 9’uncu maddeleri 
ve çeşitli kanunlarla bu sınırlar tanımlanmış ve planlama 
hizmetinin kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılacağı ve 
yaptırılacağı ve onama makamlarınca onaylanarak yürürlüğe 
gireceği hükme bağlandığından, kamu yetkisinin kamu 
veya özel sektörde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan 
alınmış geçerli ve yeterli belgesi olan plan müelliflerine 
devredilebileceği, kamusal yetki devri nedeniyle yabancıların 
bu hizmeti yükümlenemeyeceği,

Planların hazırlanması aynı kanunun 38’inci maddesi 
gereğince fenni mesuliyetin şehir plancılarınca yapılacağı ve 
ilgili yönetmelikler gereğince görev, yetki ve sorumluluklarının 
belirlendiği, dolayısıyla plan müelliflerinin direktif kapsamı 
dışında olduğu,

b) Yapı denetimi, Anayasa’nın 128. maddesi gereği devletin 
asli kolluk görevleri arasında yer alır. 3194 sayılı İmar 
Kanunu’nun 28’inci maddesinde fenni mesuliyet tanımlıdır.  
4708 sayılı Yapı denetimi hakkında Kanun’un 1. Maddesinde; 

can ve mal güvenliğini teminen, imar plânına, fen, sanat ve 
sağlık kurallarına, standartlara uygun kaliteli yapı yapılması 
için proje ve yapı denetimini sağlamak ve yapı denetimine 
ilişkin usul ve esasları düzenlemek hükme bağlanmıştır. 
Kanunun 3’üncü maddesinde; bu Kanunun uygulanmasında, 
yapı denetim kuruluşları imar mevzuatı uyarınca öngörülen 
fennî mesuliyeti ilgili idareye karşı üstlenir hükmü yer 
almaktadır. Dolayısıyla yapı ruhsatı ve yapı kullanma izin 
belgesini düzenlemekle yükümlü kamu idaresi adına fenni 
mesuliyet sorumluluğu ve yetkisi Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı’ndan belgelenmiş yapı denetim kuruluşları ve 
bunlarda görevli yine Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan 
denetçi belgesi almış denetçi mimar ve mühendislerce 
yükümlenebildiğinden kolluk görevinin yabancılara devri 
mümkün olmadığından, direktif kapsamında kalmadığı ve 
çıkartılması gerektiği belirlenmiştir. Ayrıca teknik mevzuatın 
ve dil bilinmesi gerektiğinden vatandaşlık şartı mevcuttur.

3194 sayılı kanunun 7’inci maddesi (a) bendine istinaden 
hâlihazır haritaların belediyeler veya valiliklerce yapılacağı 
veya yaptırılacağı hükme bağlanmıştır. Tasdik mercii 
belediyeler ve valiliklerdir. Dolayısıyla bu hizmet kamu 
hizmeti olup, direktif kapsamından çıkartılmalıdır.

c) 2644 sayılı Tapu Kanunu’nun 26’ıncı maddesinde 
devletin yetkili organlarının 4721 sayılı Medeni Kanunun 
704 ve 705’inci maddeleri de dâhil mülkiyet üzerindeki 
hakların tesisi ve tescili konusundaki yetkileri ve görevleri 
sayılmıştır. Bu görevler kamu hizmetidir ve Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 
ve taşradaki müdürlükleri tarafından yürütülmektedir. 
Müdürlüklerce yürütülen kadastro teknik hizmetlerinden 
tescile tâbi olmayan işlemlerin yapım ve kontrolü, tescile 
tâbi olan işlemlerin yapım sorumluluğunun lisanslı harita 
kadastro mühendislik bürolarınca yerine getirileceği 2005 
yılında yürürlüğe giren 5368 sayılı “Lisanslı Harita Kadastro 
Mühendisleri ve Büroları Hakkında Kanun”u uyarınca 
hükme bağlanmıştır. LİHKAB büroları kadastro işlemleri 
yapmaktadırlar. Bu görev tapu müdürlüklerinindir ve iş 
yüküne bağlı olarak sadece bu kamu görevini ifa etmek 
üzere LİHKAB’lar kurulmaktadır. Kadastro işlemleri temel 
olarak; tapu planlarına göre arazide sınırların işaretlenmesi 
ve arazideki değişikliklerin tapu planlarına işlenmesidir. Basit 
olarak ifade edilen bu tanımda; arsa ve arazilerin köşelerinin 
belirlenmesi, yapılan binaların plana işlenerek dairelere ayrı 
tapu verilmesi gibi detaylı süreçler söz konusudur. LİHKAB 
bürolarının belgelemesi ve denetimi Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından 
yapılmaktadır. Kamusal yetkinin devri nedeniyle yabancıların 
bu hizmeti yükümlenemeyeceği ve direktif kapsamında 
kalması gereği açıktır.

d) Çevre görevlisinin sunduğu hizmette bir kamusal yetki 
devri sonucudur.
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2872 Çevre Kanunu’nun Tanımlar Başlıklı Madde 2

“ Çevre yönetim birimi/Çevre görevlisi: Bu Kanun ve Kanuna göre 
yürürlüğe konulan düzenlemeler uyarınca denetime tâbi tesislerin 
faaliyetlerinin mevzuata uygunluğunu, alınan tedbirlerin etkili 
olarak uygulanıp uygulanmadığını değerlendiren, tesis içi yıllık 
denetim programları düzenleyen birim ya da görevliyi,”

Olarak tanımlanıyor.

Aynı kanunun

Ek Madde 2 – (Ek: 26/4/2006 – 5491/23 md.)

“Faaliyetleri sonucu çevre kirliliğine neden olacak veya çevreye 
zarar verecek kurum, kuruluş ve işletmeler çevre yönetim 
birimi kurmak, çevre görevlisi istihdam etmek veya Bakanlıkça 
yetkilendirilmiş kurum ve kuruluşlardan bu amaçla hizmet 
satın almakla yükümlüdürler. Bu konuyla ilgili usûl ve esaslar 
Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.”

RG: 21 Kasım 2013 Perşembe Sayı : 28828

Çevre Görevlisi, Çevre Yönetim Birimi Ve Çevre Danışmanlık 
Firmaları Hakkında

Dayanak MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 9/8/1983 tarihli 
ve 2872 sayılı Çevre Kanununun ek-2 nci maddesine 
dayanılarak hazırlanmıştır.

http://www.csb.gov.tr/gm/ced/indexphp?Sayfa=sayfaicerik&
IcId=827 Bakanlık sayfasından;

Çevre Görevlisi

Çevre Görevlisi Kimdir?

Çevre görevlisi, “faaliyetleri sonucu çevre kirliliğine neden olan 
ve/veya neden olabilecek ve Çevre Kanunu ve bu Kanuna 
dayanılarak yürürlüğe konulan düzenlemeler uyarınca denetime 
tâbi tesislerin faaliyetlerinin mevzuata uygunluğunu, alınan 
tedbirlerin etkili olarak uygulanıp uygulanmadığını değerlendiren, 
tesis içi yıllık denetim programları düzenleyen görevli”dir.

Çevre Görevlisi Olabilecek Meslek Grupları

• En az 4 (dört) yıllık Üniversitelerin çevre mühendisliği 
bölümünden mezun olanlar veya çevre mühendisliği konularında 
yüksek lisans veya üzeri eğitim almış kişiler (çevre mevzuatı 
konusunda Bakanlıkça yapılacak/yaptırılacak eğitime katılmak 
şartıyla)

• En az 4 (dört) yıllık üniversitelerin mühendislik bölümlerinden 
veya fen/fen-edebiyat fakültelerinin fizik, kimya, biyoloji, 
biyokimya, jeoloji bölümlerinden veya veteriner fakültelerinden 
mezun olanlar (temel çevre bilimleri ve çevre mevzuatı 
konularında Bakanlıkça yapılacak/yaptırılacak eğitime katılmak, 
temel çevre bilimleri ve çevre mevzuatı konularında yapılacak 
sınavlarda başarılı olmak şartıyla)

• En az 4 (dört) yıllık üniversite mezunu olup, Bakanlık veya 

mülga Çevre Bakanlığı veya mülga Çevre ve Orman Bakanlığı 
merkez ve taşra teşkilatlarının;

-Çevre yönetimi, çevresel etki değerlendirmesi, çevre izni, çevre 
lisansı ve çevre denetimi ile ilgili teknik birimlerinde çevre mevzuatı 
kapsamında en az 4 (dört) yıl çalışmış olanlar,

-Çevre yönetimi, çevresel etki değerlendirmesi, çevre izni,  çevre 
lisansı ve çevre denetimi ile ilgili teknik birimlerde şube müdürü, 
il müdür yardımcısı, il müdürü, daire başkanı ve üstü görevlerde 
en az üç yıl çalışmış olanlar.

Çevre Görevlisi Eğitimi

Çevre görevlisi eğitimi, üniversitelerin çevre mühendisliği 
bölümünden mezun olan veya çevre mühendisliği konularında 
yüksek lisans veya üzeri eğitim almış kişiler için çevre mevzuatı; 
üniversitelerin mühendislik bölümlerinden veya fen/fen-
edebiyat fakültelerinin fizik, kimya, biyoloji, biyokimya, jeoloji 
bölümlerinden veya veteriner fakültelerinden mezun olanlar için 
ise temel çevre bilimleri ve çevre mevzuatı konularını kapsar.

Çevre Görevlisi Sınavı

• Çevre görevlisi belgesi almak isteyen kişiler çevre görevlisi 
sınavına girmek zorundadır.

• Üniversitelerin mühendislik bölümlerinden veya fen/fen-
edebiyat fakültelerinin fizik, kimya, biyoloji, biyokimya, jeoloji 
bölümlerinden veya veteriner fakültelerinden mezun olanlar temel 
çevre bilimleri ve çevre mevzuatı konusunda yapılacak sınava 
katılmak zorundadırlar.

• Sınavda 100 (yüz) üzerinden 70 (yetmiş) ve üzeri puan alanlar 
başarılı sayılır ve çevre görevlisi belgesini almaya hak kazanır.

• Çevre görevlisi sınav sonuçları ilan edildiği tarihten itibaren 
bir yıl geçerlidir.

• Sınav başvurularında Bakanlıkça yapılan veya yaptırılan temel 
çevre bilimleri ve çevre mevzuatı eğimine katılım belgesi sunulur.

Çevre Görevlisi Bulundurmak, Çevre Yönetim Birimi Kurmak 
veya Çevre Danışmanlık Hizmeti Almak Zorunda Olan İşletmeler

• Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar 
Hakkında Yönetmeliğin Ek-1 listesinde yer alan işletmeler; çevre 
yönetim birimlerini kurmak veya çevre danışmanlık firmalarından 
çevre yönetimi hizmeti almak zorundadır.

• Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar 
Hakkında Yönetmeliğin Ek-2 listesinde yer alan işletmeler; bir 
çevre görevlisini sürekli istihdam etmek veya çevre danışmanlık 
firmalarından çevre yönetimi hizmeti almak veya çevre yönetim 
birimi kurmak zorundadır.

• Belediyeler, il özel idareleri ve mahalli idare birlikleri veya 
bunların iştirakleri Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin 
ve Lisanslar Hakkında Yönetmeliğin Ek-1 listesinde yer alan 
işletmeler için birinci fıkrada, Ek-2 listesinde yer alan işletmeler 

http://www.csb.gov.tr/gm/ced/index.php?Sayfa=sayfaicerik&IcId=827
http://www.csb.gov.tr/gm/ced/index.php?Sayfa=sayfaicerik&IcId=827
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için ise ikinci fıkrada belirtilen yükümlülükleri yerine getirmek 
zorundadır.

• Organize sanayi bölgesi, ihtisas organize sanayi bölgesi, 
endüstri bölgesi ve serbest bölge yönetimleri; bir çevre görevlisini 
sürekli istihdam etmek, çevre yönetim birimi kurmak veya 
çevre danışmanlık firmalarından çevre yönetimi hizmeti almak 
zorundadır.

• Sağlık kuruluşları ve hastanelerden, yatak kapasitesi 20 (yirmi) 
ve üzerinde olan yataklı ve günübirlik tedavi kurumları, en az 
bir çevre görevlisi çalıştırmak veya çevre yönetim birimi kurmak 
veya çevre danışmanlık firmalarından çevre yönetimi hizmeti 
almak zorundadır.

• Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar 
Hakkında Yönetmeliğin Ek-2 listelerinde yer alan ve mevsimlik 
veya dönemsel çalışan işletmeler, çalışma sürelerini çevre ve 
şehircilik il müdürlüğüne onaylatmaları durumunda, işletmenin 
sadece çalıştığı dönem içinde, bir çevre görevlisini istihdam etmek 
veya çevre yönetim birimini kurmak veya çevre danışmanlık 
firmalarından çevre yönetimi hizmeti almak zorundadır.

• İşletme sahipleri veya yetkilileri; bünyelerinde görev yapan çevre 
görevlisinin ayrılması, kurdukları çevre yönetim biriminin iptal 
edilmesi veya çevre danışmanlık firmasıyla yapmış oldukları çevre 
yönetimi hizmeti alım sözleşmesinin iptal edilmesi durumunda, 
iptal tarihinden itibaren en geç 30 (otuz) gün içerisinde başka 
bir çevre görevlisi istihdam etmek, çevre yönetim birimi kurmak 
veya çevre danışmanlık firması ile yeni bir çevre yönetimi hizmet 
alımı anlaşması yapmak zorundadır.

Çevre Görevlilerinin Yükümlükleri

Çevre görevlilerinin yükümlülükleri aşağıda sıralanmaktadır:

• Çevre yönetimi hizmetlerini mevzuata uygun bir şekilde 
yürütmek, koordine etmek, çevre yönetimi hizmeti çalışmalarını 
düzenli aralıklarla izleyerek, ilgili mevzuatta belirtilen 
yükümlülüklerin yerine getirilip getirilmediğini tespit etmek,

• İşletmeye hizmet vermeye başladığı tarihten itibaren her ay aylık 
faaliyet raporunu hazırlamak, bu raporları en geç takip eden ayın 
on beşine kadar işletme sahibine veya sorumlusuna sunmak ve 
sisteme yüklemek,

• İşletmeye hizmet vermeye başladığı tarihten itibaren otuz gün 
içinde, takip eden her yılda ise bir defadan az olmamak üzere 
işletmenin genel durumunu kapsayacak şekilde iç tetkik raporunu 
hazırlamak, bu raporları işletme sahibine veya yetkilisine sunmak 
ve sisteme yüklemek,

• İşletmeye hizmet vermeye başladığı tarihten itibaren otuz 
gün içerisinde ve takip eden her yılda, işletme yetkililerine ve 
çalışanlarına yönelik olarak mevzuat ve çevresel konularda en 
az bir kere bilgilendirici eğitim çalışması yapmak ve özendirici 
faaliyetler düzenlemekle, düzenlediği eğitimlere ilişkin hazırladığı 
raporları sisteme yüklemek,

• İç tetkik raporlarını, aylık faaliyet raporlarını ve eğitimle ilgili 
belgeleri Bakanlıkça belirlenerek ilan edilen formatlara uygun 
olarak hazırlamak,

• İşletmede uygunsuzluk tespit edildiğinde, tespit tarihinden 
itibaren en geç otuz gün içerisinde uygunsuzluğa ilişkin raporu 
sisteme yüklemekle ve işletme sahibine/yetkilisine uygunsuzluğun 
giderilmesi için önerilerde bulunarak uygunsuzluğun giderilip 
giderilmediğinin takibini yapmakla, uygunsuzluğun giderildiği 
tarihten itibaren otuz gün içerisinde yapılan işlem ve uygunsuzluğun 
giderilmesine ilişkin raporu sisteme yüklemek,

• İşletmenin çevre mevzuatı kapsamında alması gerekli çevre 
izni, çevre izin ve lisans belgelerini almak, güncellemek ve/veya 
yenileme çalışmalarını yürütmek,

• İşletmenin çevre mevzuatı kapsamındaki beyan ve bildirimlerini 
belirtilen formatta, zamanında ve eksiksiz olarak yapmak,

• Yetkili makam tarafından istenilecek bilgi ve belgeleri belirtilen 
formatta, zamanında ve eksiksiz olarak sunmak,

• İşletmede yürüttüğü tüm çalışmaları imzalı belgeler halinde 5 
(beş) yıl süre ile muhafaza etmek,

• SGK hizmet belgesi ve dökümlerini 5 (beş) yıl süre ile muhafaza 
etmek,

• Yetkili makam tarafından yapılacak planlı veya haberli 
denetimler sırasında işletmede hazır bulunmak, istenen bilgi ve 
belgeleri sağlamak,

• Vize dönemi içinde en az bir kere Bakanlık tarafından yapılacak/
yaptırılacak eğitime katılmak,

• İşletme ile ilgili öğrendikleri ticari sır mahiyetindeki bilgileri 
saklı tutmak,

Çevre Görevlisi Başvurularında Aranacak Bilgi ve Belgeler

Çevre görevlisi belgesi başvurusunda aşağıdaki bilgi ve belgelerin 
sunulması zorunludur;

1) Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası,

2) İletişim bilgileri (Adres, telefon, faks, elektronik posta adresi),

3)Eğitim durumunu gösteren lisans ve/veya lisansüstü diploma/
mezun olduğunu gösterir belgesi,

4) Vesikalık fotoğraf,

5) En az 4 (dört) yıllık üniversitelerin çevre mühendisliği 
bölümünden mezun olan veya çevre mühendisliği konularında 
yüksek lisans veya üzeri eğitim alan meslek grubu için, çevre 
mevzuatı eğitimi katılım belgesi,

6) En az 4 (dört) yıllık üniversitelerin mühendislik bölümlerinden 
veya fen/fen-edebiyat fakültelerinin fizik, kimya, biyoloji, 
biyokimya, jeoloji bölümlerinden veya veteriner fakültelerinden 
mezun olan meslek grupları için, temel çevre bilimleri ve çevre 
mevzuatı sınav sonuç belgesi,
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7)Belge başvuru bedelinin, Bakanlık Döner Sermaye İşletmesi 
Müdürlüğü hesabına yatırıldığına dair hesap belgesi.

Bu hizmette de kamusal yetkinin devri sebebiyle yabancıların 
bu hizmeti yükümlenemeyeceği ve direktif kapsamında 
kalması gereği açıktır.

e) 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası 
Kanunu ile yetki devri yapılan, Sıvılaştırılmış Petrol 
Gazları (LPG) Piyasası Sorumlu Müdürlüğü görevi de 
Direktif kapsamı dışındadır.

5307 sayılı Yasa’nın dayanak yapıldığı 25.03.2006 tarih ve 
26119 sayılı Resmi Gazete’de “Sıvılaştırılmış Petrol Gazları 
(LPG) Piyasası Eğitim Yönetmeliği” nde  sorumlu müdürlerde 
ve eğitimlerinde aranacak koşullar düzenlenmiştir.

Sonuç olarak, yukarıda belirtilen plan müellifliği, yapı 
denetimi, LİHKAB, çevre görevlisi ve LPG Sorumlu 
müdürlüğü görevleri devletin kolluk (denetim) yetkisinin 
devri sonucu verildiğinden Hizmetler Direktifi kapsamında 
değerlendirilemez ve bu nedenle, Eylem Planından 
çıkarılması gerekmektedir.

AB HİZMETLER DİREKTİFİNE KISMİ UYUMA YÖNELİK KANUN TASARISI TASLAĞI” 
HAKKINDA TMMOB GÖRÜŞÜ

AB Hizmetler Direktifine Kısmi Uyuma Yönelik Kanun Tasarısı Taslağı” hakkında TMMOB Görüşü 5 Eylül 2016 
tarihinde Avrupa Birliği Bakanlığı Ekonomik ve Mali Politikalar Başkanlığı’na gönderildi.

KONU  : Sonuç 12. “AB HİZMETLER DİREKTİFİNE 
KISMİ UYUMA YÖNELİK KANUN TASARISI 
TASLAĞI” HAKKINDA görüşlerimizin sunulmasıdır.

Bakanlığınızca ihale edilen projenin konusu ve kapsamı 
“İş Kurma Hakkı ve Hizmet Sunumu Serbestisi” faslında 
AB Müktesebatıyla uyumlaştırma konusunda ulusal 
strateji hazırlanması için teknik yardım projesi, hukuki 
boşluk analizi ve eylem planı hazırlamak iken, proje 
konusundan ve amacından uzaklaşılarak kanun taslaklarına 
dönüştürülmüştür.  Yani ulusal bir strateji oluşturmaktan 
öte, AB’ye üye olmadan Gümrük Birliği Antlaşmasında 
olduğu gibi tek yanlı olarak hizmetlere de kapı sonuna kadar 
açılmaktadır. Bu kabul edilemez.

2011 Dünya Ticaret Örgütü’nün GATS Sekretaryası 
tarafından hazırlanan,“Sekreterlik Bilgi Notu” Verilere göre 
bugün Dünyada 200 küresel şirket, Dünya mühendislik 
hizmetinin sağlayıcılarıdır. Bu 200 şirket, 2009 yılında 
Dünya mühendislik hizmetinin % 74’üne hakim 
durumdadırlar. Sekreterliğin deyimi ile pazarı, Avrupalı 
firmalar (%39) ve Amerikan firmaları  (%35) arasında 
paylaşılmıştır. Bu firmaların sunmuş olduğu hizmetlerden 
elde ettikleri gelirin  %47’si kendi ülkeleri dışındaki 
projelerden kaynaklanmıştır. Bu verilere, kendi ülkeleri 
dışındaki bağlı şirketlerce yürütülen alt sektörlere ait 
veriler dahil olmadığı da tespit edilmiştir.

Raporda; mühendislik hizmetlerinin sunum biçimleri olarak; 
yurtdışında profesyonellerin bulundurulması,  bağlı şirketler, 
şubeler, stratejik ortaklıklar,internet bağlantısı, offshoring, 
outsourcing biçimlerinin kullanıldığı, bunlardan en yaygın 
olanının -özellikle çok uluslu büyük şirketlerin-bağlı birim 
kurmak ya da üçüncü taraf hizmetleri satıcısı ile anlaşmak. 
Mühendislik hizmetlerinde offshore işlemlerinin %62’si 
üçüncü taraf hizmetleri satıcısı tarafından outsourcing 
yoluyla, %38 ise bağlı birimler tarafından yürütüldüğü ifade 
edilmektedir.

Yukarıdaki rapor çıktılarından anlaşılacağı üzere, ülkemiz 
meslek mensuplarının Avrupa ülke pazarlarına girmeleri 
neredeyse olanaksızdır. AB ülkeleri kendi aralarındaki 
hizmet ticaretinde dahi kendi vatandaşına uyguladığı 
yeterlilik kriterlerini diğer AB ülkesine de uygulamaktadır. 
Meslek mensubunun kendi ülkesindeki yeterliliği  taşıması 
yeterli görülmemekte, hizmet sunacağı ülke kriterlerini de 
tamamlaması gerekmektedir. Meslek örgütlerinin koymuş 
olduğu kurallar her ülke vatandaşı için geçerli kurallardır. 
Dil yeterliliği ise vazgeçilmez koşuldur. Yani G-7’ler açık 
pazar olarak sunulmuş olmasına karşın, bu ülkelerin 
pazarına erişim  ülke meslek mensupları açısından neredeyse 
olanaksızdır.

Mühendisliki mimarlık ve şehir planlama hizmetleri açısından 
ülke pazarına giriş kısıtlamaları:

-Mimarlık, Mühendislik ve bilgisayar hizmetleri konusunda 
sadece ilgili meslek odasına “geçici üyelik”,

Entegre Mühendislik ve Bilimsel ve Teknik Danışmanlık 
Hizmetleri açısından ise, sektörü tanımlayan ve düzenleyen 
mevzuatın bulunmaması nedeniyle sektör uluslararası 
rekabete hazır değildir.

Bu gerçeklerden hareketle;

 Tespitlerimiz:

1. Görüşe konu Kısmi Kanunun genel gerekçesi, sermayenin 
talepleri ile AB direktifinin

gerekçesi harmanlanmıştır. Oysa, AB ülkelerinin kendi 
arasında gerekçelendirdiği bir Direktifin bizim tek taraflı 
olarak ödün verdiğimiz, ulusal yetkilerden vazgeçtiğimiz bir 
yasaya gerekçe olamayacağı açıktır.

2.) Konu hizmetlerin serbest dolaşımı iken, yabancı sermayeyi 
her türlü kısıtlamadan azede kılan ve projeler konusunda 
tek söz sahibi olan Başbakanlık bünyesinde kurulan Türkiye 
Başbakanlık Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı (TYDTA),  
üyeleri yerli ve yanbancı sermayenin oluşturduğu Yatırım 
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Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK), 
Dünya Bankası ve Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma 
Vakfı (TEPAV) taleplerinden yola çıkılmış ve sermayenin 
isteği yerine getirilmeye çalışılmıştır. Hizmet sunanlarlar 
cephesinden bakılmaması, sorunların irdelenmemesi dahi 
bu yasanın hizmet sunucuları ve kullanıcıları yönünden ele 
alınmadığını ortaya koymaktadır.

3.)AB Direktifindeki  genel gerekçede yer alan “KOBİ’lerin 
büyümesi ve gelişmesi”

sağlanacaktır gerekçesi kendi ülkemiz KOBİ’lerinin gelişimi 
değil sonu olacaktır. AB KOBİ’leri ile rekabet şansı olmayan 
orta ve küçük işletmelerin ayakta kalması olanaksızdır.

4.) Ülkemizde mimarlık-mühendislik alanında  lisans 
eğitimi yetersiz iken bugün iyice yetersiz hale gelmiş 
ve mesleki,  meslek içi eğitim konularında AB’de uzun 
süredir yürütülen programlara Türkiye’nin dahil edilmemiş 
olmasının ortaya çıkardığı eşitsiz gelişme, sektörde denetim ve 
düzenleme yapma konusunda Mühendis ve Mimar Odalarının 
etkilerinin artmasını sağlayacak yasal düzenlemelerin 
yapılması gerekirken yetkilerin iyice etkisizleştirilmesi, 
mühendislik ve mimarlık hizmeti ücretlerinin çok düşük 
olması nedeniyle serbest mühendislik ve müşavirlik 
bürolarının teknik donanım, eleman niteliği ve mekan 
açısından oldukça kısıtlı olanaklarla çalışması gibi faktörler 
bu alanda rekabet gücümüzü olumsuz yönde etkilediği 
gözardı edilerek, serbestleştirme yasa tasarısı hazırlanmıştır. 
Ülkemizde mimar,mühendis ve şehir plancılarının %40’ı 
ya açık iszidir ya da başka işte çalışmaktadır. Serbest piyasa 
ekonomisini savunan işverenlerin yukarıda sunmuş olduğumuz 
tablo karşısında, Avrupa Birliği Direktifi’ni referans alan 
tasarının Avrupa’daki mimarlık ve mühendislik hizmetlerine 
ilişkin yasa ve uygulamaları ve tam üye olmadan diğer ülke 
örneklerini baz alması yerinde olurdu.

5.) Bu yasa tasarısı ülke ihtiyaçlarına değil, siyasal iktidarın 
ekonomi politikasına ve

sermayenin ihtiyaçlarına yanıt verdiği düşünülmektedir.

6.)AB’ye tam üye olmadan ve karşılıklık ilkesi olmadan bu 
yasanın hayata geçmesi

Anayasa’ya aykırılık oluşturacaktır.

Madde bazlı değerlendirme;

Madde 3’ün 1. Fırkasının (p) bendine, 19’uncu maddenin 
1. Fıkrası (b) bendi, 21’inci madde 2. Fırkası (b) 2. Bendi, 
23’üncü madde 1. fıkrası (d) bendi, 23’üncü maddesi 3. 
Fıkrası (b)  ve (d) bentleri, 27’nci madde 5. Fıkrası, 28’inci 
maddesi 4. Fıkrası, 34.’üncü madde 1. Fıkra (a)/2  bendi ve 
41’inci madde 5. ve 6. Fıkra hükümlerine “kamu niteliğine 
haiz mesleki birlikler” ibaresinin eklenmesi,

“Madde 4- (1) Bu Kanunun hükümleri özel mevzuatın 
bir hükmü ile çelişirse bu Kanunun hükmü geçerli olur 
ve ilgili hizmet faaliyetine uygulanır. ….” İbaresi mevcut 
haliyle kabul edilebilir değildir. Bunun temel nedeni; 
projenin çıktılarının yeterli ve sağlıklı tespit içermemesi, 

proje yürütücülerinin iyi niyetli çabalarına rağmen devlet 
kurumlarında liyakatsiz ve yetersiz personelin verdiği eksik 
ve hatalı bilgiler veya proje süresince gerekli işbirliğinin 
Birliğimizle sağlanmaması neticesinde bu sağlıksız verilerin 
sonucu yapılacak uygulamanının kuvvetle muhtemel ilgili 
mevzuatla çelişeceğidir.

Bu madde kapsamında bir hizmet ileride özel olarak 
düzenlenirse ne tür bir uygulama yapılacak belirsizdir.

Madde 10 1. hizmet sunucuya verilen iznin sınırsız olması 
hükmü ve 2. fıkrada yer alan sınırlandırma şartları mesleki 
hizmetler alanına uymamaktadır. Mesleki hizmetlerde 
sunulan hizmet hizmetin niteliğine ve sözleşme süresine 
bağlıdır. Bu nedenle; bu madde kapsamına “d) Mesleki 
hizmetlerde izin verme koşullarına ve sözleşme veya hizmet 
sunumunun niteliğine bağlanmışsa” bendinin eklenmesi 
önemlidir.

Madde 11’nin “….teknik kapasitesinin yetersizliği veya 
fazlalığı” şeklinde değiştirilmesi,

İzin Prosedürleri ve Formaliteleri Yönünden Süreler’e 
dair 14’üncü maddeden “başvuru sahibi hizmet sunucusu 
tarafından kaynaklı” idareye neden olunan süre 
gecikmelerinde (ki 15 inci maddeye göre cevap verilmemiş 
sayılabileceğinden) ne işlem yapılacağı belirsizdir. Bu 
durumda da izin verilmiş mi sayılacaktır? Bu iki maddenin 
başvuru sahibinden kaynaklı gecikmeler açısından daha net 
yazılması gerekmektedir.

Ayrıca, 21. Maddenin “(4) Yetkili makamlar, birinci ve ikinci 
fıkrada belirtilen gereklilikleri, bu gerekliliklerin birinci 
fıkrada belirtilen koşulları sağladığına dair gerekçeleriyle 
birlikte, X MAKAMINA bildirir.” fıkrasındaki bildirm 
14’üncü maddedeki sürelere dahil olup olmadığının açık 
olarak yazılması gerekmektedir.

Madde 16 “c) gerektiğinde, belirlenen süre içinde cevap 
verilmediğinde iznin verilmiş sayılacağına dair açıklamayı,” 
maddesi benzer şekilde hatalıdır. Başvuru sahibi eksik bilgi ve 
belgelerini tamamlamadıysa başvuru yapılan yetkili makam 
izin vermiş sayılacak ve bir de bunu yazılı olarak başvuru 
sahibine bildirecek midir?

Madde 20’de “h) ikamet, mevzuat bilgisi ve dil bilme 
yükümlülüğüne” ve “ı. Mesleki icra yasağının yokluğunu 
bildirme şartına” tabi tutulabileceğine dair madde bentlerinin 
eklenmesi gerekmektedir.

Madde 21’deki c) hizmet sunucunun söz konusu hizmetleri 
sunmak için ihtiyaç duyduğu, ofis veya büro da dâhil, belirli 
şekilde veya türde altyapıyı Türkiye’de oluşturması yasağına,”

ç) hizmetin bağımsız çalışan gerçek ya da tüzel kişi tarafından 
sunulmasını önleyen veya kısıtlayan, hizmet sunucu ile hizmet 
alıcı arasındaki spesifik akdi düzenlemelerin uygulanmasına,

hükümlerinin saklı tutulması önemlidir.

DTÖ GATS kapsamında kapalı tutulan hizmet sektörleri 
veya hizmet sunum şekilleri (modları)nda daha ileri 
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Kanun tasarısı taslağında hizmet suncusunun hizmet alıcısına 
yükümlülükleri tanımlanmakla birlikte, hizmet sunucusunun 
ev sahibi ülke, tek temas noktası ve yetkili makama karşı 
yükümlülüklerine dair madde düzenlemesi eksiktir.

Madde 24 kapsamında yetkili makamlar kişinin teminatı 
olup olmadığını nereden bilebilirler? Bu teminatın mesleki 
hizmetler kapsamında istenilmesi iş bazında ve üyelik 
koşuluna bağlıdır. Bu bildirimin mesleğin icra koşulu olan 
yetkili makama üyelik öncesi yapılacağına dair bir madde 
yazımı gerekmektedir. Ayrıca sigortanın varlığı veya bunun 
bildirim yükümlülüğü veya mesleki sigorta şartının karşılığı 
bir sistemin ülkemizde oturtulması sonrasında bu sistem kabul 
edilebilir, olabilir. Bu aşamada çıkarılması gerekmektedir. Bu 
teminatın ülkemizde nasıl kullanılacağına dair madde yazımı 
da gerekmektedir. Bu maddenin uygulamasına dair henüz 
ilkemizde iç hukuk kuralları oluşturulmamış veya ortak 
bir uzlaşı sağlanmış değildir. Maddenin 5. fırkası tanımlara 
dairdir. Mevzuat yazım kuralları gereğince tanımlara dair 3. 
Maddeye alınmalıdır.

24. maddenin 6. Fırkasının son benidende X makamın 
“… ve yetkili makamların görüşünü de almak suretiyle 
karar verir ve ilan eder” ibaresinin “… ve yetkili makamın 
görüşü doğrultusunda karar verir ve ilan eder” şeklinde 
düzenlenmesi gerekmektedir.

Madde 25’te tanımlanan ticari iletilerdeki kısıtların 
ve yasakların vergi ve kayıtdışılığın takibi açısından 
ksııtlanabileceği ve mesleki icra yasağı kapsamında 
yasaklanabileceği hükme bağlanmalıdır. Mesleki etik kurallar 
tüm yasaların üzerindedir. Madde 25 bu haliyle kabul 
edilemez, taslak içerisinden çıkarılmalıdır.

Madde 26’da 2. Fıkrası (a) bendinde Yetkili makamların her 
mesleğin spesifik niteliğine göre değişebilen mesleki etik ve 
davranış kuralları ile uyumu güvence altına almak için haklı 
gösterilebildiği ve bu mesleklerin bağımsızlığını ve tarafsızlığını 
temin etmek için gerekli olduğu ölçüde, düzenlenmiş 
meslekleri bir faaliyetin münhasıran sürdürülmesini zorunlu 
tutan veya farklı faaliyetlerin birlikte ya da ortaklaşa 
sürdürülmesini kısıtlayan gerekliliklere tabi tutabileceği 
hükme bağlanmakla birlikte, bir yetkili makamın hizmet 
suncusunun mesleki bilgisini de bir hizmetin icrası için 
kısıtlayan gerekliliklere tabi tutabilir. Bu yönde düzenlemeye 
ekleme yapılması gerekmektedir.

Maddenin 3. Fıkrasında yetkili makamların ikinci fıkranın 
(a) ve (b) bentlerinde belirtilen hizmet sunucular arasında 
multidisipliner faaliyetlere izin veriyorsa mesleki icra şart ve 
koşulları da temin edeceği hizmet sunum kalitesi açısından 
temin etmelidir. Bu yönde düzenlemeye ekleme yapılması 
gerekmektedir.

4. fırkrada Yetkili makamlar, birinci fıkrada belirtilen 
gerekliliklere tabi tutulan hizmet sunucuları, bu gerekliliklerin 
içeriğini ve bu gerekliliklerin haklı gösterilebilir olduğu 
yönündeki kanaatlerinin sebeplerini X MAKAMINA 
bildireceği hükme bağlanmakla birlikte, bu bildirimi X 

serbestinin bu direktif ile sağlanması mümkün olduğundan,

Madde 21’e DTÖ GATS Anlaşmasının genel hükmü de 
olan kamu sağlığı, kamu düzeni (güvenliği) ve kamu yararı 
durumunda sınırlama getirilebileceğine dair bir madde 
bendinin eklenmesi önemli görülmektedir. Madde 24’e, 
Madde 25 3. Fıkra (a) bendi ile Madde 30 2. fıkrasının 
benzer kavramlar içerecek şekilde yeniden düzenlenmesi 
gerekmektedir.

21. maddenin 5’inci fırkasının saklı tulması, ancak “X 
makamı” kapsamında Birliğimizinde yer alması gerekmektedir. 
Bu maddeler yetkili makam olarak birliğimizce tek yetkili 
kurum olarak değerlendirilen husustur. Bu nedenle madde 
fıkrasının yeniden yazılması gerekmektedir.

Madde 22 için de aynı düzenleme ihtiyacı mevcuttur.

Madde 23’ün 1. fıkrası (b) bendinin; “… bir ticari sicile, 
mesleki sicile veya benzeri resmi bir sicile kayıtlı ise,” şeklinde 
düzenlenmesi gerekmektedir.

Maddenin 1. fıkrası (c) bendindeki “yetkili makam veya 
Tek Temas Noktasına ilişkin iletişim bilgilerini” ifadesi 
uygulamada aksaklık yaratacak mahiyettedir. Hizmet 
alıcısının muhtabı ülke sınırları çinde tek temas noktası 
değildir, olmamalıdır. Yabancı hizmet sunucusu bu yapı 
ile ilgili olduğundan, tüketicinin korunması açısından ve 
yetkili makamın bu madde bendinde tek muhatap olması 
gerektiğinden yetkili makamın  iletişim bilgisinin verilmesi 
hükme bağlanmalıdır.

Madde 23’ün 1. fıkrası (d) bendinde “düzenlenmiş meslek 
sahibiyse kayıtlı olduğu meslek kuruluşunu veya benzeri 
kurumu, meslek unvanını ve bu unvanın verildiği devleti,” 
bildirim yükümlülüğü tanımlanmıştır. Bu düzenlemeye göre 
yabancı sanki sadece bu yükümlülüğü yerine getirince hizmeti 
sunabilir olmaktadır. Mesleki hizmetler kapsamında yetkli 
makama ülkemizde yapılması gereken zorunlu mesleki kayıda 
dair üyeliğini ibraz şartı bu noktada eksik tanımlandığından,  
“düzenlenmiş meslek sahibiyse T.C. ve menşei ülkesinde 
kayıtlı olduğu meslek kuruluşunu veya benzeri kurumu, 
meslek unvanını ve bu unvanın verildiği devleti,” şeklinde 
yeniden yazılmalıdır.

Aynı maddenin e bendi açık değildir. Varsa kullandığı genel 
şartları ve koşulları hizmet alıcısı nasıl bilebilir. Bunlar mesleki 
alanda nedir? Hangi hizmete göre hangi bildirimde bulunması 
gerektiğine kim karar vericektir?

Maddenin (g) bendinde tanımlı garantinin mesleki sigortayı 
kapsayıp kapsamadığı açık değildir.

23. maddesnin 3 fırkası (b) bendinin “düzenlenmiş meslek 
sahibiyse erişim sağlama yolunu belirtmek aracılığıyla geçerli 
meslek ve etik kuralları,” şeklinde düzenlenmesi yerindedir.

(ç) bendinin “tabi olduğu davranış ve etik kuralları ve mevcut 
dil sürümleri belirtilerek bu kuralların elektronik araçlar 
vasıtasıyla erişilebileceği adres,” şeklinde düzenlenmesi 
yerindedir. Ancak bu bentte kast edilen mevcut dil 
sürümlerindenki kasıt anlaşılamamıştır.
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yetkili makamların olumlu görüşünü içeren şekilde 
yazımı gerekmektedir.

2. Yetkili makamlarla istişare edilerek yönetmelikle tek 
temas noktasının kurulacağı hükme bağlanmıştır. 
Yetkin otorite olan birliğimizle istişare edilerek değil, 
görüşlerimize riayet edilerek bir mevzuat yazımı 
mümkündür. Aksi tüm durumlar ki bu çalışma mevzuatı 
da bu şekilde oluşturulmuştur. İdarelerin takdirine 
bırakılan uygulamalar son derece hatalı ve ülkemizi zarar 
sokan, kayıt dışılığı ve haksız rekabeti körükleyen ve kamu 
zararına uygulamanın ülkemizde bizzat yapılmasına neden 
olunmuştur. Bu nedenle “yetkili makamların görüşünü 
içeren” ibaresi kullanılmalıdır. 

3. Maddenin 3. fıkrası kapsam genişlemesine neden 
olmaktadır. Bu maddeye istinaden tek temas noktası tüm 
hizmetlerin tek temas noktası olmaktadır ki bu kabul 
edilebilir bir hüküm değildir.

32. maddede makamlardan kasıt yetkili makamlar mı yoksa 
devlet makamları mıdır? Açık yazılmalıdır. Aksi halde yetkili 
makamların işlev ve yetki dağılımına helal getirecek nitelikte 
bir düzenlemedir. Bu haliyle kabul edilemez. “Tek Temas 
Noktasının kurulması, Türkiye’deki devlet idaresi ve yetkili 
makamlar arasındaki işlev ve yetki dağılımına halel getirmez.” 
Şeklinde yeniden düzenlenmelidir.

Madde 33’de tek temas noktasının bağlı olduğu idare X 
Makam ise, bu yapının da madde kapsamına alınması 
gerekmektedir.

Madde 34’te başvuru sahibinin tek temas noktası aracılığıyla 
başvuru tamamlayabileceği belirtilmekle birlikte, başvuru 
sahibi tek temas noktası dışında da doğrudan yetkili idareye 
başvurabilir. Bunda bir engel olmadığına dair madde hükmü 
yazılmalıdır.

35. madde kapsamında; “a) hizmetin sunulduğu yerlerin 
denetimi, b) hizmet sunucunun kullandığı ekipmanın 
denetimi, c) hizmet sunucunun yeterliliğinin veya 
dürüstlüğünün fiziki incelemesi, ç) hizmet sunucunun 
sorumlu personelinin yeterliliğinin veya dürüstlüğünün 
fiziki incelemesi, ile ilgili düzenlemeler” saklı olmakla 
birlikte, yetkili makamlarda olan bu denetim yetkisinin 
tek temas noktası tarafından kullanılacağı gibi bir algı 
ortaya çıkmaktadır ki, Birliğimiz açısından bu kabul 
edilemez bir durumdur. Bu nedenle yetkili makamların 
bu yöndeki düzenlemeleri ve yetkileri saklıdır şeklinde 
maddenin yeniden düzenlenmesi gerekmektedir.

36. madde 1. Fırka a bendinde sadece yurtiçinden hizmet 
sunuculara atıf yaılmış, yurtdışı hizmet sunucularının 
tabi olduğu şart, kısıt ve yasakalrın bildirim yükümlülüğü 
açıklanmamıştır. Ayrıca madde 36’nın 1. fırka (c) bendi 
kapsamında tanımlı; “hizmet sunuculara ve hizmetlere 
ilişkin kamu sicilleri ve veritabanlarına erişim yolları ve 
şartlarını”ndan kasıt anlaşılamamıştır. Veri tabanlarına erişim 
uygun değildir.

Makamına değil hizmet sunucusuna yapmalıdır. Tek temas 
noktasına gelen başvuru sadece yetkili makama iletilecekse 
ve karar verici yetkili makamsa hizmet sunucusu ile yetkili 
makam arasına başka bir idare alınarak bürokrasi fazlalığı ve 
karmaşası bu madde düzenlemesi ile yaratılmaktadır. Yetkili 
makamlar zaten işlem sonucunu hizmet alıcısının başvurunun 
değerlendirmesi sonrasında başvuru sahibine ve tek temas 
noktasına aynı anda yapacaklarından ve diğer iş ve işlemlerde 
bilgi edinme kanunu mevcut olduğundan maddenin bu haliyle 
kabulü mümkün değildir.

Madde 27’nin; “(1) X MAKAMI ve/veya yetkili makamlar, 
karşılıklılık ilkesine uygun olarak yabancı devlet kurulacak 
etkili idari işbirliği imkanlarının varlığı halinde meslek odası 
üyelik kaydı,  özellikle bağımsız veya akredite kuruluşlar 
tarafından faaliyetlerinin sertifikasyonu veya değerlendirilmesi 
veya kendi kalite şartlarını hazırlama yöntemlerden birini 
kullanmak suretiyle,”  şekline yeniden düzenlenmesi tavsiye 
edilmektedir.

3. ve 4. fıkraların; “…ve tüketici veya mesleki derneklerini…” 
şeklinde düzenlemesi gerekmektedir.

Madde 28’de hizmet sunucusunun, her hizmet alıcısına 
sunduğu hizmetle ilgili şikâyette bulunabileceği veya bilgi 
talep edebileceği iletişim bilgilerini vermekle yükümlü olduğu 
tanımlanmıştır. Bu yükümlülüğün sadece hizmet alıcısına 
karşı değil, yetkili makama karşıda da yükümlenilmesi 
gerekmektedir. Aynı husus 2. Bentteki şikayetler konusunda 
da geçerlidir.

Maddenin 4. fırkasının “… öngören davranış ve/veya etik 
kurallarına..” şeklinde düzenlenmesi yerindedir.

Maddenin 1. fıkrasının “(1) Hizmet sunucu, her hizmet alıcıya 
sunduğu hizmetle ilgili şikâyette bulunabileceği veya bilgi talep 
edebileceği iletişim bilgilerini vermekle yükümlüdür.” Hükmü 
ile 4. fıkası “b) hizmetlerinin ayrıntılı olarak açıklandığı her 
türlü belgede bu çözüm yolunun kullanımına ilişkin özelliklere 
ve koşullara dair ayrıntılı bilgiye erişim yollarını belirtmekle,”  
madde hükmü benzer niteliktedir. 4. Fırka (b) bendinde kast 
edilen iletişim bilgileri midir yoksa ayrıntılı bilginin ne olduğu 
mudur? Buradaki kasıt belirsizdir.

Madde 22 1. fıkra ile Madde 30 1. fıkranın çelişmesi durumu 
kuvvetle muhtemeldir. 22 nin madde kapsamı farklı ifade 
edilmelidir.

Madde 30’un 5. fıkrasınınkarar vericisi mimarlık, mühendislik 
ve şehir planlama alanlarında TMMOB diğer kamu niteliğine 
haiz meslek birliklerinin alanlarında ise bu birliklerdir. 
Dolayısıyla başvuru sahibi ile karar verici yetkin otorite /
yetkili makam) arasınd abir başka kurumun yetkili makamın 
görüşünü alarak karar vermesi kabul edilebilir ve direktifin 
özüne ve AB üye ülkelerin mesleki uygulamalarına aykırı bir 
durumdur.

Tek temas noktasının kuuurluşuna dair 31. Maddede;

1. Tek temas noktasının çalışma usul ve esaslarına dair bir 
yönetmelik yazımı öngörüsü eksiktir. Bu yönetmeliğin 
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ve icra koşullarının belirlenmesinde uygulama sorunları 
oluşturacak mahiyettedir.

Madde 39’un 4. fıkrasının metinden çıkartılması 
gerekmektedir. Yetkili otriteler üzerinde vesayet 
oluşturulmaktadır. Anayasaya aykırı bir düzenlemedir.

Her iki fırkada yetkili makamlara sadece bildirim yükümlülüğü 
getirilebilir. Ancak bu düzenlemenin tek temas noktası ile 
işbirliğine katkı sağlaması öngörülen bir hükmü yoktur.

Madde 39’un 5. fıkrasında belirleme ve karar verme yetkisi 
yetkin otoritelerin alanıdır. Bu otoriteler zaten bu ilişkileri 
mevcut olduğundan bunları Makam X’e bildirir. Kamu 
niteliğine haiz meslek örgütleri için bu yönde bir düzenleme 
yapılması anayasaya aykırıdır.

Madde 39’un 7. fırkası (a) ve (b) bentlerinde yer alan 
irtibat noktasının tanımlanması gerekmektedir. Meslek 
alanımızdaki disiplinlerdeki hizmet sunumlarının İrtibat 
noktası Birliğimizdir.

Madde 40- (1) X MAKAMI ve/veya yetkili makamlar, bu 
Kanunun uygulanmasını idari açıdan denetler. Bu düzenleme, 
vesayet denetiminin önünü açabilir, yetkinin kapsam ve sınırı 
açık olmalıdır.

ÖNERİ

Türkiye Cumhuriyeti Avrupa Birliği’ne tam üye 
olduğunda mühendislik, mimarlık ve şehir planlama 
hizmetlerine dair hükümlerin yürürlüğe gireceği geçici 
madde ile hükme bağlanmalıdır.

Düzenlenmiş mesleklerin kanunlarının uygulanmasını 
etkilemez biçiminde geçici madde konulmalıdır.

Saygılarımızla,

Dersim GÜL 
Genel Sekreter

Madde 37 4. fıkrası ilk paragraf ve (a) bendinde belirtilen; 
“(4) Türkiye’nin Tek Temas Noktası, yabancı devletlerin 
yetkili kuruluşları ile Türkiye’nin Tek Temas Noktası arasında 
denetim, bilgilendirme ve bilgi/belge paylaşımı gibi unsurlar 
da dâhil etkili bir karşılıklı yardım/idari işbirliği mekanizması 
olması halinde;

1. gerektiğinde, hizmet alıcıya bilgi ve yardım sağlamak 
için ilgili yabancı devletin yetkili kuruluşuyla iletişime 
geçer,…”

hükmüne istinaden tek temas noktası yetkili makam yerine 
geçerek idari işbirliği sağlamayı öngörmektedir. Bu halihazırda 
zaten ilgili ülkelerin yetkin otoriteleri arasında sağlanan bir 
durumdur. Bu maddenin yetkin otoriteleri güçlendirecek 
ve idair işbirliği kapasitesini arttırılacak, ancak tek temas 
noktasının yetkin otoriteleinin kendi aralarındaki idari 
işbirliğinin ve bilgi ve belge paylaşımının önüne geçmeyecek 
şekilde yeniden yazılmalıdır. Bu çerçevede; Makam X 
tarafından 5 no.lu fıkranın da tek temas noktası ve yetkin 
otoritelerinin doğrudan temas sağlaması için gerekli tedbiri 
alması önemlidir. 39’uncu madde 1. ve 2. fıkralar kapsamında 
bu hususa vurgu olmakla birlikte, gerekli açıklığın metne 
aktarılması önemlidir.

Madde 38. Bildirimin geri bildirim şeklinde yetkin otoriteye 
bildirilmesi de bu madde kapsamında hükme bağlanmalıdır.

Madde 39’un 3. fıkranın metinden çıkartılması gerekmektedir. 
Yetkili makamlar hangi ülke ve makamla işbirliği 
yapabilecekleri zaten bellidir ve bunu Makam X’e bildiriler. 
Kamu vesayeti oluşturularak AB mevzuatında olmayan 
Anayasaya aykırı bir düzenleme yapılması öngörülmüştür. 
Ayrıca yetkin otoriteler belirli iken, farklı bir irtibat noktası 
belirleme çabası da mesleki hizmetlerin sunumunun denetimi 

TMMOB, ARTVİN CERATTEPE DAVASINA KATILDI

Artvin Cerattepe’de Cengiz Holding’e ait Eti Bakır 
A.Ş.’nin madencilik faaliyetlerine verilen ‘ÇED olumlu’ 
raporunun yürütmesinin durdurulması ve iptal edilmesi 
istemiyle açılan Türkiye’nin en büyük doğa davasının 
karar duruşması 19 Eylül Pazartesi günü başladı. Rize 
Adliyesi’ndeki duruşmaya TMMOB Yönetim Kurulu 
Üyesi Cemalettin Küçük, TMMOB Artvin İKK Sek-
reteri Hakan Yavuz, TMMOB İstanbul İKK Sekreteri 
Cevahir Efe Akçelik, TMMOB Mimarlar Odası Başkanı 
Eyüp Muhçu, Mimarlar Odası Artvin Temsilcisi Aytekin 
Şahin de katıldı.
Türkiye’nin en geniş katılımlı davasında, davacılar 
mahkeme heyetinin tavrı nedeniyle adil yargılama ko-
şullarının kalmadığı gerekçesiyle “reddi hakim” talebinde 
bulunarak, mahkeme salonunu terk ettiler.
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6745 SAYILI YATIRIMLARIN PROJE BAZINDA 
DESTEKLENMESİ İLE BAZI KANUN VE  KANUN 
HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK  
YAPILMASINA DAİR KANUN’UN 80. MADDESİ 

HAKKINDA

TMMOB GÖRÜŞÜ

6745 sayılı Yasa, ülkenin ihtiyaç duyduğu bir yasa tasarısı 
olmadığı gibi salt iktidarın ihtiyaçlarına yanıt vermeye yönelik 
hazırlanmıştır.

Hükümet, 2010 referandumu ve sonrası 6 Nisan 2011 tarihli 
yetki Yasası’na dayanarak seçimden hemen önce 11 adet KHK 
yayımlayarak, uzun süredir tasarladığı ancak uygulamaya 
koyamadığı “yeni kamu yönetimi” anlayışını hayata geçirmenin 
adımlarını açmıştır.

KHK’lar ile Bakanlıkların teşkilat yapısı ve görevleri yeni bir 
teşkilat ve görev tanımına kavuşturulmuş, bakanlıkların asli 
görevleri kalkınma planları yerine hükümetin program ve 
stratejilerine uygun yönetmek haline gelmiş, sosyal devlet 
olgusuna dair ne varsa tümünün tasfiyesi amaçlanmıştı. Bilindiği 
üzere, tüm çılgın projeler de bu dönemde açıklanmış ve seçim 
propagandasında kullanılmıştı.

Bugün itibariyle “Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim 
Şirketinin Kurulması ile Bazı

Kanunlarda  Değişiklik  Yapılmasına Dair Kanunu”nun devamı 
olan  6745 sayılı “Yatırımların Proje Bazında Desteklenmesi 
ile Bazı Kanun Hükmünde Kararnamalerde  Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun” kabul edilmiştir. Bu ve devamı yasalar 
sosyal hukuk devletinin tasfiyesi sürecinin devamı niteliğindedir.

İktidar, siyasal ve ekonomik krizini çözmek ve sermayeyi 
yanında tutmak için devlet hazinesi yanında, çalışanların ücreti 
üzerinden zorunlu biriken işsizlik fonunu, bireysel emeklilik ve 
özelleştirmeden sağlanacak gelirleri, sermaye çevrelerine sunmak 
istemektedir.

6745 sayılı Yasa, Anayasa ve Bütçe Kanununa aykırıdır. 
Şöyle ki;

1. Anayasal koruma altında bulunan Ormanlar, meralar, 
kıyılar, tarım arazileri, tarihi ve kültür varlıkların bulunduğu 
alanlar, “proje bazlı yatırım” alanı ilan edilebilir. Bu konuda 
yasada kısıtlayıcı bir hüküm bulunmadığı gibi mevcut 
kısıtlayıcı hükümlerden de Anayasa’ya aykırı olarak muafiyet 
öngörülmektedir.

2. Açıklıktan yoksun Yasa ile TBMM’nin yetki alanına girmeyen 
konularda dahi Bakanlar Kurulu’na yetki devri yapılmaktadır. 
Anayasal olarak koruma altında bulunan alan ve değerleri 
Anayasa’ya rağmen Anayasa dışına çıkarma konusunda 

Bakanlar Kurulu’na yetki vermek hukuk devleti ilkesine aykırı 
olduğu gibi Anayasa’nın 2, 5, 6, 7 ve 8. maddelerine aykırıdır.

3. Yasa maddesi ile hazine arazileri bedelsiz olarak yatırımcıya 
tahsis edilmekte, yatırımcılar kurumlar vergisi, gümrük 
vergisi, stopaj, sigorta primlerinden süreli ya da süresiz muaf 
tutulmakta ve enerji yardımı yapılmaktadır. Ayrıca yatırımcıya 
ücret yardımı ve hazine alım garantisi verilmektedir. 
TBMM’nin bilmediği bu yatırımlar Ekonomi Bakanlığı’nın 
bütçesinden karşılanır denilmekle birlikte, diğer bakanlıkların 
bütçelerinde azalan gelirlerin Bütçe Kanunu’nun hangi kalemi 
ile karşılanacağı ifade edilmemiş, belirsiz bırakılmıştır.

4. Bütçe Kanunu’nun hangi kaleminde ifade edilmektedir, bu 
konular belirsiz bırakılmıştır.

KONU AYRINTILI BİR ŞEKİLDE İNCELENDİĞİNDE 
A Ş A Ğ I DA K İ  D E Ğ E R L E N D İ R M E L E R  A Ç I Ğ A 
ÇIKMAKTADIR;

TBMM Esas Komisyonu olan Plan ve Bütçe Komisyonu 
tarafından “Türkiye Varlık Fonu Kurulması ile Bazı Kanun 
ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun Tasarısı (1/750)” ve “19.4.2012 Tarihli ve 6292 
Sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi 
ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin 
Değerlendirilmesi ile Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı 
Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 
Teklifi (2/571)”nin birleştirilmesiyle “Yatırımların Proje 
Bazında Desteklenmesi,  İki İl Merkezinin Değiştirilmesi Ve 
Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı” düzenlenmiş ve 15.08.2016 
tarihinde kabul edilmiştir.

“Yatırımların Proje Bazında Desteklenmesi,  İki İl Merkezinin 
Değiştirilmesi Ve Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde 
Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısı” ile 36 Kanun ve 3 Kanun Hükmünde Kararnamenin 
değiştirilmesi öngörülmüştür.

Tasarı, 20.08.2016 tarihinde TBMM Genel Kurulunda kabul 
edilerek yasalaşmış, 07.09.2016 tarihli Resmi Gazetede 
yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

6745 sayılı Kanunun 80. Maddesi, Bakanlar Kurulu’nu; kalkınma 
planları ve yıllık programlarda öngörülen hedefler doğrultusunda 
Ekonomi Bakanlığı tarafından desteklenmesine karar verilen 
proje bazlı yatırımlar için geniş kapsamlı ayrıcalık ve muafiyetler 
getirmeye, teşvikler vermeye yetkili kılmaktadır. Ancak bu yatırım 
projelerinin hangi ölçütlere göre belirleneceği düzenlenmemiştir.

Bakanlar Kurulunca bu yatırımlara aşağıda listelenen ayrıcalık ve 
muafiyetler tanınacaktır,

•	 Kurumlar vergisi indirim / istisna,

80. MADDE HAKKINDA TMMOB GÖRÜŞÜ
TMMOB, 6745 Sayılı Yatırımların Proje Bazında Desteklenmesi ile Bazı Kanun ve  Kanun Hükmünde Kararnamelerde 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 80. Maddesi’ne ilişkin 28 Ekim 2016 tarihinde Görüş yayımladı.
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•	 Gelir vergisi teşvik,
•	 Gümrük vergisi muafiyeti,
•	 Hazine taşınmazları için 49 yıl bedelsiz irtifak hakkı / 

kullanma izni / bedelsiz devir hakkı,
•	 10 yıla kadar sigorta priminin karşılanması,
•	 Yatırım kredisinde 10 yıla kadar destek / hibe,
•	 Personel asgari ücret desteği,
•	 Yatırım ortaklığı,
•	 Alım garantisi,
•	 Diğer kanunlarla getirilen izin, tahsis, ruhsat, tescil, 

lisans vb kısıtlardan muafiyet,
•	 Gerekli altyapı yatırımlarının yapılması,
•	 Vergi cezası uygulanmaması,

80. Madde yoluyla; halihazırda devam eden kamu özel 
işbirliğiyle finanse edilen nükleer santraller, termik santraller, 
maden işletmeleri, 3.Köprü, Kuzey Marmara otoyolu vb. altyapı 
projelerinin de teşvik kapsamına alınmasının önü açılmıştır. 
Madde ile getirilen diğer kanunların öngördüğü izin, tahsis, ruhsat 
vb kısıtlayıcı süreçlerden muafiyet teşviki yoluyla bu projelerin; 
Orman Kanunu, Çevre Kanunu, Mera Kanunu, Kültür ve Tabiat 
Varlıklarını Koruma Kanunu gibi yasal düzenlemelerle getirilen 
sınırlamalardan bağımsız olarak uygulanması sağlanabilecektir.

Yine 80. madde ile proje yatırımcısına birçok vergi muafiyeti, 
enerji tüketim harcamalarında indirim, işçi ücret desteği, faiz 
veya kar payı yada hibe desteği sunularak ekonomik anlamda 
da çok ciddi destekler verilecektir. Böylece olağanüstü muafiyet 
ve teşvikler ile donatılan şirketlerin lehine ekonomik engeller 
kaldırılmış, faaliyetlerini sınırsız ve kontrolsüz yürütmelerine 
olanak sağlanmış olacaktır. Kamulaştırmada kolaylıklar 
sağlanacak, sit alanları, ormanlar, meralar, dereler, kıyılar, 
sulak alanlar vb koruma altında olan değerlerimiz Ulusal veya 
Uluslararası mevzuat dikkate alınmaksızın “stratejik yatırımlar” 
adına kurban edilecektir. Nükleer santraller, HES projeleri, 
havaalanı, köprü projeleri, termik santraller, Kanal İstanbul gibi 
mega projelerinin önüne hiçbir engel koymayan yatırımcıyı ranta 
ve talana teşvik eden, ekonomik ve hukuki anlamda sıvazlayan bir 
yaklaşımla, geleceğimize miras bırakacağımız doğal kaynaklarımızı 
Bakanlar Kurulunun inisiyatifine teslim edilecektir.

8 0 .  M A D D E  A Ş A Ğ I D A K İ  U L U S L A R A R A S I 
SÖZLEŞMELERE DE AYKIRIDIR;

•	 Bern Avrupa’nın Yaban Hayatı ve Yaşama Ortamlarını 
Koruma Sözleşmesi

•	 Ramsar Sözleşmesi - Özellikle Su Kuşları Yaşama 
Ortamı Olarak Uluslararası Öneme Sahip Sulak 
Alanlar Hakkında Sözleşme

•	 Barselona Akdeniz’in Deniz Ortamı ve Kıyı Bölgesinin 
Korunması Sözleşmesi

•	 Washington (CITES) Nesli Tehlikede Olan Yabani 
Bitki ve Hayvan Türlerinin Uluslararası Ticaretine 
İlişkin Sözleşme

•	 Paris Dünya Kültürel ve Doğal Mirasın Korunması 
Sözleşmesi

•	 Rio Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi
•	 Stockholm BM İnsan ve Çevre Konferansı Bildirgesi
•	 Granada Avrupa Mimari Mirasının Korunması 

Sözleşmesi
•	 Basel Tehlikeli Atıkların Sınırlar Ötesi Taşınımının 

Ve Bertarafının Kontrolüne İlişkin Sözleşme
•	 Valetta Avrupa Arkeolojik Mirasının Korunması 

Sözleşmesi
•	 Rio Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve 

Sözleşmesi
•	 1992- Rio BM Ormancılık Prensipleri
•	 Kyoto Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve 

Sözleşmesi’ne Yönelik Kyoto Protokolü
•	 Aarhus Çevresel Konularda Bilgiye Erişim, Karar 

Vermede Halkın Katılımı ve Yargıya Başvuru 
Sözleşmesi ( Aarhus iç hukuka girmiş değildir)

•	 Floransa Avrupa Peyzaj Sözleşmesi
•	 Rio+ 20 BM Sürdürülebilir Kalkınma Konferansı

Ekonomi Bakanlığı tarafından seçilerek teşviklerden 
yararlanmasının önü açılan yatırım projelerinin hazine 
taşınmazı üzerinde yapılması durumunda Bakanlar Kurulu,

•	 49 yıl süreyle bedelsiz irtifak hakkı tesisi veya 
kullanma izni verilmesine,

•	 Yatırımın tamamlanması ve 5 yıl süreyle öngörülen 
istihdamın sağlanması şartıyla Hazine taşınmazının 
bedelsiz devredilmesine

karar verebilecektir. Hazineye ait taşınmazların yatırımcılara 
devredilmesi, kamuya ait alanların yatırımcılara yani özel 
sektöre devri anlamına gelmektedir.

Tanınan istisnalar ile söz konusu yatırımlarda ortaya 
çıkabilecek tüm riskler devlet tarafından üstlenilirken, 
bir yandan da şirketler yatırımların sahibi olmaya devam 
edecektir. Kamu kaynaklarının hiçbir denetime tabi 
tutulmadan kullanımı büyük mali riskleri doğuracaktır. Diğer 
yandan hukuka aykırı olabilecek bu projelerin önün açılması 
çevre ve toplum yararına da aykırıdır.

Ayrıca yasal olarak düzenlenmesi gereken hususların 
Bakanlar Kuruluna yetki verilerek düzenlenmesi, hukuku 
baypas etmek anlamına gelmektedir. Böylece hukuka 
aykırı pek çok projenin önündeki hukuki ve idari engeller 
kaldırılmış olacaktır.
Bunlardan dolayı 80. Madde Anayasa hükümleri ve 
Uluslararası sözleşmeler ile çelişmektedir.
Hukuka aykırı olduğu açıkça görülen, doğamızı, kentlerimizi 
ve yaşam alanlarımızı sermayenin yağmasına teslim eden 
6745 sayılı Kanun’un 80. Maddesinin Anayasa Mahkemesi 
tarafından iptal edilmesi gerekmektedir. 
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6745 SAYILI KANUN’UN 80. MADDESİ ANAYASANIN AŞAĞIDAKİ HÜKÜMLERİNE DOĞRUDAN 
AYKIRIDIR; 

ANAYASA MADDESİ AYKIRILIK GEREKÇESİ 

Devletin temel amaç ve görevleri  
MADDE 5- Devletin temel amaç ve 
görevleri, Türk milletinin bağmszlğn ve 
bütünlüğünü, ülkenin bölünmezliğini, 
Cumhuriyeti ve demokrasiyi korumak, 
kişilerin ve toplumun refah, huzur ve 
mutluluğunu sağlamak; kişinin temel hak ve 
hürriyetlerini, sosyal hukuk devleti ve adalet 
ilkeleriyle bağdaşmayacak surette snrlayan 
siyasal, ekonomik ve sosyal engelleri 
kaldrmaya, insann maddî ve manevî 
varlğnn gelişmesi için gerekli şartlar 
hazrlamaya çalşmaktr. 
 

80/4. Madde ile yarg yolu snrlandrlmş, sosyal 
hukuk devleti ilkesi ihlal edilmiştir. Yarg yolunun 
snrlandrlmas ile temel hak ve hürriyetler 
engellenmiştir. Şirketler lehine toplumun 
aleyhine düzenleme nedeni ile sosyal hukuk 
devleti ilkesi ihlal edilmiş, adalet mekanizmasna 
ulaşlmas bu kapsamda engellenmiştir.  
 
80. Maddenin diğer maddeleri ile olağanüstü 
muafiyet ve teşvikler öngörülerek şirketler lehine 
ekonomik engeller kaldrlrken, snrsz ve 
kontrolsüz şirket faaliyetleri ile toplumun diğer 
kesimleri bakmndan sosyal ve ekonomik engeller 
oluşturulmuş, insanlarn maddi ve manevi 
varlklarn geliştirecek koşullarn var edilmesi bir 
yana tüm ülke coğrafyas kapsamnda insan 
topluluklarnn kadimden bu yana geliştirdikleri 
kültürler, kültüre bağl manevi yan ve buna dair 
koruma dengesi ortadan kaldrlmştr. Yaşam 
alanlarnda idari ve hukuki denetiminin 
kaldrlmas veya snrlandrlmas ile diğer yandan 
insanlarn maddi varlklarn koruma imkân da 
risk altna sokulmuştur. 
 

Yasama yetkisi, 
MADDE 7 – Yasama yetkisi Türk Milleti 
adna Türkiye Büyük Millet Meclisinindir. Bu 
yetki devredilemez. 

80/4. Madde ile yasal ve idari süreçlerde 
düzenleme yaplabilmesi  Bakanlar Kurulu’na  
devredilmiştir. Yasama yetkisinin Türk Milleti 
adna TBMMde olan yetkisinin 
devredilemeyeceği ilkesi açkça ithal edilmektedir.

Kişinin dokunulmazlğ, maddî ve manevî 
varlğ  
MADDE 17 – Herkes, yaşama, maddi ve 
manevi varlğn koruma ve geliştirme hakkna 
sahiptir.  

80/4. Madde ile pek çok yatrm Bakanlar 
Kurulunca istisna kapsamna alnabilecek, istisna 
kapsamna alnan projeler hakknda yarg yolu 
kstlanmş olacaktr. Kapsama giren projeler 
hakknda özellikle çevre hakk kapsamnda yarg 
yolunun daraltlmas hatta ortadan kaldrlmas 
Anayasann 17. Maddesinin ihlali anlamna 
gelecektir 

Konut dokunulmazlğ  
MADDE 21 – (Değişik: 3/10/2001-4709/6 
md.)  
Kimsenin konutuna dokunulamaz. Millî 
güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin 
önlenmesi, genel sağlk ve genel ahlâkn 
korunmas veya başkalarnn hak ve 
özgürlüklerinin korunmas sebeplerinden biri 
veya birkaçna bağl olarak usulüne göre 
verilmiş hâkim karar olmadkça; yine bu 
sebeplere bağl olarak gecikmesinde saknca 

80/4. Maddede “Proje bazl yatrmlara diğer 
kanunlarla getirilen izin, tahsis, ruhsat, lisans ve 
tesciller..” hakknda Bakanlar Kurulunca istisna 
getirilebilecek olmas, projenin ihtiyaç duyduğu 
taşnmazlar hakknda özel mülkiyete konu 
taşnmaz şirket ya da ilgili kamu kurumu adna 
tescil edilmeden el konulmasna dair risk 
taşmaktadr. Bu da konut dokunulmazlğn ihlal 
edebilecek ve risk altna alabilecek bir 
düzenlemedir.  
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bulunan hallerde de kanunla yetkili klnmş 
merciin yazl emri bulunmadkça; kimsenin 
konutuna girilemez, arama yaplamaz ve 
buradaki eşyaya el konulamaz. Yetkili merciin 
karar yirmidört saat içinde görevli hâkimin 
onayna sunulur. Hâkim, kararn el koymadan 
itibaren krksekiz saat içinde açklar; aksi 
halde, el koyma kendiliğinden kalkar.  
 
Kamu yarar Kylardan yararlanma  
MADDE 43 Kylar, Devletin hüküm ve 
tasarrufu altndadr. 
Deniz, göl ve akarsu kylaryla, deniz ve 
göllerin kylarn çevreleyen sahil 
şeritlerinden yararlanmada öncelikle kamu 
yarar gözetilir.  
Kylarla sahil şeritlerinin, kullanlş 
amaçlarna göre derinliği ve kişilerin bu 
yerlerden yararlanma imkân ve şartlar 
kanunla düzenlenir. 
 

80/4. Madde ile “izin” Bakanlar Kurulunca 
getirilen istisna haline getirilmektedir. 
 
Ky Kanununa göre kyda yaplabilecek yaplar 
açklanmş, idari prosedür açklanmştr. Ky 
alannda yaplabilecek yaplarla ilgili yaplan 
düzenlemeler çerçevesinde verilebilecek izinler 
bahsedilen yasal düzenleme ile istisna kapsamna 
alnmş, izin verilmeden ky alanlarna yatrm 
yaplabilmesinin önü açlmştr. Bu yönü ile de 
Anayasann 43. Maddesinde yer alan ky 
alanlarnda “öncelikle kamu yarar gözetilir” 
hükmü ihlal edilmiş olmaktadr 

Toprak mülkiyeti  
MADDE 44- Devlet, toprağn verimli olarak 
işletilmesini korumak ve geliştirmek, erozyonla 
kaybedilmesini önlemek ve topraksz olan veya 
yeter toprağ bulunmayan çiftçilikle uğraşan 
köylüye toprak sağlamak amacyla gerekli 
tedbirleri alr. Kanun, bu amaçla, değişik tarm 
bölgeleri ve çeşitlerine göre toprağn 
genişliğini tespit edebilir. Topraksz olan veya 
yeter toprağ bulunmayan çiftçiye toprak 
sağlanmas, üretimin düşürülmesi, ormanlarn 
küçülmesi ve diğer toprak ve yeralt 
servetlerinin azalmas sonucunu doğuramaz.  
Bu amaçla dağtlan topraklar bölünemez, 
miras hükümleri dşnda başkalarna 
devredilemez ve ancak dağtlan çiftçilerle 
mirasçlar tarafndan işletilebilir. Bu şartlarn 
kayb halinde, dağtlan toprağn Devletçe geri 
alnmasna ilişkin esaslar kanunla düzenlenir. 

80/4. Madde ile Bakanlar Kurulu’na, Toprak 
Koruma ve Arazi Kullanm Kanunu 
düzenlemelerinde yer alan düzenlemelerde yer 
alan “izin, tahsis” gibi prosedürleri izlemeden 
yatrmc lehine bu izin ve tahsislerden istisna 
tanyabilecektir. Bu yetkinin kullanlmas 
Anayasann 44. Maddesi düzenlemesine aykr 
olacaktr. 

Tarm, hayvanclk ve bu üretim dallarnda 
çalşanlarn korunmas  
MADDE 45- Devlet, tarm arazileri ile çayr 
ve meralarn amaç dş kullanlmasn ve 
tahribini önlemek, tarmsal üretim planlamas 
ilkelerine uygun olarak bitkisel ve hayvansal 
üretimi artrmak maksadyla, tarm ve 
hayvanclkla uğraşanlarn işletme araç ve 
gereçlerinin ve diğer girdilerinin sağlanmasn 

80/4. Madde ile Bakanlar Kurulu, Toprak 
Koruma ve Arazi Kullanm Kanunu ile Mera 
Kanununda yer alan düzenlemeleri atlayarak  
“izin ve tahsis” gerektiren prosedürlerden 
yatrmclar muaf tutabilecek, mera alannda 
tarm alanlarnda yatrmlara izin ve tahsis 
verebilecektir. Düzenleme bu yönü ile de 
Anayasann 45. Maddesine aykrdr. 
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kolaylaştrr. 
Devlet, bitkisel ve hayvansal ürünlerin 
değerlendirilmesi ve gerçek değerlerinin 
üreticinin eline geçmesi için gereken tedbirleri 
alr.  
 
Sağlk hizmetleri ve çevrenin korunmas  
MADDE 56- Herkes, sağlkl ve dengeli bir 
çevrede yaşama hakkna sahiptir.  
Çevreyi geliştirmek, çevre sağlğn korumak 
ve çevre kirlenmesini önlemek Devletin ve 
vatandaşlarn ödevidir.  
 

80/4. Madde ile çevre hakknn korunmasnda 
temel doğa koruma mevzuatlarnda yer alan “izin, 
tahsis, ruhsat, lisans ve tesciller ile diğer kstlayc 
hükümler”in ilişkili olduğu prosedürler devreden 
çkartlmş olacağ için çevre hakknn 
düzenlendiği Anayasann 56. Maddesi ihlal 
edilmiş olacak, hem idari denetim hem de hukuki 
denetim ortadan kalktğ için vatandaşlarn 
anayasal ödevini yerine getireceği mekanizmalarn 
devreden çkartlmasna dönük bu düzenleme 
Anayasann 56. Maddesine de aykrdr.  
 

Yarg yolu 
MADDE 125- İdarenin her türlü eylem ve 
işlemlerine karş yarg yolu açktr.  
 

80/4. Madde ile getirilen düzenleme; idarenin 
eylem ve işlemlerinden olan “izin, tahsis, ruhsat, 
lisans ve tesciller” aranmadan yatrma 
başlanmasna yol açan bir düzenleme olduğundan, 
idarenin yarg konusu olabilecek bahsedilen 
işlemleri hukuk dünyasnda mevcut 
oluşmayacağndan yarg konusu da edilemeyecek 
neticede idarenin eylem ve işlemlerine karş yarg 
yolu ile denetim imkan kstlanmş olacaktr. 
Halbuki idarenin idari işlemler yolu yargsal 
denetimi hukuk devletinin temel görevidir. 
 

Ormanlarn korunmas ve geliştirilmesi  
MADDE 169- Devlet, ormanlarn korunmas 
ve sahalarnn genişletilmesi için gerekli 
kanunlar koyar ve tedbirleri alr. Yanan 
ormanlarn yerinde yeni orman yetiştirilir, bu 
yerlerde başka çeşit tarm ve hay vanclk 
yaplamaz. Bütün ormanlarn gözetimi Devlete 
aittir. Devlet ormanlarnn mülkiyeti 
devrolunamaz. Devlet ormanlar kanuna göre, 
Devletçe yönetilir ve işletilir. Bu ormanlar 
zamanaşm ile mülk edinilemez ve kamu 
yarar dşnda irtifak hakkna konu olamaz. 
 

80/4. Madde kapsamnda Orman Kanunu’nun 16 
ve 17. Maddeleri kapsamnda verilebilecek izin 
prosedürü de ortadan kaldrldğndan 
Anayasann 169. Maddesinde yer alan ormanlarn 
korunmas başlkl Anayasal düzenleme de ihlal 
edilmiş olacaktr. 
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TMMOB, Trabzon Valisi Yücel Yavuz hakkında 6 Eylül 
2016 tarihinde Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına suç 
duyurusunda bulundu.

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğince (TMMOB) 
veya bağlı Odalarca katılım sağlanması düşünülen ulusla-
rarası toplantı ve kongreler öncesinde Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı’ndan izin alınması gerektiğini belirten işlemin iptali 
talebiyle açılan davada, itiraz konusu kuralın Anayasa’ya 
aykırılık iddiasını inceleyen Anayasa Mahkemesi, 6235 sayılı 
TMMOB Kanunu’nun Ek 1. Maddesini iptal etti.

TMMOB ve Mimarlar Odası, 6235 sayılı Türk Mühendis ve 
Mimar Odaları Birliği Kanunu’na, 19.4.1983 tarihli ve 66 sayılı 
Kanun Hükmünde Kararname’nin 12. maddesiyle eklenen 
ek 1. maddenin, Anayasa’nın 135. maddesine aykırılığını 
ileri sürerek iptaline ve yürürlüğünün durdurulmasına karar 
verilmesi talebiyle dava açmıştı.

ANAYASA MAHKEMESİ, TMMOB’NİN ULUSLARARASI ETKİNLİKLERE KATILIMINI 
BAKANLIK İZNİNE BAĞLAYAN EK MADDEYİ İPTAL ETTİ

İptali istenilen Kanun’un itiraz konusu ek 1. maddesi şöyleydi: 
“Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğini veya Odaları 
temsil etmek üzere uluslararası toplantı ve kongrelere ka-
tılmak, Bayındırlık Bakanlığından izin alınmasına bağlıdır. 
Bu izin verilmeden önce, İçişleri ve Dışişleri Bakanlıkları ile 
toplantı ve kongrenin konusuna göre diğer ilgili Bakanlıkların 
görüşleri de alınabilir.”

Anayasa Mahkemesi’nin iptal gerekçesinde; “TMMOB 
veya Odaların uluslararası toplantı ve kongrelere temsilci 
gönderebilmesini idari ve mali denetim yetkisini aşacak 
biçimde Bakanlığın iznine tabi kılan kural, Anayasa’nın 135. 
maddesine aykırıdır”denildi.

TMMOB’NİN FEANI ÜYELİĞİ 
KABUL EDİLDİ

FEANI (European Federation of National Engineering Asso-
ciations) Genel Kurulu, 35 ulusal mühendis odaları birliğinin 
katılımı ile 13 Ekim 2016 tarihinde Stockholm-İsveç’te 
gerçekleşti. TMMOB adına genel kurula katılan Prof. Dr. 
Müfit Gülgeç tarafından birliğimizi tanıtan bir sunum yapıldı. 
Sunumun ardından TMMOB’nin FEANI’ye üyelik başvurusu 
oylanarak kabul edildi.

TRABZON VALİSİ YÜCEL YAVUZ HAKKINDA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU

Karadeniz Teknik Üniversitesi’nde (KTÜ) düzenlenen, 
‘Artvin’de Madencilik’ konulu panelde Trabzon Valisi 
Yücel Yavuz’un “Türkiye’de bakır üretiminin artırılmasının 
önündeki tüm engellerin kafasını koparacağız” ifadesi basına 
yansımıştı.

Artvin Cerattepe’de doğayı ve yaşamı tehdit eden madencilik 
faaliyetlerine karşı çıkanlar için tehdit içerikli ve görülmekte 
olan davayı etkilemeye yönelik kullanılan sözlerden dolayı, 
TMMOB Yönetim Kurulu’nun 2 Eylül 2016 Cuma günü 
gerçekleşen Yönetim Kurulu toplantısında alınan karar 
gereği, Trabzon Valisi Yücel Yavuz hakkında Yargıtay 
Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunuldu.

Ayrıca konu ile ilgili yerinde kamuoyuna açıklama yapmak 
üzere TMMOB Yönetim Kurulu üyesi Cemalettin Küçük de 
7 Eylül Çarşamba günü Trabzon Gazeteciler Cemiyetinde bir 
basın toplantısı düzenledi.
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Tek ihtiyacımız acil 
demokrasi

TMMOB Yönet im 
Kurulu Başkanı Emin 
Koramaz, AKP’nin 
OHAL’i iktidarı bo-
yunca elde edemedik-
lerini ele geçirmek ve 
muhalefeti susturmak 
için kullandığını be-
lirtti.

Tüm darbe girişimle-
rine olduğu gibi her 
türlü anti demokratik 
uygulamaya da karşı 
olduklarını vurgulayan 
TMMOB Yönetim Ku-
rulu Başkanı Koramaz, 
“Özgür bir Türkiye’de 
mücadele eden tüm 

demokrasi güçleriyle dayanışma içinde olacağız” dedi.

OHAL’in uzatılmasına tepki gösteren Koramaz, “Böylesine 
uzun bir OHAL, ülkenin demokrasiden tamamen uzaklaş-
tırılması ve diktatörlüğe teslim edilmesi demektir. OHAL’in 
uzatılması ülkemizin ihtiyacı değildir, kabul edilemez” diye 
konuştu

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Yönetim 
Kurulu Başkanı Emin Koramaz, OHAL’in toplumun bütün 
kesimleri gibi mimar ve mühendisleri de etkilediğine dikkat 
çekti. Baskı döneminden geçildiğine işaret eden Koramaz, 
“Özellikle kamuda çalışan üyelerimiz tedirgin. Bir günde çı-
karılan KHK’lerle on binlerce kişi görevlerinden alınıyor. Bu 
tabii aynı zamanda sinik bir toplum yaratmanın aracı olarak 
da kullanılıyor. Bu anlamda üyelerimiz tedirgin” dedi. Açığa 
alınanlar arasında geçmiş dönemde TMMOB 2. Başkanlığı 
da yapan Nail Güler’in de bulunduğunu kaydeden Koramaz, 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde çalışan Güler’in tüm 
girişimlerine karşın görevine iade edilmediğini söyledi. Ko-
ramaz, Nail Güler’in açığa alınması konusunda da herhangi 
bir açıklama yapılmadığına dikkat çekti Koramaz, şöyle de-
vam etti: “Üyelerimiz tüm toplum kesimlerinin olduğu gibi 
parlamentonun devre dışı bırakılmasına, ülkemizin bir dikta 
rejimine yönlendirilmesine, basının susturulmasına, televiz-
yon kanallarının karartılmasına, radyoların susturulmasına, 
kısaca olağanüstü halin toplumsal muhalefeti sessiz kılmak 

için kullanılmasına karşıdır. Bunun için TMMOB ve odaları 
özgür bir Türkiye’de mücadele eden tüm demokrasi güçleriyle 
dayanışma içinde olacaklardır.”

Yeni cemaat endişesi

Açığa almaların önce yargı, güvenlik teşkilatı ile başladığını, 
ardından bilim adamları, öğretmenler, araştırma görevlile-
rinin görevden alındıklarını söyleyen Koramaz, “Buradan 
anlaşılan şudur: Özellikle bilim insanları ve eğitmenler, bu 
ülkede laik, bilimsel eğitimi savunan kesimlerdir. Düşünen 
toplumun sesidir. İstenen, bu baskı ortamında dinci, gerici 
eğitimin ve yıllardır AKP eliyle kurumsallaştırılan piyasacı 
sistemin devam ettirilmesidir. Kamunun hedef alınmasının 
nedeni budur. Korkumuz görevden alınan kişilerin yerine 
başka cemaat unsurlarının doldurulmasıdır. Bu noktada tüm 
toplumsal kesimler gibi biz de endişeliyiz.”

Akıl almaz yasalar

Koramaz, TMMOB’nin tüm darbe girişimlerine olduğu gibi 
her türlü diktaya ve anti demokratik uygulamalara karşı 
olduğunu vurguladı. OHAL ile Meclis’in devre dışı bırakıldı-
ğını, ülkenin KHK’lerle yönetilmeye başlandığını dile getiren 
Koramaz, şöyle devam etti: “OHAL ile birlikte AKP’ye mu-
halif olan tüm kesimler; görevden almalar, baskı, zor, şiddet, 
gözaltı, mahkeme, hapis gibi araçlarla sindirilmiş, etkisizleşti-
rilmiştir. OHAL dönemi; temel hak ve özgürlüklerin ortadan 
kaldırıldığı, ifade özgürlüğünün kısıtlandığı, toplumun ilerici 
kesimlerine dönük saldırıların arttığı, emekçilerin kazanılmış 
haklarının ellerinden alındığı, işçilerin grev haklarının en-
gellendiği, şiddetin tüm boyutları ile arttığı bir süreç haline 
dönüştürülmüştür. AKP, OHAL’i tüm iktidar dönemi boyunca 
elde edemediklerini ele geçirmek, çıkaramadığı akıl almaz 
kanunları çıkarmak ve toplumsal muhalefetin her katmanını 
susturmak için kendi çıkarlarına kullanmıştır.”

OHAL’in uzatılması kabul edilemez

Koramaz, OHAL’in uzatılacak olması hakkında da, şu değer-
lendirmeyi yaptı: “OHAL döneminin sonuna yaklaşılırken, 
iktidarın MGK’de aldığı tavsiye kararı ile OHAL’in uzatılması, 
hatta Saray’a bakılacak olursa bir yıldan fazlaya çıkarılması is-
tenmektedir. Bu istek, ülkemizin tüm yönüyle fiili bir başkanlık 
sistemine teslim edilmesidir. Böylesine uzun bir OHAL, ülke-
nin demokrasiden tamamen uzaklaştırılması ve diktatörlüğe 
teslim edilmesi demektir. Şiddeti gittikçe artan sivil diktaya, 
gericiliğe, karanlığa ve tüm antidemokratik uygulamalara karşı 
birliğimiz, emeğin ve demokrasinin yanındadır. OHAL’in uza-
tılması ülkemizin ihtiyacı değildir, kabul edilemez. Ülkemizin 
tek ihtiyacı, koşulsuz şartsız acil demokrasidir!”

TMMOB YK BAŞKANI EMİN KORAMAZ’IN CUMHURİYET GAZETESİNDE 
YAYIMLANAN “OHAL” KONULU SÖYLEŞİSİ

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz’ın OHAL ile ilgili değerlendirmeleri 6 Ekim 2016 tarihli Cumhuriyet 
gazetesinde yayımlandı. 
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Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Yaz Eğitim 
Kampı’nın on beşincisi, 25 Ağustos- 2 Eylül tarihleri arasında 
“FARKINDALIK” sloganıyla İzmir Seferihisar’da TEOS 
Ormancı Tatil Köyü’nde düzenlendi.

“Farkındalık”ın öneminin bu temayla bağıntılı konular 
çerçevesinde işlendiği 15. Yaz Eğitim Kampı çerçevesinde; 
“Bilmeden Yaşamak”, “Kendi Everest‘inize Tırmanın”, “Harita 
Mühendisinin Gözünden Yaşam Koçluğu”, “Demokraside 
Vatandaş Farkındalığı ve Yeni Anayasa”, “”FIG 2018 
İstanbul” Kongresine Doğru” ve “Sinema ve Tiyatronun 
Toplumdaki Yeri” söyleşileri, “İHA Uygulamaları” teknik 
oturumu, “Çalışma Yaşamında Örgütlülüğün Önemi”, 
“HKMO Kamplarından Geleceğe Bakış; Geç Farkındalık”, 
“Yerel Yönetimler ve Birlikte Çalışabilirlik”, “Toplumsal 
Mücadelenin Kentsel İzleri ve TMMOB”, “Mesleki ve 

HKMO 15. YAZ EĞİTİM KAMPI DÜZENLENDİ

Kamusal Mücadelede HKMO”, “Farkındalık Yaratmanın Bir 
Aracı Olarak Mizah”, “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Atölyesi”, 
“Öğrenci FORUMU: “HKMO Öğrenci Örgütlülüğü, Öğrenci 
Sorunları ve Kamp Değerlendirmesi””Oyuncak Müzesi Gezisi, 
spor turnuvaları ve oryantiring yarışması yer aldı.

Kampın açılışında sırasıyla, HKMO Öğrenci Birliği Başkanı 
Ruken Yılmaz, HKMO İzmir Şube Başkanı Kubilay Yıldırım, 
HKMO Genel Başkanı Ertuğrul Candaş ve TMMOB Yürütme 
Kurulu Üyesi Ali Fahri Özten birer konuşma yaptı. Ayrıca 
kampa katılan HKMO Ankara Şube Başkanı Recep Vadı, 
HKMO Diyarbakır Şube Başkanı Can Deniz Akdemir ve 
FIG 2. Başkanı ve HKMO Uluslararası İlişkiler Komisyonu 
Başkanı Dr. Orhan Ercan da birer konuşma yaptı. TMMOB 
Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz’ın da katıldığı 15. 
Yaz Eğitim Kampına 90 öğrenci üye katıldı.

Makina Mühendisleri Odası Öğrenci Üye Kampı 2016, 
27 Ağustos-3 Eylül 2016 tarihlerinde Balıkesir Edremit 
Altınkum’da gerçekleştirildi. 

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, MMO 
Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ekber Çakar, Bursa Şube 
Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Mart ve Edremit Temsilcilik 

yürütme kurulu üyelerinin katılımıyla gerçekleştirilen açılış 
27 Ağustos Cumartesi günü gerçekleştirildi.

Kampın açılış konuşmasını MMO Yönetim Kurulu Başkanı Ali 
Ekber Çakar yaptı. Çakar, 1996 yılında başlayan öğrenci üye 
çalışmalarının iki yılda bir düzenlenen öğrenci üye kurultayları 
ve bu kamp ile sürdüğünü belirtti ve emeği geçen herkese 
teşekkür etti. Oda Başkanı konuşmasında özetle, bu kampın 
öğrenci üyelerin Oda kültür ve perspektiflerini kavramaları, 
birbirleriyle kaynaşmaları ve mühendislik sorunları ile ülke 
ve dünya analizini birlikte yapabilmeye katkı sağlamasını, 
verimli, eğlenceli, dostça bir ortamda geçmesini diledi. 

Kamp boyunca düzenlenen ve moderatörlüklerini öğrenci 
üyelerin yaptığı oturumlarda birçok konu ele alındı. Sırasıyla 
“Dünden Bugüne TMMOB Mücadelesi” – Emin Koramaz ve 
Mehmet Soğancı; “Alternatif Medyanın Ekonomi Politiği” – 
Onur Kılıç, Defne Özonur, Ulaş Aydın; “Ortadoğu’da Son 

MMO ÖĞRENCİ ÜYE KAMPI 2016 BAŞARIYLA TAMAMLANDI
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Gelişmler” – M.Kemal Erdemol, Necdet Atalay; “Hepimiz 
Edebiyattan Geldik” – Ercan Kesal, Mahir Ünsal Eriş; “Yeni 
Teknolojiler ve Paylaşım Ekonomisi” – Hayri Kozanoğlu; 
“Darbe ve Demokrasi” – Melih Pekdemir; “Eğitimde 
Gericileşme ve Laiklik Mücadelesi” – Ünal Özmen, Feray 
Aydoğan söyleşileri gerçekleştirildi.

“MMO Öğrenci Üye Örgütlülüğü ve Kamp Değerlendirmesi” 

başlıklı oturumda Kamp değerlendirmesinde tüm katılımcıların 
kampa yönelik görüşleri alındı, kamp yönetiminin düşünceleri 
öğrenci üyeler ile paylaşıldı.

Kampta “Meraklısına Dersler” oluşturularak İşçi Sağlığı 
ve İş Güvenliği, Enerji politikaları, Diyalektik ve Edebiyat 
konularında gönüllü öğrencilere dersler verildi. 

Lider Eğitmenler eşliğinde de “Tanışma ve Sosyal Ağlar 
Atölyesi”, “MMO Amça, Katkı ve Aidiyet Atölyesi”, 
Toplumsal Cinsiyet Atölyesi”, “Karar Verme Atölyesi” ve 
“Termodinamik Atölyesi” yapıldı.

Murat Meriç kampın son günü “Müzikli Türkiye tarihi” 
söyleşisinden sonra Eski 45’likler ile müzik dinletisi yapıldı.

Kampta ayrıca Şahin Deresi Kanyonu, Zeus Altarı ve Adatepe 
Zeytinyağı Müzesine geziler düzenlendi, Edremit koylarında 
tekne turuna çıkıldı. 

Bilgi yarışması, satranç, tavla, halat çekme turnuvaları, yüzme, 
yumurta ve çuval yarışlarının “MMO 2016 Yaz Olimpiyat 
Oyunları” adı altında düzenlendiği kampta, yarışmalarda 
birinci gelen kişi, grup ve takımlara kupa, madalya, kitap vb. 
armağanlar verildi.

Öğrenci üyeler tarafından günlük kamp gazetesi hazırlandı. 
Kampta yaşananları mizahi bir dille anlatan Kamp TV izlendi.

TMMOB Peyzaj Mimarları Odası’nın her yıl düzenlediği 
öğrenci yaz kampının onuncusu bu yıl Nevşehir Göreme’de 
birçok üniversiteden gelen öğrenciler, akademisyenler ve Oda 
Yönetim Kurulu Üyelerinin katılımıyla 21 Ağustos – 4 Eylül 
2016 tarihleri arasında gerçekleştirildi.

Teori ve pratiğin birleştirildiği, kolektif üretim ve birlikte 
karar alma süreçlerinin örgütlülük bilinci ile birleştirildiği 
10. PMO Genç Yaz Kampı, Peyzaj Mimarları Odası Yönetim 
Kurulu Başkanı Ayşegül Oruçkaptan, Genel Sekreter Ercan 
Erzincan, 2. Başkan Sibel Kaya, Genel Sayman Sevgi Vefa 
Taçyıldız ve Şube Yöneticileri, 30 öğrenci ve 6 akademisyenin 
katılımıyla başladı.

Göreme Kent Merkezi ve Bağlantı Yolları Kentsel Tasarım Pro-
jeleri ve çeşitli lokasyonlarda yer alan vadilere ilişkin planlama 
ve tasarım projeleri Göreme halkının beğenisine sunuldu.

Peyzaj Mimarlığı’nın meslek alanları ile ilgili teorik yaşam 
içerisinde olan öğrencilerin pratik yaşamla karşılaşmaları, 
kolektif projeler üzerinde ortaklaştırma yeteneklerinin gelişti-
rilebilmesi ve kamusal alan planlama ve tasarımı eğitimlerinin 
laboratuarları niteliğinde gerçekleştirilen PMOGenç Yaz 
Kampı’nı TMMOB’yi temsilen TMMOB Yönetim Kurulu 
Başkanı Emin Koramaz ve II. Başkan Züber Akgöl de ziyaret 
ederek öğrencilerle gtörüştüler.

Kamp sonunda gerçekleşen sergiyse Göreme Belediye Başkanı 
Nuri Cingil, TMMOB Saymanı Bahattin Şahin ve PMO Yö-
netim Kurulu Başkanı Ayşegül Oruçkaptan tarafından açıldı.

PMOGENÇ 10. YAZ KAMPI GERÇEKLEŞTİRİLDİ
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İnşaat Mühendisleri Odası’nın öğrenci üye örgütlülüğü genç-İ-
MO’nun en önemli faaliyetlerinden biri olan yaz eğitim kampı-
nın sekizincisi 2-9 Eylül 2016 tarihlerinde İzmir Seferihisar’da 
gerçekleştirildi.

genç-İMO 8. Yaz Eğitim Kampı’nda hem eğitici hem de eğlendirici 
birçok seminer, atölye ve söyleşi düzenlendi.

İnşaat mühendisliği bölümü öğrencilerinin mesleki ve kişisel 
gelişimlerine katkı sunan ve Odaları tanımalarına imkân sağlayan 
genç-İMO 8. Yaz Eğitim Kampı 2 Eylül 2016 tarihinde, İMO 
Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Gökçe’nin konuşmasıyla başladı.

Kampa; TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, TM-
MOB 2. Başkanı Züber Akgöl, İMO Yönetim Kurulu 2. Başkanı 
Şükrü Erdem, Sekreter Üyesi Hüseyin Kaya, Sayman Üyesi Cem 
Oğuz, Yönetim Kurulu Üyeleri Cemal Akça, Cihat Mazmanoğlu 
ve Necati Atıcı, İMO Onur Kurulu Üyesi Abdullah Bakır, İMO 
Genel Sekreteri Fikret Kemal Yıldırım, İMO Meslekiçi Eğitim 
Kurulu Üyesi Taylan Ulaş Evcimen, TMMOB İşçi Sağlığı ve İş 
Güvenliği Çalışma Grubu Üyesi Mahir Kaygusuz, İMO Kadın 
Komisyonu Üyesi Ayşegül Bildirici Suna, Seferihisar Belediye 
Başkanı Tunç Soyer, haber sunucusu Fatih Portakal, Av. Taner 
Savaş, İnş. Müh. Sabahattin Eriş, Doç. Dr. Çiğdem Şahin, Prof. 
Dr. Beno Kuryel, İnş. Müh. Cem Kafadar katıldı.

Kampın ilk günü tanışma toplantısı ve atölye tanıtımları ile başla-
dı. Aynı günün akşamında “Ekümenopolis” filmi gösterimi yapıldı.

Kampın ikinci günü, sabah saat 9.30’da haber spikeri Fatih Por-
takal ile gerçekleştirilen söyleşi ile başladı. Atölye çalışmalarının 
başladığı ve çeşitli oyunların oynandığı 2. günün akşamında, 
saat 21.00’da Av. Taner Savaş’ın konuşmacı olduğu “İş Hukuku 
ve İnşaat Mühendislerinin Hukuki Sorumluluğu” başlıklı söyleşi 
yapıldı. Savaş, genç-İMO’luların merak ettiği soruları yanıtladı.

Kampın 3. günü olan 4 Eylül Pazar günü saat 9.30’da, İMO Yö-
netim Kurulu Başkanı Cemal Gökçe’nin sunumuyla, “Ulaştırma 
Politikalarına Genel Bakış” ve Sebahattin Eriş’in sunumuyla “İz-
mir Raylı Sistemleri” başlıklarında seminer düzenlendi. Seminerin 
ardından Gökçe ve Eriş öğrencilerin sorularını yanıtladı. Aynı 
gün saat 13.30’da ise TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin 
Koramaz ve İMO Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Gökçe’nin 
konuşmacı olduğu “TMMOB ve Oda Politikaları” semineri 
gerçekleştirildi. 

Yaz Eğitim kampının dördüncü gününde, saat 9.30’da İMO 
Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Gökçe ve Yrd. Doç. Dr. Çiğdem 

Şahin’in sunumlarıyla “Kentsel Dönüşüm” semineri düzen-
lendi. Ülkemizin son yıllarda en çok konuşulan konularından 
olan kentsel dönüşüme dair öğrenciler için faydalı geçen 
seminerin sonunda gerçekleştirilen soru-cevap bölümüyle, 
genç-İMO’luların merak ettiği sorulara cevaplar verildi. 
Öğleden sonra ise kamp katılımcılarıyla “Ayrımcılık üzerine 
farkındalık” konulu bir etkinlik yapıldı. Tartışma gruplarının 
çalışmalarını yürüttüğü 4. günün akşamında, saat 21.30’da 
genç-İMO Forumu gerçekleştirildi.

Kampın 5. günü, saat 9.30’da, Abdullah Bakır ve Taylan Ulaş 
Evcimen’in sunumlarıyla “Su Politikaları ve HES’ler” başlıklı 
seminer düzenlendi. Saat 15.00’da, kampa konuk olarak 
katılan Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer’le “Yerel 
Yönetim Politikaları” başlığında söyleşi düzenlendi. Saat 
18.00’da ise TMMOB İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Çalışma 
Grubu Üyesi Mahir Kaygusuz’la “İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği” 
başlıklı söyleşi gerçekleştirildi. Ülkemizin Avrupa’da birinci, 
dünyada ise 3. sıraya yerleştiği işçi cinayetleri konusunda 
önemli bilgiler içeren sunumun sonunda, soru-cevap bölümü 
gerçekleştirildi. Gün boyunca turnuvalar ve atölye çalışma-
larına devam edildi.

Kampın 6. günü, Tamer Özşeker eğitmenliğinde “Engelli Far-
kındalık Eğitimi” ile güne başlandı. Aynı günün akşamında, 
saat 21.00’da İnş. Müh. Cem Kafadar’ın sunumuyla “Okul-
larda Öğretilmeyen Kırk Ders” başlıklı söyleşi gerçekleştirildi. 
Kampın 6. gününde de atölye çalışmaları ve İMO Yöneti-
cilerinin katıldığı tartışma grupları etkinliklerini düzenledi.

Kampın 7. günüde, sabah saat 9.30’da, İMO Kadın Komis-
yonu Üyesi Ayşegül Bildirici Suna’nın sunumuyla “Mühen-
dislikte Kadın” konulu seminer düzenlendi. Akşam saat 
18.00’da düzenlenen ve Prof. Dr. Beno Kuryel’in konuşmacı 
olduğu söyleşi “Matematiğin Oluşumu-Matematiğin Felsefesi 
ve Doğası” başlığı ile gerçekleştirildi. 7. günün akşamında 
Yaz Eğitim Kampı’nın kapanış gösterileri düzenlendi. İMO 
Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Gökçe, etkinlikte tüm katı-
lımcılara teşekkürlerini sunarak bir kapanış konuşması yaptı. 
Kapanış gecesinde İMO Yönetim Kurulu üyeleri tarafından 
atölye hocalarına teşekkür belgeleri sunuldu. İMO Yönetim 
Kurulu ve şube yönetim kurulu üyeleri tarafından kampa 
katılan öğrenci üyelere katılım belgeleri verildi.

GENÇ-İMO 8. YAZ EĞİTİM KAMPI YAPILDI
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Fizik Mühendisleri Odası tarafından düzenlenen FMO-Genç 
Yaz Eğitim Kampı 5-11 Eylül 2016 tarihlerinde İzmir’in Dikili 
ilçesinde Badem Tatil Köyü’nde gerçekleştirildi. Kamp; Fizik 
Mühendisliği, Matematik Mühendisliği ve Nükleer Enerji 
Mühendisliği bölümlerinde eğitim gören 25 öğrenci, FMO 
yöneticileri ve atölye eğitmenleri katılımıyla gerçekleştirildi.

TMMOB Yürütme Kurulu üyesi Cengiz Göltaş FMO-Genç 
Yaz Eğitim Kampını ziyaret ederek öğrencilere konferans 
verdi. Göltaş konuşmasında TMMOB’nin ülkemiz için önemi 
hakkında bilgilendirme yaptı.

Kampın birinci günü, kamp kayıtları ve kamp alanına yerle-
şimin ardından kampın açılışı gerçekleştirildi. FMO Yönetim 
Kurulu Yazman Üye Nurhak Tatar, Yönetim Kurulu üyesi 
Hasan Can Karakuş ve FMO İstanbul Şubesi eski II. Başkanı 
Hikmet Durukanoğlu  birer açılış konuşması yaptılar.

Kamp süresince yaratıcı drama, fotoğrafçılık, astronomi, ilk 
yardım ve özgür yazılım konularında atölyeler yapıldı.

Kamp boyunca yaratıcı drama atölyesinde, eğitmen Öykü 
AĞTAŞ ve Emine Kuvat, katılımcıların birbirlerini tanıma-
sını, kaynaşmasını sağlayacak oyunlar oynattı.  Katılımcılar 
gruplara ayrılarak her bir gruba farklı konular dağıtıldı, bu 
konular drama ile canlandırılarak katılımcıların çatışma 
durumundaki sorun çözme becerileri eğlenceli bir şekilde 
geliştirildi. Mesleğe uygun hazırlanan çalışmalar ile öğrenciler 
farklı bakış açıları geliştirdiler.

Fotoğrafçılık atölyesinde eğitmen Ahmet Bozkurt, fotoğrafın 
gelişiminden başlayarak fotoğraf makinesinin teknik bilgilerini 
anlattı. Kamp süresince çekilen fotoğrafların sunumu yapıldı.

Astronomi atölyesinde eğitmen Zeynep Avcı, Stellarium 
programından gezegenler, yıldız kümeleri hakkında bir eği-
tim düzenledi. Bir sonraki eğitim kamp bahçesinde lazer ile 
gökyüzünde yapıldı. Kamp boyunca teleskop ile gözlemler 
gerçekleştirildi.

İlk yardım atölyesi eğitmeni Merve Semercioğlu iki gün süren 
atölyede ilk yardım içermesi gereken her türlü durumu önce 
sunum üzerinden anlattı. İkinci gün, ilk yardım yöntemlerini 
öğrencilerin katılımı ile uygulamalı olarak tekrar gösterdi.

Özgür yazılım atölyesinde eğitmenimiz Berkin Malkoç Linux 
ve özgür yazılım hakkında bilgiler verdi.

FMO-Genç Yaz Eğitim Kampı sonunda yapılan değerlendirme 
toplantısında her öğrencinin eleştiri ve önerileri dinlendi. 
Oda-öğrenci ilişkilerinin güçlendirilmesi, öğrencilerin sos-
yal-teknik gelişimleri ve mesleki birlikteliğe katkı, öğrenci-
lerin TMMOB kültür ve geleneği hakkında bilgilendirilmesi; 
görevlerini, yetki ve sorumluluklarını, çalışma anlayışı ve 
uygulamalarını tanımaları; bir arada yaşama, çalışma kültü-
rünü güçlendirmek; kendi meslekleri hakkında farkındalık 
yaratmak; teknik ve sosyal anlamda gelişmelerine katkı 
sunmak amacıyla düzenlenen kamp başarı ile tamamlandı.

FMO YAZ KAMPI TAMAMLANDI

TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi, koruma alanında 
yayın ve yazıları ile  Emre Madran Basın Ödülü’ne değer 
görülen radyo, tv, gazete ve internet haberciliğinde kişi 
ve kurumlara, 4 Ekim 2016 tarihinde düzenlediği törenle 
ödüllerini verdi.

Yazılı basın dalında Sözcü Gazetesi Fotomuhabiri Yavuz 
Alatan, televizyon haberciliği dalında Ulusal Kanal’dan 
Osman Güdü, internet haberciliği dalında Bianet Muhabiri 
Nilay Vardar ve radyo haberciliği dalında Özgür Radyo Nergis 
Demirkaya ödüle layık görüldü.

Nilay Vardar’a ödülünü TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı 
Emin Koramaz verdi ve bir konuşma gerçekleştirdi.

EMRE MADRAN BASIN ÖDÜLLERİ TÖRENLE VERİLDİ
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TMMOB Peyzaj Mimarları Odası tarafından düzenlenen 1. 
Kentsel Tasarım Sempozyumu 7-8 Ekim 2016 tarihlerinden 
Ankara’da gerçekleştirildi.

İki gün boyunca; Mevzuat ve Kuram, Kentsel Tasarım 
Paradoksu, Kent ve Kentlinin Sosyo Kültürel Bağlamında 
Kentsel Tasarım, Kentsel Tasarım Eğitimi, Kentsel Tasarım ve 
Kent Ekolojisi, Kent ve Dönüşüm, Kentsel Tasarım Yarışmaları 
başlıklarında olmak üzere toplam 7 oturumun gerçekleştiği 
sempozyumda, 28 konuşmacı yer aldı.

Sempozyumun açılışında TMMOB Peyzaj Mimarları Odası 
Başkanı Ayşegül Oruçkaptan, TMMOB Yönetim Kurulu 
Başkanı Emin Koramaz, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Kentsel 
Tasarım Daire Başkanı Ayşegül Dinç Yalçın ve Sempozyum 
Başkanı Oktan Nalbantoğlu birer konuşma yaptı.

TMMOB Peyzaj Mimarları Odası Başkanı Ayşegül 
Oruçkaptan, Türkiye’de tarıma dayalı bir sosyo-ekonomik 
toplumsal yapıdan sanayi toplumuna doğru plansız geçişin, 
kente ilişkin yapılan her müdahale ile de yeni bir kaosu 
beraberinde getirdiğini söyledi.

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz’ın 
konuşması ise şöyle:

Değerli Konuklar

Hepinizi TMMOB Yönetim Kurulu ve şahsım adına sevgiyle, 
saygıyla, dostlukla selamlıyorum. Peyzaj Mimarları Odamızın 
düzenlediği Kentsel Tasarım Sempozyumu’nda aranızda 
olmaktan büyük bir onur duyuyorum.

Sözlerime önce 10 Ekim’de kaybettiklerimizi anarak başlamak 
istiyorum. Üç gün sonra 10 Ekim’in birinci yıldönümü. 
Türkiye’nin en büyük katliamının sorumlularının ortaya 
çıkarılması ve yargılanması boynumuzun borcu.

10 Ekim’in hesabını mutlaka soracağız. Üç gün sonra 
yitirdiğimiz 101 canımızı anmak için Gar önünde buluşacağız. 
Sizlerin de orada olması ve dayanışmayı hep beraber artırmayı 

dilerim.

Değerli Konuklar

Ülkemiz son bir yılda hızla karanlık bir girdabın içine çekiliyor. 
Yüzlerce insanın hayatına mal olan saldırılar, düğün evlerinde, 
otobüs duraklarında yitirilen canlar ve en son 15 Temmuz 
darbe girişimi ile bugünlere gelen bir süreç… Bu sürecin 
yaratıcılarını çok iyi biliyoruz.

Türkiye’yi gericileşme, piyasalaştırma ve baskıyla bugünlere 
getirenleri; laik yaşamı adım adım bitirerek, Suriye’deki ateşe 
odun taşıyarak ülkemizi cihatçı örgütlerin merkezi haline 
getirenleri; ülkemizde barış ve bir arada yaşama umudunu 
yok edenleri biliyoruz.

Değerli Konuklar

15 Temmuz darbe girişimi savuşturulmuş olsa bile ardından 
ilan edilen OHAL ile bu sefer sivil bir darbeyle karşı karşıyayız.

OHAL ile Meclis devre dışı bırakılarak, ülkemiz Kanun 
Hükmünde Kararnamelerle yönetilmeye başlandı. OHAL’e 
dayanılarak aralarında üyelerimizin de bulunduğu on binlerce 
kamu emekçisi görevden alındı, televizyon kanalları karartıldı, 
basına ve muhalif kesimlere baskılar arttı.

MGK’da alınan tavsiye kararı ile OHAL’in uzatılması, 
hatta Saray’a bakılacak olursa bir yıldan fazlaya çıkarılmak 
istenmesi, ülkemizin tüm yönüyle fiili bir başkanlık sistemine 
teslim edilmesidir.

Ülkemizin ihtiyacı OHAL değildir. Ülkemizin tek ihtiyacı, 
koşulsuz şartsız acil demokrasidir!

Değerli Konuklar

Ülkemizin içinden geçtiği bu süreçte Birliğimiz, sivil diktaya, 
gericiliğe, karanlığa ve tüm antidemokratik uygulamalara 
karşı, her zaman olduğu gibi emeğin ve demokrasinin 
yanındadır.

TMMOB emek ve demokrasi eksenli çalışmalarını 
sürdürürken, bir yandan da meslek alanları üzerinden 
ülke gerçeklerini tespit etmeye, çözüm önerileriyle ülke ve 
halkımız yararına bilimsel ve teknik çalışma üretmeye devam 
etmektedir.

Bugün Peyzaj Mimarları Odamızca gerçekleştirilen bu 
sempozyum da bu anlayışın bir ürünüdür.

Kentlerimizi talana açan neo-liberal politikaların sistemli bir 
şekilde pekiştirilerek ülkenin her noktasına yansıtıldığı bu 
dönemde, sempozyumumuzun konusu olan “kentsel tasarım” 
da ayrı bir önem taşımaktadır.

Kentin planlanması ve yaşanacak bir yer haline gelebilmesi 
sorusunun yanıtını temelde halkın talepleri belirlemesi 

KENTSEL TASARIM SEMPOZYUMU DÜZENLENDİ
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gerekirken ne yazık ki planlamada birinci öncelik rant 
olmaktadır.

Kentleşme sürecinde, merkezi ve yerel yönetimlerin siyasi 
istismara dayalı uygulamaları; tarım, orman ve yeşil alanların 
imara açılması; kamusal alanların özelleştirilmesi gibi Yeni 
Dünya Düzeni olarak özetlenebilecek politikalarla “gerçek 
anlamda planlama” reddedilmektedir.

Ülkemizde 1980’den bu yana, kent ve kenti çevreleyen 
ortamlarda doğal ve kültürel varlıkların yağması artarak 
sürdürülmüştür.

Özellikle AKP döneminde, izlenen birçok haber ve olaydan, 
görülen binlerce dava dosyasından anlaşılacağı gibi yerel 
yönetimler, merkezi vesayet altında birer çıkar tezgahı gibi 
çalışmaktadır.

Tüm kentsel kamusal hizmetlerin pervasızca özelleştirilmesi; 
planlama, imar, kentsel altyapı ve ulaşım hizmetlerinde 
yolsuzlukların artması; kentsel rantın yandaş ve varsıl kesimler 
lehine yönlendirilmesi birçok yerel yönetimin temel icraatı 
olmuş durumdadır.

Kentleşme ve kamu arazilerinin değerlendirilmesi hiçbir 
şekilde birbirinden ayrılamaz. Sağlıklı kentleşmenin, kentsel 
tasarımın temel çözümü doğru planlama kararlarından 
geçmektedir.

Bu açıdan, özellikle kamu arazilerinin kamu yararına dönük 
olarak değerlendirilmesi; yaşayanlar adına gerekli olan sosyal 
ve teknik altyapı alanlarının artırılması sağlanmalıdır.

15 Temmuz darbe girişimi sonrası gündeme gelen askeri 
alanların planlanmasında da bu konuya özellikle dikkat 

edilmeli, bu alanlar eğitim, kültür, yeşil alan olarak 
kullanılmalı, hiçbir şekilde ranta açılmamalıdır.

Metropollerimizin çoğu için acil planlama yapılmalı, ekolojik 
onarım paketleri ile kentlerin soluk alabilmesi sağlanmalıdır.

Kentsel rehabilitasyon çalışmalarına öncelik verilmeli, 
kentlerde koruma alanları siyasal iktidarlardan özerk bir 
yapıya kavuşturulmalıdır.

Kentleşme ve çevre ilişkisi doğru kurulmalı; kent korumacılığı 
ve bölgesel planlama sosyal içerikli bir bakışla olmalıdır.

Planlama süreçleri kent ve demokrasi meclislerince 
denetlenebilir olmalı, mevzi uygulama planları kaldırılmalı, 
imar ve orman afları yasaklanmalıdır.

TMMOB kent yaşamını ilgilendiren konularda insan sağlığı, 
doğal ve sağlıklı çevre, insan hakları-kentli hakları, katılım, 
yaşanabilirlik gibi konuların yanı sıra, toplumsal barış, birlikte 
yaşama, engelli, hasta, çocuk ve kadın duyarlı planlama, 
hizmetlere eşit erişim gibi kavramları referans almaktadır.

TMMOB, kentlerimizde var olan sorunların aşılması, sağlıklı 
kentsel çevrelerin oluşturulması konusunda, toplumun büyük 
bölümünü dışlayan, halkın katılım ve denetimine kapalı yerel 
yönetim biçiminin aşılmasını temel gerek olarak görmektedir. 
TMMOB, kent halkının ve meslek örgütlerinin demokratik 
katılımı ve denetimini sağlayacak bir anlayışın geliştirilmesine 
önem vermektedir.

Kente dair her türlü kararda kentlilerin katılımının 
sağlanmasını istemek ve kentli haklarını savunmak 
vazgeçilemez bir görevimizdir.

Bu çerçevede, sempozyumumuzun başarılı geçmesini diliyor, 
hepinizi bir kez daha sevgiyle, saygıyla, dostlukla selamlıyorum.
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Gıda Mühendisleri Odası, Kimya Mühendisleri Odası ve 
Ziraat Mühendisleri Odası ortaklığında düzenlenen “Küresel 
İklim Değişikliği ve Gıda Güvencesi” başlıklı Dünya Gıda 
Günü Sempozyumu, Prof. Dr. Gürol Ergin anısına 15 Ekim 
2016 tarihinde Ankara‘da gerçekleştirildi.

Sempozyumun açılışında Kimya Mühendisleri Odası Yönetim 
Kurulu Başkanı Dr.Ali Uğurlu, TMMOB Yönetim Kurulu 
Başkanı Emin Koramaz, BM Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) 
Türkiye Temsilcisi Yuriko Shoji ve Gıda Tarım ve Hayvancılık 
Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Dr. Durali Koçak birer 
konuşma yaptılar.

İktisatçı-Yazar Mustafa Sönmez'in, “Türkiye'de 2000'li 
Yıllar Sonrası Yoksulluk ve Yoksulluk Yönetimi” ve İnşaat 
Yüksek Mühendisi Dursun Yıldız'ın “Gıda Jeopolitiği ve 
Türkiye” başlıklı sunumlarının ardından Gıda Mühendisleri 
Odası Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Songül'ün yönettiği 
“Yoksullaşan Türkiye'de Gıda Hakkı” başlıklı oturumda, 
Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. 
Dr. Mehmet Ertuğrul, “Yükselen Hayvansal Ürün Fiyatları-
Kırmızı Et”, Ankara Üniversitesi Önceki Rektörü Prof. Dr. 
Cemal Taluğ “Gıda ve Tarım Sisteminde Etik Sorun Alanları" 
Başkent Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Şahinöz “Dünya Tarımında 
Değişen Paradigmalar ve Gıda Güvencesi” ve TMMOB 
Yürütme Kurulu Üyesi Kemal Zeki Taydaş “Gıda Hakkı” 
başlıklı sunumlarıyla konuşmacı olarak yer aldı.

Ziraat Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı 
Özden Güngör‘ün yönettiği “İklim Değişikliğinin Gıda ve 
Tarıma Etkileri” başlıklı ikinci oturumda 
ise Meteoroloji Mühendisleri Odası Eski 
Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Küçük “Gıda 
Güvencesinde, Değişen İklimin Ardındaki 
Gerçekler”, Boğaziçi Üniversitesi İklim 
Değişikliği ve Politikaları Uygulama ve 
Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi 
Prof. Dr. Murat Türkeş “İklim Değişikliğinin 
Gıda ve Tarıma Etkileri”, FAO Türkiye 
Temsilci Yardımcısı Dr. Ayşegül Akın “İklim 
değişikliği: FAO'nun bakış açısı” ve Sabancı 
Üniversitesi İstanbul Politikalar Merkezi'nden 
Dr. Ethemcan Turhan “Emekle Ekmek 
Arasında: Küresel İklim Adaleti ve Mevsimlik 
Tarım İşçiliği” başlıklı birer sunum yaptılar.

Gün boyunca; iklim değişikliğinin tarım 
ve gıdaya etkilerinin, gıda etiğinin, 
gıda hakkının, açlığın ve yoksulluğun 
konuşulduğu, sivil toplum örgütlerinin 

temsilcilerinin, akademisyenlerin, TMMOB üyelerinin ve 
öğrencilerin katıldığı sempozyumun sonuç bölümünde; Ziraat 
Mühendisleri Odası eski Yönetim Kurulu Başkanı Doç. Dr. 
Gökhan Günaydın “Türk Tarım Sektörü ve Gıda Güvencesi” 
başlığı altında genel bir değerlendirme yaptı.

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz'ın “Dünya 
Gıda Günü Sempozyumu” açılışında yaptığı konuşma özetle 
şöyle;

Değerli Konuklar

Ülkemiz son bir yılda hızla karanlık bir girdabın içine çekiliyor. 
7 Haziran seçimleriyle başlayan, ülkenin dört bir yanında 
patlayan, yüzlerce insanın hayatına mal olan saldırılarla 
devam eden ve en son 15 Temmuz darbe girişimi ile bugünlere 
gelen bir süreç… Bu sürecin yaratıcılarını çok iyi biliyoruz.

Değerli Konuklar

15 Temmuz darbe girişimi savuşturulmuş olsa bile ardından 
ilan edilen OHAL ile bu sefer sivil bir darbeyle karşı karşıyayız.

MGK’da alınan tavsiye kararı ile OHAL’in uzatılması, 
hatta Saray’a bakılacak olursa bir yıldan fazlaya çıkarılmak 
istenmesi, ülkemizin tüm yönüyle fiili bir başkanlık sistemine 
teslim edilmesidir.

Böylesine uzun bir OHAL, ülkenin demokrasiden tamamen 
uzaklaştırılması ve diktatörlüğe teslim edilmesi demektir. 
Ülkemizin ihtiyacı OHAL değildir. Ülkemizin tek ihtiyacı, 
koşulsuz şartsız acil demokrasidir!

Ülkemizin içinden geçtiği bu süreçte Birliğimiz, sivil diktaya, 

“KÜRESEL İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE GIDA GÜVENCESİ” BAŞLIKLI DÜNYA GIDA 
GÜNÜ SEMPOZYUMU GERÇEKLEŞTİRİLDİ
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gericiliğe, karanlığa ve tüm antidemokratik uygulamalara 
karşı, her zaman olduğu gibi emeğin ve demokrasinin 
yanındadır.

Birliğimize bağlı Gıda, Kimya ve Ziraat Mühendisleri 
Odalarımız da Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü 
(FAO)’nün kuruluş yıldönümü nedeniyle her yıl 16 Ekim’de 
Dünya Gıda Günü etkinlikleri kapsamında konu üzerine 
uyarı ve bilgilendirme görevlerini yerine getiriyor. Bu yılki 
sempozyumun konusu “Küresel İklim Değişikliği ve Gıda 
Güvencesi” olarak belirlenmiş.

İnsanların aç kalmadığı, yeterli ve dengeli beslenmenin 
sağlanabildiği bir dünya hepimizin özlemi. Ancak, bilimsel ve 
teknik gelişmelere ve bu alandaki olumlu çalışmalara rağmen 
Dünya’da en büyük sorunların başında hala açlık gelmektedir.

Gıdaya erişim hakkı dini, dili, rengi, cinsiyeti ve milliyeti ne 
olursa olsun her insanın en temel hakkıdır.

Küresel iklim değişikliği; endüstriyel, tarımsal ve enerji 
tüketimi gibi faaliyetlerin sonucu olarak atmosferdeki miktarı 
ve yoğunluğu artan sera gazlarının neden olduğu küresel 
ısınmanın sonucu olarak ortaya çıkmaktadır.

Bu iklim değişikleri kuraklık, çölleşme, yağışlardaki 
dengesizlik ve sapmalar, su baskınları, tayfun, fırtına, hortum 
vb meteorolojik olaylarda artışlar gibi belirtilerle kendini 
gösterir.

İklim değişikliği ve kuraklık gibi doğal afetlerin yanı sıra, 
gelişmiş ülkelerin tarımsal ürün ticaretindeki korumacı 
politikaları, gıdaya olan talebin artması, tarımda girdi 
fiyatlarının yükselmesi, tarım sektörüne yeterli yatırımın 
yapılmaması, tarım ürünlerinin biyoyakıt üretiminde 
kullanılması gibi birçok etken dünyada açlık ve yetersiz 
beslenmeye neden olmaktadır.

Özellikle çeşitli defalar söylediğimiz gibi iklim değişikliğinin 
neden olduğu sonuçlar, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de 
halkımızın sağlıklı ve yeterli gıda üretimi ve tüketimi hakkına 
olumsuz yansımaktadır.

Dünya nüfusunun yaklaşık 7,5 milyar olduğunu düşünecek 
olursak, dünyada insan varlığı her geçen gün artarken gıdaya 
erişim de bir o kadar zorlaşmaktadır. Dünyada yaklaşık 1 
milyar insan yatağına aç girmekte,  1 milyarın üzerinde 
insan da aşırı beslenmeden kaynaklı obezite gerçeği ile 
mücadele etmektedir. Bu adaletsizlik özellikle İkinci Dünya 
Savaşı sonrası iki kutuplu dünya düzeni ile eş zamanlı 
olacak şekilde gıda politikalarının plansız yürütülmesinden 
kaynaklanmaktadır.

Çocuklar hala yatağa aç giriyor, güne aç uyanıyorsa 
ve yaşanılan açlık yüzünde ölüyorlarsa ülkelerin genel 
politikalarının yanı sıra sürdürülebilir doğa, çevre, tarım ve 
gıda politikalarını gözden geçirmeleri gerekmektedir.

Açlık ve yoksullukla mücadelede gıda güvencesinin ve yeterli 
beslenmenin olabilmesi için, ekonomik iyileşmenin sağlanıp 
geçimin kolaylaştırılması, doğal kaynakların yönetimi, 
çevrenin korunması,  kırsal alanda sürdürülebilir kalkınma ile 
kırsal refahın artırılması ve sürdürülebilir tarımsal politikaların 
hayata geçirilebilmesi gerekmektedir.

Adil bir gıda dağılımı ve gıdaya erişim hakkının olabilmesi 
için üretici doğru yöntemlerle desteklenip üretim süreçlerinde 
tutulmaya çalışılmalı, tarımsal AR-GE’ye daha fazla yatırım 
yapılmalı, tarımsal ürün planlaması yapılarak israf önlenmeli, 
toprağı işlemede aile işletmelerine öncelik verilmelidir.

Gıdada israfın altı önemle çizilmelidir. Bu kadar aç insanın 
olduğu bir dünyada üretilen gıda maddelerinin %10’unun 
tüketilmeyerek çöpe atılması anlaşılabilecek bir durum 
değildir. Sadece bu tüketilmeyen/tüketilemeyen çöp 
olarak son bulan üretim fazlasıyla bile açlık çeken insanlar 
doyurulabilecektir. 

Değerli Konuklar

21. yüzyılın ikinci yarısından sonra su ve gıdanın en stratejik 
iki ürün olacağı asla unutulmamalıdır. Küresel ısınma ile 
tatlı su kaynaklarının gün geçtikçe yok olduğunu düşünecek 
olursak, insanların içme ve kullanma sularına ulaşmasının ne 
kadar zor ve maliyetli olacağı, tarımın olmazsa olmazı sulama 
suyunun yok olma tehlikesiyle birlikte tarımsal üretimin 
sekteye uğrayacağını görebilmeliyiz.

Bu iki stratejik ürünün önümüzdeki yıllarda günümüzün 
doğal gazı ve petrolü olacağını unutmamalıyız. Koskoca 
bir 20. yüzyılı enerji ve enerji kaynağı paylaşımı savaşları 
ile geçirdiğimizi, yaşanan savaşlarla dünya haritasının nasıl 
değiştirildiğini hatırlayacak olursak tabloyu daha net görmek 
mümkündür.

Yaşadığımız yüzyıl ve sonrasının sratejik silahı haline 
dönüştürülmek istenen su ve gıda en temel insan hakkıdır. 
Bu hakkın silaha dönüştürülmesi asla kabul edilemez.

Yine yaşadığımız bu günler, insanlık tarihinin tanık olduğu en 
büyük göçlerin gerçekleştiği günlerdir. Başta Ortadoğu olmak 
üzere, Orta ve Kuzey Afrika ile Yakın Asya’dan gelen insan 
göçü bugüne kadar yaşanmış en büyük trajedilerden birisidir. 
Milyonlarca insan başta savaş olmak üzere, kuraklık ve açlık 
nedeniyle doğup büyüdükleri toprakları, yurtlarını terk 
ederek büyük bir ihtimalle Akdeniz ve Ege sularında ölümle 
son bulacak bir bilinmeze doğru yolculuk yapmaktadırlar. 
Canlarını kurtarabilenler insanca bir yaşam umuduyla Avrupa 
ülkelerine gideceklerini sanarken beton duvarlar, tel örgüler 
ve paramiliter kuvvetlerle karşılaşarak hayatlarının başka bir 
şokunu yaşamaktadır. Geçici konaklamaların yapıldığı “kamp” 
adı verilen insanlık ayıbı toplanma yerlerindeki barınma ve 
beslenme sorunu da apayrı bir açmazdır. Dünyanın gözü kör, 
kulağı sağır egemen güçlerinin bu soruna duyarsızlığı sözün 
bittiği yer anlamına gelmektedir.
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“Yapı ve Asansör” ana temasıyla düzenlenen sempozyum 
kapsamında otuz altı bildirinin sunulduğu 9 oturum, bir 
panel ve iki seminerin yanı sıra asansör ve yürüyen merdiven/
bantlar üzerine çocuk eğitimi konulu bir kurs da düzenlendi.
Sempozyum açılış töreni öncesinde Prof. Dr. Firuz Balkan, 
Prof. Dr. Engin Çakır ve Bülent Çarşıbaşı’ndan oluşan “Grup 
FEB” tarafından müzik dinletisi gerçekleştirildi.
Sempozyumun açılışında sırasıyla; MMO İzmir Şubesi 
Yönetim Kurulu Başkanı Güniz Gacaner Ermin, EMO İzmir 
Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Mahir Ulutaş, EMO Yönetim 
Kurulu Başkanı Hüseyin Yeşil, MMO Yönetim Kurulu 
Başkanı Ali Ekber Çakar ve TMMOB Yönetim Kurulu 
Başkanı Emin Koramaz birer konuşma yaptı.
Kürsüye ilk olarak gelen MMO İzmir Şubesi Yönetim Kurulu 
Başkanı Güniz Gacaner Ermin, asansörlerin insan yaşamını 
kolaylaştıran taşıma araçları olduğunu vurgulayarak, “Hızlı 
gelişmeler ve değişim, güvenlik, konfor, enerji verimliliği 
gibi konular asansörlerde mühendisliğin önemini gittikçe 
arttırmaktadır” diye konuştu. EMO ve MMO’nun asansör 
sektörüne yönelik çalışmalarını meslek, üye ve toplum 
yararı çerçevesinde yoğunlaştırdığını ifade eden Gacaner 
Ermin, sempozyumda öncelikle teknolojik gelişmeler 
irdelenerek, yasal düzenlemelerin ve standartların etkilerinin 
tartışılacağını kaydetti.
EMO İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Mahir Ulutaş ise, 
yaşanan ölümlü kazaları hatırlatarak, “Elbette asansör projesi 
ve uygulaması bir mühendislik işidir, ancak mühendislerimiz 
bu çerçeveye hapsedilmemelidir. Bu alandaki yetişmiş iyi 
eğitimli işgücümüz aynı zamanda Ar-Ge yapacak, teknoloji 
geliştirecek niteliktedir. Bu gidişatı tersine çevirmek için 
bilgi odaklı yeni bir ekonomik düzene ihtiyaç vardır. Gerçek 
anlamda bir ekonomik gelişme için atıl bırakılan mühendislik 
kapasitemizi Ar-Ge ve teknoloji geliştirme de kullanmak 
dışında bir seçeneğimizin bulunmadığını bu kürsüden 
bir kez daha vurgulamak isterim. Sektörde sahip olunan 
bilgi ve deney birikiminin uygulamaya ve katma değere 
dönüştürülmesi için yerli malzeme üretim ve kullanımının 
teşvik edilmesi gerekir” diye konuştu.
EMO Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Yeşil ise konuşmasına 

“İki yılda bir düzenlediğimiz bu sempozyumu, 2014 yılında 
bulunduğumuz koşullardan çok daha acı olaylar yaşadığımız, 
üzüntü ve kaygılarımızın tarifsiz boyutlara ulaştığı bir 
dönemde gerçekleştiriyoruz” ifadeleriyle başladı. Canlı 
bombalar, patlamalar, katliamlar, darbe girişimi ve ardından 
OHAL sürecinin yaşanmaya başlandığını hatırlatan Yeşil, 
“Her gün ölen canlara ağıt yakılan bir ülke konumuna 
getirildik. Ülkemiz Ortadoğu’daki savaş bataklığının içine 
çekildi. Kürt sorunu emperyalist ülkelerin enerji kaynaklarına 
erişim pazarlıklarına terk edildi” diye konuştu.
OHAL’le birlikte demokrat ve yurtsever kişi ve kurumlara 
yönelen baskının artığına ilişkin örnekler veren Yeşil, 
“Şimdi OHAL ortamında fiili olarak yarattıkları başkanlık 
sistemini yeniden piyasaya sürüyorlar. İnsanları hiç yerine 
koyan öyle pervasız ve arsız tutumlara maruz kalıyoruz ki 
bunu anlatmaya gerçekten kelimeler yetmiyor. Bir ülkenin 
Başbakanı, bir ülkenin muhalefet partisi lideri çıkıp diyor ki; 
‘Bugün yapmamız gereken fiili durumu yasal hale getirmektir. 
Bunun yolu da yeni anayasadır, başkanlık sistemidir’ Yani 
bu bir suç duyurusudur aslında. Biz yasadışı davranıyoruz 
demektir” şeklinde konuştu.
Yeşil, asansör sektörünün 1950’lerden sonra yapılaşma 
sürecinde yaşanan artışa paralel olarak hareket kazandığını 
belirterek, “İlk başlarda tamamen ithalata dayalı olan 
sektörde bugün montaj ve aksam imalatı alanlarında yerli 
üretimin arttığı bir yapıyı gözlemliyoruz. Artan iş hacmi 
ile birlikte bu alanda yaklaşık olarak 20 bini teknik olmak 
üzere 23 bin kişinin çalıştığı raporlara yansıyor. Ancak yıllar 
itibariyle istihdam sayısındaki artış mühendis istihdamına 
yansımamaktadır. Alanın sağlıklı gelişmesi ve asansörlerde 
yaşanan kazaların önüne geçilmesi için anahtar bir kavram 
olan ‘mühendislik’ ne yazık ki aşama aşama geriletilmiştir” 
dedi.
Yeşil’in ardından kürsüye çıkan MMO Yönetim Kurulu 
Başkanı Ali Ekber Çakar ise konuşmasına, asansörlere dair tüm 
süreçlerin mühendislik hizmetlerine ait olduğunu belirterek 
ve bu hizmetlerin yeterliliği Odalarca belgelendirilmiş 
mühendislerce yürütülmesinin önemine vurgu yaparak 
başladı.
MMO’nun konuya ilişkin faaliyetlerini özetleyen Çakar, 
“Odamız bu amaçla çok yönlü çalışmalar yürütmektedir. 
İletim teknolojileri alanındaki yayın eksikliğini giderecek, 
toplumsal bilinç oluşturacak birçok kitap ve broşürün 
basımı, seminer, söyleşi ve kurslar, bütün tarafları bir araya 
getiren kongre ve sempozyumlar, onaylanmış kuruluş 
çalışmaları ve duyarlı belediyelerle yapılan protokoller 
sonucu asansörlerin periyodik kontrolleri, bu çalışmalarımızın 
başında gelmektedir” dedi.
MMO’nun yürüttüğü eğitim ve belgelendirme çalışmalarına 
ilişkin bilgi veren Çakar, “Ülke çapındaki meslek içi eğitim 

ASANSÖR SEMPOZYUMU GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Elektrik Mühendisleri Odası ve Makina Mühendisleri Odası İzmir şubelerinin işbirliğiyle düzenlenen Asansör Sempozyumu 
13-15 Ekim 2016 tarihlerinde Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi’nde gerçekleştirildi.



56 birlik haberleri
Eylül - Ekim 2016/Sayı 170

merkezlerimizde, asansör avan proje hazırlama konusunda 
9 bin 380, asansör uygulama konusunda ise 5 bin 183 
üyemiz akredite personel belgelendirme kuruluşumuzca 
belgelendirilmiştir” dedi. Muayene mühendislerinin 
yetkilendirme eğitimleri için şubelerde eğitim ve sınav 
merkezleri oluşturulduğunu belirten Çakar, asansör montaj 
ve bakım personelinin belgelendirilmesi için de Mesleki 
Yeterlilik Kurumu kapsamında yetkilendirme sürecinin 
devam ettiğini bildirdi. Asansör firmalarına yönelik son 
muayene, tasarım ve montaj kuralları, iş güvenliği, risk 
değerlendirmesi ve kalite yönetim sistemi eğitimlerinin de 
yapıldığını kaydeden Çakar, periyodik kontrollere ilişkin 
MMO’nun tüm şubelerini kapsayacak şekilde akredite 
edildiğini vurguladı.
Alandaki mühendislik hizmetlerinin yasal düzenlemelerle 
güvence altına alınması gerektiğini kaydeden Çakar, mevzuat 
değişikliğiyle alanda yaratılan karmaşayı ise şöyle anlattı:
“Son 19 yılda Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 
tarafından altı adet Asansör Yönetmeliği yayımlanmıştır. 
1995 tarihli yönetmelikte asansör imalat, montaj ve bakım 
firmalarının mühendis istihdam etmeleri ve bu mühendislerin 
Odalarından Büro Tescil Belgesi alması zorunlu tutulmuşken, 
yürürlükteki yönetmeliklerde bu konular boşlukta 
bırakılmıştır. Bazı çevreler olaya ticari boyutta yaklaşmakta, 
asansör firmalarında mühendis çalıştırılmasına ve Mühendis 
Odalarının mesleki denetim süreçlerinde yer almasına karşı 
çıkmaktadırlar. Bilim, mühendislik ve kamu denetimini 
dışlayan böylesi bir düzenleme, asansörlerde denetim 
eksikliğinden kaynaklı can ve mal kayıpları ile standart dışı 
uygulamaları daha da artıracağı gibi ulusal asansör sanayimizi 
de baltalayarak, sektörde hizmet veren yüzlerce mühendisin 
işten çıkarılmasına sebep olmaktadır.”
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz ise son 
bir yılda yaşanan gelişmelere dikkat çekerek, “Ülkemiz son 
bir yılda hızla karanlık bir girdabın içine çekiliyor. Yüzlerce 
insanın hayatına mal olan saldırılar, düğün evlerinde, 
otobüs duraklarında yitirilen canlar ve en son 15 Temmuz 
darbe girişimi ile bugünlere gelen bir süreç… Bu sürecin 
yaratıcılarını çok iyi biliyoruz. Türkiye’yi gericileşme, 
piyasalaştırma ve baskıyla bugünlere getirenleri; laik yaşamı 
adım adım bitirerek, Suriye`deki ateşe odun taşıyarak 
ülkemizi cihatçı örgütlerin merkezi haline getirenleri; 
ülkemizde barış ve bir arada yaşama umudunu yok edenleri 
biliyoruz” dedi.
Darbe girişimin savuşturulmasının ardından bu kez OHAL 
ile “sivil” bir darbe ortamı yaratıldığını ifade eden Koramaz, 
OHAL ilanı sonrasında yaşanan süreci şöyle değerlendirdi:
“OHAL ile Meclis devre dışı bırakılarak, ülkemiz Kanun 
Hükmünde Kararnamelerle yönetilmeye başlandı. OHAL’e 
dayanılarak aralarında üyelerimizin de bulunduğu on 
binlerce kamu emekçisi görevden alındı, televizyon kanalları 
karartıldı, basına ve muhalif kesimlere baskılar arttı. MGK’da 
alınan tavsiye kararı ile OHAL’in uzatılması, hatta Saray’a 
bakılacak olursa bir yıldan fazlaya çıkarılmak istenmesi, 
ülkemizin tüm yönüyle fiili bir başkanlık sistemine teslim 

edilmesidir. Ülkemizin ihtiyacı OHAL değildir. Ülkemizin 
tek ihtiyacı, koşulsuz şartsız acil demokrasidir!”
TMMOB’nin her zaman olduğu gibi sivil diktaya, gericiliğe 
ve antidemokratik uygulamalara karşı durduğunun altını 
çizen Koramaz, TMMOB’nin emek ve demokrasi eksenli 
çalışmalarının yanında meslek alanlarına ilişkin bilimsel ve 
teknik çalışmaları da sürdürdüğünü vurguladı.
Sektörün tüm bileşenlerini bir araya getiren sempozyumun, 
asansör sektörünün gelişimine katkı sağlayacağını ifade eden 
Koramaz, konuşmasını şöyle sürdürdü:
“Ülkemizde kentsel dönüşüm projeleri ve dikey yapılaşmanın 
artması ile birlikte asansör sektörünün gelişimi de daha fazla 
önemli hale gelmiştir.
Asansör tasarımı, projelendirilmesi, montajı, periyodik 
kontrolü elektrik ve makine mühendisliği disiplinlerinin 
konusuna girmektedir ve bu alanda çalışacak meslektaşlara 
yönelik eğitim ve belgelendirme faaliyetleri de Odalarımızca 
yürütülmektedir. Elbette, güvenli, verimli, konforlu ve 
ekonomik asansör hizmeti sunumunda bu eğitimlerin önemi 
büyüktür. Sektörün gereksinim duyduğu nitelikli ara eleman 
yetiştirme konusunda da Odalarımıza görev düşmektedir.
Ülkemizde her yıl asansör facialarında birçok vatandaşımız 
yaşamını yitirmekte, birçoğu engelli olmaktadır. Bunun 
nedeni asansör denetimlerinin yeterli kalite ve sıklıkta 
yapılmamasıdır.
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın yetkili montaj 
ve bakım firmalarına yönelik denetimleri genişletmesi ve 
“merdiven altı” tabir edilen bakım firmalarının faaliyetlerini 
engellemesi elzemdir.
Periyodik kontrol sonucu uygunsuz bulunan asansör ve 
bakımcı firmalara Bakanlıkça yaptırımda bulunulması 
ve periyodik kontrollere ilişkin bakım firmalarının 
sorumluluklarının artırılmasının gerekliliği tartışılmazdır.
Asansör yönetmeliklerine ve standartlara uygun üretim 
ve bakım, piyasa gözetim ve denetimi ile periyodik kontrol 
uygulamalarında yaşanan sorunların çözümüne ilişkin etkin 
koordinasyon zeminlerinin yaratılması önem taşımaktadır.
Sektörün disipline edilebilmesi için Bakanlığın PGD 
kapsamında asansör ve montaj firması denetimleri yanı 
sıra onaylanmış kuruluşları da denetlemesi ve bu konuda 
hazırlıklarını sürdürdüğü mevzuat çalışmalarını ivedi olarak 
yayımlaması gereklidir.
Ülkemiz, iş kazaları açısından Avrupa’da birinci, dünyada 
ise üçüncü sırada yer almaktadır. Gelişmiş ülkeler ile 
kıyaslandığında ülkemizdeki şantiyelerin güvenlik kültürü 
açısından son derece zayıf olduğu bilinen bir gerçektir. Son 
yıllarda yüksek katlı toplu konut inşaatlarında meydana gelen 
asansör kazalarıyla bu durum bir kez daha tescillenmiştir.
Bu çerçevede; asansörlerle ilgili olanlar da dahil olmak üzere 
tüm firmaların çevre, sağlık ve emniyet yönetim sistemlerinin 
kurulması, asansör firmalarının şantiyeleri için iş emniyeti 
konusunda kuralların belirlenmesi, çalışanların eğitilmesi, 
kuralların uygulanmasının sürekli olarak denetlenmesi 
önemlidir”
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TMMOB Ankara İl Koordinasyon Kurulu, DİSK Bölge 
Temsilciliği, KESK Ankara Şubeler Platformu ve Ankara 
Tabip Odası laik ve bilimsel eğitimi savunmak amacıyla 26 
Eylül 2016 tarihinde Yüksel Caddesi İnsan Hakları Anıtı 
önünde basın açıklaması yaptılar.

Ortak basın açıklamasını Eğitim-Sen Şube Başkanı Sultan 
Saygılı okudu.

15 Temmuz darbe girişimini fırsata çeviren AKP hükümeti, 
başarılı darbe süreçlerinde bile hayat bulamayan uygulamaları 
gerçekleştirmeye, OHAL’in ardından çıkardığı KHK ile 
yaşamın her alanına müdahaleye başlamıştır. Binlerce kamu 
çalışanı görevden alınırken yüzlercesi gözaltına alınmış, halkın 
iradesine el konulmuş, hukuk da olağanüstü bir şekilde ayaklar 
altına alınmıştır.

28 bini aşkın eğitimci hukuksuz bir şekilde kamu görevinden 
ihraç edilmiş, yıllardır hükümetin laik-bilimsel eğitim karşıtı 
girişimlerine karşı mücadele eden 11 bin 500 eğitim emekçisi 
OHAL hukuku dayanak yapılarak açığa alınmıştır. 1,5 
milyon öğrenci öğretmensiz bırakılmış, on binlerce öğretmen 
okullarından ve öğrencilerinden kopartılarak, eğitime, tarihin 
en ağır darbesi vurulmuştur. OHAL’in arkasına sığınılarak 
yapılan ihraç ve açığa almaların, darbeci zihniyetlerin 
yaptıklarından hiçbir farkı yoktur! Çünkü her darbe, hukuku 
askıya almayı ve gücü elinde tutanın kudretine herkesin 
itaat etmesini sağlamayı amaç edinir! Bugün de hükümetin 
politikalarını eleştiren ve onaylamayanlara yapılanlar, 
toplumun geniş kesimlerine diz çöktürülmek istendiğini 
açıkça göstermektedir.

Laik yaşamdan da Demokrasiden de Ödün Vermeyeceğiz!

Eğitim, AKP’nin ideolojisi doğrultusunda dinselleştirme ve 
ticarileştirme temelinde yeniden dizayn edilme amacıyla 
en kapsamlı saldırıya maruz kalmıştır. Eğitimin acil çözüm 
bekleyen sorunları varken, hükümet eğitim sistemini 

“tek din, tek dil, tek mezhep” anlayışıyla 
biçimlendirmekte, eğitim programında ve 
ders kitaplarında ülkedeki etnik, kültürel ve 
inanç çeşitliliği yok sayılmaktadır. Kapatılan 
cemaat okulları, ihtiyaç ve talep olup 
olmamasına bakılmaksızın imam hatiplere 
dönüştürülerek, veliler bu okullarla mahkûm 
edilmekte,  laikliğin son kırıntıları da böylece 
ortadan kaldırılmaktadır. Bütün eğitim 
kurumları, iktidarın ırkçı, mezhepçi, ayrımcı 
ve otoriter uygulamaları nedeniyle gerçek 
işlevlerinden hızla uzaklaştırılmaktadır.

Eğitimde yaşanan dinselleştirme karşısında 
laik-bilimsel eğitimi savunanlar, eğitimde 
yaşanan ticarileştirmeye karşı herkes için 
eşit ve parasız eğitim için mücadele eden 

eğitim ve bilim emekçileri, iktidarın ve yandaşlarının hedefi 
olmuştur. İktidarın laiklik karşıtı adımlarına tepki olarak 
İstanbul’da#LaikliğiKazanacağız bildirisi dağıtan Haziran 
Hareketi üyelerine yönelik polis şiddetini kınıyoruz! Kadıköy 
de ve Eskişehir de, “Laikliği kazanacağız”  bildirisini dağıtan 
Eğitim Sen üye ve yöneticileri ile birlikte gözaltına alınan 
Haziran Hareketi üyeleri başta olmak üzere, gözaltına alınan 
akademisyenler, gazeteciler, hükümetin baskıcı politikalarına 
tepki gösterenler derhal serbest bırakılmalıdır!

Binlerce öğretmenin darbe girişiminin ardından hukuksuz 
bir şekilde görevden alınmasına karşı yurt genelinde tepkiler 
ve eylemler sürerken, görevden alınan öğretmenlerin geri 
dönmesi için Diyarbakır’da insan zinciri oluşturan 15 Eğitim 
Sen’li gözaltına alındı. Daha önce gözaltına alınan 24 
üyemiz henüz serbest bırakılmamışken, 15 öğretmenimizin 
daha gözaltına alınması baskı ve sindirme politikasının 
sürdürüldüğünü göstermektedir. Diyarbakır’da gözaltına 
alınan öğretmenler derhal serbest bırakılmalı, sendikal 
mücadelemize yönelik olarak baskılara son verilmelidir.

Öğretmenine, laik eğitime, eşit ve özgür yaşama düşman 
olanlara inat, onurlu mücadelemizi ısrarla sürdüreceğiz! Siyasi 
iktidar, ülkede herkesin eşit ve özgür yaşamasının teminatı 
olan laik eğitim ve laik yaşama saygı duymalıdır. Bizler 
buradan bir kere daha ilan ediyoruz ki, hukuku, adaleti, barışı, 
laikliği, demokrasiyi kazanmak için demokratik mücadele 
hakkımızı kullanacağız.

OHAL hukukunun arkasına sığınılarak çıkarılan, hukuksuzluk 
son bulsun, sorumlular cezalandırılsın.
Eğitim sistemi, ne sermayenin, ne de AKP’nin çıkarlarına 
değil emekçi halkın çıkarları doğrultusunda dönüştürülsün.
Hukuksuzluğa, anti demokratik uygulamalara son verilsin.

TMMOB-DİSK-KESK-ATO: LAİK YAŞAMDAN DA DEMOKRASİDEN DE 
ÖDÜN VERMEYECEĞİZ!
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Kamusal, bilimsel, demokratik, laik ve anadilinde eğitim 
hakkının önündeki engeller kaldırılsın.
Eğitimde “tek din, tek mezhep” dayatmasından, eğitimi 
dinselleştirme uygulamalarından derhal vazgeçilsin.
Zorunlu din dersi dayatmaları, eğitimde her türlü ırkçı, gerici 
ve ayrımcı uygulamaları son verilsin.
Çocuk istismarının yaşandığı yurtları ve evleri açan vakıf ve 
dernekler kapatılsın.
Özel okullara değil devlet okullarına kaynak aktarılsın.

Laik, bilimsel nitelikli kamusal eğitimin savunucusu 
öğretmenler üzerindeki baskılar kaldırılsın.
Hukuksuz bir şekilde görevden alınan bütün öğretmenler 
derhal görevlerine iade edilsin.
Gözaltılar, tutuklamalar derhal son bulsun.

OHAL kaldırılsın.

#ÖĞRETMENİMEDOKUNMA#
#LAİKLİĞİKAZANACAĞIZ# 

TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu, KESK İstanbul 
Şubeler Platformu ve İstanbul Tabip Odası, 27 Eylül 2016 
tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi önünde saat 12.30’da 
bir basın açıklaması yaparak haksız- hukuksuz biçimde işlerine 
son verilen üyelerin göreve iade edilmesini talep ettiler.

Ortak açıklamayı İstanbul Tabip Odası Sekreteri Samet 
Mengüç okudu.

Ülke olarak; evrensel hukukun ve insan haklarının egemen 
olduğu bir toplum haline gelme mücadelemizde; darbelere, 
OHAL’lere, muhtıralara rağmen Türküyle- Kürdüyle, La-
zı-Çerkezi, Ermeni, Rum ve Yahudisiyle velhasıl tüm farklılık 
ve güzellikleriyle kardeşçe birarada yaşama umudumuzu 
taşırken; son yıllarda ülkemiz ortaçağın en karanlık dönem-
lerindeki anlayışla yönetilir hale geldi. Toplum 400-500 yıl 
önceki ortaçağın karanlık uygulamalarına layık görülür oldu.

Tarihte “Cadı Avları” olarak bilinen insanlıkdışı uygulamalar 
bundan yaklaşık 500 yıl önce başladı ve 200 yıldan fazla sür-
dü... Bugün tüm dünyada lanetlenen ortaçağ karanlığının bu 
uygulamalarını günümüz Türkiyesi’nde yaşıyor olmayı kabul 
etmiyor, direniyor, reddediyor ve lanetliyoruz...

Kanlı Darbe girişimi ile ülkemizin içine sokulduğu kaos orta-
mında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın belediye 
çalışanından, tiyatrocusuna, işçisinden hekimine, memu-
rundan yöneticisine kadar bünyesinde emeği ve onuruyla 
çalışanları da Cadı Avı misali “FETÖ” torbasına dahil ederek 
açığa alma girişimlerini kabul etmiyoruz.

Uzun yıllardır Büyükşehir Belediyesi bünyesinde görev yapan, 
demokrat kimlikleriyle bilinen onlarca çalışan, “FETÖ” so-
ruşturması kapsamına alınarak, onurları kırılarak görevden 
alınmıştır. Üyelerimizin, meslektaşlarımızın mağduriyeti 2 
aydır devam ettirilmekte, yaptığımız çağrılara rağmen bu akıl 
ve vicdandışı durum ısrarla sürdürülmektedir.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde Darbe Girişimi ve OHAL 
uygulamasının hemen akabinde BİN’in (1000) üzerinde 
çalışanın işine son verilmesi ve açığa alınması izaha muhtaç 
bir uygulamadır. Hangi gerekçeyle, kimler tarafından, hangi 
kriterlere göre belirlenmiştir.

Bu kararı veren hangi mercidir? Valilik benim kararım değil 
diyor, Büyükşehir Belediyesi Yetkilileri bizim kararımız değil 
diyor, Bakanlık ben belirlemedim diyor... Ama ortada mağdur 
edilmiş ve edilmeye devam eden emekçiler var... İsnat edilen 
bir suç yok, savunma talebi yok, yargılama yok daha kötüsü 
muhatap yok ortada...

Elbette biliyoruz...

Büyükşehir Belediyesi’nde yaşanan bu hukuksuz, keyfi uygu-
lamalar ülkedeki genel durumdan bağımsız değildir...

Bazı seçilmişler diğer bazı seçilmişleri beğenmiyor, kabul 
etmiyor ve yerlerine yargısız infazlarla kayyumlar atayabili-
yorsa, yüzbinleri hiçbir gerekçe gösterme ihtiyacı duymadan 
görevden alıyor, çalışmadan men edebiliyorsa, ya da gözaltı 
ve tutuklamalar yapabiliyorsa, elbetteki Büyükşehir Beledi-
yesi’nde yaşanan tabloyu da görebiliyoruz.

Görebiliyoruz lakin ne anlamak ve ne de kabul etmek iste-
miyoruz...

Büyükşehir Belediyesi’nin demokrasiyi özümsemiş, insan hak 
ve adaletini şiar edinmiş, insana, doğaya aşık, tüm insanların 
insan olmaktan kaynaklı kardeşçe yaşamı için mücadele 
vermiş tüm emekçileri sorgusuz sualsiz derhal göreve iade 
edilmeli ve onlardan özür dilenmelidir...

Yaşasın Emekçiler... Yaşasın Laik ve Demokratik Yaşam... 
Yaşasın Halkların Kardeşliği...

TMMOB-KESK-TTB İSTANBUL BİLEŞENLERİ: 
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NDE CADI AVINA SON!
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KOCAELİ İKK TOPLANTISI YAPILDI

OHAL, DEMOKRATİK YAŞAMI VE DEMOKRASİ 
SAVUNUCULARINI HEDEF ALMAYA DEVAM 

EDİYOR.

HUKUKSUZ BİR ŞEKİLDE GÖZALTINA ALINAN 
MESLEKTAŞLARIMIZ DERHAL SERBEST 

BIRAKILMALIDIR

23 Eylül 2016 Günü aldığımız bilgilere göre Sakarya 
Üniversitesi’nde görev yapan ve TMMOB üyesi, öğretim 
görevlisi üç meslektaşımız; Senem Doyduk, Serhat Ulubay 
ve Emre Demirtaş gözaltına alınmışlardır.

Avukatlarının neyle suçlandıklarına yönelik bilgi alma ve 
görüşme talepleri OHAL var diye geri çevrilmektedir.

“Darbe Girişimi” gerekçesi ile gündeme getirilen ve 
TBMM’nin, Anayasanın ve temel insan haklarının 
çiğnendiği, ilan edilen OHAL ile ülkedeki tüm muhalif 
seslerin susturulmaya çalışıldığı, yârin kime gelecek diye sorar 
olduğumuz günler yaşamaktayız.

Gözaltına alınan kişinin en doğal hakkı olan suçlanmayı 
öğrenme ve avukatı ile görüşme hakkının gasp edilmesinden 
derhal vazgeçilmesini diliyoruz.

Şu saate kadar savcılığa çıkarılmayan bu üç meslektaşımızın da 
içinde yer aldığı bu üç meslektaşımız mesleki bilgi ve birikimini 
yaşanılır çevrelerde daha iyi bir gelecek için katılımcı bir 
mimarlık anlayışı ile proje üretimlerinde yer aldığını biliyoruz. 

Katılımcı ve paylaşımcı mimarlık anlayışları ile üretimlerini 
Mimarlar Odası çatısı altında “Dayanışmacı Mimarlık” adı 
altında sergilemeye hazırlık yaparken bu gözaltılar yaşanmıştır. 
Yaşanan bu gözaltı, bizlere gerek üniversitede, gerekse 
yaşadığı çevrede sergilediği toplumcu ve katılımcı düşüncenin 
cezalandırılmakta olduğu sorusunu akıllara getirmektedir.

Bu amaçla öncelikle son yıllarda yaşanan ve son günlerde 
artan oranda açıklamalara ve eylemlere de yansıyan 
demokratik düzen dışı adımlardan, gözaltından derhal 
vazgeçilmelidir.

Üyemiz ve meslektaşlarımız Senem Doyduk, Serhat Ulubay 
ve Emre Demirtaş’ın insan haklarına aykırı gözaltına derhal 
son verilmelerini diliyoruz.

Kocaeli İl Koordinasyon Kurulu toplantısı 28 Eylül 2016 
tarihinde TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz 
ve II. Başkan Züber Akgöl’ün katılımıyla gerçekleştirildi.

TMMOB Kocaeli İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Ünal 
Özmural’ın açış konuşmasıyla başlayan toplantı gündeminde 
TMMOB 44. Dönem çalışmaları ve KHK’lar kapsamında 
görevden alınan meslek mensupları yer alıyordu.

KOCAELİ İKK: HUKUKSUZ BİR ŞEKİLDE GÖZALTINA ALINAN MESLEKTAŞLARIMIZ 
DERHAL SERBEST BIRAKILMALIDIR

TMMOB Kocaeli İl Koordinasyon Kurulu, Sakarya Üniversitesi’nde görev yapan TMMOB üyesi öğretim görevlileri 
Senem Doyduk, Serhat Ulubay ve Emre Demirtaş’ın gözaltına alınmasıyla ilgili olarak 26 Eylül 2016 tarihinde Mimarlar 
Odası Taş Bina’da basın açıklaması yaptı.

30 Haziran 2012 tarihinde yayınlanan  6331 sayılı İş 
Sağlığı ve Güvenliği Kanununa göre kamu kurumu sayılan 
işyerlerinde ve az tehlikeli sınıfta yer alıp 50‘den az çalışanı 

olan özel işletmelerde iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi 
ve diğer sağlık personeli istihdamı zorunluluğunu yetişmiş 
personel bulunmadığı gerekçesiyle ilk önce 1 Temmuz 2014 

İSTANBUL İKK: İŞÇİLERİN YAŞAM HAKKI ÜZERİNDEKİ ERTELEMELER 
KABUL EDİLEMEZ

TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Komisyonu, 29 Eylül 2016 tarihinde MMO İstanbul 
Şubesi’nde “İşçilerin Yaşam Hakkı Üzerindeki Ertelemeler Kabul Edilemez!” başlığıyla bir basın toplantısı düzenledi.

Basın açıklaması, TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Cevahir Efe Akçelik tarafından okundu.
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olarak belirtilmiş ardından ilgili yasa maddesinin uygulama 
zorunluluğu 1 Temmuz 2016 tarihine ertelenmişti.

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa göre kamu 
kurumu sayılan işyerlerinde ve az tehlikeli sınıfta yer alıp 
50‘den az çalışanı olan özel işletmelerde iş güvenliği uzmanı, 
işyeri hekimi ve diğer sağlık personeli istihdamı zorunluluğu 
1 Temmuz 2016 tarihinde uygulamaya girmiş olup süreç 
hakkında Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanı Süleyman Soylu “İş 
Sağlığı Ve Güvenliği yasası ile ilgili bir ertelemenin söz konusu 
olmadığını 1 Temmuz 2016 tarihinde tüm İSG maddelerinin 
uygulamaya geçeceğini” ve iş verenlerin bu konuya hazırlıklı 
olmaları konusunda basın açıklamasında bulunmuştur. 

Ancak yasanın uygulamaya geçişinden iki ay sonra 7 Eylül 
2016 tarihinde Resmi gazetede yayınlanan ”Yatırımların Proje 
Bazında Desteklenmesi ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde 
Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair başlığı” altında 
yayınlanan 6745 sayılı kanun ile birlikte 6331 sayılı iş sağlığı 
ve güvenliği kanununda tanımlanan kamu kurumlarında 
ve 50’den daha az çalışanı olan  az tehlikeli işyerlerinde iş 
güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve diğer sağlık personeli 
çalıştırma zorunluluğu 1 Temmuz 2016 tarihinden 1 Temmuz 
2017 tarihine bir kez daha ertelenmiştir.

Mevcut durumunda dahi iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi 
ve diğer sağlık personelinin çalışma sürelerinin son derece 
yetersiz olduğu bu uygulama sürekli olarak ertelenmeye 
devam etmektedir. İşveren sendikaları ise bu uygulamanın 
ertelenmesini değil tamamen kaldırılmasını istemektedir.

Bu erteleme 30 Haziran 2012 tarihinde yayınlanan 6331 
sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun uygulanmasında 
karşılaşılan tek erteleme olmayıp 6331 sayılı yasanın can 
alıcı maddeleri, işveren sendikalarının itirazları ve baskıları 
neticesinde yasanın çıkartılışından dört yıl sonra dahi 
uygulamaya alınmamıştır.

Kömür madenlerinde sığınma odası yok

“Bakanlık tarafından ertelenen yönetmelikte; 
madenlerde sığınma odası zorunluluğu 
getirilmiş ancak yine aynı yönetmeliğe eklenen 
“Kömür ve türevleri hariç olmak üzere 
yeraltı maden işyerlerinde, acil durumlarda 
kullanılmak amacıyla sığınma odaları kurulur” 
ibaresi ile madenler içinde en fazla ölümlü 
iş kazalarının yaşandığı kömür madenleri 
kapsam dışı bırakılmıştır. Daha sonra “hayat 
hattı” ve “personel takip sistemi” kurulması 
zorunlu hale getirilmiştir.

“iş sağlığı ve güvenliği” başlığı altında  
açıklanan önlem paketi içinde yer alan 
maddeler bir bir ertelenirken en son 24 
Mart 2016 tarihinde Resmi Gazete`de 
yayınlanan “Maden İşyerlerinde İş Sağlığı ve 

Güvenliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında 
Yönetmelik”in geçici 3. Maddesi ile “personel takip sistemi” 
ve “hayat hattı” hükümleri uygulanmaya başlanmadan 01 
Ocak 2017 tarihine ertelenmiştir. Maden işletmelerinde 
Avrupa Birliği mevzuatına uygun malzeme ve koruyucu sistem 
kullanma şartı da 2020 yılına ertelenmişti. AKP hükümeti 
maden emekçilerinin ve tüm çalışanların yaşam haklarını 
sürekli ileri bir tarihe ertelemektedir.

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa göre “iş kazası” 
tanımında yer almadığı için değerlendirilmeyen ölümler/
yaralanmalar ise ÇSGB tarafından göz ardı edilmektedir. 
Okul lavabosunun üzerine düşmesi sonucu yaşamını yitiren 
6 yaşındaki Efe BOZ, okulun raylı demir kapısının üzerine 
düşmesi sonucu yaşamını yitiren 7 yaşındaki Şükrü Salih 
Sağlam, Osmaniye’de ortaokul öğrencilerini taşıyan gezi 
otobüsünün sulama kanalına devrilmesi ile yaşamlarını yitiren 
14 öğrenci, kamusal alanda yaşanan daha bir çok iş cinayeti 
ÇSGB tarafından göz ardı edilmektedir.

Son olarak 20 Eylül 2016 günü Burdur Mehmet Akif 
Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Cevat Sayılı Sağlık Bilimleri 
Fakültesi’nde bir derslikte rüzgardan dolayı alçıpan tavanın 
çökmesi sonucu 4 öğrenci ve 1 akademisyenin yaralanması 
ve 28 Eylül 2016 günü MERSİN’in Tarsus İlçesi’nde Hasan 
Karamemet İlkokulu’nda sınıfta bulunan klimadan kaynaklı 
çıkan yangında can kaybının olmaması bizler için sevindirici 
bir haberdir. Ancak bu yaşananların incelenip daha büyük 
felaketlerin olmaması için önlem alınmasına yönelik hiçbir 
çalışma yapılmadığı gibi ÇSGB bu yaşananları “iş cinayeti” 
ve “iş kazası” olarak dahi tanımlamamaktadır.

Ertemeler Yapılırken İşçiler Hayatını Kaybetmeye Devam 
Ediyor

İSİG Meclisi verilerine göre 2015 yılında en az 1730 işçi, 2016 
yılının ilk sekiz ayında ise en az 1250 işçi iş cinayeti sonucu 
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yaşamını yitirmiştir. Çalışma yaşamının önemli bir bölümünü 
tutan kamusal alanlar (devlet daireleri, hastane, okul vb.) ile 
50 nin altında çalışanı olan az tehlikeli firmaların iş güvenliği 
uzmanı, işyeri hekimi ve diğer sağlık personeli istihdamı 
zorunluluğunun ertelenmesi Çalışma Ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı ve AKP hükümeti için istatistik haline gelen İş 
Cinayetlerinin ve Meslek Hastalıklarının her yıl daha fazla 
artmasına neden olmaktadır.

Devlet dairesi, kamu kurumları ve özellikle eğitim 
kurumlarında, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 
uygulanmamasının sonucu olarak sadece çalışanlar değil 
kamusal hizmet almak üzere o yapıları kullanan tüm 
vatandaşın yaşam hakkını tehlikeye atmaktadır.

AKP hükümetinin yasa/yönetmelik erteleme alışkanlığı Türk 
Mühendis Ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) tarafından 
takip edilerek her türlü yasal süreçte konuya müdahil 
olunmaktadır. En son; grizu gazı ve/veya yanıcı gazlar veya 
tozlar nedeniyle patlayıcı ortama sahip yeraltı kömür ocakları 
ile bu tip madenlerin yerüstü tesislerinde bulunan teçhizat ve 
koruyucu sistemlere ilişkin düzenlemeleri içeren “Muhtemel 
Patlayıcı Ortamda Kullanılan Teçhizat ve Koruyucu Sistemler 
ile İlgili Yönetmelik (ATEX)”in uygulamasını 2020 yılına 

erteleyen Bakanlar Kurulu kararına karşı TMMOB tarafından 
açılan iptal ve yürütmeyi durdurma davasında Danıştay 17. 
Dairesi yürütmeyi durdurma kararı vermiş olup yönetmeliğin 
2020 yılına ertelenmesi şimdilik engellenmiştir.

Birliğimizin bize yüklediği sorumluluk gereği, iş cinayetlerinin 
yaşanmaması ve güvenli çalışma ortamlarının oluşturulması 
için geçmişte olduğu gibi bugün de mücadelemize devam 
edeceğiz. Güvencesiz çalışma, taşeronlaşma, kayıt dışı 
istihdam, çocuk işçilik, göçmen işçilik ve kadın işçilerin 
sorunları çözülmeden, gerçek sorumlular yargılanmadan, İşçi 
Sağlığı ve İş Güvenliği çalışmalarında tüm meslek odaları, 
sendikalar ve bu alanda faaliyet gösteren tüm bileşenlerin 
görüşleri alınmadan hayata geçirilen yasa, yönetmelik ve 
uygulamalarla iş cinayetlerinin önlenmesinin mümkün 
olmadığını bir kez daha belirtiyoruz. İş cinayetlerinin ve 
meslek hastalıklarının önlenmesi için gerekli olan yasa 
ve yönetmeliklerin her türlü erteleme ve geçiştirmeden 
vaz geçilerek ivedilikle uygulamaya alınmasının takipçisi 
olacağımızı siz basın emekçileri aracılığıyla kamuoyuna 
duyuruyoruz.

TMMOB İSTANBUL İKK İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ 
GÜVENLİĞİ KOMİSYONU

İSTANBUL İKK’DAN HAYATIN SESİ 
TV’YE DESTEK ZİYARETİ

TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Cevahir 
Efe Akçelik, Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şube 
Başkanı Battal Kılıç, Kimya Mühendisleri Odası İstanbul 
Şube Yönetim Kurulu Üyesi Gürkan Ergin ve Jeoloji Mü-
hendisleri Odası İstanbul Şube Yönetim Kurulu Üyesi İsmail 
Volkan’dan oluşan TMMOB İstanbul İKK heyeti, 30 Eylül 
2016 tarihinde OHAL kapsamında kapatılan Hayatın Sesi 
Tv’ye dayanışma ziyaretinde bulundu.

ANKARA İKK’DAN HAYATIN SESİ TV’YE 
DESTEK ZİYARETİ

TMMOB Ankara İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Özgür 
Topçu, Makina Mühendisleri Odası Ankara Şube Yönetim 
Kurulu üyesi Seyit Ali Korkmaz, Mimarlar Odası Ankara 
Şube Yönetim Kurulu üyesi Ayşen Gül Şimşek, Gıda Mü-
hendisleri Odası Yönetim Kurulu üyesi Sezgin Çalışkan, 
Kimya Mühendisleri Odası Ankara Şube Yönetim Kurulu 
üyesi İmren Taşkıran ve Bilgisayar Mühendisleri üyesi Adil 
Akbaş’dan oluşan TMMOB Ankara İKK heyeti, 3 Ekim 
2016 tarihinde OHAL kapsamında kapatılan Hayatın Sesi 
Tv’ye dayanışma ziyaretinde bulundu.
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OHAL’E, KHK’LERE, TEZKERE’YE HAYIR!

İşimize Ve Geleceğimize Sahip Çıkacağız.  Bu Saldırıyı da 
Püskürteceğiz!

“Darbecilerle mücadele” adı altında emekçilere, işçilere, 
toplumsal muhalefete bedel ödetildiği, tam anlamıyla bir 
zulüm döneminden geçiyoruz. OHA’?le, KHK’lerle süren 
saldırı dalgasından, her dönem darbelerin-sıkıyönetimlerin, 
OHAL’lerin hedefi haline gelen muhalif sendikalarımız, kon-
federasyonlarımız da payına düşeni alıyor.  Kamu emekçileri 
kokteyl gerekçelerin öne çıktığı KHK’lerle açığa alınıyor, 
ihraç ediliyor.

15 Temmuz darbe girişimi ile somut bir bağlantısı olmadan 
hiçbir adil yargılama ve savunma hakkı tanınmaksızın haksız 
bir biçimde açığa alınan/ihraç edilen emekçilerin sayısı 100 
binin üzerine çıkmış durumdayken  havuz medyasında hala 40 
bin kamu emekçisinin görevden alınacağı haberleri yer alıyor.

Kamuda haksız-hukuksuz şekilde işten atılanların yerine 
“sözlü sınav”la yani  “torpil” ile personel alınmaya başlaması, 
AKP hükümetinin liyakatin yerine tam “sadakat” ve tam 
“biat” egemen olduğu bir kamu düzenini yaratmak istediğini 
ortaya koyuyor. Sözlü sınavın yanı sıra sözleşmeli istihdamın 
da dayatılması kamu emekçilerini tamamen güvencesizleştir-
meyi, böylece daha ucuza, kölece çalışma koşullarını egemen 
kılmak demektir. Bütün bu tasfiyelere ve güvencesizleştirme 
politikalarına direneceğiz. İşimize, iş güvencemize, geleceği-
mize sahip çıkacağız. Bu saldırıları püskürteceğiz.

15 Temmuz’da başarısız olan darbecilerin yapacağı beklenen 
bütün hukuksuzluklar, 15 Temmuz sonrası ilan edilen Olağa-
nüstü Hal döneminin rutin işleri haline dönüşmüş durumda. 
15 Temmuz’dan bugüne hemen bütün toplumsal muhalefet 
unsurları tasfiyeye yönelindi; binlerce insan sorgusuz sualsiz 
işinden, ekmeğinden edildi, gözaltına alınıp tutuklandı. KHK 
ile yeni ve despotik devlet kurulmasına girişildi. Cumhurbaş-
kanı, meclisi devre dışı bırakma, ülkeyi KHK ile yönetme ve 
OHAL’i uzun süre sürdürme mesajları veriyor.

Her fırsatta “mili irade”den dem vuran siyasal iktidar seçilmiş 
belediye başkanlarını görevden alarak kayyımlar atıyor. Bir ta-
raftan halkın iradesi gasp edilirken diğer taraftan belediyelerde 
çalışanların iş güvenceleri ve sendikal örgütlülükleri tehdit 
ediliyor. Halkın iradesinin gasp edilmesine sessiz kalmayacağız.

Hiçbir muhalif sese tahammül göstermeyen siyasi iktidar, işçi-
lerin, emekçilerin, alevilerin, kürtlerin, kadınların, çocukların 
kısaca tüm ezilen, yok sayılan, ötekileştirilenlerin sesi olan 
televizyon ve radyo kanallarını, gazeteleri kapatıyor. AKP 
iktidarının sesi olanlar hariç hiçbir basın yayın kurumuna 
hayat hakkı tanınmıyor. Buradan birkez daha ifade ediyoruz 
ki, halkların sesini, emekçilerin sesini, kadınların sesini, tür-

külerin sesini, çocukların sesini kısamayacaksınız. Sesimize 
sahip çıkacağız.

Bugün 1 Ekim yeni yasama döneminin açılışı olan bugün 
meclisin önüne OHAL’ın uzatılması ve sınır ötesi hareket için 
hükümete yetki verilmesini sağlayacak tezkerenin geçirilmesi 
görüşülecek.

Buradan milletvekillerine sesleniyoruz: İçerde ve dışarda savaş 
politikasını iktidarını sürdürmenin bir aracı olarak kullanan 
siyası iktidarın darbe rejimini aratmayacak OHAL uygula-
malarını uzatmasına ve ülkemizi daha derin savaş ortamına 
sokacak Tezkere’nin onaylanmasına izin vermeyin. Darbe 
rejiminden ve yeni tehditlerden kurtulmak, halkın geleceğini 
güvenceye almak, gerçekten millet iradesini temsil etmek bir 
meclisin yapacağı ilk iş tezkereye onay vermemek ve OHAL’e 
son vererek KHK’lerin yol açtığı özgürlük ihlallerini ortadan 
kaldırmak olmalıdır.

Buradan bir kez daha hak ve özgürlükleri bu OHAL düzeni 
ile tamamen ortadan kaldırılmak istenen emekten, demok-
rasiden, barıştan, insanca bir yaşamdan yana olana herkese 
sesleniyoruz;

Gün, umutsuzluk günü değil, umudu, dayanışmayı, direnişi, 
mücadeleyi büyütme günüdür. Ülkemizde yepyeni, mutlu bir 
hayatın filizlenmesini sağlayacak güç birliğimizde, mücadele-
mizde, dayanışmamızdadır.

Üstümüze çöken kara bulutları dağıtacak tek güneş birliğimiz, 
direnişimiz, yarına olan umudumuzdur. Şimdi birbirimize her 
zamankinden daha fazla kenetlenerek dayanışma, direnme 
zamanıdır.

Haklı mücadelemizi baskı altına almaya çalışan, her türlü 
hukuk dışı ve fiili uygulamalar karşısında geçmişte olduğu 
gibi bugün de sesiz kalmayacağız. Ortak değerlerimize sahip 
çıkmaya devam edecek, fiili ve meşru mücadelemizi her 
koşulda sürdürmek için birbirimize daha fazla kenetlenecek 
bu oyunu bozacağız. Zulmün ve zorbalığın efendileri önünde 
asla boyun eğmeyeceğiz.

DİSK, KESK, TMMOB VE TTB İSTANBUL BİLEŞENLERİ: 
OHAL’E, KHK’LERE, TEZKERE’YE HAYIR!

DİSK, KESK, TMMOB ve TTB İstanbul bileşenlerinin çağrısıyla 1 Ekim 2016 tarihinde Galatasaray meydanında, OHAL 
adı altında gerçekleştirilen cadı avına karşı bir basın açıklaması gerçekleştirildi. Açıklama metnini Eğitim Sen İstanbul 8 
No'lu Şube Başkanı Sevtap Akdağ okudu.
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ŞEHİR PLANCILARI ODASI İZMİR ŞUBESİ 
BAŞKANI’NIN GÖREV YERİ NEDEN DEĞİŞTİRİLDİ?

TMMOB Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu 
Başkanı Özlem Şenyol Kocaer’in Bornova Belediyesindeki 
görev yeri 26 Eylül 2016 Pazartesi günü öğle saatlerinde ani 
ve alışılmadık bir biçimde değiştirilmiştir. Başkan’ın, 27 Eylül 
2016 Salı sabahı ‘yeni görev yerinde olması’ talimatı verdiği 
bilgisi de ayrıca kendisine iletilmiştir. Kocaer’in görev yeri 
değişikliği talimatının bir gün önce, yani 25 Eylül 2016 Pazar 
günü mesai saatleri dışında Başkan tarafından verildiği de 
bilinmektedir.

Üstelik Kentsel Tasarım uzmanı olan Kocaer, kentsel tasarım 
biriminden alınarak, imar bölümünde görevlendirilmiştir. 
Bornova Belediyesi, İzmir’de bir meslek odasının Yönetim 
Kurulu Başkanı olan çalışanı hakkında bu kadar aceleci ve 
uzmanlığı esas almayan sürgün niteliğinde olan bu kararı 
neden almıştır?

Özlem Şenyol Kocaer, İl Koordinasyon Kurulumuzda kentimize 
ve bölgemize yönelik birçok projeye ilişkin oluşturduğumuz 
çalışma gruplarında yer almış, rant politikalarına karşı 
oluşturduğumuz raporların hazırlanmasında yoğun emeği 
olmuştur. Bütün bunlar kamu yararı taşıyan kamusal 
çalışmalardır.

Kendisi, Konak Tünelleri, Mustafa Kemal Sahil Bulvarındaki 
yeraltı geçidi, İzmir Karşıyaka ve Konak Tramvay projeleri ve 
son olarak da İzmir Kültürpark konusunda İl Koordinasyon 

Kurulumuzun oluşturduğu ve kamuoyuyla paylaşılan 
raporların hazırlanmasında da yer almaktadır. Bu nedenledir 
ki, Kurulumuzca Mimarlar Odamızın temsilcisiyle birlikte 
kendisine, İzmir Tabiat ve Kültür Varlıklarını Koruma 
Kurulu’nun 27 Eylül 2016 tarihinde gerçekleşen Kültürpark 
Revizyon Projesi gündemli toplantısını izleme ve raporumuzu 
kurul üyelerine anlatma görevi verilmiştir.  Koruma kurulu 
toplantısından bir gün önce görev yeri değişikliği ve daha 
bilgisayarı bile taşınmadan Koruma Kurulu Toplantısının 
yapılacağı Salı günü sabahı masasında olması talimatı Özlem 
Şenyol Kocaer’in Koruma Kurulu toplantısına katılmasını 
engellemek amaçlı mıdır? Yoksa bu durum büyük bir tesadüf 
müdür? 

Eğer Özlem Şenyol Kocaer’in uzmanlığı dışındaki bir birime 
sürgün niteliğindeki bu görev değişikliği yukarıda sözünü 
ettiğimiz ve muhtemelen yerel yönetimin hoşuna gitmeyen 
çalışmalarını engellemek içinse, şimdiden söyleyelim, bu çaba 
boşunadır.  Baskıcı ve yok etme amaçlı politikalar nereden 
gelirse gelsin kabul etmiyoruz.  Bornova Belediyesini bu 
yanlıştan bir an önce dönmeye davet ediyoruz.

TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulumuz, kentimizin 
ve yaşam alanlarımızın korunması için AKP’nin rant 
politikalarına nasıl direniyorsa, aynı amacı çağrıştıran benzer 
politikalara da direnecek, halkımızın can ve mal güvenliğinin, 
kültür ve doğal varlıklarımızın korunması için uzmanlık 
alanları temelinde sözünü söylemek için demokratik tüm 
yöntemleri kullanacaktır.

İZMİR İKK KOCAER’İN GÖREV DEĞİŞİKLİĞİNE İLİŞKİN 
BASIN TOPLANTISI DÜZENLEDİ

TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu, TMMOB Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Özlem 
Şenyol Kocaer’in Bornova Belediyesi’nde görev yaptığı birimin ani bir kararla değiştirilmesine ilişkin 3 Ekim 2016 tarihinde 
bir basın toplantısı gerçekleştirdi. 
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6235 sayılı TMMOB Yasasının kabulünden sonra, 1. 
Genel Kurulunu 18-22 Ekim 1954 tarihleri arasında yapan 
birliğimizde Elektrik M.O., Gemi M.O., Harita ve Kadastro 
M.O., İnşaat M.O., Kimya M.O., Maden M.O., Makine 
M.O., Mimarlar O., Orman M.O., Ziraat M.O. delegeleri ile 
TMMOB’nin kurulması ve tüzüğü kabul edilmiştir.

1954 Yılında kurulan TMMOB anayasanın 135. maddesinde 
belirtilen kamu kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşudur. 
Örgütsel bütünlüğü ve bağımsızlığını koruyan TMMOB 
gücünü sadece üyesinden alan bilimsel ve teknik çalışmalarda 
bulunan meslek ve meslektaş sorunlarını ülkenin ve halkın 
sorunlarından ayrı tutulamayacağından hareketle toplum 
yararı ve ülke çıkarını esas alan bir çizgide yürümektedir.

Kuruluşunda 10 meslek odası ve yaklaşık olarak 8000 üyesi 
bulunan TMMOB’nin, günümüzde Oda sayısı 24’e ulaşmış, 
üye sayısı ise 480 000’e ulaşmıştır. TMMOB çalışmalarını 
24 Oda, bu odalara bağlı yaklaşık 200 şube ve 48 İl/İlçe 
Koordinasyon Kurulu ile sürdürmektedir. Ayrıca, TMMOB 
Oda ve Şubelerine bağlı olarak 150’den fazla Bölge Temsilcisi, 
600’dan fazla İl Temsilcisi, 300’e yakın İlçe Temsilcisi olmak 
üzere, diğer birimleri ile birlikte toplamda 1300’den fazla 
birimi ile görev yapmaktadır. TMMOB’ye bağlı Odalara 70 
kadar mühendislik, mimarlık ve şehir plancılığı disiplininden 
mezun olan mühendis, mimar ve şehir plancıları üyedir.

TMMOB sahip olduğu birikim ve deneyimlerini mevcut 
sorunların tespitinde değerlendirmekte ve bu sorunlara 

ilişkin çözüm önerilerinin dile getirilmesinde azami çabayı 
ön planda tutmayı kendine görev bilmektedir. Bu görevin 
yerine getirilmesinde sosyal ve kültürel aktiviteleri de 
hayata geçirerek üyeleri arasındaki birliğin pekiştirilmesi, 
aynı zamanda meslektaşlarımızın toplumla kaynaşmasını 
sağlamayı da gerçekleştirmektedir.

Küresel kapitalizm ve onun etkisinde yürütülen politikalar 
nedeniyle, tarım ve sanayi üretimi önemli ölçüde baltalanmış, 
üretici olmayan sektörlerin öne çıkması nedeni ile mühendis- 
mimar ve şehir plancıları bu süreçten en çok etkilenen 
kesimler olmuştur. Çünkü mühendis - mimar ve şehir plancısı 
demek üretmek demektir. Üretmeyen bir ülkede ve dünyada 
mühendise, mimara, plancıya yer yoktur.

Öte yandan aşırı kar hırsı ile gözü dönmüş bir şekilde, kuralsız 
şekilde yapılan yatırımlarla sahip olduğumuz doğal varlıklar 
hızla tükenmeye ve kirlenmeye devam etmektedir. TMMOB 
bu varlıkları korumak için de direnmektedir.

TMMOB derki; Bilim ve teknoloji politikaları temelinde, 
ihtiyaçlarımız doğrultusunda, ulusal kalkınma stratejilerinin 
uygulanmasında gerçekçi üretim ve yatırım politikaları hayata 
geçirilmeli, istihdam ve hakça bölüşüm sağlanmalıdır.

Bunun sağlanması için Türkiye’nin demokratikleşmeye 
ihtiyacı vardır. Ancak ne yazık ki durum tam tersidir. Farklı 
düşünenler için toplumsal yaşam alanı her geçen gün 
daralmaktadır. Eğitimde çağdaşlıktan uzak ve laiklik karşıtı 

KIRKLARELİ İKK: YAŞASIN MÜHENDİS - MİMAR VE ŞEHİR PLANCILARININ 
ÖRGÜTLÜLÜĞÜ; YAŞASIN TMMOB

TMMOB Kırklareli İl Koordinasyon Kurulu, Mühendislik ve Mimarlık Haftası Etkinliği kapsamında, 20 Ekim 2016 perşembe 
günü, saat 12.30’da, Kırklareli Vilayet Meydanındaki Atatürk anıtına çelenk koyarak saygı duruşunda bulundu. Ardından Kırklareli 
İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Erol Özkan Mühendislik ve Mimarlık Haftasına ilişkin basın açıklamasını okudu.
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Denizli İl Koordinasyon Kurulu tarafından 17-
22 Ekim tarihleri arasında TMMOB Haftası 
kapsamında hazırlanan program, TMMOB 
Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz’ın da 
katıldığı Gençlik Forumu ile sona erdi. Program, 
CHP Denizli Milletvekili Melik Basmacı, 
TMMOB’ye bağlı odaların şube yöneticileri 
ve temsilcileri ile öğrenci üyelerin katılımıyla 
gerçekleştirildi.

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin 
Koramaz yaptığı konuşmada; “Türk Mühendis 
ve Mimar Odaları birliği; bu ülkenin mühendis, 
mimar ve şehir plancılarının ve halkın ortak 
çıkarlarını koruyup geliştiren bir örgüttür. 
1908 yılında kurulan Mühendisler Mimarlar 
Derneği’nden beri yasalarla kurulan ve 
korunan bir örgüttür. Biz Türkiye Cumhuriyeti 
Anayasası’nın 135. maddesi ile kurulmuş bir örgütüz. Bu 
madde ile kurulan tüm örgütler demokratik yapılardır, o 
nedenle bizim örgütümüz de demokratik bir yapıdır.

Önceden beri iktidarın hedefinde olan TMMOB, OHAL 
döneminde daha fazla baskı ve sindirme politikalarına maruz 

uygulamalar ile bilimsellikten uzaklaşılmakta, ülkemiz hızla 
geriye götürülmektedir.

Öte yandan terör olaylarında neredeyse her gün ölüm ve 
şehit haberleri gelmektedir. Her türlü terörün bir an önce 
durdurulması gerekir ve ülkede bir arada, barış içinde yaşam 
hayata geçirilmelidir diyoruz.

Ülkemizin komşuları ile geldiği savaş eşiğinden bir an 
önce uzaklaşılmalı ve acilen normalleşme sağlanmalıdır. 
TMMOB bu konuda ülkelerin halklarının sesi olmakta 
ve emperyalizmin oyununa gelinmemesi gerektiğini 
savunmaktadır.

İşte, TMMOB bu konulardaki görüşlerini her zaman ve 
her ortamda dile getirmekte, halkın sesi olmakta, kral 
çıplak diyebilmektedir. Görüşlerini zaman zaman da 
panel, konferans, sempozyumlarda ve bazen de açık hava 
toplantılarında dile getirmektedir. Yaşanan çevreyi yaşanır 
kılmak için mücadele etmektedir.

1954 Yılından bu yana TMMOB ilk genel kurulunun yapıldığı 
ekim ayının üçüncü haftası içinde gerçekleştirilmek üzere, 
her yıl mühendislik - mimarlık haftasını kutlamış ya da 

gündeme taşımıştır. Ancak iki yıldır bu haftayı içimiz kan 
ağlayarak, buruk ve acılı olarak geçiriyoruz. Çünkü 10 Ekim 
Ankara katliamında yitirdiğimiz çok sayıda üyemizin, diğer 
emekçilerin ve tüm yurttaşlarımızın acısını tüm sıcaklığı ile 
hala yüreğimizde hissediyoruz. 10 Ekim 2015’de Ankara’da 
barış taleplerini dile getirmek için toplanan on binlerce 
yurttaşımıza yapılan haince bombalı saldırıda kaybettiğimiz 
tüm yurttaşların anısı önünde saygı ile eğiliyor, vahşi saldırıyı 
gerçekleştirenleri, planlayanları ve azmettirenleri nefretle ve 
şiddetle lanetliyoruz. Bu katliamın sorumlularının bir an önce 
bulunarak yargı önüne çıkarılmasını ısrarla talep ediyoruz.

Öncelikle çağdaş, sağlıklı, planlı, güvenli bir kent ve çevre; 
üreten ve ürettiğini paylaşan bir ülke, üretenlerin ve her 
kesimden temsilcilerin yönetimde söz sahibi olduğu, barış ve 
huzur dolu bir dünya özlemimizin gerçekleştiği mühendislik 
- mimarlık haftalarına ulaşmak dileğiyle…

Yaşasın Mühendis - Mimar ve Şehir Plancılarının 
Örgütlülüğü; Yaşasın TMMOB.

Saygılarımızla.  

DENİZLİ İKK TMMOB HAFTASI ETKİNLİKLERİNİ GERÇEKLEŞTİRDİ

kalmaktadır. Ancak, örgütümüzün Anayasal bir kuruluş 
olduğu kimse tarafından unutulmamalıdır. Biz iktidarların 
değil, yasaların verdiği yetki ile kamu görevi yapıyoruz. 
TMMOB şimdiye kadar kimseye diz çökmedi, bundan sonra 
da çökmeyecek. Onurlu ve haklı mücadelesini sürdürmeye 
devam edecek!” dedi.
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TMMOB 44. DÖNEM 
II. DENETLEME KURULU RAPORU

Denetleme Tarihi   : 22 Ekim 2016

Denetleme Dönemi            : 01 Temmuz 2016 – 30 Eylül 2016

Denetlemeye Katılanlar :Asiye Ülkü KARAALİOĞLU, 
Taylan KALENDER, Ayşegül AKINCI YÜKSEL, Abdullah 
MELİK

Toplantıya, kurulumuz üyesi Ramazan TÜMEN’in 11 Ekim 
2016 tarihinde vefatı nedeniyle boşalan üyeliğe 44.Dönem 
TMMOB Denetleme Kurulu yedek 1.sıra üyesi Ayşegül 
AKINCI YÜKSEL asil üye olarak katılmıştır.

Kurulumuz yapmış olduğu toplantıda; Oturum Başkanlığına 
Asiye Ülkü KARAALİOĞLU’nu, Oturum Yazmanlığına Tay-
lan 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. 13 Ağustos 2016 – 15 Ekim 2016 tarihleri arasında 4 (dört) 
toplantı yaptığı ve 54 (ellidört) karar aldığı,

b.TMMOB Yönetim Kurulu’nun 15 Ekim 2016 tarih ve 82 
sayılı kararı ile “Genel Sekreter Yardımcısı” kadrosuna İnşaat 
Mühendisleri Odası üyesi Gülsüm SÖNMEZ’in ve “Teknik 
Görevli” kadrosuna Gıda Mühendisleri Odası üyesi Sezgin 
ÇALIŞKAN’ın atandığı,

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

görülmüştür.

2- Kasa incelenmesi;

22 Ekim 2016 tarihi saat 14.00 itibariyle yapılan kasa sayı-
mında, kasada 4.465,14 (dörtbindörtyüzaltmışbeş Türk Lirası 
ondört 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;

a- Yapılan incelemede TMMOB 44. Dönem Bütçe Uygulama 
Esasları Yönetmeliği’nin 2.maddesi gereğince yapılan 
ödemelerin gerçekleşme durumlarını gösteren tabloların 
Odalara düzenli olarak gönderildiği görülmüştür.

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

c- Birlik hissesi ödentilerini bu dönem içerisinde tamamlamamış 
olan Mimarlar O.’na yazı yazılarak ödemelerinin ivedilikle 
tamamlanmasının istenmesine karar verilmiştir.

8- Diğer Hususlar;

a- 12 Kasım 2016 tarihinde Odalar Denetim Kurulları ve 
Sayman Üyeleri ile birlikte yapılacak ortak toplantının, Asiye 
Ülkü KARAALİOĞLU başkanlığında yönetilmesine, toplantı 
gündeminin ekli şekilde olmasına,

b- 2016 yılı Denetleme Kurulu raporlarını birliğimize 
iletilmemiş olan; Bilgisayar M.O., Gemi Mak.İşl.M.O., İç 
Mimarlar O., Jeofizik M.O., Meteoroloji M.O., Petrol M.O., 
Peyzaj Mim.O. ve Tekstil M.O. denetleme raporlarının 
ivediliklere Birliğimize göndermelerinin istenmesine,  

karar verilmiştir.

TMMOB 44. DÖNEM İKİNCİ DENETLEME KURULU TOPLANTISI YAPILDI

TMMOB 44. Dönem II. Denetleme Kurulu toplantısı 22 Ekim 2016 ta-
rihinde TMMOB`de yapıldı. Toplantı, Denetleme Kurulu üyesi Ramazan 
Tümen’in vefatı üzerine anma ile başladı. Toplantıya; TMMOB Yönetim 
Kurulu Sayman üyesi Bahattin Şahin, Yürütme Kurulu üyesi Mehmet Bes-
leme, Denetleme Kurulu üyeleri Asiye Ülkü Karaalioğlu, Taylan Kalender, 
Abdullah Melik ile 44.Dönem TMMOB Denetleme Kurulu yedek birinci sıra 
üyesi Ayşegül Akıncı Yüksel asil üye olarak katıldı. TMMOB Genel Sekreteri 
Dersim Gül ve Muhasebe Görevlisi İhsan Aydın da toplantıda hazır bulundu.
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Eylül
 - E

kim

2016

TMMOB Güncesi

02 Eylül 2016 Cuma
•TMMOB Yönetim Kurulu toplantısı yapıldı.

04 Eylül 2016 Pazar
•TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz ve II. 
Başkan Züber Akgöl İnşaat Mühendisleri Odası’nın İzmir 
Seferihisar’da gerçekleştirilen genç-İMO Yaz Kampı’nı ziyaret 
ettiler. TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz  İMO 
Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Gökçe ile birlikte “TMMOB ve 
Oda Politikaları” konulu seminerde konuşmacı olarak yer aldı.

05 Eylül 2016 Pazartesi  
•TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin KORAMAZ, 
KHK’lar ile hukuksuzca haklarında işlem yapılan kamu 
çalışanlarına ilişkin bir basın açıklaması yaptı.

• TMMOB Yürütme Kurulu üyesi Cengiz Göltaş Fizik 
Mühendisleri Odası tarafından İzmir’in Dikili ilçesinde Badem 
Tatil Köyü’nde gerçekleştirilen  FMO-Genç Yaz Eğitim Kampını 
ziyaret ederek öğrencilere konferans verdi. Göltaş; TMMOB’nin 
ülkemiz için önemi hakkında bilgilendirme yaptı.

07 Eylül 2016 Çarşamba  
• Artvin Kültür Ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Sabriye 
Tuncay ve Şinasi Altınkaya TMMOB’nin yeni dönemini tebrik 
etmek amacıyla TMMOB’yi ziyaret ederek TMMOB Yönetim 
Kurulu Başkanı Emin Koramaz, II. Başkan Züber Akgöl, 
Yürütme Kurulu Üyeleri Ekrem Poyraz ve Kemal Zeki Taydaş 
ve Genel Sekreter Dersim Gül ile görüştü.

10 Eylül 2016 Cumartesi
•10 Ekim Ankara Katliamı’nın 11. ayında, katliamın yaşandığı 
saatte Tren Garı önünde TMMOB’nin de katılımcıları 
arasında olduğu bir anma etkinliği düzenlendi. Katliamda 
hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunuldu, hayatını 
kaybedenlerin fotoğrafları taşındı, barış ve kardeşlik sloganları 
atıldı.

11 Eylül 2016 Pazar
• DİSK, KESK, TMMOB ve TTB; açığa alınan, ihraç edilen 
kamu emekçileri ile ilgili ortak bir basın açıklaması yaptı.

12 Eylül 2016 Pazartesi

• TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz 12 Eylül 
darbesinin yıldönümü dolayısıyla bir basın açıklaması yaptı.

19 Eylül 2016 Pazartesi

•TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, 19 Eylül 
Mühendis, Mimar , Şehir Plancılığı Günü dolayısıyla bir basın 
açıklaması yaptı.

•“TMMOB 19 Eylül Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları 
Dayanışma Günü”nde 30’un üzerinde kentte yüzlerce 
mühendis, mimar ve şehir plancısı alanlara çıkarak, ülke ve 
meslek sorunlarına dikkat çekti.

• Artvin Cerattepe’de Cengiz Holding’e ait Eti Bakır A.Ş.’nin 
madencilik faaliyetlerine verilen ‘ÇED olumlu’ raporunun 
yürütmesinin durdurulması ve iptal edilmesi istemiyle açılan 
davanın karar duruşması 19 Eylül 2016 Pazartesi günü başladı. 
Rize Adliyesi’ndeki duruşmaya TMMOB Yönetim Kurulu Üyesi 
Cemalettin Küçük, TMMOB Artvin İKK Sekreteri Hakan 
Yavuz, TMMOB İstanbul İKK Sekreteri Cevahir Efe Akçelik, 
TMMOB Mimarlar Odası Başkanı Eyüp Muhçu, Mimarlar 
Odası Artvin Temsilcisi Aytekin Şahin de katıldı.

20 Eylül 2016 Salı

•DİSK, KESK, TMMOB ve TTB yöneticilerinin katıldığı ortak 
toplantı yapıldı. Toplantıda ülke gündemi üzerine değerlendirme 
ve ortak çalışmalar konuşuldu.

23 Eylül 2016 Cuma

•TMMOB Yönetim Kurulu toplantısı yapıldı.

• Enerji Çalışma grubu ilk toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıya; 
Cengiz GÖLTAŞ (TMMOB), Bülent AKÇA (TMMOB), Eren 
ŞAHİNER (TMMOB), Hüseyin BİLGİ (Çevre Mühendisleri 
Odası), Nedim Bülent DAMAR (Elektrik Mühendisleri 
Odası), Çetin KOÇAK (Jeofizik Mühendisleri Odası), İ. Necla 
ŞAYLAN (Jeoloji Mühendisleri Odası), İhsan KAŞ (İnşaat 
Mühendisleri Odası), Şayende YILMAZ (Makina Mühendisleri 
Odası), Mehmet TORUN (Maden Mühendisleri Odası), Fatih 
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TÜTÜNLÜ (Maden Mühendisleri Odası), Sıtkı ERDURAN 
(Meteoroloji Mühendisleri Odası), Seda YÖNTEM (Mimarlar 
Odası), Menşure IŞIK (Şehir Plancıları Odası) katıldı.

• Elektrik Mühendisleri Odası Elektrikli Kara Araçları ve Bu 
Araçların Şarjlarına Dair Elektrik Mühendisliği Hizmetleri 
Yönetmeliği üzerine EMO ve MMO temsilcilerinden oluşan 
komisyon toplantısı 15.00’de TMMOB’de yapıldı. Komisyon 
toplantısına MMO Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ekber Çakar 
ve EMO temsilcisi Abdullah Büyükışıklar katıldı.

24 Eylül 2016 Cumartesi
• TMMOB 44. Dönem 1. Danışma Kurulu toplantısı İMO 
Teoman Öztürk Toplantı Salonu’nda yapıldı. TMMOB 
Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz’ın açış konuşmasıyla 
başlayan toplantıda, ülke gündemi ve TMMOB çalışmaları 
değerlendirildi. Danışma Kurulu toplantısına 346 kişi katıldı.

26 Eylül 2016 Pazartesi
• 15 Temmuz’un ardından, çıkarılan KHK ile statüleri 
değiştirilerek, iş güvenceleri ortadan kaldıran Öğretim Üyesi 
Yetiştirme Programı kapsamında çalışan araştırma görevlileri 
Ankara’da bir basın açıklaması düzenledi. Toplantıya TMMOB 
adına Teknik Görevli Eren Şahiner katıldı.

27 Eylül 2016 Salı
• Kamuda Çalışan Mühendis, Mimar, Şehir Plancısı Özlük 
Hakları Komisyonu ilk toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıya; 
Kemal Zeki Taydaş (TMMOB),  Ali Rıza Atasoy (TMMOB), 
Özgür C.Göktaş Küçük (TMMOB), Bahadır Acar (Elektrik 
Mühendisleri Odası), R.Petek Ataman (Gıda Mühendisleri 
Odası), Ayla Kızıltuğ (Jeoloji Mühendisleri Odası), Ali 
Nar (Kimya Mühendisleri Odası), Selim Altun (Maden 
Mühendisleri Odası), Haydar Şahin (Makina Mühendisleri 
Odası) katıldı.

28 Eylül 2016 Çarşamba
• Açılışına TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz ve 
TMMOB Yönetim Kurulu II. Başkanı Züber Akgöl’ün katıldığı, 
Kocaeli Üniversitesi’nde KHK ile meslekten ihraç edilen 19 
akademisyenin oluşturduğu, “Kocaeli Dayanışma Akademisi” 
28 Eylül 2016’da ilk dersine başladı. Yüzlerce kişinin katılımıyla 
yapılan açılışa “KHK’LAR gitsin biz kalıyoruz. Kurtuluş yok 
tek başına ya hep beraber ya hiç birimiz” sloganı damga vurdu.

• LPG Çalışma Grubu ilk toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıya; 
Mehmet ÇELİK (TMMOB),  Bülent AKÇA (TMMOB), 
Cem ŞAHİN (Çevre Mühendisleri Odası), Cem YENİLMEZ 
(Çevre Mühendisleri Odası), Onur SEVENCAN (Harita ve 
Kadastro Mühendisleri Odası), Deniz Işık GÜNDÜZ (Jeoloji 
Mühendisleri Odası), Niyazi ÖZGÜR (Kimya Mühendisleri 
Odası), Halil KAVAK (Kimya Mühendisleri Odası), İmren 
TAŞKIRAN (Kimya Mühendisleri Odası), Tahsin AKBABA 
(Makina Mühendisleri Odası) ktıldı.

• Kocaeli İl Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı. Toplantıya 
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz ve 2. Başkan 
Züber Akgöl katıldı. Toplantıda TMMOB çalışmaları ve KHK 
ile açığa alınan kamu çalışanları üzerine görüş alışverişinde 
bulunuldu.

29 Eylül 2016 Perşembe
• TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz “Hayatın 
Sesi” televizyonunun Türksat uydusundan çıkartılması üzerine 
bir basın açıklaması yaptı.

30 Eylül 2016 Cuma
• TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, MGK 
toplantısı ile gündeme gelen OHAL’in uzatılması tartışmaları 
üzerine bir basın açıklaması yaptı.

01 Ekim 2016 Cumartesi
• Ankara Tabip Odası(ATO) Yönetim Kurulu üyesi Dr. Benan 
Koyuncu'nun KHK'lar kapsamında görevden uzaklaştırılmasına 
ilişkin ATO, Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesi acil servis 
önünde bir basın açıklaması yaparak protestoda bulundu. 
Açıklamaya TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz 
da yaptığı konuşmayla destek verdi.

04 Ekim 2016 Salı
• TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi, koruma alanında 
yayın ve yazıları ile  Emre Madran Basın Ödülü’ne değer görülen 
kişi ve kurumlara, düzenlenen törenle ödüllerini verdi. İnternet 
haberciliği dalında Bianet Muhabiri Nilay Vardar'a ödülünü 
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz verdi ve bir 
konuşma gerçekleştirdi.

05 Ekim 2016 Çarşamba
• Eğitim-Sen önderliğinde Dünya Öğretmenler Günü dolayısıyla 
"Güçlü ve Demokratik bir Toplum için Öğretmene Değer Ver!" 
temasıyla Ankara Milli Eğitim Bakanlığı önünde düzenlenen 
kitlesel basın açıklamasına TMMOB ve üyeleri de destek 
verdi. Aralarında TMMOB Yürütme Kurulu üyesi Kemal Zeki 
Taydaş'ın da bulunduğu pek çok konuşmacı KHK'larla açığa 
almaların yoğunlaştığı bu süreçte birlik olarak dayanışmanın 
önemini bir kez daha vurguladılar.

06 Ekim 2016 Perşembe
• Bilirkişilik Çalışma Grubu toplantısı gerçekleştirildi. 
Toplantıya; Züber Akgöl (TMMOB), Bülent Akça (TMMOB), 
Özgür Umut Vurgun (BMO), Melike Özlem Bilgili (EMO), 
Eren Kaya (Gıda M.O.), Timur Batur Bilinç (HKMO), Macit 
Öncel (İMO), Şenay Güneş (JFMO), Ayfer Güçlü Aras 
(KMO), Muharrem Toralıoğlu (Maden M.O.), Harun Erpolat 
(Makina M.O.), Derya Baran (Makina M.O.), Erdoğan Bölük 
(Meteoroloji M.O.), Leman Ardoğan (Mimarlar O.), Erol 
Kanmaz (Petrol M.O.), Halim Perçin (Peyzaj M.O.) katıldı.

07 Ekim 2016 Cuma
•TMMOB Peyzaj Mimarları Odası tarafından düzenlenen 1. 
Kentsel Tasarım Sempozyumu 7-8 Ekim 2016 tarihlerinden 
Ankara’da gerçekleştirildi. Emin Koramaz sempozyumun 
açılışında bir konuşma yaptı.

•İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Çalışma Grubu toplantısı 
gerçekleştirildi. Toplantıya; Mehmet Besleme (TMMOB), Eren 
Şahiner (TMMOB), Adil Güneş Akbaş (BMO), Pelin Koca 
(Gıda MO), Ayhan Yüksel (Maden MO), Talat Karataş (Maden 
MO), Murat Can Ocaktan (Metalurji MO),  Bedri Tekin 
(MMO), Hazeli Akgöl (MO), Vedat Kaplan (Petrol MO) katıldı.
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•Mesleki Denetim Çalışma Grubu toplantısı gerçekleştirildi. 
Toplantıya; Züber Akgöl (TMMOB), Bahattin Şahin 
(TMMOB), Bülent Akça (TMMOB), M. Kemal Özkazanç 
(BMO), Hamza Koç (EMO), Bahar Özkoyuncu Acar (Gıda 
M.O.), Bahattin Sarı (İnşaat M.O.), D. Malik Bakır (JMO), 
Korman Obuz (KMO), Yunus Yener (MMO), Farun Sanlı 
(Meteoroloji M.O.) katıldı.

08 Ekim 2016 Cumartesi

•DİSK - KESK - TMMOB - TTB - 10 Ekim Barış ve Dayanışma 
Derneği, 10 Ekim Katliamının yıldönümü nedeniyle bir basın 
açıklaması yaparak Tren Garı önüne çağrı yaptı.

•TMMOB Enerji Sempozyumu Düzenleme Kurulu, İstanbul'da 
9 Ekim'de başlayacak 23. Dünya Enerji Kongresi'nin "insani 
gereksinimleri yok sayarak enerjiye tamamen ticari çıkar" 
gözüyle bakan bir zihniyet tarafından ele geçirilmesine tepki 
göstererek bir basın açıklaması yaptı.

09 Ekim 2016 Pazar

•TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Teoman Öztürk 
Salonu’nda “Birinci Yılında 10 Ekim’in Ardından” paneli 
düzenlendi. Mitingin çağrıcı örgütleri DİSK, KESK, TMMOB 
ve TTB adına konuşan TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. 
Dr. Raşit Tükel de, “10 Ekim’den bu yana dört bir yanımızda 
bombalar patlatıldı, katliamlar yaşandı. Ama tüm bunlar bizi 
emek, barış, demokrasi mücadelemizden vazgeçiremeyecek, 
mücadelemiz artarak sürecek” diye konuştu.

10 Ekim 2016 Pazartesi 

•10 Ekim Ankara Katliamı'nın birinci yıldönümünde 
Türkiye'nin çeşitli kentlerinde anma etkinlikleri düzenlendi. 
TMMOB bileşenleri bulundukları illerde anma programlarına 
destek verdiler.

•“10 Ekim Ankara Katliamı”nın birinci yıldönümünde Gar 
önündeki anma etkinliğinin polis müdahalesi yüzünden 
gerçekleştirilememesi üzerine; TMMOB Yönetim Kurulu 
Başkanı Emin Koramaz, barikat önünde AKP’nin mitinglerine 
alanlar açıkken, katliamda yaşamını yitirenlerin yakınlarına Gar 
önünün kapatıldığını belirterek, polis saldırısına tepki gösterdi. 
Koramaz, katliamın hesabının mutlaka sorulacağını ifade etti.

•DİSK, KESK, TMMOB, TTB ve 10 Ekim Der, Tren Garı 
önünde anma etkinliğine yönelik müdahaleyi protesto etmek 
için 12.30’da Yüksek Caddesi İnsan Hakları Anıtı önünde basın 
açıklaması yaptı.

•DİSK, KESK, TMMOB ve TTB Ankara birimleri, 10 Ekim 
katliamının birinci yıldönümünde anma etkinliklerine izin 
verilmemesi ve Gar önünde yapılan müdahale üzerine 18.30’da 
TMMOB'de bir basın toplantısı düzenledi.

•TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, Şemdinli'de 
9 Ekim 2016 günü gerçekleştirilen karakola yönelik terör 
saldırısı üzerine bir açıklama yaptı.

13 Ekim 2016 Perşembe

•TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz; Elektrik 
Mühendisleri Odası ve Makina Mühendisleri Odası İzmir 

şubelerinin işbirliğiyle düzenlenen Asansör Sempozyumu'nun 
açılışına katılarak bir konuşma yaptı.

•Şişli Belediye Başkan Yardımcısıyken makamında haince uğradığı 
silahlı saldırı sonucu yaşamını kaybeden Harita Mühendisi Cemil 
Candaş’ın adı Şişli Belediyesi’nce alınan karar üzerine Şişli Kültür 
Merkezi’ne verildi. Anma töreninde TMMOB Yönetim Kurulu 
Üyesi Ali Fahri Özten bir konuşma yaptı.

•KESK Eş Başkanı Lami Özgen ve KESK Genel Sekreteri 
Hasan Toprak’ın da içinde olduğu KESK heyeti, TMMOB’yi 
ziyaret ederek 15 Ekim Cumartesi günü Ankara’da “Yola Çıktık, 
İşimiz ve Geleceğimize Sahip Çıkmak İçin Geliyoruz!” sloganıyla 
düzenlenecek miting için destek istedi. TMMOB Yönetim Kurulu 
II. Başkanı Züber Akgöl, TMMOB Yönetim Kurulu üyeleri 
Mehmet Besleme, Ali Rıza Atasoy ve Genel Sekreter Dersim 
Gül’ün katıldığı toplantıda, mitinge TMMOB olarak kitlesel 
katılım sağlanacağı ifade edildi.

14 Ekim 2016 Cuma
•Savaşın Etkilediği Kentlerin Yapısal Sorunları Çalışma 
Grubunun ilk toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya; Bahattin 
Şahin (TMMOB), Feridun Oğuz (ÇMO), Tarık Ceyhan (JFMO), 
Hesna Soylu (JMO), Deniz Kimyon (ŞPO) katıldı.

•TMMOB Yürütme Kurulu toplantısı saat 18.30’da yapıldı.

15 Ekim 2016 Cumartesi
• TMMOB Yönetim Kurulu toplantısı saat 15.00’de yapıldı.

•Gıda Mühendisleri Odası, Kimya Mühendisleri Odası ve 
Ziraat Mühendisleri Odası ortaklığında düzenlenen "Küresel 
İklim Değişikliği ve Gıda Güvencesi" başlıklı Dünya Gıda 
Günü Sempozyumu, Prof. Dr. Gürol Ergin anısına Ankara'da 
gerçekleştirildi. Sempozyumun açılışında TMMOB Yönetim 
Kurulu Başkanı Emin Koramaz bir konuşma yaptı.

•KESK’in Türkiye’nin üç kolundan gelinerek Ankara’da 
yapılacak “İşimize ve Geleceğimize Sahip Çıkıyoruz” mitinginin 
Ankara Valiliği’nce yasaklanması üzerine Sakarya Meydanı’nda 
bir basın açıklaması yapıldı. TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı 
Emin Koramaz da bir konuşma yaptı.

18 Ekim 2016 Salı

•Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Hasan 
Kütük, Genel Sekreter Mücahit Dede, Eğitim İş Sendikası 
Genel Başkanı Mehmet Balık, Genel Basın Yayın ve Uluslararası 
İlişkiler Sekreteri Ebru Sungar, Tüm Yerel Yönetim Çalışanları 
Sendikası (Tüm Yerel-Sen) Genel Sekreteri Arap Mucur, Genel 
Mali Sekreter Arif Alel, TMMOB’yi ziyaret ederek TMMOB 
Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz ve Yönetim Kurulu II. 
Başkanı Züber Akgöl ile görüştü.

•Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın TMMOB'ye bağlı 11 Odanın 
idari ve mali denetimini yapmayı planladığı yönündeki duyumlar 
üzerine, 11 Oda Başkanı, Oda avukatları ve TMMOB Yürütme 
Kurulu ortak toplantı yaptı.

21 Ekim 2016 Cuma

•TMMOB ve Oda Avukatları ortak toplantısı saat 14.00’de 
yapıldı.
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•Enerji Çalışma Grubu toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya; 
Cihan Dündar(TMMOB), Bülent Akça (TMMOB), Hüseyin 
Bilgi (ÇMO), Nedim Bülent Damar (EMO), Işın Çavdar 
(KMO), Çetin Koçak (JFMO), Haydar Dirik (MMO), Sıtkı 
Erduran (Met. ve Malz. M.O.), Menşure Işık (ŞPO) katıldı.

•İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Çalışma Grubu toplantısı 
gerçekleştirildi. Toplantıya; Mehmet Besleme (TMMOB), Eren 
Şahiner (TMMOB), Gülsüm Sönmez (TMMOB), Sibel Türkeş 
Yılmaz (FMO), Pelin Koca (Gıda MO), Bahar Koyuncu (Gıda 
MO), Korkut Haşemoğlu (İç Mim. O.), Bedri Tekin (MMO), 
Vedat Kaplan (PMO), Belkıyse Kaya (ZMO) katıldı.

22 Ekim 2016 Cumartesi

•TMMOB 44. Dönem II. Denetleme Kurulu toplantısı 
TMMOB'de yapıldı. Toplantı, Denetleme Kurulu üyesi 
Ramazan Tümen'in vefatı üzerine anma ile başladı. Toplantıya; 
TMMOB Yönetim Kurulu Sayman üyesi Bahattin Şahin, 
Yürütme Kurulu üyesi Mehmet Besleme, Denetleme Kurulu 
üyeleri Asiye Ülkü Karaalioğlu, Taylan Kalender, Abdullah 
Melik ile 44. Dönem TMMOB Denetleme Kurulu yedek 
birinci sıra üyesi Ayşegül Akıncı Yüksel asil üye olarak katıldı. 
TMMOB Genel Sekreteri Dersim Gül ve Muhasebe Görevlisi 
İhsan Aydın da toplantıda hazır bulundu.

•Denizli İl Koordinasyon Kurulu tarafından 22 Ekim 2016 
tarihinde Mühendislik ve Mimarlık Haftası kapsamında 
düzenlenen “İşimiz Gücümüz TMMOB” başlıklı gençlik 
forumuna TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz 
katıldı.

23 Ekim 2016 Pazar

•Makina Mühendisleri Odası Şube Başkanları ve Sekreterleri 
Toplantısı 23 Ekim 2016 tarihinde Ankara’da gerçekleştirildi. 
ODTÜ Mezunlar Derneği Vişnelik Tesisleri’nde düzenlenen 
toplantıya, TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz da 
katıldı. Toplantıda açılış konuşması yapan Koramaz, TMMOB 
çalışmaları ve siyasal gelişmeler konusunda bilgi verdi.

•TMMOB’nin ÇED Olumlu kararı için açtığı dava kapsamında 
Karasu’da gerçekleştirilen bilirkişi keşfine Cemalettin Küçük 
(TMMOB YK üyesi), Zeyneti Bayrı Ünal (ÇMO 2. Başkanı), 
Nurten Çağlar (TMMOB Avukatı) ve MMO Sakarya İl 
Temsilciliğinden oluşan heyet katıldı.

25 Ekim 2016 Salı

•TMMOB Yönetim Kurulu ile Oda Başkanları Ortak Toplantısı 
MMO Suat Sezai Gürü Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi. 
Odaların denetlenme girişimi ve TMMOB'ye yönelik saldırılar 
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, Cengiz Göltaş, Ekrem Poyraz, Kemal Zeki 
Taydaş, Ali Fahri Özten, Hasan Hüseyin Çetinkaya, Mehmet 
Besleme, Niyazi Karadeniz, İsmet Aslan, Mehmet Çelik, 
Ozan Yılmaz, TMMOB Genel Sekreteri Dersim Gül, Genel 
Sekreter Yardımcısı Gülsüm Sönmez, Teknik Görevliler Özgür 
Cemile Göktaş Küçük, Bülent Akça, Sezgin Çalışkan ve Eren 

Şahiner, Oda yöneticileri; Cem Nuri Aldaş (BMO), Baran 
Bozoğlu (ÇMO), Hüseyin Yeşil (EMO), Sinan Özgür (FMO), 
Yusuf Songül (GıdaMO), Ertuğrul Candaş (HKMO), Hüseyin 
Kaya (İMO), Fikret Kemal Yıldırım (İMO), Hüseyin Alan 
(JMO), Ali Uğurlu (KMO), Funda Altun (KMO), Mahmut 
Tartan (KMO), Ali Ekber Çakar (MMO), A. İrfan Türkkolu 
(METMALZMO), Faruk Sanlı (METEOROLOJİMO), Eyüp 
Muhçu (MİMARLAR OD.) Ali Küçükaydın (OMO), Ayşegül 
Oruçkaptan (PeyzajMO), Orhan Sarıaltın(ŞPO), Hüseyin Gazi 
Çankaya (ŞPO), Hamdi Arpa (ZMO) katıldı.

•Ücretli, İşsiz ve Emekli Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları 
Çalışma Grubu toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya;  Cengiz 
Göltaş (TMMOB), Niyazi Karadeniz (TMMOB), Gülsüm 
Sönmez (TMMOB), Eren Şahiner (TMMOB), Burak İmrek 
(BMO), Ömürhan A. Soysal (EMO), Kadir Dağhan (Gıda 
M.O.), Hüseyin Arkan (HKMO), Özer Akkuş (İnşaat M.O.), 
M.Malik Bakır (JMO), M. Erşat Akyazılı (Maden M.O.), Bedri 
Tekin (MMO), Satılmış Göktaş (MMO), Ayşen Gül Şimşek 
(Mimarlar O.), Deniz Kimyon (ŞPO) katıldı.

26 Ekim 2016 Çarşamba

•TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, TBMM 
gündeminde bulunan Bilirkişilik Kanun Tasarısı'na ilişkin bir 
basın açıklaması yaptı.

•DİSK, KESK, TMMOB ve TTB, Diyarbakır Büyükşehir 
Belediyesi Eş Başkanlarının gözaltına alınmasına ilişkin ortak 
bir basın açıklaması yaptı.

27 Ekim 2016 Perşembe

•Çevre ve Şehircilik Bakanlığı müfettişlerinden oluşan bir heyet 
TMMOB’ye nezaket ziyaretinde bulundu. Ziyarete TMMOB 
Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, Yönetim Kurulu II. 
Başkanı Züber Akgöl, Yürütme Kurulu üyeleri Cengiz Göltaş, 
Ekrem Poyraz, TMMOB Genel Sekreteri Dersim Gül katıldı.

28 Ekim 2016 Cuma

•TMMOB, 6745 Sayılı Yatırımların Proje Bazında Desteklenmesi 
ile Bazı Kanun ve  Kanun Hükmünde Kararnamelerde 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 80. Maddesi'ne ilişkin 
görüş yayımladı.

31 Ekim 2016 Pazartesi

•TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, çıkarılan 
son KHK'lar ve ülkedeki gelişmeler üzerine bir basın açıklaması 
yaptı.

•DİSK, KESK, TMMOB ve TTB Ankara birimleri Cumhuriyet 
gazetesine yönelik operasyon üzerine gazetenin Ankara bürosu 
önünde bir basın açıklaması yaptı. Açıklamayı TMMOB 
Başkanı Emin Koramaz okudu.

•TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz ve 
Yönetim Kurulu üyeleri, TMMOB’ye bağlı oda yöneticileri 
Cumhuriyet gazetesine yönelik operasyon üzerine gazetenin 
Ankara bürosunu ziyaret ederek, Ankara Temsilcisi Erdem 
Gül ile görüştü.
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