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TMMOB 44. Dönem Yönetim Kurulu Kararlarından...

19 Kasım 2016 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında;
Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Dayanışma ve 
Mücadele Günü ile 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne ilişkin basın 
açıklamasının TMMOB adına TMMOB Kadın Çalışma Grubu 
tarafından yapılmasına, bu günlerde emek meslek örgütleri ile 
ortak etkinlikler yapılmasına ilişkin görüşmelerde bulunmak üzere 
Çalışma Grubuna görev ve yetki verilmesine,
Ordu-Trabzon-Rize-Giresun-Gümüşhane-Artvin Planlama Bölgesi 
1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı üzerinde çalışma yapılması 
için Oda temsilcilerinden oluşan bir komisyon kurulmasına,
10 Aralık 2016 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında;
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 11 Odamıza gönderdiği yazılarla 
idari ve mali denetim yapma girişimine ilişkin olarak;
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği ve Bağlı Odaları, T.C. 
Anayasasının 135.maddesinde tanımlanan ve 6235 Sayılı Kanun 
ile kurulan Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşlarıdır.
Anayasanın 135. maddesi "Bu meslek kuruluşları üzerinde 
Devletin idari ve mali denetimine ilişkin kurallar kanunla 
düzenlenir." hükmünü haizdir.
Gerek 6235 sayılı TMMOB Kanununda gerekse başka herhangi 
bir kanunda, Bakanlığın, Birlik ve Oda organlarının karar ve 
işlemleri üzerindeki tasarruflarının çerçevesi, sınırları ve usulleri 
belirlenmemiştir. Oysa Anayasa hükmü çok açık olup; idari ve mali 
denetime ilişkin kuralların "kanunla" düzenlenmesi gerekmektedir.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın hukuki dayanak olarak gösterdiği 
TMMOB Kanunu’nun Ek 3. Maddesi denetimi yapacak kurum 
olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve ihtisas dallarına göre ilgili 
diğer Bakanlıkları işaret etmekle birlikte Anayasada belirtilen 
“idari ve mali denetime ilişkin kuralları” düzenlememektedir.
Kuralları belirlenmeden gerçekleştirilmek istenen, hala 
yasalaşmamış bir Kanun Hükmünde Kararname’nin belirsiz 
hükümlerine dayanılarak fonksiyon gaspına neden olan Çevre 
ve Şehircilik Bakanı’nın olur verdiği 11 Oda’nın idari ve mali 
denetim işleminin Anayasa’nın 2, 6, 8, 11 ve 135. maddelerine 

aykırı olduğunun ve hukuki dayanağı bulunmadığının Odalara 
bildirilmesine,
TMMOB 2017 Yılı Bilirkişilik-Eksperlik-Hakemlik ve Teknik 
Müşavirlik Yönetmeliği bilirkişilik ücretlerinin 2016 yılı 
değerlerine göre %10 oranında artırılmasına,
30 Aralık 2016 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında;
TMMOB 44.Dönem II.Danışma Kurulu toplantısının 11 Şubat 
2017 Cumartesi günü Saat 10:00'da İnşaat Mühendisleri Odası 
Konferans Salonunda yapılmasına, toplantının organizasyonu 
ve yapılacak harcamalar için Yürütme Kuruluna görev ve yetki 
verilmesine,
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Çalışma Grubu, Gıda Politikaları 
Çalışma Grubu, Bilirkişilik Çalışma Grubu, Yapı Denetimi Çalışma 
Grubu, Kamuda Çalışan Mühendis, Mimar, Şehir Plancıları Özlük 
Hakları Komisyonu, Mühendislik, Mimarlık, ve Şehir Planlama 
Eğitimi, Unvanı, Denklik ve Yeterlilik Çalışma Grubu, Doğa ve 
Çevre Sorunları Çalışma Grubu, LPG Çalışma Grubu, Oda Aidat 
Uygulamaları Çalışma Grubu,   Ücretli İşsiz ve Emekli Mühendis, 
Mimar ve Şehir Plancısı Çalışma Grubu ve Mevzuat İzleme 
ve Geliştirme Çalışma Grubunun hazırlamış oldukları Çalışma 
Programlarının uygunluğuna,
27 Ekim 2016 tarih ve 29870 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 
“6306 Sayılı Kanunun Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Yönetmelik” için açılan davanın uygunluğuna,
27.10.2016 tarihinde onaylanan ve 11.11.2016 tarihinde askıya 
çıkan “Trakya Alt Bölgesi Ergene Hazvzası 1/100000 Ölçekli 
Revizyon Çevre Düzeni Planı Değişikliği“ ile “Tekirdağ İli 1/25000 
Ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği“ne dava açmak için 
TMMOB Tekirdağ İl Koordinasyon Kurulu'na yetki verilmesine,
27 Aralık 2016 tarihi itibariyle emeklilik gerekçesi ile istifa eden 
TMMOB Basın Danışmanı Burcu CEYHAN HIZLI’nın istifasının 
uygunluğuna, yasal haklarının ödenmesine, TMMOB'deki çalışma 
süresi boyunca örgütümüze verdiği katkılardan dolayı teşekkür 
edilmesine,
KARAR VERİLDİ.
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Ücretli Çalışan Mühendis, Mimar ve Şehir Plancısı 
Üyelerimiz;

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, Sosyal Güvenlik 
Kurumu ile imzaladığı protokol ile üyelerinin verdikleri 
profesyonel hizmetin temel karşılığı olan asgari ücreti 
belirliyor. İlk kez 2013 yılında hayata geçirdiğimiz bu protokol 
gereğince, her yılın son ayında asgari ücreti yeniden gözden 
geçiriyor ve güncelliyoruz.

Bu protokol, ücretli çalışan mühendis, mimar ve şehir plancısı 
üyelerimizin sundukları profesyonel hizmetler karşılığında, 
Birliğimizin belirlediği ücretin altında çalıştırılmasının 
önüne geçmek için yapılmaktadır. Bu sayede düşük ücretle 
çalıştırılma ve eksik SGK bildirimlerini engelleyebilecek bir 
çerçeve çizilmektedir.

TMMOB’nin SGK ile karşılıklı mutabakata vararak 
imzaladığı bu protokolün amacı: "Sosyal güvenliğin toplumun 
tüm bireyleri için temel bir hak olduğu gerçeğinden 
hareketle, sosyal güvenlik hakkından yoksun bırakan kayıt 
dışı istihdam ve emeklilik haklarının eksik tesisine etki 
eden ücretlerin SGK’ya eksik bildirimini önlemek, sosyal 
güvenlik kavramının temel bir hak olduğunun toplumumun 
tüm bireyleri tarafından bilinmesini ve bu hakkı koruyan 
kurumların tanıtılmasını sağlamak, vatandaşlarımızı yeni 
düzenlemeler ile ortaya çıkan hak ve yükümlülükler 
konusunda bilgilendirmek, toplumda sosyal güvenlik 
bilincinin oluşmasını sağlamak amacıyla işbirliği yapılması"dır.

Protokol 31.05.2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar 
ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 100. maddesi ile 
16.05.2006 tarihli ve 5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu 
Kanunu’nun 13. maddesinin (g) bendi ve 14. maddesinin 
(d) bendine dayanmaktadır.

Birliğimize bağlı 24 Odamız ile birlikte yürüttüğümüz 
çalışmalar soncunda 2017 yılında mühendis, mimar ve şehir 
plancıları için asgari ücret brüt 3500 lira olarak belirlendi.

İmzalanan protokole göre Sosyal Güvenlik Kurumu, prim 
bedelleri üzerinden yapacağı denetimde, meslek kodlarını 
dikkate alacak ve brüt 3500 TL’nin altında ücretle mühendis, 
mimar, şehir plancısı çalıştırıldığını tespit ettiği işyerlerine 
asgari ücret bildiriminde bulunacak ve gereğinin yapılmasını 
sağlayacaktır.

Çalışma yaşamında kazanılan her hak gibi, asgari ücret 
hakkı da üyelerimizin çalışma yaşamında aldıkları ücretin alt 
sınır çizgisidir. Bu sınırın kesinleşmesi ve artırılması, ancak 
üyelerimiz ve odalarımızla birlikte yürütülecek bütünlüklü 
bir mücadele ile sağlanabilecektir. Bu bağlamda odalarımıza 
ve üyelerimize büyük sorumluluk düşmektedir.

Üyelerimizin odalarıyla irtibat halinde olması, güncel bilgilerini 
kontrol ederek gerektiği takdirde odalarımıza bildirimde 
bulunması asgari ücret mücadelesinin sürdürülmesini ve 
ilerletilmesini sağlayacaktır.

Odalarımız insanca bir yaşam için tespit edilen minimum 
ücret olan asgari ücretin duyurusunu yaygın olarak yapmalı 
ve tüm üyelerimize ulaşmasını sağlamalı; sistemin sağlıklı 
işlemesi için üyelerimizden gelen bildirimlerle ve yaptıkları 
çalışmalarla belirledikleri eksik prim yatıran işyerlerini Sosyal 
Güvenlik Kurumu’na bildirmeli ve bu bildirimin yapıldığı 
bilgisini ilgili işyerlerine iletmelidir.

Sevgili Üyelerimiz,

Mühendis, mimar ve şehir plancıları olarak bizler, son 
dönemde hayata geçirilen kiralık işçi yasası, uluslararası iş 
gücü kanunu gibi yasalarla giderek yaygınlaşan taşeronlaştırma 
ve güvencesizleştirme ile ağır saldırılara maruz kalmaktayız. 
Asgari ücret mücadelesi, bu saldırılara karşı dayanışma içinde 
yürütmemiz gereken bir çalışmadır.

Temel özlük haklarımızın elimizden alınmasına, güvencesiz 
çalışmaya, meslek alanımız dışında çalıştırılmamıza ya da 
çalışıyor gösterilmemize ve yarınlarımızın güvencesi SGK 
primlerimizin  eksik yatırılmasına karşı birlikte mücadele 
edelim!

Emin Koramaz
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
1 Aralık 2016

MÜHENDİS, MİMAR VE ŞEHİR PLANCILARI ASGARİ ÜCRETİ ÜZERİNE 
TMMOB ÖRGÜTLÜLÜĞÜNE
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Bir haftadır, HDP milletvekillerinin gözaltına alınması ve 
tutuklanması ile ilgili yapmış olduğumuz açıklama üzerinden 
malum çevreler yazılı ve sosyal medyada örgütümüzü 
terör ve PKK işbirlikçiliği ile suçlayan bir kampanya 
başlattılar. Amaçları TMMOB’yi iktidarın hedefi haline 
getirmek, Birliğimizin antiemperyalist, yurtsever, ilerici, 
demokrat, halkçı, toplumcu çizgisinin tasfiye edilmesini 
sağlamaktır. Belirtmek isteriz ki; TMMOB’nin terör saldırıları 
konusundaki duruşu açıktır. Defalarca yaptığımız basın 
açıklamalarında da vurguladığımız üzere TMMOB, PKK 
eylemleri dahil tüm terör saldırılarını lanetleyen, ülkenin 
geleceğinin eksiksiz bir demokrasiden, barış içerisinde bir 
arada yaşamdan geçtiğini savunan bir örgüttür.

Basın açıklamamızda altını çizdik, bir kez daha yineliyoruz; 
HDP milletvekillerinin hukuka aykırı olarak gözaltına 
alınması, tutuklanması kabul edilemez. Bu operasyon; 
seçimlere, temsili parlamenter sisteme ve barış içinde, bir 
arada yaşama umudumuza yapılmış bir darbedir. Seçilmiş 
milletvekilleri devre dışı bırakılarak barış yerine savaşa ve 
teröre davetiye çıkartılmaktadır. Bu gidiş, iyi bir gidiş değildir, 
ülkemizi kaosa sürükleyecek, geleceğimizi karartacaktır. 
Türkiye’nin geleceği dikta rejiminde değil, demokrasinin 
evrensel değerlerinde aranmalıdır.

Bizler her ortamda TMMOB’ye saldıran bu karanlık odakları 
yakından tanıyoruz. Onlar baskının, sömürünün, yağmanın, 
talanın, katliamların, savaşın, ırkçılığın, şeriatçı karanlığın 

sesidir.

Onlar da bizi iyi tanır. Biz eğilip bükülmeden doğruları 
söyleyenleriz. “Padişahım çok yaşa” demeyenleriz. Gücümüzü 
iktidar erklerinden değil halkımızdan, örgütlü üyemizden, 
bilimden, teknikten, demokrasiden, insani değerlerden alırız.

Daha dün andığımız Mustafa Kemal Atatürk’ün hassasiyetle 
dile getirdiği barış ilkesini benimseyerek ülkemizde, 
bölgemizde ve dünyada barış isteriz. Bağımsız, demokratik, 
laik bir toplum ve sosyal hukuk devletini savunuruz.

Düşünce, ifade, haber alma, örgütlenme özgürlüğünden ve 
insan haklarından yanayız.

Emek, ülke, halk ve doğa düşmanı sömürü politikalarına 
karşıyız. Kamucuyuz, toplumcuyuz, eşitlikçiyiz, özgürlükçüyüz, 
barış ve demokrasi yanlısıyız.
İnsanca bir yaşam ve özgür bir gelecek için mücadele 
edenlerdeniz.

Korkmayacağız, yılmayacağız, sinmeyeceğiz, susmayacağız.

Barış, kardeşlik ve özgürlük günlerini mutlaka kazanacağız.

Tarih her ne olursa olsun doğru bildiğini söylemekten 
çekinmeyen bizlerden değil, güce tapanlardan, rüzgar nereye 
eserse oraya eğilenlerden hesap soracaktır.

Emin Koramaz
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

DEMOKRASİ DÜŞMANLARINA CEVABIMIZDIR...

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, HDP milletvekillerinin gözaltına alınması ve tutuklanması ile ilgili 
yapmış olduğumuz açıklama üzerinden malum çevrelerin yazılı ve sosyal medyada örgütümüze yönelik saldırıları üzerine 
11 Kasım 2016 tarihinde bir açıklama yayımladı.

4 Kasım 2016 günü, HDP Genel Merkezine ve milletvekillerinin evlerine gece yarısı yapılan bir baskınla aralarında HDP 
Eş Genel Başkanlarının da bulunduğu 11 milletvekili gözaltına alınmış; Selahattin Demirtaş gözaltının ardından savcının 
tutuklama talebi ile mahkemeye sevk edilmiştir.

HDP milletvekillerinin gözaltına alınması kabul edilemez. Bu operasyon; eşit yurttaşlık temelinde, barış içinde, bir arada 
yaşama umudumuza yapılmış bir darbedir.

Gözaltına alınan HDP milletvekilleri derhal serbest bırakılmalıdır.

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği olarak; Türkiye’nin geleceğinin dikta rejiminden değil, demokrasinin evrensel 
değerlerinden geçtiğini bir kez daha vurguluyoruz.

Emin KORAMAZ
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
4 Kasım 2016

HDP MİLLETVEKİLLERİ DERHAL SERBEST BIRAKILMALIDIR!
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Adana Valiliğine yönelik olarak bu sabah bombalı araçla 
gerçekleştirilen saldırıyı lanetliyoruz.

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

Bombalar ve katliamlar ülkesi haline Türkiye’de her gün yeni 
bir acıya uyanmaktan yorulduk. 

TMMOB olarak, kimden gelirse gelsin terörün her türlüsünü 
lanetliyoruz.

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

Sözün bittiği yerdeyiz.

İstanbul’da dün gece patlatılan bombalarla yüreğimize bir 
kez daha acı düştü.

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

TMMOB olarak, kimden gelirse gelsin terörün her türlüsünü 
lanetliyoruz.

TMMOB Ankara İl Koordinasyon Kurulu, DİSK Ankara 
Bölge Temsilciliği, KESK Ankara Şubeler Platformu ve 
Ankara Tabip Odası çağrısıyla 12 Aralık 2016 tarihinde 
Yüksel Caddesi’nde, İstanbul’daki terör saldırısına ilişkin bir 
basın açıklaması düzenlendi.

ADANA’DAKİ TERÖR SALDIRISINI LANETLİYORUZ

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, Adana’daki terör saldırısı üzerine 24 Kasım 2016 tarihinde bir basın 
açıklaması yaptı.

hâkim kılınması şarttır.

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

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

“Savaşa hayır, barış hemen şimdi” diyoruz ve “Ülkede, 
bölgede, dünyada barış” istiyoruz.

Emin Koramaz
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

ARTIK YETER!
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, İstanbul Beşiktaş’taki terör saldırısı üzerine 11 Aralık 2016 tarihinde 
bir açıklama yaptı.

Ülkemizin içine sokulmak istendiği kaos ve savaş ortamına 
karşı tüm kesimleri duyarlı olmaya, barıştan yana seslerini 
yükseltmeye, güçlerini birleştirmeye çağırıyoruz.

Bu kanlı girdaba hep birlikte direnecek, teröre teslim 
olmayacağız.

Emin Koramaz
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

Ortak basın açıklamasını ATO Genel Sekreteri Dr. Mine 
Önal okudu.

KATLİAMLARI LANETLİYORUZ! TESLİM 
OLMAYACAĞIZ!

Tek bir huzurlu günümüz kalmadı!

Her gün bir yerlerde intihar saldırısı olur mu diye yaşamak 
istemiyoruz!
Her gün okula giderken, işten eve dönerken, sokakta, 
durakta, işyerinde ölmek istemiyoruz!

Ülkeyi kan gölüne çeviren, ölümden başka bir sonuç 
getirmeyen kanlı savaş politikalarından bıktık usandık!

Çok iyi biliyoruz, siyasetin meşru diyalog alanı ortadan 
kaldırıldıkça bir yerlerde bombalar patlıyor, nice canlar yitip 
gidiyor.

İstanbul/Beşiktaş’ta 40’tan fazla yurttaşımızı kaybettiğimiz 
terör eyleminde olduğu gibi... Eve ekmek götürmeye çalışan 

TMMOB-DİSK-KESK-TTB ANKARA BİLEŞENLERİ: KATLİAMLARI LANETLİYORUZ! 
TESLİM OLMAYACAĞIZ!
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emekçiler, görev başındaki memurlar, o esnada oradan geçen 
gencecik insanlarımız kanlı bir saldırıyla katledildi.
Yaşanılan katliamın suç örgütü TAK ise, AKP politikalarının da 
siyasi sorumluluğu vardır.
Katliamlarla ortaya çıkartılan korku ve güvensizlik ortamının neye 
veya kimlere hizmet ettiği sorusu orta yerde durmaktadır.
AKP/Saray iktidarının başkanlık projesi ve Yeni-Osmanlıcı 
fantezileri, ülkeyi adım adım uçuruma sürükleyen bir siyasete 
dönüşmüştür. Ülke içinde ve dışında güdülen savaş stratejileri 
bu toprakları IŞİD’in ve TAK’ın intihar saldırılarına açık hale 
getirmiştir.
AKP/Saray iktidarının, toplumsal muhalefetin yükseldiği ve bir 
arada yaşamın filizlendiği her dönemde şiddetle siyasal alana 
ağır müdahalelerde bulunması ve sevmediği siyası parti, medya 
ve toplumsal muhalefete yönelttiği antidemokratik baskı ve 
saldırılar şiddet ve savaş yanlısı politikalara alan açmaktadır. 
Dinci-mezhepçilikle ve kör bir milliyetçilikle iktidarını zırhlandıran 
AKP/Saray rejimi, toplumsal ve sınıfsal kutuplaştırmayı 
derinleştirmekten başka bir şeye hizmet etmemektedir.
Barış isteyenleri susturdukça, savaş isteyenlerin sesi daha yüksek 
çıkmaktadır; kanlı hesaplar peşinde olanlar ellerini ovuşturarak 
gidişatı izlemektedir.
Ne yazık ki katliamları dahi Başkanlık Sistemine geçiş için fırsata 
dönüştürmeye çalışan bir iktidar anlayışı ve yandaş medya ile karşı 
karşıyayız. Beşiktaş’ta yerdeki kan daha kurumamışken “bu saldırı 
başkanlığa karşı oldu” diyen, ölümlerle başkanlık hesabı yapanların 
topluma sunacağı tek “istikrar” katliam, ölüm ve savaştan başka 
bir şey değildir. Şiddetle siyasetin ve toplumun dizayn edildiği 
ortamda kazanan ancak ve ancak ölümler üzerinden başkanlık 
ve iktidar peşinde koşanlardır.
Haziran 2015 seçimlerinden bugüne bu topraklarda 17 kanlı saldırı 
gerçekleşmiş, yüzlerce insan hayatını kaybetmiş ve binlercesi 
de yaralanmıştır. Daha o günlerde iktidar sözcüleri tarafından 
‘Halkımız Kaosu Seçti’ denilerek yaşanacak acı ve kayıpların 

sinyali adeta verilmiştir. Dahası 17 katliama, açık güvenlik ve 
istihbarat zafiyetlerine rağmen bir tek sorumlu, bir tek yetkili bile 
istifa etmemiştir.
Şiddetin ve savaşın hüküm sürdüğü, kör intikamdan başka bir 
gerekçeyle hareket etmeyen terör saldırılarının arttığı koşullarda 
ölümler ölümleri / düşmanlıklar düşmanlıkları beslemektedir.
Bu ülkenin emekçileri olarak savaştan ve şiddetten en fazla yoksul 
halk sınıflarının etkilendiğini çok iyi biliyoruz. İhale peşinde 
koşan patronlar, iş bağlayan siyasetçiler korunaklı alanlarında 
yaşamlarına devam ederken, ya bombalı saldırılarda ya da iş 
cinayetlerinde yoksullar emekçiler ölmektedir.
19 yaşındaki Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi 2. sınıf öğrencisi 
Berkay’ın, 28 yaşındaki Selin’in, 29 yaşındaki Kartal Yuvası çalışanı 
Tunç’un, 24 yaşındaki Diyarbakırlı dolmuş şoförü Velat’ın düşlerini 
kan ve ölüm üzerinden planlar yapanlar çalmıştır.
Bugün kan gölü içinde yaşıyorsak, sivil ya da resmi, insanlarımızı, 
yaratılan karanlığa kurban veriyorsak sorumlusu içeride ve dışarıda 
yürüttüğünüz politikalardır.
Pusularla, katliamlarla, kanla özgürlük mücadelesi ya da siyaset 
yapmaya çalışanları lanetliyoruz.
İstanbul’u kana bulayan terör eylemini gerçekleştirenleri ve 
arkasındakileri nefretle kınıyoruz.
Bizler, barış içinde eşitçe özgürce yaşamak istiyoruz!
Bizler, kimsenin bizim adımıza ölmesini, öldürmesini, intikam 
peşinde koşmasını istemiyoruz!
Şiirin gücüyle noktalayalım sözlerimizi:
Savaşla,
“Büyüyecek
Mülk sahiplerinin mülkleri
Ve mülksüzlerin sefaleti
Yönetenlerin söylevleri
Ve yönetilenlerin suskunluğu” 

İMOK, KATLİAMIN GERÇEKLEŞTİĞİ 
NOKTADA BASIN AÇIKLAMASI 

DÜZENLEDİ

Aralarında TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu’nun 
da yer aldığı İstanbul Meslek Odaları Koordinasyonu 
(İMOK), İstanbul Beşiktaş’ta yaşanan bombalı saldırıya 
tepkileri ifade etmek, barış talebini dillendirmek üzere 12 
Aralık 2016 tarihinde bir basın açıklaması gerçekleştirdi.

Saat 18.00’de Taksim Metro çıkışında buluşan meslek 
örgütü temsilcileri yüzlerce kişilik bir kortej oluşturarak, 
“İnadına Kardeşlik, İnadına Barış! Terörü Lanetliyoruz” 
pankartı ardında saldırının yaşandığı noktaya yürüdüler.

Bu noktaya gelindiğinde meslek örgütlerinin temsilcileri 
birer konuşma yaparak yaşanan terör saldırısına yönelik 

tepkilerini ifade ettiler. İstanbul Meslek Odaları 
Koordinasyonu’nun kardeşlik umuduna yönelen bombalara 
karşı ısrarla barışa, demokrasiye sahip çıkacağını dile 
getirdiler.
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Kayseri’de bugün bombalı araçla gerçekleştirilen terör 
saldırısını lanetliyoruz.

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

Katliamlar ülkesi haline gelen Türkiye’de her gün yeni bir 
acıya uyanmaktan yorulduk. 

İçerisine sokulduğumuz karanlık süreçte saldırıyı 
gerçekleştirenleri ve bu karanlık zemini hazırlayanları şiddetle 
kınıyoruz.

KAYSERİ’DEKİ TERÖR SALDIRISINI LANETLİYORUZ
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, Kayseri’deki terör saldırısı üzerine 17 Aralık 2016 tarihinde bir 
açıklama yaptı.

Üst üste patlayan bombalar ve terör saldırılarıyla ülkemiz 
üzerinde oynanan bu oyunlara karşı tüm kesimleri barıştan 
yana seslerini yükseltmeye çağırıyoruz.

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

Emin Koramaz
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

Türkiye gün geçmiyor ki, yeni bir terör haberiyle sarsılmasın. 
Dün de Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov gittiği 
bir sergi açılışında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını 
kaybetti. Andrey Karlov’a düzenlenen suikastı kınıyor, Rus 
Büyükelçisinin ailesine ve Rus halkına başsağlığı diliyoruz.

Bu suikastin arkasındaki güçlerin bir an once ortaya 

çıkarılması istiyoruz. Ülkemizin içine çekildiği bu karanlık 
girdaba dur demek için, ölümlere alışmamak, teröre teslim 
olmamak için ülkede, bölgede ve dünyada barışı savunmaya 
devam edeceğiz.

Emin Koramaz
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

ANDREY KARLOV’A DÜZENLENEN SUİKASTI KINIYORUZ

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov’a düzenlenen suikast 
üzerine 20 Aralık 2016 tarihinde bir açıklama yaptı.

TMMOB’DEN KESK’E DESTEK
KESK’in 21 Aralık Çarşamba günü İstanbul Kadıköy’den 
‘İşimi, ekmeğimi geri istiyorum’ şiarı ile başlattığı emekçi 
yürüyüşü dördüncü gününde Ankara’ya ulaştı. Yürüyüş 
kolunu Ankara’da TMMOB’nin de aralarında bulunduğu 
emek meslek örgütleri, demokratik kitle örgütleri 
karşıladı.

KESK binası önünde 24 Aralık günü saat 12.00’de buluşan 
emekçiler “İşimi, Ekmeğimi Geri İstiyorum”, “Zafer 
direnen emekçilerin olacak”, “Çalmadık, çırpmadık, 

kandırılmadık” sloganlarıyla Sakarya Meydanı’na yürüdü. 
Burada gerçekleşen basın açıklamasını KESK Eş Genel 
Başkanı Lami Özgen okudu.

Eylemde TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin 
Koramaz kitleyi selamlayarak, konuşmasında KESK’in 
eylemine destek verdiklerini ifade etti.
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2017 yılının;
Emeğin, doğanın ve insanlığın değerlerinin hakim olduğu,
Mühendislerin, Mimarların ve Şehir Plancılarının ülkemiz ve 
halkımızın çıkarları için ürettikleri plan, proje ve programların 
ülkeyi yönetenlerce tersine çevrilmediği,
Mesleğimizin ve meslek alanlarımızın erozyona uğratılmadığı 
ve meslektaşlarımızın işsizliğe mahkum edilmediği,
Yeraltı ve yerüstü varlıklarımızın uluslararası sermayeye peşkeş 
çekilmediği,
Kentlerimizin, doğamızın ve yaşam alanlarımızın sermayenin 
talanıyla yok edilmediği,
Sel, deprem, heyelan gibi afetlerin bilimi dışlayan yanlış 
yönetim anlayışları yüzünden felakete dönüşmediği,
Bilime ve tekniğe gerçekten değer verildiği,
Ülkemizin, 15 Temmuz darbe girişimini gerçekleştiren ve 
destekleyenler ile bu girişimi bahane ederek kendi darbesini 
yapanlardan kurtulduğu,
Başkanlık/Cumhurbaşkanlığı sistemi adı altında kurumsallaşan 
diktatörlüğün reddedildiği,
KHK ve OHAL gibi demokrasi düşmanı uygulamaların terk 
edildiği,
Emperyalizm ile her düzeydeki ilişkilerin kesilerek İncirlik vb 
üslerin kapatıldığı,
Ortadoğu’nun kan emici emperyalist güçler ve cihatçı 
çetelerden temizlenerek huzura kavuştuğu,
Şehirlerimizin ve sınırlarımızın uluslararası cihatçı terör 
örgütlerinin yatağı, lojistik üssü olarak kullanılmadığı,
Emeğin sömürülmediği ve en yüce değer sayıldığı,
İş cinayetlerinin ve işçi katliamlarının kaderden, fıtrattan 
sayılmadığı ve son bulduğu, işçi sağlığı ve iş güvenliğinin 
temel alındığı,

Kürt sorununun demokrasi zemininde kökten çözüldüğü ve 
birarada, kardeşçe bir yaşamın yeşerdiği,
İç savaş kavramının asla telaffuz edilmediği,
Bombaların patlamadığı, silahların kullanılmadığı, katliamların 
yaşanmadığı ve ölümlerin kutsanmadığı,
Evde, işte, parkta, durakta can güvenliği tehdidinin olmadığı,
Gerici, dinci, faşist anlayışların kökten temizlendiği ve laikliğin 
yeniden kazanıldığı,
Eğitim sisteminin dinci, kinci, yobaz bir nesil üretmek için 
kullanılmadığı,
Kadınların taciz edilmediği, tecavüze uğramadığı, şiddet görmediği, 
kimliğinden ötürü sömürülmediği ve öldürülmediği,
Hukukun iktidara muhalif olan her kesime karşı bir silah olarak 
kullanılmadığı,
Ülkemizin açık cezaevine dönüşmediği,
Basın yayın organlarının iktidarın yönetim aygıtı olarak 
kullanılmadığı,
Gazete ve televizyonların kapatılmadığı, gazeteciliğin suç 
sayılmadığı,
Çocuklarımızın sapkın ideolojilerin yobazları tarafından istismar 
edilmediği, yurtlarda yakılmadığı ve taciz edilmediği,
Darbe girişimi ile ilgisi olmayan, haksız ve hukuksuz biçimde işinden 
edilen bütün kamu çalışanlarının işlerine iade edildiği,
Kamunun cemaat ve tarikat aidiyeti ile değil liyakate göre 
biçimlendiği,
Örgütümüz TMMOB başta olmak üzere tüm demokratik kitle 
örgütleri üzerindeki baskıların sonlandığı,
Eşit, özgür, laik, bağımsız ve demokratik bir Türkiye’yi ülkemize ve 
halkımıza armağan edeceğimizbir yıl olmasını diliyoruz.
Aklımızın ve umudumuzun yolu açık olsun.
TMMOB Yönetim Kurulu

2017 DEMOKRASİ YILI OLSUN
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, 30 Aralık 2016 tarihinde TMMOB Yönetim Kurulu’nun yeni yıl 
mesajını kamuoyu ile paylaştı.

2017 yılına büyük bir acıyla uyandık.

İstanbul’da Reina isimli işletmede yılbaşı kutlaması yapan 
insanlara yönelik gerçekleşen terör saldırısında sabah 
saatlerinde yapılan resmi açıklamada en az 39 kişinin hayatını 
kaybettiği ve çok sayıda yaralının olduğu ifade edildi.

2016 yılının son günlerinde yeni yıl için milyonlarca 
yurttaşımız ile birlikte emekten, doğadan ve insandan yana 
iyi dileklerde bulunduk. Ancak 2017 yılının ilk saatlerinde, 
ülkemizin üzerine karabasan gibi çöken insanlık düşmanı 

karanlık zihniyetler bize büyük acı daha yaşattı. Katliamlar 
ülkesi haline gelen Türkiye’de her gün yeni bir acıya 
uyanmaktan yorulduk. 

Reina Katliamını gerekleştirenleri ve bu terör saldırısına zemin 
hazırlayanları lanetliyoruz.

Hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına başsağlığı, 
yaralılarımıza da acil şifalar diliyoruz.

Emin KORAMAZ
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

REİNA’DA YAŞANAN TERÖR SALDIRISINI LANETLİYORUZ

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, İstanbul’da yeni yıl kutlamaları sırasında düzenlenen terör saldırısına 
ilişkin 1 Ocak 2017 tarihinde bir basın açıklaması yaptı.
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DİSK Ankara Bölge Temsilciliği, KESK Ankara Şubeler 
Platformu, TMMOB Ankara İl Koordinasyon Kurulu, Ankara 
Tabip Odası, art arda yaşanan terör saldırıları ve ülkenin içinde 
bulunduğu kaos ortamıyla ilgili olarak bir basın toplantısı 
düzenleyerek, ölümlere karşı yaşam için, demokrasi ve barış için 
acil “seferberlik” ilan ettiklerini açıkladı.

KESK Genel Merkezi’nde 19 Aralık 2016 tarihinde düzenlenen 
basın toplantısında ortak metni KESK Ankara Şubeler Platformu 
Dönem Sözcüsü Mevlüt Çakmak okudu.

BASINA VE KAMUOYUNA

17 Aralık 2016 Cumartesi günü sabah saatlerinde Kayseri 
Erciyes Üniversitesi yakınlarında gerçekleştirilen bombalı saldırı 
sonucunda 14 er ve erbaş yaşamını yitirmiş, 56 asker ve yurttaş 
yaralanmıştır.

Yine kan! Yine gözyaşı!

Ölümün en acımasızı!

Daha bir hafta önce Beşiktaş’ ta yaşanan, bugüne kadar 
Reyhanlı, Suruç, Ankara, Diyarbakır, İstanbul katliamlarında 
yitirdiklerimizin acısı taze iken yine ölüm yoksul emekçi 
çocuklarını vurdu, acı yine yoksul ailelerin ocağına düştü.

Şiddet ve terör kimden gelirse gelsin, siyaset yapma aracı, ya 
da her ne amaçla kullanılırsa kullanılsın şiddetle kınıyor, yeter 
artık diyoruz!

Saldırıda kaybettiklerimizin ailelerine başsağlığı, yaralılarımıza 
acil şifalar diliyoruz. Ailelerin acısını paylaşıyoruz.

Bu acıların yaşandığı ve duygusal tepkilerin en üst seviyede 
olduğu bugünlerde bir daha bu acıların yaşanmaması adına; 
ülkemizin getirildiği bu durumu sorgulamadan ve geleceğe dair 
endişelerimizi kamuoyu ile paylaşmadan geçemeyiz.

Bugüne kadar içeride ve dışarıda uygulanan politikalarla, 
ülkeyi kaosa sürükleyenler; kaostan  tek çıkış yolu olarak ta 
tek parti/tek adam iktidarlarını göstermektedirler. Hatta her 
patlama sonrasındaki hamasi nutuklarında bu isteklerini daha 
yüksek perdeden dile getirmektedirler. Son olaylarla birlikte, 
seferberlik ilan ederek halkı kin ve nefret duyguları ile birbirlerine 

düşürmeye, muhalif kesimleri hedef göstererek  linçlere, 
ihbarcılığı yaygınlaştırarak toplumu suskunlaştırmaya, milyonları 
ilgilendiren Anayasa değişikliğini gözden kaçırmaya, tüm bunlarla 
birlikte ülke yönetimindeki başarısızlıklarını da gizlemeye 
çalışmaktadırlar. Sorumluluk almamak ve hesap vermemek için 
ilgili bakanlık koltuklarında oturanlar gülünç bahaneler ileri 
sürmektedirler. Engellenen birçok saldırı girişiminin yanında 
arada bir dikkatlerden kaçanların olduğunu söylemektedirler.

Şimdi biz soruyoruz: “Arada bir dikkatlerden kaçanlardır” 
dediğiniz patlamalar kaçıncı oldu? Kaç yurttaşımız öldü? 
Her patlama sonrasındaki acil toplantılarda hangi önlemleri 
konuşuyorsunuz ki arkasından yeni bir patlama olmaktadır? Her 
patlama sonrasında anket yaptırıyor musunuz?

2013 yılında ortaklar arasında başlayan iktidar kavgasının 
silahlı bir kalkışmaya dönüştüğü 15 Temmuz darbe girişimi; 
demokrasinin zaferi denilerek günler ve gecelerce metropol 
şehirlerin meydanlarında kutlanmış, FETÖ/PDY ile mücadele 
diyerek başlatılan tasfiye hareketi, fırsatçılıkla kısa bir süre sonra 
emek, demokrasi, özgürlük ve barış savunucularına yöneltilerek; 
seçilmiş siyasetçiler, gazeteciler tutuklanmış, birçok dernek, 
gazete, dergi ve TV kanalları kapatılmıştır. Sayısı yüz binleri 
bulan kamu emekçisi ve sendikacılar hukuksuz bir şekilde açığa 
alınmış ya da ihraç edilmiştir. Böylece kamuda kadrolaşmanın 
önü açılmıştır. Her türlü hak arama faaliyeti, işçilerin grevleri 
ve basın açıklamaları OHAL bahanesiyle yasaklanırken, iktidar 
yanlısı gösteri, miting, hatta linçlere alabildiğince ÖZGÜRLÜK 
tanınmıştır. Kısacası; 15 Temmuzda tamamlanamayan Darbe 
girişimi, bugüne kadar yapılanlarla adım adım tamamlanmaktadır. 

İçeride ve dışarıda uygulanan savaş politikaları; ülkemizi 
güvenliksiz ve saldırılara açık hale getirerek yoksul emekçi 
çocuklarının ölümüne sebep olduğu gibi, bütçeden halkın 
insanca yaşam, parasız, nitelikli eğitim ve sağlık taleplerine 
pay ayrılmasına da engel olmaktadır. Bu ülkenin kaynaklarını, 
sermayeye teşvikler adı altında peşkeş çekerek, çevreyi, doğayı 
talan eden, insan yaşamını tehdit eden ve hatta doğacak 
çocuklarımızı dahi borçlandıran, bizleri yoksullaştıran ekonomi 
politikalarından ve yatırımlardan vazgeçilmesini istiyoruz.

Değerli Basın Emekçileri,

Son olarak; ülkemizin ve bölgemizin daha fazla acı çekmemesi için 
intikam sloganlarına, teröre, baskı ve şiddete değil, demokrasiye, 
barışa ve kardeşliğe; şiddetin acilen ortadan kaldırılması için 
toplumun geniş kesimlerinin bir araya gelmesine ihtiyacımız 
olduğunun görülmesini istiyoruz.

Tekrardan;  tüm katliamlarda yitirdiğimiz çocuklarımız için 
ülkemize başsağlığı dilerken, yaraların bir an önce sarılmasını 
istiyoruz.

ÖLÜMLERE KARŞI YAŞAM İÇİN, DEMOKRASİ VE 
BARIŞ İÇİN ACİL “SEFERBERLİK” İLAN EDİYORUZ.

MESLEK ÖRGÜTLERİNDEN ÖLÜMLERE KARŞI YAŞAM İÇİN, 
DEMOKRASİ VE BARIŞ İÇİN “SEFERBERLİK”
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Bilindiği üzere 15 Temmuz darbe girişiminin ardından darbe 
ve darbecilerle ilgisi olmayan ilerici, demokrat kesimler de 
hedeflenerek adeta bir muhalif avı yürütülmektedir. Bu 
durumun meslektaşlarımıza yansıdığı son örnek, Birliğimize 
bağlı Kimya Mühendisleri Odası’nın Bursa Şube Yönetim 
Kurulu Başkanı Ali Uluşahin arkadaşımızın sabah evinde 
gözaltına alınması, evinde ve Şubemizde arama yapılmasıdır.

Edindiğimiz bilgilere göre Ali Uluşahin arkadaşımızın sosyal 
medyada iktidara yönelttiği eleştirel haber paylaşımları, 
15 Temmuz sonrası yürütülen benzer uygulamalarda sık 
sık görüldüğü üzere FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamına 
alınmış ve beş gün avukat yasağı getirilmiştir.

KİMYA MÜHENDİSLERİ ODASI BURSA ŞUBE BAŞKANI ALİ ULUŞAHİN 
SERBEST BIRAKILMALIDIR

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, Kimya Mühendisleri Odası Bursa Şube Yönetim Kurulu Başkanı Ali 
Uluşahin’in evinde gözaltına alınmasına ilişkin 22 Kasım 2016 tarihinde bir basın açıklaması yaptı.

Her zaman darbelere ve dikta rejimlerine karşı duran 
TMMOB üyesi meslektaşlarımıza ve ilerici, demokrat 
yurttaşlarımıza yönelik bu tutumlara bir son verilmesi 
gerekmektedir.

TMMOB olarak, hukukun üstünlüğü ilkesinin uygulanmasını 
belirtiyor, soruşturmanın uzatılmaksızın adil bir şekilde 
sonuçlandırılarak arkadaşımızın serbest bırakılmasını 
istiyoruz.

Emin Koramaz
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

Kimya Mühendisleri Odası (KMO) Bursa Şubesi Başkanı 
Ali Uluşahin, Emniyette ifade verme işleminden sonra 
23 Kasım Çarşamba sabah saatlerinde Bursa Adliyesi’ne 
çıkarıldı. Ali Uluşahin tutuksuz yargılanmak üzere serbest 
bırakıldı. Uluşahin’in serbest bırakılmasının ardından BAOB 
Ortak Toplantı Salonu’nda TMMOB Bursa İl Koordinasyon 
Kurulu tarafından, Bursa’daki demokratik kitle örgütlerinin 
de katıldığı basın açıklaması yapıldı.

Ortak açıklama Makina Mühendisleri Odası Bursa Şube 
Başkanı İbrahim Mart tarafından okundu.

15 Temmuz darbe girişiminin ardından darbe ve darbecilerle 
ilgisi olmayan ilerici, demokrat kesimler de hedeflenerek 
muhalif avı yürütüldüğünü ifade eden Mart,  “Kimya 
Mühendisleri Odası Bursa Şube Başkanı ve Bursa Akademik 
Odalar Dönem Sözcüsü Ali Uluşahin,  sosyal medya 
paylaşımları gerekçe gösterilerek, ‘darbe girişimini övdüğü 
ve Cumhurbaşkanı’na hakaret ettiği’ iddiasıyla dün sabah 
‘FETÖ soruşturması’ kapsamında gözaltına alınmış,  Kimya 
Mühendisleri Odası Bursa Şubemizde polislerce arama 
yapılmış ve suçlamaya ilişkin herhangi bir şeyin bulunmadığı 
yönünde tutanak tutulmuştur” dedi.

DAYANIŞMA GÜZEL, SERBEST KALMAK GÜZEL... 
TMMOB KMO BURSA ŞUBE BAŞKANI ALİ ULUŞAHİN SERBEST BIRAKILDI
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Uluşahin hakkında 5 gün avukat kısıtlaması getirildiğini ve 
tepkiler üzerine kısıtlılık kararının kaldırılıp, Uluşahin’in 
gece avukatlarıyla birlikte emniyette ifade verdiğini, sabah 
adliyeye sevk edildiğini ve savcılık ifadesinin ardından serbest 
bırakıldığını anlatan Mart, “TMMOB ve bağlı odalarımızın 
herhangi bir suçla ilişkilendirilebilecek hiçbir faaliyetinin 
olmadığı ve olamayacağını ifade ettik. Kamu kurumu 
niteliğindeki meslek odalarımızın, polis tarafından herhangi 
bir sebeple aranması olağan değildir, kabul edilemez” 
ifadelerini kullandı.

Mart açıklamasına şöyle devam etti:

“Geldiğimiz nokta, hükümete muhalif olan tüm güçlerin 
bertarafı projesidir, sindirmedir, yıldırmadır. Hiçbir muhalif 
sese tahammül dahi edemeyen egemen güçlerin, iktidarın 
imkânlarını kullanarak kendisi gibi düşünmeyenleri sindirme 
politikaları asla kabul edilemez.

Siyasi iktidar kendilerinden farklı düşünen her kesimden 
insanlardan yeni suçlular yaratmaya çalışıyor, onurlu insanları 
kendi hatalarına ortak etmeye çalışıyor. Bu akıldışı uygulama 
asla kabul edilemez.

Her zaman darbelere ve dikta rejimlerine karşı duran 
TMMOB üyesi meslektaşlarımıza ve ilerici, demokrat 
yurttaşlarımıza yönelik bu tutumlara bir son verilmelidir.

Bizler, yani demokrasiye, laikliğe, Atatürk devrimlerine 
inanan kişiler için yapılan bu baskılar bizi sindirmeyecek ve 
yürüdüğümüz yoldan alıkoyamayacaktır.

Zorlukları sıkıntıları dayanışma ile aşacağımıza olan inancımız 
bir kat daha arttı. Arkadaşımıza geçmiş olsun diyor, bizler 
birlikte mücadele ve dayanışmanın gücüne inanarak tüm 
demokratik kitle örgütlerine verdikleri desteklerden dolayı 
teşekkür ediyoruz”

İbrahim Mart’ın ardından konuşan Kimya Mühendisleri 
Odası Bursa Şube Başkanı Ali Uluşahin, TMMOB ve 
bağlı odaların herhangi bir terör suçlamasıyla yan yana 
gelemeyeceğini, kimden nereden gelirse gelsin tüm 
darbelere karşı olduklarını  belirterek şunları söyledi:

“Dünden bugüne yaşananların beni üzmesini, yıpratmasını 
düşünenlere, yıldıracağını düşünenlere bir tane cevabımız 
olsun, bu dayanışma böyle sürdüğü sürece, bu baskılar bize 
kamçı olup, bu dayanışma da bizi mutlu eder ancak.

Biz yapılmaya çalışılanı biliyoruz, biz benim üzerimden ya da 
yarın başka bir arkadaşımız üzerinden örgütlü mücadelenin, 
Bursa muhalefetinin test edilmeye çalışıldığını biliyoruz. 
Buradaki herkes biliyor ki en olmadık yerden denediler, 
bizi elbette ki hiçbir terör örgütüyle eşleştiremezler ancak 
FETÖ’yle PDY’yle hiç ilişkilendiremezler. Biz olsak olsak 
onların yandaşlarının ve kendilerinin karşılarında durup 
demokrasi mücadelesi vermeye devam ederiz. Çünkü 
nerden gelirse gelsin darbelerin, bu yapılanmanın karşısında 
olduğumuzu defalarca dillendirdik.  Çünkü bizler daima 
demokrasi, barış mücadelesi verdik, emeğin, emekçinin 
yanında olduk ve mücadelemizi sürdürmeye devam 
edeceğiz.

Bursa muhalefetine saldırmak öyle basit bir iş değildir, 
Bursa muhalefetini kimse test etmeye kalkmasın, Bursa 
muhalefeti hep birlikte faşizmin, bu saldırıların karşısında 
dimdik durmaya devam edecektir”.

Uluşahin bu süreçte onu yalnız bırakmayan TMMOB ve 
bağlı odalara, Bursa’daki demokratik muhalefete, Bursa 
Barosu avukatlarına teşekkür ederek birlikte mücadelenin 
önemine vurgu yaptı.

Birliğimize Bağlı Elektrik Mühendisleri Odası Diyarbakır 
Şubesi Yedek Yönetim Kurulu Üyesi Bişar Tutuş, 6 Aralık 
2016 tarihinde çalıştığı Yenişehir Belediyesi hizmet binasında 
darp edilerek gözaltına alınmış ve ardından tutuklanmıştır.

Herhangi bir gerekçe gösterilmeksizin ve evrensel hukuk 
kurallarına aykırı bir şekilde yapılan tutuklamadan derhal 
vazgeçilmelidir.

Ülkemizde OHAL’e dayanılarak ve terörle mücadele ge-
rekçe gösterilerek, tüm muhalif kesimlere yönelik bir cadı 
avı başlatılmıştır. Ülkemizi içinden çıkılmayacak karanlık 
bir girdaba sürükleyen bu hukuksuz uygulamalardan derhal 
vazgeçilmelidir.

Emin Koramaz
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

BİŞAR TUTUŞ SERBEST BIRAKILMADIR

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, Elektrik Mühendisleri Odası Diyarbakır Şubesi Yedek Yönetim Kurulu 
Üyesi Bişar Tutuş’un darp edilerek gözaltına alınması ve ardından tutuklanması üzerine 7 Aralık 2016 tarihinde bir basın 
açıklaması yaptı.
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Birliğimizde Yönetim Kurulu Üyeliği ve 40. Dönem Yönetim 
Kurulu II. Başkanlığı görevlerinde bulunmuş Harita ve 
Kadastro Mühendisi Nail Güler, 22 Kasım 2016 tarihli Resmi 
Gazete’de yayımlanan 677 sayılı KHK ile hiçbir gerekçe 
gösterilmeden kamu görevinden çıkarılmıştır.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı 
Ulaşım Planlama Müdürlüğü’nde çalışmakta iken 15 Temmuz 
darbe girişimi sonrası başlatılan cadı avında 1 Ağustos 2016 
tarihinde açığa alınan Nail Güler’in açığa alınma sürecinde 
657 Sayılı Devlet Memurları Yasası’nda öngörülen soruşturma 

TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu, TMMOB Yönetim 
Kurulu Üyeliği ve 40. Dönem Yönetim Kurulu II. Başkanlığı 
görevlerinde bulunmuş, Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 
İstanbul Şube Yönetim Kurulu yedek üyeliği ile İBB İşyeri tem-
silciliği görevini yürütmekte olan Nail Güler’in 677 sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname ile görevinden ihraç edilmesine ilişkin 
olarak 28 Kasım Pazartesi günü basın açıklaması düzenledi.

HKMO İstanbul Şube Başkanı Alişan Çardar, Tüm Bel-Sen 5 
Nolu Şube Başkanı Nazife Bayraktar Tosu ve TMMOB’ye bağlı 
Odaların İstanbul Şube Yöneticilerinin yer aldığı basın toplantı-
sında açıklama metnini İstanbul İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri 
Cevahir Efe Akçelik okudu.

HUKUKSUZ İHRAÇLAR SON BULSUN NAİL GÜLER 
DERHAL GÖREVİNE İADE EDİLSİN

İktidar, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından ilan ettiği OHAL ile 
hukuk tanımaz tavrıyla ülkeyi cehenneme götüren taşları Kanun 
Hükmünde Kararnamelerle örüyor. Darbe girişimini fırsata çeviren 
iktidarının aylardır sürdürdüğü cadı avında hedefin AKP’ye mu-
halefet eden ilerici halk kesimleri olduğunu yaşayarak görüyoruz. 
Son yayınlanan 677-678 sayılı kanun hükmünde kararnameler ile 
yaklaşık 16 bin kamu görevlisinin işine son verilmiş, yine birçok 

TMMOB İKİNCİ BAŞKANLARINDAN NAİL GÜLER GÖREVİNE 
DERHAL İADE EDİLMELİDİR

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, TMMOB İkinci Başkanlarından Nail Güler’in 677 sayılı KHK ile 
kamu görevinden ihraç edilmesi üzerine 24 Kasım 2016 tarihinde bir basın açıklaması yaptı.

aşamalarının hiçbirisi uygulanmamış ve 677 sayılı KHK ile 
kamu görevinden ihraç edilmiştir.

Darbelere ve dikta rejimlerine her dönem karşı duran 
TMMOB’nin ikinci başkanlığını yapmış Nail Güler’in hiçbir 
gerekçe gösterilmeden kamu görevinden çıkartılmasının 
takipçisi olacağımızın ve görevine iadesi için mücadelemizi 
sürdüreceğimizin bilinmesini istiyoruz.

Emin Koramaz
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

yayın organı kapatılmış, KHK içindeki düzenlemeler ile kamusal 
alan bir adım daha daraltılmıştır.

Bu süreçte meclis işlevini kaybetmiş, seçilmiş belediye başkan-
ları, milletvekilleri gözaltına alınmış, tutuklanmış, hukuk tüm 
temel hukuk normlarını ezip geçerek ayaklar altına alınmıştır. 
Yani OHAL olağanlaşırken hukuksuzluklar kanun hükmüne 
bağlanmıştır.

Çocukların maruz kaldığı istismarın, tacizin, tecavüzün meşrulaş-
tırılmak istendiği, temel eğitim haklarının kısıtlandığı; akademik, 
mesleki çalışmaların önünün kapatıldığı günler yaşıyoruz. Halkla-
rımız günden güne özgürlüklerini kaybediyor, temel insan hakları 
ayaklar altına alınıyor.

Peş peşe yayınlanan KHK’lar ile kamu çalışanlarının işlerinden 
edildiği, rektör seçimlerinin kaldırıldığı, akademisyenlerin üniver-
sitelerden atıldığı; muhalif TV kanallarının kapatılarak seslerinin 
kısılmaya çalışıldığı, gazetecilerin tutuklandığı; gazetelerin, ede-
biyat dergilerinin, çocuklar için daha iyi bir dünya yaratmak için 
çalışan derneklerin bile kapatıldığı ama çocuk istismarcısı gerici 
vakıfların desteklendiği bu dönemde Olağanüstü Hal bahane 
edilerek tüm bu yapılanlar meşruymuş gibi gösterilmek isteniyor.

TMMOB Yönetim Kurulu Üyeliği ve 40. Dönem Yönetim Kurulu 
II. Başkanlığı görevlerinde bulunmuş, Harita ve Kadastro Mühen-
disleri Odası İstanbul Şube Yönetim Kurulu üyeliği ile İBB İşyeri 
temsilciliği görevini yürütmekte olan Nail GÜLER de 01 Ağustos 
2016 tarihinde bu zihniyet tarafından açığa alınmış, hakkında 
Devlet Memurları Kanunu’nda yer alan soruşturma aşamalarının 
hiçbiri uygulanmadan 677 sayılı Kanun Hükmünde Kararname 
ile kamu görevinden ihraç edilmiştir.

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği ve bağlı 24 Odamız, 
Anayasa’nın 135. Maddesi ve 6235 sayılı TMMOB yasası kapsa-
mında faaliyet yürüten, kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluş-
ları tüzel kişiliğine sahiptir. Yasa tarafından tanımlanan amaç ve 
görevlerini; meslektaşlarımızın ve mesleğin haklarının korunması, 

İSTANBUL İKK: HUKUKSUZ İHRAÇLAR SON BULSUN 
NAİL GÜLER DERHAL GÖREVİNE İADE EDİLSİN
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geliştirilmesi, üyelerinin hak ve çıkarlarının korunması, çalışma 
alanlarının disipline edilmesi, geliştirilmesi yönünde uygulayan üye 
ve yöneticilerimiz, bu kapsamda mesleki-toplumsal sorumluluklar 
üstlenmektedir. Nail GÜLER de, TMMOB kurul ve komisyonlarda 
görev alan, meslek örgütümüzün ikinci başkanlığını yapmış üyele-
rimizden biridir. Sivil darbeyi sürdüren AKP Hükümeti açısından 
meslektaşımızın temel suçu demokrasiyi savunması özgürlükten, 
eşitlikten, adaletten, barıştan yana, yani evrensel insan hakların-
dan yana tavır almasıdır.

Darbelere ve dikta rejimlerine karşı duran Odalarımızın ve TM-
MOB’nin üyelerini de içine alan bu cadı avına bir an önce son 
verilmelidir. İşten ihraç edilen Nail GÜLER, vakit kaybetmeden 
görevine iade edilmelidir.

TMMOB İstanbul İl Koordinasyonu olarak, TMMOB’nin ikinci 
başkanlığı yapmış Nail GÜLER ile dayanışma içinde olduğumuz 
bildirir, hiçbir gerekçe gösterilmeden kamu görevinden çıkartılma-
sının takipçisi olacağımızın ve görevine iadesi için mücadelemizi 
sürdüreceğimizin bilinmesini isteriz.

İktidar 15 Temmuz darbe girişiminin ardından OHAL 
adı altında sivil darbeye yönelmiştir. İlan ettiği OHAL 
kapsamında çıkarılan KHK’ler ile yaşamın her alanına 
müdahale etmeye başlamıştır. Bu darbe girişimini fırsatçılığa 
çeviren AKP iktidarının aylardır sürdürdüğü cadı avında 
hedefin AKP ve Saray’a muhalefet eden tüm muhalefet 
katmanları olduğunu yaşayarak defalarca gördük. AKP 
hükümeti on binlerce kamu çalışanını görevden uzaklaştırıp, 
ihraç edip; yüzlercesini gözaltına alırken, kendisine muhalif 
olarak gördüğü tüm muhalefet güçleriyle hesaplaşmaya 
çalışmaktadır. OHAL darbesine sığınarak halkın iradesine 
el konulmuş, meclis işlevsiz hale getirilmiş, seçilmiş belediye 
başkanları ve milletvekilleri tutuklanmış, hukuk olağanüstü 
bir şekilde ayaklar altına alınmıştır. OHAL olağanlaşırken 
hukuksuzluklar kanun hükmüne bağlanmıştır.

Peş peşe yayınlanan KHK’ler ile kamu çalışanlarının işlerinden 
edildiği, rektör seçimlerinin kaldırıldığı, akademisyenlerin 
üniversitelerden atıldığı; muhalif TV kanallarının kapatılarak 
seslerinin kısılmaya çalışıldığı, gazetecilerin tutuklandığı; 
gazetelerin, edebiyat dergilerinin, çocuklar için daha iyi 
bir dünya yaratmak için çalışan derneklerin bile kapatıldığı 
ama çocuk istismarcısı gerici vakıfların desteklendiği bu 

dönemde Olağanüstü Hal bahane edilerek tüm bu yapılanlar 
meşruymuş gibi gösterilmek isteniyor.

Son olarak 29 Ekimde yayınlanan 675 sayılı Kanun Hükmünde 
Kararname’de yine binlerce kamu görevlisi sorgusuz, sualsiz 
olarak işlerinden çıkarıldı. 29 Ekim’de yayınlanan 675 
sayılı KHK ile kamu işyerlerinde mesleklerini icra ederken 
aynı zamanda demokratik sendikal mücadele yürütmeleri 
nedeniyle içlerinde TMMOB Maden Mühendisleri Odası 
Denetleme Kurulu üyesi Mehmet Erşat Akyazılı’nın da 
bulunduğu binlerce kamu çalışanı görevlerinden ihraç 
edilmiştir.

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği ve bağlı 24 Odamız, 
Anayasa’nın 135. Maddesi ve 6235 sayılı TMMOB yasası 
kapsamında faaliyet yürüten, kamu kurumu niteliğinde meslek 
kuruluşları tüzel kişiliğine sahiptir. Yasa tarafından tanımlanan 
amaç ve görevlerini; meslektaşlarımızın ve mesleğin 
haklarının korunması, geliştirilmesi, üyelerinin hak ve 
çıkarlarının korunması, çalışma alanlarının disipline edilmesi, 
geliştirilmesi yönünde uygulayan üye ve yöneticilerimiz, bu 
kapsamda mesleki-toplumsal sorumluluklar üstlenmektedir.

 Mehmet Erşat Akyazılı da bu kapsamda Maden Mühendisleri 
Odası’nda Denetleme Kurulu üyeliği yürütmektedir. Sivil 
darbeyi sürdüren AKP Hükümeti açısından meslektaşımızın 
temel suçu demokrasiyi savunması özgürlükten, eşitlikten,  
adaletten, barıştan yana, yani evrensel insan haklarından 
yana tavır almasıdır.

Darbelere ve dikta rejimlerine karşı duran Odalarımızın ve 
TMMOB’nin üyelerini de içine alan bu cadı avına biran 
önce son verilmelidir. İşten ihraç edilen Erşat Akyazılı, vakit 
kaybetmeden görevine iade edilmelidir.

TMMOB Ankara İl Koordinasyonu olarak Maden Mühendisi 
Erşat Akyazılı ile dayanışma içinde olduğumuz bildirir, 
ülkenin içinde bulunduğu bu karanlığa karşı tüm toplumsal 
muhalefet güçleriyle ve ilerici halk kesimleriyle birlikte omuz 
omuza mücadele etmekten vazgeçmeyeceğimizi kamuoyunun 
bilgisine sunarız.

ANKARA İKK: CADI AVINA SON VERİLSİN! 
ERŞAT AKYAZILI DERHAL GÖREVİNE İADE EDİLMELİDİR!

TMMOB Ankara İl Koordinasyon Kurulu, Maden Mühendisleri Odası Denetleme Kurulu Üyesi M. Erşat Akyazılı’nın 675 sayılı 
KHK ile memuriyetten ihraç edilmesi üzerine 17 Kasım 2016 tarihinde Maden Mühendisleri Odası’nda bir basın toplantısı düzenledi. 
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İktidar 15 Temmuz darbe girişiminin ardından 
ülkede OHAL adı altında yeni bir darbe yapmıştır. 
İlan ettiği OHAL ile İktidar hukuk tanımaz diktacı 
zihniyetiyle ülkeyi cehenneme götüren taşları 
Kanun Hükmünde Kararnamelerle örüyor. Darbe 
girişimini fırsatçılığa çeviren AKP iktidarının 
aylardır sürdürdüğü cadı avında hedefin AKP ve 
Saray’a muhalefet eden tüm muhalefet katmanları 
ve ilerici halk kesimleri olduğunu yaşayarak 
görüyoruz. Bugün yayınlanan 677-678 sayılı kanun 
hükmünde kararnameler ile yaklaşık 16 bin kamu 
görevlisinin işine son verilmiş, yine birçok yayın 
organı kapatılmış, KHK içindeki düzenlemeler ile 
kamusal alan bir adım daha daraltılmıştır.

AKP, sayısı on binleri aşan kamu çalışanını 
görevlerinden ihraç edip, binlercesini uzaklaştırmış, 
yine binlercesini gözaltına almıştır. Meclis işlevini 
kaybetmiş, seçilmiş belediye başkanları, OHAL 
darbesine sığınarak gözaltına alınmış, tutuklanmış, hukuk 
tüm temel hukuk normlarını ezip geçerek ayaklar altına 
alınmıştır. Yani OHAL olağanlaşırken hukuksuzluklar kanun 
hükmüne bağlanmıştır.

Çocukların maruz kaldığı istismarın, tacizin, tecavüzün 
meşrulaştırılmak istendiği, temel eğitim haklarının 
kısıtlandığı; akademik, mesleki çalışmaların önünün 
kapatıldığı günler yaşıyoruz. Halklarımız günden güne 
özgürlüklerini kaybediyor, temel insan hakları ayaklar altına 
alınıyor.

Peş peşe yayınlanan KHK’ler ile kamu çalışanlarının işlerinden 
edildiği, rektör seçimlerinin kaldırıldığı, akademisyenlerin 
üniversitelerden atıldığı; muhalif TV kanallarının kapatılarak 
seslerinin kısılmaya çalışıldığı, gazetecilerin tutuklandığı; 
gazetelerin, edebiyat dergilerinin, çocuklar için daha iyi 
bir dünya yaratmak için çalışan derneklerin bile kapatıldığı 
ama çocuk istismarcısı gerici vakıfların desteklendiği bu 
dönemde Olağanüstü Hal bahane edilerek tüm bu yapılanlar 
meşruymuş gibi gösterilmek isteniyor.

29 Ekimde yayınlanan 675 sayılı Kanun Hükmünde 
Kararname’de yine binlerce kamu görevlisi sorgusuz, 
sualsiz olarak işlerinden çıkarıldı. 675 sayılı KHK ile  kamu 
işyerlerinde mesleklerini icra ederken aynı zamanda iş yeri 
sendika temsilcisi olan ve demokratik  sendikal mücadele  
yürütmesi nedeniyle TMMOB Makina Mühendisleri 
Odası üyesi Özden Kaya  binlerce kamu çalışanı ile birlikte  
görevinden ihraç edilmiştir. Türk Mühendis ve Mimar 

Odaları Birliği ve bağlı 24 Odamız, Anayasa’nın 135. Maddesi 
ve 6235 sayılı TMMOB yasası kapsamında faaliyet yürüten, 
kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları tüzel kişiliğine 
sahiptir. Yasa tarafından tanımlanan amaç ve görevlerini; 
meslektaşlarımızın ve mesleğin haklarının korunması, 
geliştirilmesi, üyelerinin hak ve çıkarlarının korunması, 
çalışma alanlarının disipline edilmesi, geliştirilmesi yönünde 
uygulayan üye ve yöneticilerimiz, bu kapsamda mesleki-
toplumsal sorumluluklar üstlenmektedir. Özden Kaya’da, 
Makina Mühendisleri Odası’nda Kurul ve Komisyonlarda 
görev alan ve üyelerimizden biridir. Sivil darbeyi sürdüren 
AKP Hükümeti açısından meslektaşımızın temel suçu 
demokrasiyi savunması özgürlükten, eşitlikten,  adaletten, 
barıştan yana, yani evrensel insan haklarından yana tavır 
almasıdır

Darbelere ve dikta rejimlerine karşı duran Odalarımızın ve 
TMMOB’nin üyelerini de içine alan bu cadı avına biran 
önce son verilmelidir. İşten ihraç edilen Özden Kaya, vakit 
kaybetmeden görevine iade edilmelidir.

TMMOB Ankara İl Koordinasyonu olarak Makine 
Mühendisi Özden Kaya ile dayanışma içinde olduğumuz 
bildirir, ülkenin içinde bulunduğu bu karanlığa karşı tüm 
toplumsal muhalefet güçleriyle ve ilerici halk kesimleriyle 
birlikte omuz omuza mücadele etmekten vazgeçmeyeceğimizi 
kamuoyunun bilgisine sunarız.

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği
Ankara İl Koordinasyon Kurulu

ANKARA İKK: HUKUKSUZ İHRAÇLAR SON BULSUN ÖZDEN KAYA 
DERHAL GÖREVİNE İADE EDİLSİN

Ankara İl Koordinasyon Kurulu, 675 Sayılı KHK ile kamu görevinden ihraç edilen Makina Mühendisleri Odası üyesi 
Özden Kaya’yla dayanışma için 22 Kasım 2016 tarihinde Makina Mühendisleri Odası’nda bir basın toplantısı düzenledi.
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BASINA VE KAMUOYUNA

Sevgili basın emekçileri ve değerli arkadaşlar.

Bilindiği üzere 15 Temmuz darbe girişiminin ardından 
olağanüstü hal ilan edildi. Yapılan ilk icraatlardan birisi her 
zaman olduğu gibi Kamu çalışanlarının işinden ekmeğinden 
edilmesi oldu. Yayınlanan Kanun Hükmünde Kararnamelerle 
binlerce Kamu çalışanı ya ihraç edildi yada açığa alındı. 
Denizli il özelinde Belediyelerden 48 kişi memuriyetten ihraç 
edildi, sayısı tam bilinmemekle beraber 5-6 kişi de açıkta 
bekletilmektedir.

Bu açıkta bekletilenlerden birisi de 1991 yılından bu yana 
Denizli Belediyesinde Makine Mühendisi olarak çalışan, 
2014-2015 yıllarında TMMOB Denizli İl Koordinasyon 
Kurulu Sekreterliğini, halen Makine Mühendisleri Odası 
Denizli Şube Yönetim Kurulu Sekreterliğini, 1997 yılından 
bu yana da Tüm Bel - Sen Denizli Şube Başkanlığını yürüten 
Mehmet SARICA’dır.

Mehmet SARICA, işini meslek ahlakı ve disiplini çerçevesinde 
en iyi şekilde yapmasının yanında Sendikal haklar, emek, 
özgürlük, demokrasi ve insan hakları mücadelesinde hep 
ön saflarda yer almış bir arkadaşımızdır. Mehmet SARICA 
sendika şube başkanı olarak kamu çalışanlarının sendikanın 
üyesi olsun ya da olmasın hiçbir ayrım gözetmeksizin hukuk 
dışı ve keyfiyete dayalı haksızlığa uğrayan çalışanların yanında 
yer almıştır.

07.11.2016 tarihinde Büyükşehir Belediye Başkanlığı oluru 
ile arkadaşımıza yönelik yapılan bu haksız ve hukuk dışı açığa 
alma işlemi ve diğer ihraç ve açığa alma işlemleri ile ilgili talep 
etmemize rağmen bu güne kadar Büyükşehir Belediye Başkanı 

ile görüşme, bilgi alma kanallarını açma çabalarımız ne 
yazık ki başarısız olmuştur.

15 Temmuz Darbe girişiminin ardından olağanüstü hal 
kapsamında yayınlanan 667 sayılı Kanun Hükmünde 
Kararname ile başlayıp en son 22 Kasım 2016 tarihli 677 
sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerle sorgusuz sualsiz 
işten atılan ya da açığa alınan Kamu Çalışanlarının hukuk 
kuralları işletilerek suçsuz olanların bir an önce işlerine 
geri dönmelerinin sağlanması yaşanabilecek kişisel ve 
aile facialarının önlenmesi açısından hayati öneme sahip 
olduğu açıktır.

Değerli basın mensupları:

Zifiri karanlık bir dönemden geçiyoruz. Ülkemizin dört bir 
tarafı ateş çemberine dönmüş. Her gün kan ve gözyaşından 
yüreğimiz yanıyor. Bu yaşananların üstesinden gelmenin yolu 
bellidir. Bir an önce Olağanüstü hal kaldırılmalı, daha çok 
demokrasi ve daha çok özgürlükten yana, insan haklarına 
saygılı bir yönetim anlayışı bir an önce sağlanmalıdır. 
Bu güzelim vatanın her karış toprağında barış zaman 
kaybedilmeden egemen kılınmalıdır.

Bizim tarihimiz bu tür baskılara ve hukuksuzluklara karşı 
direnme tarihidir. Ve bu saldırılara karşı da TMMOB 
örgütlülüğü ve sendikalarımızla birlikte direneceğimizin, 
mücadele edeceğimizin bilinmesi gerekmektedir. Şimdi; daha 
fazla dayanışma, daha fazla kenetlenme, daha fazla mücadele 
etme zamanıdır.

Yetkililere bir kez daha sesleniyoruz hukuksuz ihraçlara ve 
açığa almalara bir an önce son verilmelidir. Tüm Bel-Sen 
Şube Başkanı ve Makine Mühendisleri Odası Denizli Şube 
Yönetim Kurulu Sekreteri Mehmet SARICA’nın bir an önce 
açığa alma işleminin iptal edilerek göreve iade edilmesi 
sağlanmalıdır.

İŞ GÜVENCEMİZDEN VE HAKLARIMIZDAN 
VAZGEÇMEYECEĞİZ

MÜCADELE VE DAYANIŞMAYLA 
BİZ KAZANACAĞIZ                                                       

TMMOB Denizli İl Koordinasyon Kurulu
KESK Denizli Şubeler Platformu

DENİZLİ İKK’DAN MEHMET SARICA İÇİN BASIN AÇIKLAMASI

TMMOB Denizli İl Koordinasyon Kurulu ve KESK Denizli Şubeler Platformu, 2014-2015 yıllarında TMMOB Denizli 
İl Koordinasyon Kurulu Sekreterliği görevi yapan ve halen Makina Mühendisleri Odası Denizli Şube Yönetim Kurulu 
Sekreterliğini, 1997 yılından bu yana da Tüm Bel - Sen Denizli Şube Başkanlığını yürüten Mehmet Sarıca’nın belediyedeki 
görevinden açığa alınması ve kamudaki görevden almalarla ilgili olarak 30 Kasım 2016 tarihinde bir basın toplantısı 
düzenledi.
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15 Temmuz’un ardından, “darbeyle hesaplaşma” adı altında 
yürütülen cadı avı devam ediyor. Son olarak 29 Ekim’de 
çıkarılan Kanun Hükmünde Kararname ile aralarında 
TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odası İstanbul Şube 
Yönetim Kurulu Üyesi Yrd. Doç. Dr. Savaş Karabulut’un 
da olduğu birçok akademisyen üniversiteden ihraç edildi, 
bilimin ve demokratik eğitimin beşiği olması gereken 
üniversitelerde rektörlük seçimleri kaldırıldı.

“Halka yönelik değil, devlete yönelik” söylemleriyle 
ilan edilen OHAL rejimi, temel hak ve özgürlüklerin 
ortadan kaldırıldığı, ifade özgürlüğünün yok sayıldığı, 
toplumun ilerici kesimlerine dönük saldırıların arttığı 
bir süreç haline dönüştürülmüştür. Darbe soruşturması 
adı altında medya organları kapatılarak gazeteciler 
tutuklanırken, bir yandan da akademiye yönelik hukuksuz 
uygulamalarla üniversiteler, YÖK’e verilen emirler 
doğrultusunda çağdaşlıktan uzak rektörler tarafından 
yeniden şekillendirilmeye çalışılmaktadır. Gerçekleştirilen 
saldırılarla, yıllardır eğitimin dinselleştirilmesine, 
ticarileştirilmesine, cinsiyetçi ve ayrımcı politikalara 
direnen, laik-bilimsel-demokratik ve anadilinde eğitimi 
savunan, emek, barış ve demokrasi mücadelesi yürüten 
akademisyenlerden intikam alırcasına hareket etmekte 

ve bu saldırıyla ülkenin ilerici güçlerine de gözdağı 
verilmektedir.

Savaşta, olağanüstü halde, sıkıyönetimde ihlal 
edilmemesi gereken temel insan haklarının hiçe 
sayılması, Türkiye’de düşman ve suçlu ayrımının 
ortadan kaldırıldığının da göstergesidir. AKP iktidarı, 
düne kadar birlikte hareket ettikleri Cemaat dışında, 
kendisi gibi düşünmeyen tüm kesimlere savaş 
açmıştır. Sınır ötesindeki savaş, sınır içerisinde de 
KHK’larla devam etmektedir: Özgür düşünceden 
yana akademisyenler, Cemaat bohçasına atılarak 
itibarsızlaştırılmaya çalışılmakta ve tasfiye edilmek 
istenmektedir.

Türkiye’nin aydınlık yüzü olan Akademisyenler, 
bugün darbe soruşturması ve terör suçlaması adı altında 
üniversitelerinden ihraç edilirken, “Ne istediler de 
vermedik!” diyenler, ülkenin kaynaklarını yıllarca Gülen’e 
peşkeş çekenler, hiçbir şekilde darbe girişimini hazırlayan 
süreçten sorumlu tutulmamaktadır. 

Terörle ilişkilendirilmesi gerekenler, bilimin ve aydınlığın 
teminatı olan akademisyenlerimiz değil, Suruç ve Ankara 
başta olmak üzere, son bir yılda gerçekleştirilen ve yüzlerce 
insanımızı kaybettiğimiz katliamlara göz yumanlardır.

OHAL kapsamında çıkarılan Kanun Hükmünde 
Kararnamelerle Türkiye’yi sonu olmayan bir karanlığın 
içine sürüklemeye çalışanlar bilmelidir ki; bu ülkenin 
tüm ilerici kesimleri gibi akademisyenler de susmayacak, 
üniversitelerin AKP’nin arka bahçesi haline getirilmesine 
izin vermeyeceklerdir. 

TMMOB İstanbul İl Koordinasyonu olarak, hukuksuz bir 
şekilde görevlerinden uzaklaştırılan Akademisyenlerin, 
aralarında yer alan üyemiz Yrd. Doç. Dr. Savaş Karabulut’un 
yanında olduğumuzu ve karanlığa karşı omuz omuza 
mücadele etmekten vazgeçmeyeceğimizi kamuoyunun 
bilgisine sunarız.

İSTANBUL İKK: AKADEMİ SUSTURULAMAZ, SAVAŞ HOCA YALNIZ DEĞİLDİR!

TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu, OHAL kapsamında 29 Ekim’de çıkarılan Kanun Hükmünde Kararname ile 
aralarında TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odası İstanbul Şube Yönetim Kurulu Üyesi Yrd. Doç. Dr. Savaş Karabulut’un 
da olduğu birçok akademisyenin üniversiteden ihraç edilmesine ilişkin 4 Kasım 2016 tarihinde JFMO İstanbul Şube 
binasında bir basın açıklaması yaptı.
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A d a n a ’ n ı n  A l a d a ğ 
i l ç e s i n d e  b u l u n a n 
Aladağ Tahsil Çağındaki 
Ta l e b e l e r e  Ya r d ı m 
Derneği Ortaöğretim 
Kız Öğrenci Yurdu’nda 
dün gece çıkan yangında 
çocuklarımızı kaybettik.

Öncelikle çocuklarını 
k a y b e d e n  a i l e l e r e 
b a ş s a ğ l ı ğ ı ,  y a r a l ı 
çocuklarımıza da acil şifa 
diliyoruz.

Bu facia bir kaza ya 
da kader değildir. Bu, 
dene t ims i z l i ğ in  yo l 
açtığı, sorumlusunun da 
siyasi iktidar olduğu bir 
cinayettir.

Yasa dışı tarikat-cemaat yurtlarının önünü açan, eğitim 
sistemini paralı hale getiren, yoksul ailelerin çocuklarını 
tarikatların, cemaatlerin kucağına iten AKP iktidarı, 
bu yurtları hiçbir koşulda denetlemeyerek bu katliamın 
hazırlayıcısı olmuştur.

Siyasi İktidar, faciadan sonra gerçeklerin ortaya çıkartılmasını 
engellemek için de çareyi her zaman olduğu gibi yayın yasağı 
ilan etmekte bulmuştur.

Olay yerine ulaşan TMMOB heyetinin ilk gözlemlerine göre 
yangın elektrik kontağından çıkmıştır.

Zemin + 2 kattan oluşan betonarme binanın zemin 
kaplamaları PVC malzemedendir ve bu da yangının 
büyümesine, çabuk yayılmasına ve zehirlenmelere yol 
açmıştır.

Görgü tanıklarının ifadelerine göre, yangın merdiveni 
kapısının kilitli olması nedeniyle çocukların kaçış imkânı 
olmamış, ölenlerin çoğu duman zehirlenmesi nedeniyle 
hayatını kaybetmiştir. Yaralanmaların büyük bir çoğunluğu 
ise kaçış amacıyla binadan atlamalardan kaynaklanmıştır.

Öncelikle ifade etmek isteriz ki; Okullar, sağlık tesisleri, 
yurtlar gibi insanların yoğun olarak bulunduğu binalar yangın 
algılama, uyarma, yangın söndürme vb. insan sağlığını ve can 
güvenliğini garanti altına alacak teçhizatlarla donatılmak 

zorundadır. Bu sistemlerin ulusal, uluslararası tekniğe uygun 
yapılmasının yanı sıra, yine uluslararası kabul görmüş teknik 
şartnameler ve yönetmelikler çerçevesinde sürekli olarak 
bakım ve periyodik kontrolleri gerçekleştirilmelidir.

Öte yandan, yangın çıktığında binadan hızla uzaklaşmayı 
sağlayacak kaçış yollarının ve sistemlerin açık, kullanılabilir 
durumda olması önemlidir. Yangın felaketlerinde sıklıkla 
yaşanan yangın merdiveninin kapalı tutulması, yangın 
tüplerinin boş olması veya yangın dolaplarının kilitli 
tutulması gibi ihmalkârlıklar can kayıplarının artmasına 
neden olmaktadır.

Çocuklarımızın, gençlerimizin kaldıkları yurtların büyük bir 
kısmı, Aladağ örneğinde olduğu gibi projelendirme ve imalat 
sırasında yurt olarak tasarlanmamış ve kullanım izni alırken 
de uygunluk kriterleri aranmamıştır. Aladağ bir ilk değildir 
ve bu zihniyetle devam edilirse son da olmayacaktır.

Adana’da yaşanan felaket denetimsizliğin, vurdumduymazlığın 
bir sonucudur. Özel ve kamuya ait tüm yurtlar acilen 
uygunluk kriterleri açısından denetlenmeli, amaca uygun 
olmayanlar işletme dışı bırakılmalı, eksiklikleri tespit edilen 
yurtların iyileştirme çalışmaları planlı bir şekilde ve süratle 
yerine getirilmelidir.

Emin Koramaz
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

ADANA ALADAĞ’DA KIZ ÖĞRENCİ YURDU YANGINI KAZA DEĞİL, SORUMLUSU 
SİYASİ İKTİDAR OLAN BİR CİNAYETTİR

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, Adana Aladağ’da kız öğrenci yurdunda meydana gelen yangın üzerine 
30 Kasım 2016 tarihinde bir basın açıklaması yaptı.
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Adana’nın Aladağ ilçesindeki yurt yangınında 11 çocuğumuzu 
ve bir yurt çalışanını kaybettik. Olayın acısı dahi yaşana-
mamışken peş peşe gelen çelişkili açıklamalar, sansürler ve 
nihayetinde yayın yasağıyla bir Yeni Türkiye klasiği daha 
izledik. Yetkililerin ve sorumluların ne bir bilirkişi raporu ne 
de bir araştırma dahi yapılmadan olayın münferitliğinden, 
kazaların olağanlığından bahsetmeye başlamaları akıl almaz 
bir sorumsuzluğun ifadesidir.

Çocuklarımızın katledilmesine sebep olan, yetkililerin açık-
ladığı ihmaller,  kazalar, teknik sorunlar gibi nedenlerin arka-
sındaki yıllardır karşı çıktığımız politik tercihlerdir. Bütün bu 
acılar ölümlere sevinecek kitleler yaratan, çocuklar üzerinden 
nesil tartışmaları yapan, tecavüzcüleri koruyan, kız çocuklarını 
küçük yaşta evlendirmek isteyen, yoksul çocukları ise cemaat 
yurtlarına teslim eden AKP iktidarının politikalarının trajik 
sonuçlarıdır.

Yasadışı biçimde çocukların konaklatıldığı bu binada, bir 
sorun gözlenmediği, denetim yetersizliği olmadığı yetkili 
ağızlar tarafından söylendi.  Yangın kapılarının arızalı olması, 
kaçak elektrik rölesinin bulunmaması, yapı malzemelerinin 
yangın dayanıklılık standartlarına uygun olmaması, havalan-
dırmanın yangında çıkan dumanı tahliye etmekte yetersiz 
kalması, kaçış yollarının kapalı olması, önleyici önlemlerin 
alınmaması gibi temel sorunlar yapılmayan denetimlerle üzeri 
örtülü bırakılmıştır.

Ülkemizde çocuklar giderek hızla artan biçimde illegal 
yurtlarda istismara, tacize ve tecavüze maruz kalmakta ya 
da yine buralarda ölüme teslim edilmektedirler. Geçtiğimiz 
yıllarda Konya’da yine Süleymancılar Tarikatı’na ait illegal bir 
yurt binasının çökmesi sonucu onlarca çocuğumuz hayatını 
kaybetmiş, dün Ensar Vakfı’nın kaçak yurdunda çocuklarımız 
tecavüze uğramıştı.

Devlet, bizleri yoksullukla, çaresizlikle terbiye edip, çocukla-
rımızı tarikatlara, cemaatlere mecbur bırakıyor. Özel Öğrenci 
Yurtları Yönetmeliği açıktır, ilköğretim düzeyinde hiçbir çocuk 
yurtlarda kalamaz, hiçbir kişi veya tüzel kişi ilköğretim ve 
öncesi çağdaki öğrenciler için yurt açamaz. Özellikle çocuk 
yaşlardaki eğitim, ailelerin yanında sürdürülmelidir, devlet bu 
hakkı tüm vatandaşlarına teslim etmelidir.

Ülkemizde insan yaşamına dönük tüm ihmaller, yetkililer tara-
fından olağan karşılanıyor. Tüm aksaklıklar açıkça bilinmesine 
rağmen hepsinin üzeri örtülüyor. Tarikatlarla, cemaatlerle 
kol kola yol yürüyerek, insanca yaşam için tüm umutlarımız 

çöpe atan AKP iktidarı tüm günahlarının bedelini bizlere ve 
çocuklarımıza ödetiyor.

Bu büyük acıların sonrasında iktidarın aklına ilk gelen şeyin 
yayın yasağı olması da kabul etmediğimiz bu politik yaklaşımın 
hatalar zincirine halkın haber alma hakkını engelleyen, yasak-
ları çoğaltan yaklaşımının sınırlarını göstermesi bakımından 
ibret vericidir.

Artık tuz bile koktu! Ülkemizde yaşanan hiçbir kaza, ülkenin 
yönetim biçiminden, ülkenin iktidar güçlerinden bağımsız 
gerçekleşmemektedir. Madenlerde, inşaatlarda işçiler; evle-
rinde, sokaklarda, otobüslerde kadınlar; tarikatların yasadışı 
yurtlarında, cemaat evlerinde çocuklarımız ölüyor! Yetkililer 
ise bu yaşananların hiçbirinde ihmal olmadığını söylüyor.

AKP’nin kendi dindar neslini yetiştirmesi için kaç can daha 
toprak altına girecek, kaç çocuk tacize ve tecavüze uğrayacak, 
kaç kadın öldürülecek, kaç insanın daha hayatları karartılacak?

Bu facianın yaşandığı günden bu zamana, bağımsız medya 
kuruluşları dışında hiçbir yayın organı durumun vahametini 
ortaya koyamıyor! Emekten, demokrasiden ve barıştan yana 
olan medya organları ise sırf gerçekleri söyledikleri için kapa-
tılmak isteniyor.

Bizler çocuklarımızın onurlu geleceği için, yaşam hakkımız 
için direnmeye, doğruları söylemeye ve çocuklarımıza sahip 
çıkmaya devam edeceğiz!

Ne çocuklarımızı, ne okullarımızı, ne emeğimizi, ne yarınlarımı-
zı kirli düzeninize, kanlı iktidarınıza, karanlık hırslarınıza teslim 
etmeyeceğiz. Laikliğin, eşitliğin, özgürlüğün ve çocukların 
ülkesini hep beraber kuracağız.

ÇOCUKLARIMIZIN YAŞAMLARINI TARİKATLARA CEMAATLERE TESLİM 
ETMEYECEĞİZ!

DİSK Ankara Bölge Temsilciliği, KESK Ankara Şubeler Platformu, TMMOB Ankara İl Koordinasyon Kurulu ve Ankara 
Tabip Odası, Adana Aladağ’da yaşanan katliamı protesto etmek için 1 Aralık Perşembe günü Yüksel Caddesi’nde bir basın 
açıklaması yaptı.

Açıklama TMMOB Ankara İKK Sekreteri Özgür Topçu tarafından okundu. Kitlesel basın açıklamasına, TMMOB Yönetim 
Kurulu Başkanı Emin Koramaz, TMMOB ve Odaların Yönetim Kurulu üyeleri de katıldı.
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Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Adana 
İl Koordinasyon Kurulu (İKK) Sekreteri Ali Kuzu, Adana 
Aladağ’da meydana gelen kız öğrenci yurdu yangınının kaza 
değil, sorumluları belli olan bir cinayet olduğunu vurguladı.

Kuzu, Adana’nın Aladağ ilçesinde bulunan ‘Aladağ Tahsil 
Çağındaki Talebelere Yardım Derneği Ortaöğretim Kız 
Öğrenci Yurdu’nda çıkan yangında 11 çocuk ve bir bakıcının 
hayatını kaybetmesi nedeniyle TMMOB’ye bağlı odaların 
Adana şube başkanları ve İKK Yürütme Kurulu üyeleriyle 2 
Aralık 2016 tarihinde bir basın toplantısı düzenledi.

İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) Adana Şubesi’nde 
düzenlenen toplantıda konuşan Kuzu, “Öncelikle çocuklarını 
kaybeden ailelere başsağlığı, yaralı çocuklarımıza da acil 
şifa diliyoruz. Bu facia bir kaza ya da kader değildir. Bu, 
denetimsizliğin yol açtığı, sorumlusu belli olan bir cinayettir” 
dedi.

BASIN AÇIKLAMASI

Adana Aladağ’da meydana gelen kız öğrenci yurdu yangını 
kaza değil, sorumluları belli olan bir cinayettir. Aladağ 
ilçesinde bulunan ‘Aladağ Tahsil Çağındaki Talebelere 
Yardım Derneği Ortaöğretim Kız Öğrenci Yurdu’nda önceki 
gece çıkan yangında 11 çocuk ve bir bakıcının hayatını 
kaybetmesi nedeniyle öncelikle çocukları yaşamını yitiren 
ailelere başsağlığı, yaralı çocuklarımıza da acil şifalar diliyoruz.

Basına yansıyan bilirkişi ön inceleme raporuna göre; 
bina yapısı itibariyle yapı işleri yönetmeliklerine uygun 
yapılmamış ve binanın içyapısı itibariyle yangının hızlı bir 
şekilde yayılmasına müsait olduğu anlaşılmıştır. Yurtta çıkan 
yangının elektrik panosundan kaynaklandığı anlaşılmıştır. 
Binanın elektrik sisteminde herhangi bir elektrik kaçağı 
olması durumunda binanın elektriğini kesecek ‘Kaçak Akım 
Röle’sinin olmadığı belirlenmiştir. Binanın birinci katındaki 
yangın merdiveni kapısının plastik yapıya sahip PVC şeklinde 
olduğu, bu yangın merdiveninin kapı kollarının bulunmadığı, 

yangın kapısının dışa doğru açılır şekilde yapıldığı ancak 
kapı kolları olmadığından ve açılamadığından buradan çıkıp 
kurtulan kimsenin olmadığı belirlenmiştir. Can kayıplarının 
da yangın merdivenleri önünde yaşandığı açıklanmıştır.  

Yangının elektrik sayacından çıktığı ya da elektrik kontağı 
olduğu yönünde açıklamalar yapılmıştır ancak yangının 
nedeninden daha önemli olan gerekli önlemlerin alınmamış 
olmasıdır. Elektrik kontağı önlenemez bir felaket kaynağı 
değildir. Elektronik algılama ve söndürme sistemleriyle önle-
nebilen bir felakettir. Çıkış sebebi ne olursa olsun, günümüz 
teknolojisi yangın felaketlerinin önlenmesine ve büyümesine 
engel olacak olanaklara sahiptir ancak ülkedeki uygulamalar, 
denetim eksikliği ve yetersiz mevzuat düzenlemeleri yangın-
ların katliamlara dönüşmesine yol açmaktadır.

Öte yandan, yangın çıktığında binadan hızla uzaklaşmayı 
sağlayacak kaçış yollarının ve sistemlerin açık, kullanılabilir 
durumda olması önemlidir. Yangın felaketlerinde sıklıkla yaşanan 
yangın merdiveninin kapalı tutulması, yangın tüplerinin boş ol-
ması veya yangın dolaplarının kilitli tutulması gibi ihmalkârlıklar 
can kayıplarının artmasına neden olmaktadır. Çocuklarımızın, 
gençlerimizin kaldıkları yurtların büyük bir kısmı, Aladağ örne-
ğinde olduğu gibi projelendirme ve imalat sırasında yurt olarak 
tasarlanmamış ve kullanım izni alırken de uygunluk kriterleri 
aranmamıştır.

Öğrencilerin eğitimi ve barınmaları için yapılması gerekeni 
yapmayan, sorumluluğunu yerine getirmeyen devlet, küçücük 
çocukları barınma yeri bulamadıkları için dini vakıf ve cemaat-
lerin inisiyatifine bırakmıştır. Eğitimde bu denli zafiyet taşıyan 
uygulamasıyla bu yaşanan olayın temel sorumlusu bu durumu 
yaratanlarındır. Bu ülkenin çocuklarını dini vakıf ve cemaat 
yurtlarına, cemaat evlerine mahkum edenler sadece bu yangının 
değil çocukların yaşadığı tüm sorunların, tüm kayıpların, tüm 
acıların suçlusudur.

Aladağ bir ilk değildir ve bu zihniyetle devam edilirse son da 
olmayacaktır. Adana’da yaşanan felaket denetimsizliğin, vurdum-
duymazlığın bir sonucudur. Özel ve kamuya ait tüm yurtlar acilen 
uygunluk kriterleri açısından denetlenmeli, amaca uygun olma-
yanlar işletme dışı bırakılmalı, eksiklikleri tespit edilen yurtların 
iyileştirme çalışmaları planlı bir şekilde ve süratle yerine getiril-
melidir. Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliğin 
kapsamının genişletilmesi ve periyodik kontrollerin yapılabilmesi, 
kontrolleri için gerekli mevzuat değişikliklerinin acilen yapılması 
gerekmektedir. Büyükşehir yasasının uygulamaya başlanmasın-
dan sonra itfaiye kullanımı ile ilgili taşralarda, köylerde ilçelerde 
meydana gelen yangın güvenliği zafiyeti giderilmelidir. 

TMMOB Bağlı odaların Adana bileşenleri de inceleme yapmak 
üzere olay yerine gitmiş ve TMMOB heyetinin teknik inceleme-
leri devam etmektedir.  TMMOB olarak, çocuklarını kaybeden 
acılı ailelere, Adana’ya ve tüm Türkiye’ye başsağlığı, yaralı 
öğrencilere de acil şifalar dileriz.

ADANA İKK: “ALADAĞ FACİASININ SORUMLULARI BELLİDİR”
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Atatürk Orman Çiftliği’nin talanına karşı yürütülen mücadele 
sürecinde, AOÇ Koruma Amaçlı Nazım İmar Planına dava 
açan, Çevre Mühendisleri Odası, Mimarlar Odası Ankara Şubesi, 
Peyzaj Mimarları Odası, Şehir Plancıları Odası Ankara Şubesi 
ve Ziraat Mühendisleri Odası başkanlarına “Melih Gökçek’e 
iftira ettikleri” gerekçesiyle dava açılması üzerine 2 Aralık 2016 
tarihinde TMMOB’de bir basın toplantısı düzenlendi.
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz’ın yaptığı 
basın açıklamasına, Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı 
Tezcan Karakuş Candan, Peyzaj Mimarları Odası Başkanı 
Ayşegül Oruçkaptan, Şehir Plancıları Odası Ankara Şube Başkanı 
Emre Sevim, Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Özden Güngör 
katıldı.
Basın açıklaması sonrası görüşlerini ifade eden Oda başkanları da 
mücadeleyi sürdürmek konusundaki kararlılıklarını dile getirdi.

İFTİRA DEĞİL, GERÇEK
ANKARA’YA SAHİP ÇIKMAYA DEVAM EDECEĞİZ
Atatürk Orman Çiftliği’nin talanına karşı yürütülen mücadele 
sürecinde, AOÇ Koruma Amaçlı Nazım İmar Planına dava açan, 
Çevre Mühendisleri Odası, Mimarlar Odası Ankara Şubesi, 
Peyzaj Mimarları Odası, Şehir Plancıları Odası Ankara Şubesi ve 
Ziraat Mühendisleri Odası başkanlarımıza “Melih Gökçek’e iftira 
ettikleri” gerekçesiyle dava açılmıştır.
Atatürk Orman Çiftliği kuruluşundan bugüne birçok saldırıya 
maruz kalmış bu saldırılar neticesinde hem niteliğinden hem 
de niceliğinden önemli kayıplar vermiştir. Fakat özellikle 2006 
yılında AOÇ Kuruluş Kanunu’nda gerçekleşen değişiklikle birlikte 
AOÇ üzerinde plan yetkisinin Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne 
verilmesi sonrasında bu saldırılar (Kaçak Saray, Ankapark, Ankara 
Bulvarı vb.) yoğunlaşmış ve gelinen noktada artık bütüncül ve 
kuruluş amacına hizmet eden bir Atatürk Orman Çiftliği’nden 
söz etmek zorlaşmıştır.
TMMOB’ye bağlı meslek odaları her zaman olduğu gibi bilimin 
ve tekniğin ışığında, Atatürk’ün şartlı bağışı ile halka emanet 
ettiği Atatürk Orman Çiftliği’nin talanına karşı da mücadele 
yürütmüşler, Koruma Amaçlı Nazım İmar Planına açılan dava 
süreçleri ile birlikte, AOÇ’de hukuka aykırı olarak yapılan Kaçak 
Saray, Ankapark, yol ve kavşaklarla ilgili yargı kararlarının 
uygulanmasını da takip etmişlerdir.
Söz konusu iftira davasının açılmasına neden olan Ankapark ile 
ilgili süreç çok açıktır.

Atatürk Orman Çiftliği alanı, Ankara Kültür ve Tabiat Varlıklarını 
Koruma Bölge Kurulu’nun 02.06.1992 tarih 2436 sayılı kararıyla 
“Doğal ve Tarihi Sit Alanı” olarak ilan edilmiştir.
Aynı kurulun 07.05.1998 tarih 5742 sayılı kararıyla Atatürk 
Orman Çiftliği alanı “1. Derece Doğal ve Tarihi Sit” olarak 
belirlenmiştir.
Bu alan 09.09.2012 tarihli 28406 sayılı Resmi Gazete’de 
yayımlanan Bakanlar Kurulu’nun 30.07.2012 tarih 2012/3547 
sayılı kararıyla “Yenileme Alanı” olarak ilan edilmiş, söz konusu 
alana 08.07.2013 tarihli, 28711 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 
24.06.2013 tarih 2013/5037 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla ilave 
yapılmıştır.
Bu alanın “Yenileme Alanı” olarak kabul edilmesine ve ilave 
alan ilanına ilişkin Bakanlar Kurulu kararlarının iptali istemiyle 
Danıştay Ondördüncü Dairesinde açtığımız davalar üzerine, 
yaptırılan bilirkişi incelemesi sonucu; 10.07.2014 tarihli, 
E:2012/10367 ve E:2013/7039 sayılı kararlarla; Bakanlar Kurulu 
kararlarının yürütmesi durdurulmuştur.  
5 Meslek Odamız yargının verdiği bu kararın uygulanması için 
gerekli uyarılarda bulunmuş, yargı kararını uygulamayan, Ankara 
Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, İmar ve Şehircilik 
Daire Başkanı Ömer Faruk Erciyes, Fen İşleri Daire Başkanı 
Vedat Üçpınar hakkında suç duyurusunda bulunarak hukuksuz 
uygulamalarını kamuoyuna açıklamışlardır. Bu hukuksuzluğu 
açıklamak 5 Oda başkanın asli ve anayasal görevidir.
Atatürk’ün şartlı bağışından bugüne kadar Atatürk Orman 
Çiftliği’nin toprak varlığının %40’nın kaybedilmiş olması talanın 
açıkça itirafıdır.
Meslek Odası başkanlarımız, asılsız iftira ile ilgili olarak bundan 
tam 2 yıl 20 gün önce Cumhuriyet Savcılığına ifade vermiş ve yargı 
kararlarını Savcılığa sunmuşlardır. Dosya 2 yıl 20 gün açık kaldıktan 
sonra her ne olduysa Çevre Mühendisleri Odası Başkanımız Baran 
Bozoğlu, Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanımız Tezcan Karakuş 
Candan, Peyzaj Mimarları Odası Başkanımız Ayşegül Oruçkaptan, 
Şehir Plancıları Odası Ankara Şube Başkanımız Emre Sevim, 
Ziraat Mühendisleri Odası Başkanımız Özden Güngör hakkında 
Melih Gökçek’e iftiradan dava açılmış olup, bir yıldan 4 yıla kadar 
hapis, kamu hizmetlerinden men, seçme seçilme hakkından men 
cezası istenmektedir.
Türk Dil Kurumu’na göre iftira; “bir kimseye kasıtlı ve asılsız suç 
yükleme”dir. Melih Gökçek’in Ankapark ile ilgili yargı kararlarına 
rağmen talan sürecine devam etmesi iftira değil gerçektir.
Cumhuriyet Savcılığı’nın görevi hukuku korumaktır. Yapılması 
gereken gerçekleri kamuoyuyla paylaşan meslek odası yöneticilerine 
dava açmak değil, yargı kararlarına uymamakta ısrar eden Gökçek 
hakkında takibat yapmaktır.
Bugün gelinen noktada; mesleki, bilimsel ve teknik bilgimiz 
ışığında yürüttüğümüz hukuki süreç “iftira” olarak adlandırılacaksa 
bu suçu işlemeye devam edeceğimizi, Atatürk Orman Çiftliği’nde 
gerçekleşen yağma sürecini tekrar tekrar ifşa edeceğimizi bir kez 
daha duyuruyoruz.
Ankara’yı parsel parsel satanlar hesap vermeden bu mücadele 
bitmeyecektir.

İFTİRA DEĞİL GERÇEK... ANKARA’YA SAHİP ÇIKMAYA DEVAM EDECEĞİZ
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2017 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu, TBMM’de kabul edildi. 
Toplumsal gereksinimleri karşılama niteliğinden yoksun bütçe, 
başkanlık sistemine geçişin de göstergesi oldu.
Bütçede, bir kişinin yönetimindeki Cumhurbaşkanlığına 648 
milyon 488 bin TL ayrılırken, yasama organı TBMM’ye ayrılan 
tutarın 981 milyon 589 bin TL olması düşündürücüdür ve fiili 
durumun ilanı olarak değerlendirilebilir. 
Ülkemiz hızla başkanlık sistemine çekilirken, yaratılan savaş 
atmosferiyle bütçedeki kaynaklar da iktidarın ideolojik-siyasi 
tahkimat alanlarına ayrılmaktadır. Kalkınmadan, yatırımdan, 
sanayi üretimini artırmaktan uzak bütçe, toplumsal gereksinimleri 
karşılama niteliğinden yoksundur.
2017 Bütçesi, kamu mali yönetimi, maliye politikası, mali disiplin, 
bütçe disiplini olarak da adlandırılan alanlar ve Meclise ait olan 
bütçe yapma hakkı, denetim, öngörülebilirlik vb. açılardan önemli 
sorunlar barındırmaktadır.
Bütçeyi genel olarak değerlendirdiğimizde, birbiriyle bağlantılı 
sekiz başlık altında özetlemek olanaklıdır.
Kamu maliyesi denetimden muaf
İlk olarak, merkezi yönetim bütçeleri ve dolayısıyla kamu 
harcamaları, kamuoyunun bildiği üzere, son yıllarda Sayıştay 
denetiminden fiilen muaf tutulmaktadır. İktidar, kamu idaresi 
üzerinde kuvvetler ayırımına dayalı olarak yapılması gereken 
Sayıştay mali denetimini ve bunun hukuki sonuçlarını hukuk 
tanımaz otorite kullanımı yoluyla bertaraf etmiştir.
Meclisin bütçe hakkının ihlali
İkinci husus, 16.11.2016 tarihinde Kamu Malî Yönetimi 
Kanunu’nda yapılan değişiklikler arasında, kamu idarelerinin 
merkezi yönetim bütçesi içinde bağıtlanan bütçeleri arasında 
ödenek aktarmalarına yönelik yeni düzenlemeler yapılarak 
önemli kısıtlamaların kaldırılmış olmasıdır. Böylece yedek ödenek, 
tamamlayıcı ödenek, ödenek üstü harcamalar olarak tanımlanan 
ek harcamalar; doğal afet vb. olağan dışı durumlar, öngörülemeyen 
gereksinimler ve yasama meclisine başvuru yoluyla ek ödenek veya 
bütçe sağlanması yolu dışına çıkılarak temin edilecektir. Kısaca, 
ödenek artırım limitleri büyütülmüş, kamu idarelerine Meclis 
görüşü ve onayına başvurmadan harcama yapma ve aralarında 
ödenek/bütçe aktarma olanağı tanınmıştır. Bu uygulama ile 
Meclise ait bütçe hakkı, öngörülebilirlik ve denetim normları 
ihlal edilmiş olmaktadır.
KOİ’lere aktarılacak kaynaklar bütçe dışı
Üçüncü konu, Kamu-Özel İşbirliği (KOİ) kapsamında işletme 
ve kullanım hakkı verilen büyük/mega projelere yönelik kredi/
finans, satış, talep, alım, ödeme, teşvik vb. hususların Hazine 
güvencesine bağlanması ve bu harcamaların merkezi yönetim 
bütçesine yansımamasıdır. Hazine garantisi, söz konusu büyük 
projelerin tüm mali yükümlülüklerini kapsamaktadır. Ayrıca 

talep garantisi tutarları, ilgili kamu kuruluşlarının mali tablolarına 
yansımamaktadır. Burada yeni ve büyük bir bütçe açığı alanı 
oluşmakta fakat merkezi yönetim bütçesine yansımamakta, 
dolayısıyla kamu kaynaklarını kapsayan gerçek büyük açık 
gizlenmiş olmaktadır. KOİ kapsamındaki 198 projeden işletmede 
olan 164 projenin sözleşme büyüklüğünün 43,3 milyar dolar; 
yapımına devam edilen 34 Yap-İşlet-Devret ve Yap-Kirala 
projelerinin sözleşme büyüklüğünün 72,1 milyar dolar; Üçüncü 
Havaalanı, Gebze-İzmir Otoyolu, Avrasya Tüneli-Kuzey Marmara 
Otoyolu ve Üçüncü Köprü ile Sağlık Kampuslarından oluşan 
dört büyük projeninse 33,9 milyar dolar sözleşme büyüklüğüne 
sahip oldukları ve sözleşmelerin ABD Doları üzerinden yapılmış 
olması ile döviz kurundaki sürekli artışın oluşturduğu sorunlar 
birlikte düşünüldüğünde, konunun vahim boyutları daha iyi 
anlaşılmaktadır.
Varlık Fonu: “Paralel bütçe”, “paralel hazine” ve fonlardan 
KOİ’lere kaynak aktarımı
Bütçe ile bağlantılı dördüncü önemli konu, bugüne kadarki en 
büyük ve en denetimsiz, büyük ölçekte bütçe dışı fon sistemine 
ve devletin şirketleşmesine geçişin, Hazine ve Merkez Bankası 
yanında finans ve sermaye piyasalarında yer alacak olan Türkiye 
Varlık Fonu AŞ’nin oluşumudur. Cari fazlası, bütçe fazlaları olan 
ülkeler için anlamlı olan bu fonun Türkiye’deki yapılanışı oldukça 
sorunludur. Daha önce Hazine ve bütçeye aktarılan özelleştirme 
gelirlerini, Özelleştirme İdaresinin nakit fazlalarını, kamunun 
gereksinim fazlası gelir, kaynak ve varlıklarını bünyesine katacak; 
İşsizlik Sigortası Fonu, Savunma Sanayi Fonu gibi fonları alt fonlar 
haline getirip yönetecek; devlet borçlanmasını artıracak, iç ve dış 
sermaye ve finans piyasalarından sağlanacak finansmanı büyük 
ölçekli KOİ yatırımlarına kaynak olarak aktaracak, sermayeye 
sınırsız teşvik verecek; kamunun “genel yönetim” şeması içinde yer 
almayacak ve birçok vergiden muaf olan bu şirket, bütçe disiplini, 
Meclis ve Sayıştay denetimi dışında olacaktır.  
Bütçe dengesizliği/açıkları
Gelirlerinin 598 milyar TL, giderlerinin 645,1 milyar TL olacağı 
öngörülen 2017 yılı bütçesinin 46,9 milyar TL açık vereceği, faiz 
giderlerinin bütçenin yüzde 9’u olan 57,5 milyar TL’ye ulaşacağı 
da şimdiden öngörülmüş durumda.
Bütçe açıklarını dolaylı vergi artışları ile frenlemeye çalışan 
iktidarın bu uygulaması da açık sorununu gizleyememektedir. 
Nihayetinde 2015 yılında 23,5 milyar TL olan bütçe açığı 2016 
geçici tahmininde yüzde 46,9 artışla 34,6 milyar TL’ye çıkmıştır. 
Bütçe açığının 2017 yılı tahmini 46,9, 2018 için 44,3, 2019 için 
40,1 milyar TL olacağı da daha şimdiden öngörülmüş durumdadır.
Vergi gelirleri sürekli artırılıyor
2016 yılı geçici tahminlerinde 497,8 milyar TL olan vergi gelirleri 
2017 yılı tahmini öngörüsünde yüzde 13,4 artarak 564,7 milyar 
TL’ye ulaşmıştır. Gelirlerinin 598 milyar TL öngörüldüğü 2017 

2017 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ TOPLUMSAL GEREKSİNİMLERİ 
KARŞILAMA NİTELİĞİNDEN YOKSUNDUR

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, 2017 Bütçe Kanunu’nun TBMM’de kabul edilmesi üzerine 19 
Aralık 2016 tarihinde bir basın açıklaması yaptı.
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yılı bütçesinin vergi gelirlerinin yüzde 70’i halkın bütününden 
toplanan dolaylı vergilerden, yüzde 30’u da esasen çalışanlardan 
alınan gelir ve kazanç vergisinden sağlanacaktır. Bütün vergi 
gelirlerinde yüzde 13’ün üzerinde artış söz konusudur.
Bütçede sanayi ve yatırım yok
Üretimde gerilemenin süreklilik kazandığı, sanayi borçlarının 
toplam varlıklar içindeki payının yüzde 60’ı geçtiği, imalat 
sanayiinde 100 dolarlık üretim için 80 dolarlık ithalat yapıldığı, 
sanayinin milli gelir içindeki payının yüzde 15 seviyesine indiği, 
sanayisizleşmenin görünür bir olgu olduğu ülkemiz bütçesinde 
yatırımların yok seviyesinde olması hazin bir durum olsa gerektir. 
Zira tasarruf oranının 2002’den günümüze milli gelir içindeki 
payının yüzde 22’den 13,5’e indiği ve bunun ancak yüzde 2,7’sinin 
kamuya ait olduğu ülkemiz bütçesinde sanayi ve yatırımların 
tuttuğu yer oldukça trajiktir. 2017 yılı merkezi yönetim bütçesinde 
kamu sabit sermaye yatırımları yalnızca 122 milyon 304 bin TL 
olarak öngörülmüştür, yüzde oranı da (% 0,019) on binde 19’dur. 
KOBİ’leri geliştirme ve desteklemeye ise bütçe içinden yalnızca 
1,3 milyar TL (yüzde 2) ayrılması öngörülmüştür.
Bütçe gelirlerinin önemli kısmı iktidarın ideolojik-siyasi 
tahkimat alanlarına ayrılıyor
Hazine Müsteşarlığı ve Maliye Bakanlığı hariç, Enerji ve Tabii 
Kaynaklar, Bilim Sanayi ve Teknoloji, Çevre ve Şehircilik, 
Ekonomi, Gıda Tarım ve Hayvancılık, Gümrük ve Ticaret, 
Kalkınma, Orman ve Su İşleri, Ulaştırma gibi sosyoekonomik 
yapıyla doğrudan bağlantılı Bakanlıklara 2017 yılı bütçesinin yüzde 
11,7’si (75,5 milyar TL) ayrılmaktadır.
İktidarın ideolojik, kültürel, sosyal politikalarını doğrudan yansıtan 
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Diyanet İşleri Bakanlığı, 
Gençlik ve Spor, Milli Eğitim, Kültür ve Turizm Bakanlıklarına 

ayrılan oran ise yüzde 20,4’tür (131,3 milyar TL).
MİT, MGK, MSB, İçişleri Bakanlığı, Jandarma, Emniyet, Sahil 
Güvenlik, Kamu Düzeni Müsteşarlığı toplamına ayrılan oran da 
yüzde 11,2’dir (72,1 milyar TL).
Sağlık Bakanlığı, Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu ve Türkiye 
Halk Sağlığı Kurumu’na ayrılan payın toplamı da yüzde 5’tir (31,9 
milyar TL).
Ancak genel bütçeli idarelere ayrılan miktarların tamamının ilgili 
kuruluşun doğrudan ilgili hizmetlerine ayrıldığı düşünülmemelidir. 
Zira bu idareler için öngörülen tutarlara; personel, sosyal 
güvenlik, mal ve hizmet alımları, cari transferler, sermaye gideri, 
sermaye transferi, borç gibi giderleri de dâhildir. Örneğin MEB’in 
85 milyar TL tutarındaki bütçesinin 67,4 milyar TL’si (yüzde 
79,3’ü); sağlıkla ilgili üç kurumun da 31,9 milyar TL tutarındaki 
toplam bütçelerinin 20,1 milyar TL’si (yüzde 63’ü), personel ve 
sosyal güvenlik giderlerine ayrılmıştır. Mal ve hizmet alımları, 
cari transferler, sermaye gideri, sermaye transferi, borç giderleri 
ve özelleştirmelere yönelik harcamalar da düşünüldüğünde 
hem eğitim ve sağlıkta hem de diğer bütün alanlarda ilgili 
toplumsal hizmetlere ayrılan gerçek tutarların oldukça az olduğu 
anlaşılmaktadır.
Tüm bu tespitler ışığında, 2017 yılı bütçesinin halk için, toplumsal 
gereksinimler için, sanayileşme, kalkınma, toplumsal refah 
gereksinimlerini karşılamak için yapılmadığını belirtmek isteriz. 
Denetim dışı, kamu mali yönetimini altüst eden, bütçe açıklarını 
sürdüren, ekonomik-sosyal kriz ögelerine yenilerini ekleyen ve 
iktidarın ideolojik-siyasal tahkimat giderlerini karşılamaya yönelik 
bir bütçe ile karşı karşıyayız.
Emin Koramaz 
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

10 Ekim Ankara Tren Garı Katliamının davası 7 Kasım Pazartesi 
günü görülmeye başlandı. 11 Kasım Cuma gününe kadar sürecek 
duruşmanın ilk gününde, katliamda hayatını kaybedenlerin 
aileleri, katliam mağdurları, emek-meslek örgütleri ve demokratik 
kitle örgütleri temsilcileri ile Türkiye’nin dört bir yanından gelen 
yüzlerce kişi Ankara Adliyesi önünde buluştu.
Dava öncesi Adliye önünde yapılan basın açıklaması hayatını 
kaybedenlerin anısına saygı duruşu ile başladı. DİSK, KESK, 
TMMOB, TTB ve 10 Ekim Barış ve Dayanışma Derneği adına 
açıklama yapan Dernek Başkanı Mehtap Sakinci Coşgun 
“Hepimiz cumhuriyet tarihinin en büyük yargılamasında 
müştekiler olarak, olayın tanıkları olarak, mağdurları olarak 
buradayız. Biz adalete sahip çıktığımız zaman, ancak o zaman bir 
şeyler değişecek. Biz bu işin peşini bırakmıyoruz dediğimiz zaman 
bir şeyleri değiştireceğiz. Belki büyük bir adalet gelmeyecek ama 
bir şeylerin seyri değişecek” dedi.
Kurumlar adına konuşan KESK Eş Başkanı Lami Özgen de, 
“Bu yüzleşme sürecinin ortak bir ruh, ortak bir duruş, ortak bir 
mücadeleyle yürümesi için disiplinle devam edeceğiz. İçeride 
de bizi zorlayacaklar, dışarıda da. Bizi korkutarak ve öldürerek 
susturmaya, sindirmeye çalıştılar. Susmadık, korkmadık, biat 

10 EKİM ANKARA KATLİAMI DAVASININ İLK DURUŞMASI YAPILDI
etmedik. 101 canımızı unutmadık, unutturmuyoruz. Sizinle 
hesaplaşma sürecimizi muhakkak kazanacağız” diye konuştu.
Lami Özgen’in konuşmasının ardından aileler, yaralılar ve kurum 
temsilcileri “Katil IŞİD, katil AKP” sloganlarıyla içeri girdi. Girişte 
ailelerin taşıdığı fotoğraflara polis izin vermedi. 
Duruşma  sanık ifadelerinin alınmasıyla 11 Kasım 2016 Cuma 
gününe kadar devam etti. 
10 Ekim davasının ikinci duruşması 6-11 Şubat 2017 tarihlerinde 
yapılacak.
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DİSK, KESK, TMMOB ve TTB başkanlarından oluşan 
heyet, Siirt Şirvan Maden köyünde bakır maden ocağında 
meydana gelen facia sonrası bölgeye giderek incelemelerde 
bulundu.

DİSK Genel Başkanı Kani Beko, KESK Eş Başkanı Lami 
Özgen, TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, 
TTB Merkez Konseyi Başkanı Raşit Tükel, TMMOB 
Yönetim Kurulu II. Başkanı Züber Akgöl, TMMOB Maden 
Mühendisleri Odası Başkanı Ayhan Yüksel, MMO Yönetim 
Kurulu Üyesi ve TMMOB İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği 
Çalışma Grubu Başkanı Bedri Tekin, TMMOB bölge İKK’ları 
temsilcileri ve diğer örgüt temsilcilerinden oluşan heyet, 
23 Kasım 2016 tarihinde facianın olduğu maden ocağında 
incelemelerde ve temaslarda bulundu.

DİSK, KESK, TMMOB, TTB HEYETİ ŞİRVAN’DA

ŞİRVAN MADEN FACİASI ÖN İNCELEME 
RAPORU

(9 Aralık 2016)

Siirt’in Şirvan ilçesine bağlı Madenköy’de açık işletme yönte-
mi ile işletilen bakır madeninde, 17.11.2016 tarihinde mey-
dana gelen basamak kayması sonucu 16 işçi yaklaşık 1,2-1,5 
milyon ton malzemenin altında kalarak yaşamını yitirmiştir. 
Facia sonrası yapılan arama çalışmaları yetersiz kalmış, ma-
den işçilerinin bedenlerine günlerce ulaşılamamıştır. Halen 
2 işçi toprak altındadır. Öncelikle yaşamını yitiren maden 
emekçilerinin yakınlarına baş sağlığı diliyoruz.

Faciadan sonrası 23 Kasım 2016 tarihinde Türkiye Devrimci 
İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), Kamu Emekçileri 
Sendikaları Konfederasyonu (KESK), Türk Mühendis ve 
Mimar Odaları Birliği (TMMOB) ve Türk Tabipleri Birliği’nin 
(TTB) oluşturduğu heyet, facia bölgesine giderek yerinde 
incelemelerde bulunmuştur.

2004 yılında yapılan özelleştirme ile söz konusu maden, Ciner 
Grubu bünyesinde faaliyet gösteren Park Elektrik Üretim 
Madencilik Sanayi ve Ticaret AŞ’ne devredilmiştir. 2006 yılı 
Haziran ayında bakır cevheri zenginleştirme tesisinin devreye 
alınmasıyla üretim faaliyetlerine başlanılan, halen açık işletme 
yöntemi ile bakır cevheri üretilen ve vardiya usulü çalışılan 
işletmede, 800’ün üzerinde işçi çalışmakta olup, faaliyetler 
dört ayrı taşeron firma eliyle yürütülmektedir.

Yapılan ön incelemede, işletmede 25 Temmuz 2016 tarihin-
de benzer bir kaymanın daha meydana geldiği ve bu olayda 
can kaybı yaşanmadığı, ancak iş makineleri ve kamyonların 
göçük altında kaldığı öğrenilmiştir. Ülkemizdeki iş kazaları, 
can kayıpları olmadığında genellikle gizli kalmaktadır. Olası 
daha büyük felaketlerin önlenmesine yönelik çalışmaların 
yapılabilmesi için iş cinayetlerinin ve kazaların sadece can 
kaybı veya yaralanmalar olması halinde değil, her hâlükâr-
da meydana gelişi ve nedenleriyle birlikte ilgili kurumlara 
bildirilmesi önemli ve gereklidir. Ülkemizde ise özelleştirme 
uygulamaları ve taşeronluk sistemi nedeniyle işçi sağlığı ve 

DİSK-KESK-TMMOB-TTB “ŞİRVAN MADEN KAZASI ÖN İNCELEME RAPORU” AÇIKLANDI
DİSK, KESK, TMMOB ve TTB başkanları Siirt’in Şirvan ilçesine bağlı Madenköy’de açık işletme yöntemi ile işletilen 
bakır madeninde, 17 Kasım 2016 tarihinde meydana gelen ve 16 kişinin yaşamını yitirdiği faciayla ilgili olarak bölgede 
yapılan inceleme sonrası oluşturulan ön inceleme raporunu kamuoyuyla paylaştı.

TMMOB’de 9 Aralık 2016 tarihinde düzenlenen basın toplantısına DİSK Genel Başkanı Kani Beko, KESK Eş Başkanı 
Lami Özgen, TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz ve TTB Merkez Konseyi Başkanı Raşit Tükel katıldı.

DİSK, KESK, TMMOB ve TTB heyetinin 23 Kasım 2016 tarihinde facia bölgesinde yaptığı incelemeler sonrası oluşturulan 
raporu TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz sundu. Koramaz, bilirkişi raporunun incelenmesi sonrası daha 
kapsamlı bir raporun da hazırlanacağını ifade etti.



25 
Kasım - Aralık 2016/Sayı 171
birlik haberleri

iş güvenliği alanında önleyici faaliyetlere gerekli önem verilme-
mekte ve çalışanlar hayatlarını  iş cinayetlerinde kaybetmektedir.

Sahada yapılan gözlemlerde, maden sahasında alttan üste doğru 
bazalt, yeşil renkli kiltaşı ve kireçtaşı birimleri tespit edilmiştir. 
Sahada çok eski tarihlerde, maden sahası işletmeye açılmadan 
önce bir heyelan meydana geldiği gözlemlenmiş, bu heyelanın 
en üstteki zayıf birimlerde oluştuğu tespit edilmiştir.

Faciaya neden olan kaymanın, saha üzerinde bulunan eski heyelan 
içerisindeki birimlere doğru yapılan genişleme kazıları sonucu 
meydana geldiği; yapılan genişleme kazılarının zayıf birimlerde 
basamak açmak amacıyla yapıldığı, ancak bu kazıların bölgedeki 
dengeyi bozduğu tespit edilmiştir. Bozulan denge nedeniyle, çalış-
ma basamaklarının üzerinde oluşan çatlakların kopması nedeniyle 
kaymanın yaşandığı gözlenmiştir. Bu olay, zayıf zeminde kontrolsüz 
ve hızlı yapılan genişleme çalışmaları nedeniyle meydana gelmiştir. 
Hızlı ve yeterli etüt yapılmayan çalışma biçimi, özel sektör için 
yüksek kâr anlamına gelmekte ve tüm faaliyetler bu eğilimle 
gerçekleştirilmektedir.

Heyetin yaptığı bilgi alışverişinde; olay bölgesinin üst kesimle-
rinde ve kaymanın gerçekleştiği bölgede denetimlerde rahatça 
görülebilecek, kaymanın habercisi olan çatlakların gözlemlen-
diği bilgisine ulaşılmıştır. Ocak içerisinde, kayma öncesi oluşan 
çatlakların kil ile doldurulduğu ve meydana gelen çatlakların 
önemsenmediği öğrenilmiştir. Bu bilgiler, şirket tarafından yapı-
lan gözlem ve denetimlerin doğruluğu ve niteliği hakkında soru 
işaretleri oluşturmuştur.

Facia bölgesinde çıplak gözle dahi büyük sorunlar olduğu göz-
lemlenebilmektedir. Uzmanlık alanlarımıza yönelik yaptığımız 
gözlemler ve incelemeler sonucu, bu facianın büyük ve önemli 
ihmaller nedeniyle meydana geldiği kesindir. Emniyet tedbirleri 
gerektiği gibi alınmamış, basamakların açıları ve yükseklikleri 
doğru belirlenmemiş, üretim hızını artırmak için işçilerin hayatı 
tehlikeye atılmıştır.

İşveren yetkilileri ve ilgili bakanlıklar yaşanan facianın öngö-
rülmeyen doğal etkenlere bağlı olduğu algısını yaratmaya çalış-
maktadır. Bu ön gözlem aşamasında dahi, kazanın kamuoyuna 
sunulduğu gibi doğal afet olmadığını söylemek mümkündür. Ocak 
içerisinde yapılan hareket izleme çalışmalarında, altı dakikada bir 
ölçüm alındığı söylenmektedir. Eğer zeminde hareket tespit edile-
memişse ya ölçüm aleti arızalıdır ya da alınan ölçümler doğru de-
ğerlendirilmemiştir. Çünkü işletmede yapılan görüşmelerde kaza 
öncesinde ocakta ve yakın çevresinde çıplak gözle dahi rahatça 
görülebilen çatlak oluşumlarının gerçekleştiği bilgisi alınmıştır.

Yapılan gözlem ve alınan bilgiler ışığında acilen cevaplanması 
gereken sorular bulunmaktadır:

1. İlk çatlak oluşumları ne zaman gözlenmiştir?

2. Hareket izleme ölçüm aleti kalibre edilmekte midir?

3.  Gözlenen çatlak oluşumları için ne tür önlemler alınmıştır?

4.   Çatlak oluşumlarının gözlenmesi sonrasında deneyimli bir 
ekip tarafından şev stabilitesi (duraylılığı) çalışmaları yapılmış/
yaptırılmış mıdır?

5. Eğer bu çalışmalar yapılmışsa,

a)  Eski heyelan malzemesinin varlığı saptanmış mıdır?

i.     Eski heyelan malzemesi tespit edilmiş ise bu malzeme için-
de oluşturulacak işletme basamaklarının şev açıları, basamak 
yükseklikleri ve basamak genişlikleri için neler önerilmiştir?

ii. Bu tür zayıf malzemelerde ilk çalışmalara eski heyelandan 
oluşan zayıf malzemenin topuğundan değil üst kotlardan 
başlanması gerektiği önerilmiş midir?

b) Olası kayma mekanizmaları incelenmiş midir?

i.   Kaymanın sadece heyelan malzemesinin içinde mi olduğu 
ve/veya kayma olayında alttaki yeşil kil taşının da bir rolü olup 
olmadığı araştırılmış mıdır?

6. Bilimsel ve teknik veriler toplanmadan, yapılan ölçümler ve 
arazi gözlemleri uzman gözüyle değerlendirilmeden madende 
çalışma yapılmasına neden izin verilmiştir?

7. Daha önce yer altı işletme yöntemi ile çalışan sonra açık 
işletmeye dönüştürülen ocağın işletme projesi uygun mudur?

8. Eğer uygun ise projeye uygun çalışılmakta mıdır?

9. Hazırlanan ÇED raporunda; yer altı suyu, yağış miktarı, 
kayaç yapısı, topoğrafik durum vb. gibi parametreler dikkate 
alınmış mıdır?

10. Temmuz ayındaki basamak kaymasında zemin hareketle-
rini (kayma, çatlak)  ölçen cihaz raporları detaylı incelenmiş 
midir?

11. İncelendi ise buna uygun tedbirler alınmış mıdır?

12. Olay günü saat 16.00’da zemin hareketlerini ölçen cihazın 
uyarı verdiği doğru mudur?

13. Doğru ise olayın olduğu saat 20.30’a kadar ne gibi ön-
lemler alınmıştır?

14. Ocakta en son ne zaman müfettiş denetimi yapılmıştır. 
Denetim raporlarında bu durumlar belirtilmiş midir?

15. Olayın gerçek sorumluları araştırılacak mıdır, yoksa geçmiş 
olaylarda yaşandığı gibi mühendisler günah keçisi ilan edilerek 
bu olay da kapatılacak mıdır?

Yıllardır uygulanan ve AKP hükümetleri eliyle daha da 
yaygınlaştırılan özelleştirme, taşeronlaşma, rodövans vb. gibi 
yöntemler; kamu madenciliğini küçültmüş, kamu kurum ve 
kuruluşlarında uzun yıllar sonucu elde edilmiş olan madencilik 
bilgi ve deneyim birikimini  dağıtmıştır. Üretimin kapsamlı 
birikim ve deneyime sahip olan kurum ve kuruluşlar yerine 
teknik ve alt yapı olarak yetersiz, deneyim ve uzmanlaşmanın 
olmadığı taşeron firmalara bırakılması, buna ek olarak kamu-
sal denetimin de yeterli ve etkin bir biçimde yapılamaması ve 
kâr öncelikli uygulamalar sektördeki iş cinayetlerinin giderek 
artmasına neden olmaktadır.

Yaşananlar bize açıkça göstermektedir ki; Soma, Ermenek, 
Çöllolar, Zonguldak ve benzer diğer toplu cinayetlerin nede-
ni, özelleştirmeye bağlı hizmet alımı ve/veya taşeronlaştırma 
uygulamalarıdır.
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Facianın sorumluğunun, diğer facialarda ve iş cinayetlerinde 
olduğu gibi çalışan birkaç mühendise yıkılması doğru değildir. 
Yaşanan faciada; işletmenin sorumluluğu kadar, Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanlığı (ETKB), Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ba-
kanlığı (ÇSGB) dolayısı ile siyasi iktidarın sorumluluğu vardır.

Bu kazaların önlenebilmesi için sektör, sendika, üniver-
site, meslek odalarının görüşleri doğrultusunda bir ulusal 
madencilik politikası oluşturulmalı; madencilik hizmetleri 
mühendislik bilim ve tekniğine uygun olarak planlanmalı ve 
bu planlamalara uygun üretim yapılmalıdır.

Diğer yandan, Soma ve Ermenek maden facialarındaki 
kurtarma faaliyetleri sırasında yaşanılan organizasyon ve 
koordinasyon sorunları bu faciada da gözlenmiştir. Kurtarma 
faaliyetlerinin sağlıklı yürütülememesinin en önemli nedeni, 
kadrosunda yeterli sayıda ve uzman mühendis bulunmayan 
AFAD’dır. Adı Afet ve Acil Durum Yönetimi olan bir ku-
rum maden kazalarındaki kurtarma operasyonlarında yetkin 
ve yeterli olamamaktadır. AFAD bu anlamda hızla yeniden 
yapılandırılmalıdır.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanlığı’nın kendi denetim elemanları tarafından 
yaptırmaları gereken denetimin güçlendirilmesi gerekirken, 
çıkarılan yönetmeliklerle bu alan özelleştirilmekte ve ticari-
leştirilmektedir. Denetim işinin piyasalaşması ve özel sektöre 
devredilmesi de iş cinayetlerinin artmasının bir nedenidir. Bu 
durum, AKP iktidarının yeni liberal ekonomi politikalarının 
açık ve net bir sonucudur. Mücadele edilmesi gereken, çalışma 
yaşamında bu politikalar ve  tüm uygulamalarıdır.

İşçi sağlığı ve iş güvenliği konusunda atılacak her adım köklü 
ve bütünlüklü bir mücadeleyi gerektirmektedir. İşçi sağlığı ve 
iş güvenliğinin temel amacı, işyerinde çalışan tüm işçilerin 
hiçbir koşulda kazaya uğramayacağı bir ortamın yaratılmasını 
ve kazaya neden olabilecek tüm koşulların iş ortamından 
bertaraf edilmesini sağlamaktır. Türkiye’de işçi sağlığı ve iş 
güvenliği sisteminin yaşama geçirilmesi için oluşturulmuş 
olan mevzuat, sistemsel sorunları çözecek yeterlilikte ve 
nitelikte değildir. 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 
ile işverene sağlanan sağlık ve güvenlik hizmetlerini ortak 
sağlık ve güvenlik birimi (OSGB) adı verilen şirketlerden satın 
alabilme hakkı, özünde işçi sağlığı ve güvenliği sisteminin de 
taşeronlaştırılması demektir.

Ölümlere, yaralanmalara ve maddi kayıplara neden olan 
kazaların, faciaların ve meslek hastalıklarının önlenebilmesi 
amacıyla, gerekli olan düzenleme, araştırma ve geliştirme 
programlarının doğru şekilde yapılandırılabilmesi için, ilgili 
bakanlıkların, madencilik kurum ve kuruluşlarının, üniver-
sitelerin, sendikaların ve madencilik sektörünün, bilgi ve 
birikimini bünyesinde taşıyan Ulusal İşçi Sağlığı ve Güvenliği 
Kurumu kurulmalıdır.

DİSK, KESK, TMMOB ve TTB insani gerekleri sağlayan 
bir çalışma yaşamı oluşturulması için yasal düzenlemelerde 
yapılacak iyileştirme ve önleme çalışmalarında aktif olarak yer 
almaya devam edecek; iş cinayetlerinin önlenmesi için, büyük 
maddi zararların önüne geçilmesi için, özel şirketlerin değil 
kamu yararının gözetilmesi için, sürdürdüğü mücadelesine 
devam edecektir.

DİSK Ankara Bölge Temsilciliği, KESK Ankara Şubeler 
Platformu, TMMOB Ankara İl Koordinasyon Kurulu 
ve Ankara Tabip Odası Siirt’in Şirvan ilçesindeki bakır 
madeninde yaşanan iş cinayetine ilişkin olarak 22 Kasım 
Salı günü Madenci Anıtı önünde bir basın açıklaması yaptı.

Açıklamada, madenlerdeki denetimsizliğe ve önlemlerinin 
yetersizliğine ilişkin her uyarının “ülkenin kalkınmasını 

istemeyen ihanet şebekeler’” diye yaftalandığı belirtildi ve bu 
tavrın sonuçlarının 2015 yılında 1730 işçinin, 2016’nın ilk 6 
ayında ise en az 1600 işçinin hayatına mal olduğu vurgulandı.

Basın açıklamasını okuyan Genel -İş Ankara 1 Nolu Şube 
Başkanı Turhan Kütükbaş, Siirt’in Şirvan ilçesinde şev 
kaymasında toprak altında kalan 6 işçinin yaşamını yitirdiğini, 
10 işçiye ise hala ulaşılamadığını hatırlattı. Ciner grubu 
tarafından işletilen Madenköy bakır madeninde birçok 
taşeron firmanın üretim yaptığını kaydeden Kütükbaş, 
Temmuz ayında da aynı madende şev kayması olduğuna 
dikkat çekti. “Bölgenin yapısı gereği sekmenlerin daha 
düşük tutulması kademelerin daha kısa aralıklarda olması 
gerekmektedir” diyen Kütükbaş, Şirvan madeninde 
gerçekleşen katliamın asıl sebebinin iddia edildiği gibi yağış 
ve heyelan değil, üretimin kurallara göre yapılmaması ve 
denetimsizlik olduğunu dile getirdi.  Yetkililerin göçük 
veya heyelan demelerinin sebebinin yaşanan olayı doğal 
afet olarak göstermek olduğunu vurgulayan Kütükbaş, 
“Maden Mühendisleri Odası’nın da belirttiği gibi burada 
projenin dışına çıkılarak üretim hızlandırılmış şev açılarına 
uyulmamıştır” dedi.

DİSK-KESK-TMMOB-TTB:  “SOMA, ERMENEK, ŞİRVAN. KAZA DEĞİL KATLİAM”
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KAZA DEĞİL CİNAYET,
KADER DEĞİL KATLİAM!

Siirt Şirvan’a bağlı Maden köyündeki bakır madeni ocağında 
17 Kasım akşamı saat 20.30’da meydana gelen şev kaymasında 
16 işçi göçük altında kaldı. Arama kurtarma çalışmalarında 8 
işçinin cansız bedeni toprak altından çıkarıldı, 8 işçi ile ilgili 
arama kurtarma faaliyeti ise devam ediyor.

İş cinayetleri konusunda sicili bozuk olan Ciner Grubuna 
ait Park Elektrik’in taşeron şirketi Anıtlar İnşaat’ın maden 
sahasındaki çalışması sırasında, binlerce ton toprak ve 
kaya parçasının yamaçtan koparak sahaya akması sonucu 
işçiler iş makineleriyle birlikte toprak yığını altında kaldı. İş 
cinayetinin ardından televizyonlara konuşan Park Elektrik 
yönetimi, henüz hiçbir inceleme yapılmamışken işçi sağlığı 
ve iş güvenliği tedbirleri konusunda kusurlarının olmadığı 
beyanını verilmişlerdir. 

Kazalar Geliyorum Diyor Denetimden Sorumlu Bakan-
lıklar İzliyor! 

Hatırlanacağı üzere 6 Şubat ve 11 Şubat 2011 tarihlerinde 
Maraş Elbistan da yine Ciner grubuna ait Park Elektrik Üretim 
Madencilik Sanayi ve Ticaret AŞ’nin işlettiği  Cellolar kömür 
sahasında da benzeri bir şev kayması meydana gelmiş ve 11 
madenci toprak altında kalmıştı. 9 madencinin bedeni hala 
toprak altında çıkartılmayı beklemektedir.

Yine Ciner Grubuna ait Şırnak’taki başka bir ocakta da Şir-
van’daki gibi şev kayması sonucu işçiler yaşamını yitirmişti. 
Şirvan’da ise 2016 Temmuz ayında da benzeri bir şev kayması 
meydana gelmiş ve herhangi bir can kaybı olmamıştı.

Şirvan’da ki maden işçileri toprak altındayken iki gün önce 
Zonguldak Kilimli ’de madende yaşanan iş cinayetinde bir 
maden işçisi daha hayatını kaybetti. Bütün uyarılara rağmen 
patronların aşırı kar hırsı madencilerin canını almaya devam 
ediyor.

Kader, Fıtrat, Doğa Olayı Değil Katliam! 

Açık işletme yöntemi ile çalışılan bir maden ocağında güvenli 
çalışma için en önemli parametrelerden birisi Şev/Basamak 
eğimi ve yüksekliğidir. Ocağın jeolojik analizleri sonrası 
elde edilen verilere göre uygun şev açısı ve yükseklikleri 
belirlenerek buna uygun güvenli işletme projeleri ile çalış-
malar yapılmalıdır. Katliam sonrası bölgeye giden heyetlere 
madencilerin ve göçük altında kalanların ailelerinin verdiği 
bilgiler; göçüğün olduğu bölgede şev kayması öncesi 80 cm  

büyüklüğünde çatlaklar olduğu, bu konuda yaptıkları uyarılara 
kulak verilmediğidir.

Maden Ocaklarında yapılan tüm çalışmalar, işletme proje-
leri Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel 
Müdürlüğü tarafından onaylanmakta ve mevzuat gereği bu 
çalışmaların projelere uygun yapılıp yapılmadığı Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanlığı tarafından denetlenmesi gerekmektedir. 

Kaza sonrası Şirvan’a giderek açıklamalarda bulunan Enerji 
ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat ALBAYRAK  “Göçük doğa 
şartlarından meydana geldi, bizim yapabileceğimiz bir şey 
yok, Allah’ın takdiridir” diyerek daha önce Karadon ve Soma 
katliamlarında Recep Tayyip Erdoğan’ın izlediği yolu izleyerek, 
şirketin ve Bakanlığın ihmallerini örtbas etmeye çalışmıştır.

Bizler biliyoruz ki temel mühendislik çalışmaları ve yukarıda 
verilen bilgiler ile bu kazalar önlenebilir. Anlaşılan o ki yine 
patronların aşırı kar hırsı ve kamu adına denetim yapmakla 
yükümlü hükümetin işini yapmadığı gerçeğiyle karşı karşıyayız.  

İSİG meclisinin verdiği raporlara göre, son 14 yılda en az 
18 bin 67 işçi iş cinayetlerinde yaşamını yitirmiş, 73 bin 500 
işçi ise iş göremez hale gelmiştir. 2016 yılının ilk 10 ayında iş 
cinayetlerinde yaşamını yitiren işçi sayısı 1596’dır. Türkiye iş 
cinayetlerinde Avrupa birincisidir. Madencilik sektörü, toplu 
iş cinayetlerinin yaşandığı ve inşaat iş kolundan sonra ülke-
mizde en fazla iş cinayetinin gerçekleştiği ikinci sektördür. Bu 
tablo AKP hükümetinin İşçi sağlığı ve iş güvenliği tedbirleri 
konusunda ‘kader ve fıtrat’ anlayışının bir sonucudur. 

Artık böyle gidemez!

Bir an önce işçilerin kar hırsına kurban edildiği koşullara son 
verilmeli; Daha önce Karadon, Elbistan, Soma ve son olarak 
Şirvan’da da görüldüğü gibi iş kazaların en büyük nedenle-
rinden biri olan taşeronlaşma uygulamaları ivedilikle iptal 
edilmeli, özelleştirmeler durdurulmalıdır.

Ucuz üretim için ucuz işgücüne dayalı çalışma kolaycılığından 
vazgeçilmelidir.

Denetimin özelleştirilip ticarileştirildiği mevzuat derhal de-
ğiştirilmelidir.

Ağır iş kolunda faaliyet yürüten bütün işletmeler kamu de-
netiminin yanı sıra bağımsız kurumlar, sendikalar ve meslek 
odalarının denetimine açılmalıdır.

Kazada yaşamını yitiren tüm maden emekçilerini bir kez daha 
saygıyla anıyor, ailelerine başsağlığı diliyoruz.

DİSK-KESK-TMMOB-TTB İSTANBUL BİRİMLERİ ŞİRVAN MADEN FACİASINI 
PROTESTO ETTİ

Siirt Şirvan’daki madenci katliamını ve iş cinayetlerini protesto etmek için DİSK İstanbul Bölge Temsilciliği, KESK İstanbul 
Şubeler Platformu, TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu ve TTB İstanbul Tabip Odası tarafından 24 Kasım Perşembe 
günü Galatasaray Meydanı’nda bir basın açıklaması düzenlendi.
“Soma, Ermenek, Şirvan Kaza Değil Katliam!”, “Susma Haykır, Taşerona Hayır!”, “İşçiler Ölüyor, Hükümet Bakıyor!” slo-
ganlarının atıldığı eylemde, basın açıklamasını TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Cevahir Efe Akçelik okudu.
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Birliğimizin ve bağlı Odalarımızın gerek Adalet Komisyonuna 
bizzat katılıp sözlü olarak gerekse yazılı olarak sunduğu 
görüşleri dikkate alınmaksızın hazırlanarak TBMM’ne 
sunulan Bilirkişilik Kanun Tasarısı, 02-03 Kasım 2016 
tarihlerinde TBMM Genel Kurulunda görüşülerek kabul 
edilmiştir. Halen Cumhurbaşkanının önünde duran, 
imzalanıp Resmi Gazete’de yayımlanması ile uygulanmasına 
başlanacak olan Kanun, bir dizi olumsuzluklar içermektedir. 
Şöyle ki;

Bilirkişilik Hizmetleri siyasi iradenin şemsiyesi altına 
girecektir.

Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde 
oluşturulan Bilirkişilik Daire Başkanlığı’na, Bilirkişilik 
alanında  uzmanlıkları tespit etmek, etik ilkeleri belirlemek, 
temel eğitimin usul ve esaslarını belirlemek, özel hukuk 
tüzel kişilerinin ve bu tüzel kişilik bünyesinde bilirkişi olarak 
çalışacak kişilerin taşıması gereken nitelikleri belirlemek, 
gibi görevlerin yanı sıra bilirkişilerin denetimine ve 
performansına ilişkin usul ve esasları belirlemek ve 
bilirkişilik listesi ve sicilini tutmak görevleri de verilmiştir. 
Sicil ve performans denetimi gibi iki kritik konuda karar 
verici mevkiin Bakanlık olması, bilirkişilerin boynuna 
bir ilmek geçirmek ile eş anlamlıdır. Zira Bakanlık elinde 
bulundurduğu bu güç ile istediği/istemediği bilirkişileri 
tasnifleyebilecektir.

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

Bilirkişi tanımında;  “Çözümü uzmanlığı, özel veya teknik bilgiyi 
gerektiren hallerde oy ve görüşünü sözlü veya yazılı olarak vermesi 
için başvurulan gerçek veya “özel hukuk tüzel kişisi’’ denilerek 

bilirkişilik alanının ileride bu amaçla kurulacak şirketlere 
teslim edilmesinin yolu açılmıştır.

Her ne kadar tüzel kişilikte(şirkette) çalışan kişilere bilirkişi 
olma ve listede yer    alma şartı getirilmiş ise de, bu uygulama 
ile, özel ve teknik bilgiye dayalı aydınlatma ve bilgilendirme 
yükümlülüğünü bizzat yerine getirme mecburiyeti bulunan 
ve bu yüzden başkasına devredilemeyecek bir kamu görevi 
yapmakta olan bilirkişilerin, görevlerini bağımsız olarak 
yerine getirmeleri mümkün olmayacak, bilirkişilik hizmeti 
ticarileşecektir.

Halen bilirkişilik yapmakta olan üyelerimiz yok 
sayılmaktadır.

Yasaya göre, yıllardır bilirkişilik yapan mühendis, mimar 
şehir plancıları, bundan önce aldıkları eğitimler ve 
deneyimler yok sayılarak Bakanlık veya yönlendirdiği 
kurum/kuruluşlardan  temel eğitim almak şartı ile listelere 
girebilecektir. Daha düne kadar alanında uzman olduğu 
kabul edilen mühendis, mimar şehir plancıları, tasarının 
kanunlaşması ile zorunlu eğitime tabi tutulacaktır. Her yasaya 
eklenen, müktesep hakları düzenleyen geçici maddeler bile 
Bilirkişilik Kanunu’nda yoktur.

TMMOB olarak bilirkişilerin tarafsızlığını ve bağımsızlığını 
ortadan kaldıracak; yargı kararlarına gölge düşürecek 
Bilirkişilik Kanunu’nun tekrar görüşülmek üzere TBMM’ye 
iade edilmesini talep ediyor, başta bilirkişilik veren üyelerimiz 
olmak üzere tüm üyelerimizi bu Yasa’nın geri çekilmesi için 
vereceğimiz mücadelede yanımızda olmaya çağırıyoruz.

Emin Koramaz 
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
22 Kasım 2016

BİLİRKİŞİLİK KANUNU TBMM’YE YENİDEN GÖRÜŞÜLMEK ÜZERE İADE EDİLMELİDİR

LPG SORUMLU MÜDÜR KAYITLARIYLA 
İLGİLİ EĞİTİM VERİLDİ

15 Aralık 2016 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak 
yürürlüğe giren Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası 
Eğitim ve Sorumlu Müdür Yönetmeliğinde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Yönetmelik çerçevesinde TMMOB’ye 
bağlı Odalardan LPG Sorumlu Müdür Belgesi alan kişilerin 
kayıtlarının EPDK’ya elektronik ortamda online olarak 
iletilebilmesi için hazırlanan WEB servis yazılımı ve basılacak 
belgeler üzerinde yapılacak değişiklikler ile ilgili olarak oda 
katılımcılarına eğitim verildi.

TMMOB’de 20 Aralık 2015 tarihinde gerçekleştirilen 
eğitime; Bilgisayar Mühendisleri Odası, Çevre Mühendisleri 
Odası, Elektrik Mühendisleri Odası, Gemi Mühendisleri 
Odası, Gıda Mühendisleri Odası, Harita ve Kadastro 
Mühendisleri Odası, İnşaat Mühendisleri Odası, Jeoloji 

Mühendisleri Odası, Jeofizik Mühendisleri Odası, Kimya 
Mühendisleri Odası, Maden Mühendisleri Odası, Makina 
Mühendisleri Odası, Metalurji ve Malzeme Mühendisleri 
Odası, Petrol Mühendisleri Odası, Tekstil Mühendisleri Odası 
ve Ziraat Mühendisleri Odası’ndan katılım sağlandı.
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DİSK, KESK, TMMOB, TTB ve 10 Ekim-Der, 7 Kasım 
Pazartesi günü görülecek 10 Ekim Ankara Katliamı davasına 
ilişkin basın toplantısı düzenleyerek, herkesi davaya çağırdı.

Mülkiyeliler Birliği’nde 4 Kasım 2016 tarihinde düzenlenen 
basın toplantısında kurumlar adına açıklamayı okuyan 
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, davanın 
ilk duruşmasının 7 Kasım Pazartesi günü Ankara 4. Ağır 
Ceza Mahkemesi’nde görüleceğini belirterek, “Bizim davamız 
faşizme karşı direne direne kazanacağımız demokrasinin 
davasıdır. Tüm halkımızı bu davaya bulunduğu her yerde 
müdahil olmaya çağırıyoruz” dedi.

CUMHURİYET TARİHİNİN 
EN KANLI SALDIRISINDA 

ADALET VE YÜZLEŞME SÜRECİ BAŞLIYOR!

Açıklamamıza başlamadan önce 10 Ekim’de DİSK-KESK-
TMMOB-TTB tarafından düzenlenen Emek-Barış-Demokrasi 
mitingine yönelik alçakça saldırıda yaşamını yitiren her bir 
barış güvercinimizi buradan bir kere daha selamlıyoruz.

Ankara’da o gün emeğin ekonomik-demokratik hakları 
için, savaşlarda akan kanın ve gözyaşının durdurulması 
için, demokrasi taleplerimizi haykırmak için Ankara’da 
buluşmuştuk. Emek-barış ve demokrasi düşmanlarının 
gerçekleştirdiği katliamla ilgili açılan davanın ilk duruşması 7 
Kasım Pazartesi günü Ankara 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde 
(Duruşmalar Ankara 10. Ve 11. Ağır ceza mahkemelerinin 
salonlarında yapılacaktır.) saat 10’da başlayacak.

10 Ekim’de emek için, barış için, demokrasi için buluşanlar 
olarak, 7 Kasım’da adalet için bir araya geleceğiz.

Ülkemizin kuzeyinden güneyine, doğusundan batısına her 
köşesine düşen acılarımızı paylaşarak, gözyaşlarımızı ve 
öfkemizi gizlemeden adalet için yeniden kucaklaşacağız.

Öfkeliyiz çünkü bizi hedef alan bombaların ardından 
yaralılarımıza ambülans değil üzerimize TOMA’lar gönderdiler.

Öfkeliyiz çünkü adı, sanı, eşgali belli olan bombacıları 
Ankara’nın göbeğinde kendilerini patlatana kadar 
yakalamadılar.

Öfkeliyiz çünkü emek-barış-demokrasi için ölenlerin 
ardından, katliam sonrası oylarının yükseldiğini “müjde” 
diye duyurdular.

Öfkeliyiz çünkü ihmali olduğu müfettişlerce tespit edilen kamu 
görevlilerinin yargılanmasını idari kararlarla engellediler.

Öfkeliyiz çünkü ölenlerin ardından düzenlediğimiz anmalara, 
cenazelere saldırdılar, bu anmalara-cenazelere katılanlara 
davalar açtılar.

Öfkeliyiz çünkü IŞİD’li canilere “bey” diye hitap edenler, 
katilleri “öfkeli gençler” diye masumlaştıranlar, katliamın 
birinci yıldönümünde Ankara Garı önünde birbirimize sıkı 
sıkıya sarılarak acımızı paylaşma isteğimize gaz bombalarıyla 
yanıt verdiler.

Öfkeliyiz çünkü IŞİD terör örgütünün Türkiye’deki 
yapılanmasında yer aldığı tespit edilmiş olan isimlerin 
elini kolunu sallayarak dolaştığını ve Antep’teki gibi yeni 
katliamlar planladığına tanıklık ettik. IŞİD elebaşları aylarca 
aramızda rahatça dolaşmışken, sağ yakalanabilecek iken 
susturulduklarına tanıklık ettik. 

Öfkeliyiz çünkü 7 Haziran seçimlerinin ardından “Ya biz, ya 
kaos” diyenlerin yaktığı ateş ülkemizi, insanlarımızı yakmaya 
devam ediyor.

Tam da bu nedenle bizim davamız, “eylem yapmadan 
tutuklanamayan”, “kendini patlattıktan sonra hukuka teslim 
edilen” 3-5 IŞİD’cinin yargılanması değildir.

Bu dava kendine uygun bir rejim arayışı içinde ülkemizi yangın 
yerine çevirmekten kaçınmayanların, 70 milyon insanımızı 
ateşe atanların yargılanması gereken bir davadır.

Bizim davamız, bizim amacımız bu toprakları kanla ve 
gözyaşıyla yoğurarak siyasi amaçlarını gerçekleştirmeye 
çalışanlardan hesap sormaktır.

Toplumu kutuplaştırma ve düşmanlaştırma yöntemleriyle 
yöneterek tüm ülkeye korkunç bedeller ödetmekten 
kaçınmayan bir siyasi anlayışa karşı bizim davamız, hangi 
dilde yakılırsa yakılsın ağıtlarımızla birleşmektir, umutla 
kucaklaşmaktır.

Bizim davamız bugün işsizliğe, güvencesizliğe, yoksulluk sınırı 
altında yaşamaya, köleliğe mahkum edilmek istenen emeğin 
davasıdır

Bizim davamız ülkede ve bölgede kışkırtılan savaşlarla bizlere 
unutturulmak istenen barışın ve kardeşliğin davasıdır.

Bizim davamız faşizme karşı direne direne kazanacağımız 
demokrasinin davasıdır.

Tüm halkımızı bu davaya bulunduğu her yerde müdahil 
olmaya çağırıyoruz.

DİSK, KESK, TMMOB, TTB, 10 EKİM-DER’DEN 10 EKİM DAVASINA ÇAĞRI
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Hedeflediği İslami rejim için laikliği tasfiye etmeye uğraşan, 
kadın ve çocuk istismarını sistemli olarak propaganda eden, 
şeriatçı düzenlemeler yapan AKP’nin milletvekillerince dün 
TBMM Genel Kurulu’nda tecavüzcü ile mağdurun evlenmesi 
durumunda tecavüzcünün cezasının ertelenmesini öngören 
bir önerge verildi

Önergenin kabul edilmesi durumunda; “Cebir, tehdit, 
hile veya iradeyi etkileyen başka bir neden olmaksızın 
işlenen cinsel istismar suçundan, mağdurla failin evlenmesi 
durumunda, Ceza açıklanmasının geri bırakılmasına, 
hüküm verilmiş ise cezanın infazının ertelenmesine” karar 
verilebilecektir.

AKP’nin çocuk yaşta evliliklerin önünü açmak, evlilik 
yaş sınırının altında kalan, yani yasalarca “çocuk” olarak 
tanımlanan kız çocuklarının tecavüzcülerini serbest bırakmak 
için getirdiği bu önergeyle; çocuk istismarı suç olmaktan 
çıkarılacak, zorla erken evlendirmelerin önü açılacaktır.

AKP’nin 14 yıllık iktidarında kadınların toplum içindeki 
ekonomik, kültürel ve sosyal etkinliği siyasi iktidarın bilinçli 

politikaları ile sürekli azaltılmıştır. AKP, toplumsal cinsiyet 
eşitsizliğine, kadınların cinayete kurban gitmesine; işyerinde, 
sokakta, evde taciz, tecavüz ve saldırıya maruz kalmasına, 
bedeninin, emeğinin ve kimliğinin sömürülmesine yol açan 
politikalarını gün geçtikçe derinleştirmiştir.

4+4+4 sistemiyle hedeflenen, kız çocuklarının eğitim 
hayatından uzaklaştırılması ve AKP’nin gerici zihniyetiyle 
şekillenen “sosyal hayattan uzaklaştırılmış, üretimin dışında 
bırakılmış, hayatı üç çocuk doğurmakla sınırlandırılmış” 
kadınlar olması için çizilen tabloda gelinen son nokta 
tecavüzcüsüyle evlendirilmek olmuştur.

Evrensel hukukta asla yer bulamayacak bu önerge derhal 
geri çekilmelidir.

Kadını hiçleştiren politikalara, kader haline getirilen 
dayatmalara karşı durmak için mücadelemiz hiç durmadan 
devam edecektir.

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği
Yürütme Kurulu

DİNSEL BAĞNAZLIKLA KADINLARI HİÇE SAYAN AKP’NİN SON HAMLESİ: 
“TECAVÜZ ET, EVLEN, SERBEST KAL”

TMMOB Yürütme Kurulu, AKP milletvekillerince TBMM Genel Kurulu’na verilen “tecavüzcü ile mağdurun evlenmesi 
durumunda tecavüzcünün cezasının ertelenmesini” öngören düzenleme üzerine 18 Kasım 2016 tarihinde bir açıklama yaptı.

25 Kasım 1960; Dominik Cumhuriyetinde, Trojillo 
Diktatörlüğü’ne karşı direnen Mirabel kardeşlerin, 
cezaevinde bulunan eşlerini ziyaret ettikten sonra tecavüz 
edilerek katledilmelerinin tarihidir. Bu olayın ardından 
tüm dünyada kadına yönelik şiddete karşı kampanyalar 
düzenlenmiş, 1981 yılında da Kolombiya’nın başkenti 
Bogota’da toplanan 1. Latin Amerika ve Karayip Kadınlar 
Kongresi’nde Mirabel kardeşlerin katledildiği gün olan 
25 Kasım, “Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası 
Dayanışma Günü” olarak ilan edilmiştir. Bu kararı 
benimseyen Birleşmiş Milletler’in 1999’daki kararı ile her yıl 
25 Kasım tarihi “Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası 
Dayanışma Günü” olarak anılmaktadır.

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası 
Dayanışma ve Mücadele Günü; “kadına karşı şiddette hayır” 
algısını, sadece kadına karşı değil, çocukların istismarına, 
toplumsal cinsiyet eşitsizliğine, ayrımcılığa, ataerkil 
toplumsal şiddete, aile içi şiddete, savaşa ve ırkçılığa karşı 
kadın dayanışması olarak tüm dünyada yükseltmektedir. 

25 Kasım aynı zamanda Mirabel kardeşleri vahşi bir 
biçimde öldüren zihniyete;  faşizme ve diktatörlüklere 
karşı uluslararası kadın dayanışması anlamıyla da öne 
çıkmaktadır. Çünkü kadına yönelik şiddetin, hayatın diğer 
alanlarında yaşanan şiddetten bağımsız ele alınamayacağı ve 
çözülemeyeceği, şiddeti onaylayan, meşrulaştıran zihniyet 
değişmedikçe kadına yönelik şiddetin bitmeyeceği açıktır.

Bir kişinin, topluluğun, halkın doğuştan sahip olduğu hakları 
kullanmasını engellemek ve bu amaçla şiddet uygulamak da 
bu hakları şiddet içeren yollarla elde etmeye çalışmak da 
evrensel kabullere göre insanlık suçudur. 

Şiddet nerede, nasıl, kim tarafından uygulanıyor olursa 
olsun beslendiği kaynak aynıdır; özgürlükler ve demokrasi 
düşmanlığı. İşte bu nedenledir ki özgürlüklerin ve demokratik 
ortamın baskılandığı, haber alma hürriyetinin kısıtlandığı, 
eğitim seviyesi düşürülerek dinsel baskılar ve gericiliğin 
arttırıldığı, nefret söylemlerinin yükseldiği ortamlar; her tür 
şiddetin, özellikle toplumsal olarak en fazla tehdit altında 

TMMOB KADIN ÇALIŞMA GRUBU: DARBELERE, SAVAŞA, GÜVENCESİZLİĞE 
VE ŞİDDETE KARŞI BİZ KAZANACAĞIZ!

TMMOB Kadın Çalışma Grubu,  “25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Dayanışma Günü” dolayısıyla 
24 Kasım 2016 tarihinde bir basın açıklaması yaptı.
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olan çocuklara, kadınlara ve LGBTİ bireylere karşı şiddettin, 
büyük bir hızla artmasının nedenlerini oluşturmaktadır.

Nitekim, “darbe girişimi” sonrası ülkemizde yükselen 
ekonomik istikrarsızlığa karşı başkaldırının engellenmesi 
amacıyla hukukun, demokrasinin ve insan haklarının 
tümüyle askıya alınması için uygun ortamı yakalayan otoriter 
rejim, başta kadınlar olmak üzere toplumun tüm kesimlerine 
uyguladığı kuşatmanın dozunu giderek artırmaktadır. OHAL 
bahane edilerek çıkarılan, KHK’ler ile ülkede insan hakları 
ihlallerine varan düzenlemelerle kapatılan basın yayın 
organları, hapse atılan gazeteciler,  kapatılan dernekler, el 
konulan iş yerleri nedeniyle işsiz kalan,  işten el çektirilen 
yüzbinler, sadece kamuda değil akademik çevrede de 
muhaliflerin ayıklanması, idari özerklik kırıntılarının da 
tamamen ortadan kaldırılması gibi hukuk dışı kararlar 
alınıp uygulanırken, 25 Kasım “Uluslararası Kadına Karşı 
Şiddete Hayır Günü”ne çeyrek kala, TBMM’ne çocuk 
tecavüzcülerini affetmeye, cinsel istismara uğrayan çocukları 
tecavüzcüleri ile evlendirmeye yönelik kanun teklifinin 
sunulması kanımızca tesadüf değildir.   

Darbe girişimi ile beraber bireysel silahlanmanın önünün 
açılmaya çalışılması, halkı provoke ederek “hadım yasası”, 
“idam”  gibi evrensel hukuka, insan haklarına aykırı 
düzenlemelerin tartışmaya açılması şiddeti körüklemekte, 
kadın cinayetleri vahşetinin önünü açarak ilerlemesi için 
uygun ortamın yaratılmasına neden olmaktadır.

2016 yılının ilk 9 ayında işlenen kadın cinayetlerinin sayısı 
331 oldu. Öldürülenler arasında 4 yaşında cinsel istismar 
sonucu öldürülen Irmak ve 15 yaşında doğum yaptığı için 
öldürülen Derya gibi kız çocukları da yer alıyordu.

Ölüm gerekçeleri olarak ne gösterilirse gösterilsin, bu 
kadınların hepsi, kadın oldukları için ve kendilerine tanınan 
cinsiyet rollerinin dışına çıktıkları için öldürüldüler.

Cezalandırılan faillerin hemen tamamı ise ‘‘haksız tahrik’’ 
ve “iyi hal”  indiriminden yararlanarak hafif cezalar aldılar.

Kadın cinayetlerinde en önemli faktör olan “namus algısının”  
kadınların bedenlerini ve emeklerini denetlemeye yönelik 
olduğunu; görenek ve geleneklerle olduğu kadar, eğitim 
sisteminin cinsiyetçi yapısıyla ve “aile değerleri” adı altında 
tüm topluma ideolojik olarak benimsetildiğini bilmekteyiz.

“Şiddet” sadece cinayet, fiziki şiddet,  taciz ve tecavüz de 
değildir.

KAMER Vakfının 2011 yılında, 23 ildeki merkezleri 
aracılığıyla 58.575 kadınla yüz yüze yapmış olduğu araştırma 
sonuçlarına göre kadınların %49’unun fiziksel, %93,1’inin 

psikolojik, %91,2’sinin ekonomik, %78,5’inin sözel, 
%28,5’inin cinsel şiddet yaşadıklarını beyan etmişlerdir.

Dini gericiliğin her geçen gün arttığı ülkemizde 2011 tarihli 
KAMER Vakfı araştırması o tarihte bile kadınların  %20
’sinin 15 ve daha küçük yaşta evlendirildiklerini, %29’unun 
16-17 yaşında evlendirildiklerini, bir diğer ifadeyle 2011 yılı 
itibariyle ülkemiz kadınlarının %59’unun 18 yaşın altında 
yaygın deyişle “çocuk gelin” bilimsel ifadeyle “pedofili” 
kurbanı olduğu gerçeğini gözler önüne sermektedir.

“Kadınla erkek eşit olamaz” diyebilen bir zihniyetin hüküm 
sürdüğü ülkemizde; evrensel değerlere göre cinsel istismarın 
insanlık suçu olarak tanımlanmasına karşın, çocukların 
tecavüzcüleri ile evlendirilerek cinsel istismar suçunun 
süreklilik kazanmasına olanak sağlanmaya çalışılması, 
hatta “İslam’ın caiz diye nitelendirdiği bir şeyin pedofili diye 
nitelendirilmesi doğru değil”  denilerek bu insanlık suçunun 
savunulması, durumun vahametini ortaya koymaktadır.

Kadınlar cinayetlerle, tacizlerle, tecavüzlerle, baskı altında 
tutularak, yıldırılarak eve hapsedilmek istenmektedir. Her 
gün öldürülen, şiddete, cinsel istismara uğrayan kadınlar, 
bir yandan hayatta kalma mücadelesi verirken, bir yandan 
da tüm baskıcı, gerici politikalara rağmen emekleri ile 
hayatlarını kazanma mücadelesini vermektedirler. Çalışan 
kadınlar kendi ayakları üzerinde durabilmek, üretmek için 
çabalarken, patronlar kadınları ucuz iş gücü olarak görmekte, 
güvencesiz, esnek, geçici işlerde çalıştırmaktadır. Yaptıkları 
aynı iş için erkeklerden daha düşük ücret alan da kadınlardır, 
kriz dönemlerinde ilk işten atılanlar da…

Son yasal düzenlemelerle işgücünü kiralık hale getiren 
kölelik düzeni sayesinde kadınların ev içinde harcadığı emek 
arttırılıp, emeklilik neredeyse imkânsız hale getirilirken, 
sağlık hizmetleri ve sosyal güvence için kadınlar kocalara 
mahkum edilmekte; esnek çalışma, daha uzun annelik izni 
gibi düzenlemelerle daha da ucuz işgücü haline getirirken, 
öte yandan da giderek çalışma hayatının dışına itilmektedir.

Yargı bağımsızlığından söz edilemeyen, özgürlüklerin 
kısıtlandığı, herkese işini, ekmeğini ve hürriyetini 
kaybetme korkusunun salınmaya çalışıldığı bir ortamda, 
Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Dayanışma 
ve Mücadele Gününde kadın duyarlılığı ve gelecek 
kuşaklara karşı sorumluluğumuzun bilinciyle haykırıyoruz 
“ KO R K M U YO R U Z ,  S U S M U YO R U Z ,  İ TAAT 
ETMİYORUZ!

Yaşasın Kadın Dayanışması!
Yaşasın TMMOB Kadın Örgütlülüğü

TMMOB Kadın Çalışma Grubu
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EMEK-MESLEK ÖRGÜTÜ TEMSİLCİLERİ “OHAL, KHK’LER VE DEMOKRASİ 
MÜCADELESİ”Nİ DEĞERLENDİRDİ

Eğitim Sen tarafından düzenlenen “OHAL, KHK’ler ve 
Demokrasi Mücadelesi” sempozyumunda konuşan TMMOB 
Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, kamuda çalışan 
meslektaşlarının açığa alınmayı ihraç edilmeye tercih eder 
noktaya geldiğine dikkat çekerek, bu süreçte 2 bini aşkın 
mühendis, mimar ve şehir planlamacısının kamudan ihraç 
edildiğini veya açığa alındığını söyledi.

Eğitim Sen’in 26 Kasım 2016 Cumartesi günü düzenlediği 
“OHAL, KHK’ler ve Demokrasi Mücadelesi Sempozyumu”nun 
ikinci oturumunda emek ve meslek örgütlerinin temsilcileri 
söz aldı.

KESK Eş Genel Başkanı Lami Özgen işten atmalarla kamuda 
iş güvencesinin kaldırıldığını belirtirken, DİSK Ankara Bölge 
Temsilcisi Tayfun Görgün de belediyelere atanan kayyumların 
işçileri işten atma hazırlığında olduğunu dile getirdi. TTB Merkez Konsey Başkanı Raşit Tükel de, OHAL’in sağlık alanındaki 
etkilerini değerlendirdi.

TMMOB Teoman Öztürk Öğrenci Evi ve Sosyal Tesisi’nde 
28 Kasım 2016 tarihinde Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi 
Yaşar, CHP il/ilçe Başkanları ve TMMOB Yönetim Kurulu 
Başkanı Emin Koramaz ile Yönetim Kurulu üyelerinin de 
katılımıyla, öğrencilere yönelik bir etkinlik gerçekleştirildi.

TMMOB Yönetim Kurulu II. Başkanı Züber Akgöl, Yürütme 
Kurulu üyeleri Ekrem Poyraz, Kemal Zeki Taydaş, Ali Fahri 
Özten, Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Çelik ve Genel 
Sekreter Yrd. Gülsüm Sönmez’in hazır bulunduğu etkinlikte 
açış konuşmasını TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin 
Koramaz gerçekleştirdi.

Koramaz; “Cumhurbaşkanının bir konuşmasındaki ‘Görünüşte 
demokratik olan rektörlük seçimleri üniversitelerde 

g rup laşmalar ı ,  h i z ip le şmeler i , 
k ırg ınl ıklar ı  art ı ran bir  i ş leve 
bürünmüştür…’ değerlendirmesi ile 
bilimin ve demokratik eğitimin beşiği 
olması gereken üniversitelerdeki 
rektörlük seçimleri kaldırılıyor. Artık 
rektörleri de ‘tek adam’ tek başına 
atıyor. Bir gecede binlerce akademisyen 
sorgusuz, sualsiz görevden alınıyor.

İşte arkadaşlar böylesi bir ortamda 
bizim dayanışmamız daha da önem 
kazanıyor. ‘Gençlik geleceğimizdir’ 
ş iarıyla hareket eden TMMOB 
kadroları için, dayanışmanın ve 

aydınlık bir geleceği yaratmanın adımıdır öğrenci evimiz. 
Türkiye’de yaşanan gericileşmeye inat bir ‘meydan okuma’ 
projesidir. Başka bir Türkiye, başka bir Dünya mücadelemizin 
en güzel hamlesidir. ” diye konuştu.

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar ise konuşmasında, 
Aydınlık yarınlarımız için gençlerin en iyi şartlarda eğitilmesi 
gerektiğini vurguladı. “Geleceğimiz olan gençlerimize 
demokratik ve laik devletimizi devredebilmek için; sağlıklı 
bir eğitim ve yaşam alanı sunmak hususunda hiçbir çabadan 
geri durmayacağız.” diye konuştu.

Ardından söz alan öğrenciler yurt yaşamı üzerine görüşlerini 
bildirdiler. Etkinlik Teoman Öztürk Öğrenci Evi salonunda 
yenen yemeğin ardından son buldu.

TMMOB TEOMAN ÖZTÜRK ÖĞRENCİ EVİ’NDE 
ÖĞRENCİLERLE BİR ARAYA GELİNDİ
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ODALARIN DENETLENMESİ GİRİŞİMİNE KARŞI ÖRGÜTİÇİ TOPLANTILAR YAPILDI

TMMOB Oda Sekreter/Yazman Üyeler toplantısı 2 Kasım 
2016 tarihinde “Odaların denetlenme girişimi ve TMMOB’ye 
yönelik saldırılar” gündemiyle TMMOB’de gerçekleştirildi. 

Toplantıya; Dersim Gül (TMMOB Genel Sekreteri), Gülsüm 
Sönmez (TMMOB Genel Sekreter Yrd.), Özgür Cemile Göktaş 
Küçük (TMMOB Teknik Görevli), Eren Şahiner (TMMOB 
Teknik Görevli), Sezgin Çalışkan (TMMOB Teknik Görevli), 
İ. Burak İmrek (BMO), Tülay Koç (ÇMO), Hüseyin Önder 
(EMO), Timur Bilinç Batur (HKMO), Ömer Sencar (İÇMO), 
Hüseyin Kaya (İMO), Bahaettin Sarı (İMO), Serdar Kart 
(JFMO), Faruk İlgün (JMO), Funda Altun (KMO), Necmi 
Ergin (MADENMO), Yunus Yener (MMO), Ahmet İrfan 
Türkkolu (METMALZMO), Faruk Sanlı (METEOROLO-
JİMO),Hasan Topal (MİMARLAR OD.),  İsmail Hakkı Barı 

(OMO), Ezgi Ceylan (PMO), Ercan Erzincan (PMİMO), Burak Sevim (PMİMO), Hüseyin G. Çankaya (ŞPO), Murat Aslan 
(ZMO) katıldı.

TMMOB Oda Sekreter/Yazman Üyeleri, 8 Kasım 2016 
tarihinde “Odaların Denetleme girişimi” gündemiyle 
TMMOB’de bir araya geldiler. Toplantıya; Dersim Gül 
(TMMOB Genel Sekreteri), Gülsüm Sönmez (TMMOB 
Genel Sekreter Yrd.), Özgür C. Göktaş Küçük (TMMOB), 
Bülent Akça (TMMOB), Eren Şahiner (TMMOB), Sezgin 
Çalışkan (TMMOB), Tülay Koç (ÇMO), Hüseyin Önder 
(EMO), Timur Bilinç Batur (HKMO), Ömer Sencar 
(İÇMO), Fikret Kemal Yıldırım (İMO), Şevket Demirbaş 
(JFMO), Faruk İlgün (JMO), Ali Ekber Çakar (MMO), 
Yunus Yener (MMO), Beyza Birben Tuncer (Mimarlar 
Odası), Ayşegül Oruçkaptan (PeyzajMO), Hüseyin G. 
Çankaya (ŞPO) katıldı.

TMMOB Yönet im Kuru lu ,  “Oda la r ın  denet l en -
me girişimi” gündemiyle, ilgili 11 odanın Başkanlarıyla 
10 Kasım 2016 tarihinde TMMOB’de bir araya geldi.

Toplantıya; TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, 
II. Başkan Züber Akgöl, Sayman Üye Bahattin Şahin, Yürütme 
Kurulu Üyeleri Ekrem Poyraz, Ali Fahri Özten, Genel Sekreter 
Dersim Gül, Genel Sekreter Yardımcısı Gülsüm Sönmez, Teknik 
Görevliler Özgür C. Göktaş Küçük, Bülent Akça, Sezgin Çalış-
kan, Odalardan; Zeyneti Bayrı Ünal (ÇMO), Hüseyin Önder 
(EMO), Ertuğrul Candaş (HKMO), Ayhan Erdoğan (HKMO), 
Ekrah Kaymak (İÇMO), Ömer Sencar (İÇMO), İbrahim Ogir 
(İÇMO), Cemal Gökçe (İMO), Fikret Kemal Yıldırım (İMO), 
Şevket Demirbaş (JFMO), Hüseyin Alan (JMO), Faruk İlgün 

(JMO), Ali Ekber Çakar (MMO), Yunus Yener (MMO), Hasan Topal (Mimarlar Od.), Sibel Kaya (PeyzajMO), Burak Sevim 
(PeyzajMO), Hüseyin G. Çankaya (ŞPO), Orhan Sarıaltun (ŞPO) katıldı.
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TMMOB ve Oda Sekreter/Yazman üyeleri Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı’nın 11 Odayı denetlemeye yönelik girişimleri 
gündemiyle 23 Kasım 2016 tarihinde TMMOB’de toplandı.

Toplantıya; Cengiz GÖLTAŞ (TMMOB), Gülsüm SÖNMEZ 
(TMMOB), Özgür C. GÖKTAŞ KÜÇÜK (TMMOB), Eren 
ŞAHİNER (TMMOB), Sezgin ÇALIŞKAN (TMMOB), 
Gülay KOÇ (Çevre M.O.), Hüseyin ÖNDER (Elektrik 
M.O), Ayhan ERDOĞAN (Harita ve Kad. M.O.), Ertuğrul 
CANDAŞ (Harita ve Kad. M.O.), Levent ÖZMÜŞ (Harita 
ve Kad. M.O.), Ömer SENCAR (İç Mim. O.), Fikret Kemal 
YILDIRIM (İnşaat M.O.), Faruk İLGÜN (Jeoloji M.O.), 
Şevket DEMİRBAŞ (Jeofizik M.O.), Ali UĞURLU (Kimya 
M.O.), Funda ALTUN (Kimya M.O.), Yunus YENER 
(Makina M.O.), Faruk SANLI (Meteoroloji M.O.), Vedat 

KAPLAN (Petrol M.O.), Ayşegül ORUÇKAPTAN (Peyzaj Mim.O.), Harun KILIÇOĞLU (Peyzaj Mim.O.), Hüseyin G. 
ÇANKAYA (Şehir Pl. O.) katıldı.

TMMOB Yönetim Kurulu, “Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 
Odaları denetlenme girişimi” gündemiyle 24 Kasım 2016 
tarihinde TMMOB’de bir araya geldi.

Toplantıya; TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Kora-
maz, II. Başkan Züber Akgöl, Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz 
Göltaş, Genel Sekreter Yardımcısı Gülsüm Sönmez, Teknik 
Görevliler Özgür C. Göktaş Küçük, Bülent Akça, Sezgin 
Çalışkan, Eren Şahiner, Odalardan; Tuğba Uçankuş (ÇMO), 
Gülay Koç (ÇMO), Hüseyin Önder (EMO), Hasan Can 
Karakuş (FMO), Ekrah Kaymak (İÇMO), Fikret Kemal 
Yıldırım (İMO), Bahattin Sarı (İMO), Şevket Demirbaş 
(JFMO), D. Malik Bakır (JMO), Halil Kavak (KMO), Ali 
Ekber Çakar (MMO), Faruk Sanlı (MeteorolojiMO), Hasan 
Topal (Mimarlar Od.), Ayşegül Oruçkaptan (PeyzajMO), 
Orhan Sarıaltun (ŞPO) katıldı.

TMMOB Yönetim Kurulu ile Oda Başkanları Toplantısı “ İdari ve 
mali denetim sürecine ilişkin değerlendirme” gündemiyle 8 Aralık 
2016 tarihinde TMMOB’de gerçekleştirildi.

Toplantıya; TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, 
Yönetim Kurulu II. Başkanı Züber Akgöl, Yönetim Kurulu üyeleri 
Cihan Dündar, Kemal Zeki Taydaş, Niyazi Karadeniz, TMMOB 
Genel Sekreter Yardımcısı Gülsüm Sönmez, Teknik Görevliler 
Özgür Cemile Göktaş Küçük, Bülent Akça, Sezgin Çalışkan ve 
Eren Şahiner, Hukuk Danışmanı Av. Nurten Çağlar Yakış, Oda 
yöneticileri; Zeyneti Bayrı Ünal (ÇMO), Bahadır Acar (EMO), 
Ertuğrul Candaş (HKMO), Emrah Kaymak (İÇMO), Fikret Kemal 
Yıldırım (İMO), Faruk İlgün (JMO), Şevket Demirbaş (JFMO), 
Ali Ekber Çakar (MMO), Orhan Sarıaltın (ŞPO) katıldı.
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TMMOB Yüksek Onur Kurulu üyeleri ve Oda Onur Kurulu 
üyeleri ortak toplantısı 5 Kasım 2016 Cumartesi günü İMO 
Rüştü Özal Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi.

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz’ın genel 
gündem değerlendirmesi ve TMMOB’ye yönelik denetleme 
girişimleri ile ilgili bilgi verdiği açış konuşmasıyla başlayan 
toplantıya, Odaların onur kurulu üyeleri, hukuk danışmanları, 
yönetim kurulu temsilcilerinden oluşan 90 kişi katıldı.

TMMOB Yüksek Onur Kurulu Üyesi Erkan Karakaya’nın 

TMMOB YÜKSEK ONUR KURULU ÜYELERİ VE ODA ONUR KURULU ÜYELERİ 
ORTAK TOPLANTISI YAPILDI

kolaylaştırıcılığında düzenlenen birinci oturumda, TMMOB 
Yüksek Onur Kurulu Üyesi Ahmet Göksoy “Meslek cezaları 
hakkında Oda-üye ilişkisi”, TMMOB Yüksek Onur Kurulu 
Üyesi Ümit Nevzat Uğurel “TMMOB Yüksek Onur Kurulu’na 
gelen dosyalar”, TMMOB Hukuk Müşaviri Nurten Çağlar 
Yakış “TMMOB Yüksek Onur Kurulu kararlarına karşı açılan 
davalarla ilgili bilgilendirme ve karar analizleri” konularında 
sunum yaptı.
Verilen yemek arasının ardından “Genel Görüş ve Öneriler” 
başlıklı forumla toplantı sona erdi.

TMMOB ve Odalar Denetleme Kurulları V. Çalıştayı 
12 Kasım 2016 tarihinde İMO Rüştü Özal Salonu’nda 
gerçekleştirildi.

Oturum başkanlığını TMMOB Denetleme Kurulu üyesi 
Ülkü Karaalioğlu’nun yürüttüğü çalıştayın açılışında, 
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, 
TMMOB Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Bahattin Şahin 
ve TMMOB Denetleme Kurulu Üyesi Abdullah Melik birer 
konuşma yaptılar.

TMMOB VE ODALAR DENETLEME KURULLARI V. ÇALIŞTAYI DÜZENLENDİ

Çalıştayda, TMMOB Hukuk Müşaviri Av. Nurten Çağlar 
Yakış “Son yasa ve yönetmeliklerdeki değişiklikler, aleyhimize 
açılan davalar, açtığımız davalar ve sonuçları, bakanlıklar-
maliye denetlemeleri” konulu bir sunum, TMMOB Mali 
Müşaviri Vehbi Turhan da “Yeni mali yasa ve yönetmeliklerin 
getirdiği yükümlülükler, bakanlık mali denetimleri” konulu 
bir sunum gerçekleştirdi.
Oda temsilcileri tarafından odalarında yaşanan gelişmelerle 
ilgili bilgilendirme sonrası, soru-cevap ve kapanış 
değerlendirmesiyle toplantı sona erdi.
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TMMOB Peyzaj Mimarları Odası Adana Şubesi tarafından 
Peyzaj Mimarlığı 6. Kongresi / Kongre Öncesi Etkinlikler 
kapsamında panel düzenlendi. Planlama ve Mevzuatta 
Söylem ve Eylem Paneli, 04 Kasım 2016 tarihinde Çukurova 
Üniversitesi Ziraat Fakültesi İ. Akif Kansu Toplantı 
Salonu‘nda gerçekleştirildi.

Panel‘in açılışında; Peyzaj Mimarları Odası Adana Şube 
Başkanı Mehmet Ali AYGÜN, Çukurova Üniversitesi 
Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölüm Başkanı Süha 
BERBEROĞLU, Peyzaj Mimarları Odası Genel Başkanı; 
Ayşegül ORUÇKAPTAN ve TMMOB Yönetim Kurulu 
Üyesi Bahattin ŞAHİN birer konuşma yaptı.

Prof. Dr. Muzaffer YÜCEL, Ulaş B. ÇETİNKAYA ve EMRE 
Baturay ALTINOK’un sunumlarını yaptığı panelde, panel 

Gıda Mühendisleri Odası tarafından 26 Kasım 2016 tarihinde 
GIDAMO 20. Yıl Etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen “Her 
Yönü İle Gıda Mühendisliği” paneli, TMMOB Yönetim 
Kurulu Üyeleri, Oda başkanları ve temsilcileri, sivil toplum 
örgütlerinin temsilcileri, üniversitelerin gıda mühendisliği 
bölüm başkanları ve temsilcileri, üye ve öğrenci üyelerin 
katılımıyla Ankara’da yapıldı. 

Panelde, sinevizyon gösterisinin ardından Gıda Mühendisleri 
Odası Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Songül ve TMMOB 
Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz’ın açılış konuşmalarını 
takiben 3 oturum düzenlendi.

Yusuf Songül’ün oturum başkanlığını üstlendiği 1. Oturumda 
“20.Yılda Örgütlü Meslek Yaşamı GıdaMO ve TMMOB ile 
Haklarımız” başlığıyla TMMOB Yönetim Kurulu önceki 
dönem Başkanı Mehmet Soğancı ve TMMOB Yönetim 

PEYZAJ MİMARLIĞI PLANLAMA VE MEVZUATTA “SÖYLEM VE EYLEM” PANELİ YAPILDI

yöneticiliğini TMMOB Yönetim Kurulu Üyesi Bahattin 
ŞAHİN üstlendi.

GIDAMO 20. YIL PANELİ “HER YÖNÜYLE GIDA MÜHENDİSLİĞİ” TEMASIYLA 
DÜZENLENDİ

Kurulu üyesi Kemal Zeki Taydaş birer sunum yaptılar.

“Mühendislik Etiği, Çalışma Alanları ve İstihdam” konulu 
2. Oturumda TMMOB Yönetim Kurulu eski Başkanı Kaya 
Güvenç ve Aromsa A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı birer 
sunum yaptılar.

“Mesleğimizin Akademik ve Bilimsel Konumu – Eğitim” 
konulu 3. Oturumda sunumlar; Hacettepe Üniversitesi 
Gıda Mühendisliği Bölümünden Prof. Dr. Ümran Uygun, 
Ege Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümünden Prof. 
Dr. Şebnem Tavman, Gıda Mühendisleri Odası Eğitim 
Komisyonu Üyesi Ezgi Eryılmaz Karakoyunlu tarafından 
yapıldı.

Panelin sonunda tartışma bölümünün ardından Gıda 
Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu 2. Başkanı Yaşar 
Üzümcü kapanış konuşması yaptı ve plaketler verildi.
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TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası tarafından düzenlenen 
10. Öğrenci Kurultayı Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi 
Dekanlık Konferans Salonu’nda 3-4 Aralık 2016 tarihlerinde 
gerçekleştirildi.
Ziraat - Su Ürünleri - Balıkçılık Teknolojisi ve Tütün Teknolojisi 
Mühendisliği öğrencilerinin katılımıyla gerçekleştirilen 
Kurultayda altı oturum düzenlendi.
Sırasıyla Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Genç ZMO 
Başkanı Mert Ulaş Dişbudak, ZMO Yönetim Kurulu Başkanı 
Özden Güngör ve Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi 
Dekanı Y. Prof. Dr. İlhami Bayramin’in açılış konuşmaları 
sonrası TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz da 
bir konuşma yaptı.
Koramaz; “Üniversite eğitimi bir meslek edinmenin yanı 
sıra belki ondan da önce yaşadığımız toplumu anlama, 
bilimsel düşünme ve sorgulama yeteneğini geliştirme, insan 
haklarına saygılı çağdaş bir birey olma yolunda atılmış önemli 
bir adımdır.” diyerek olması gereken eğitim politikası ve 
yapılanmaların temel hedeflerini şöyle sıraladı:
"1) Ülkenin gereksinim duyduğu elemanları ihtiyaç oranında 
yetiştirmek
2) Bilimsel bilgiyi üretmek

3) Eşit ve ücretsiz eğitim sunmak

4) Üniversite eğitimini özerk ve demokratik ortamlarda 
sürdürmek

5) Belletme ve ezbercilik yerine öğrenmeyi, verileri kabul 
etmek yerine araştırma yeteneğini geliştirmek

6) Öğrencilerin teknik eğitimi yanında sosyal ve kültürel 
eğitimlerini de tamamlamak

7) Bu anlayışa uygun nitelik ve sayıda öğretim üyesi yetiştirmek

8) Çok sayıda niteliksiz mühendis yetiştirecek çok sayıda 
donanımsız üniversite ve bölüm açmak yerine, ülke 
ihtiyaçlarını gözeten yeterli eğitim kadrosu ve kütüphane, 
derslik, laboratuvar, yurt vb. alt yapısı tamamlanmış kuruluşlar 
oluşturmak

9) Şimdiye kadar açılmış bulunan üniversitelerin kalite 
düzeyini artırmak ve kalite eşitsizliğini ortadan kaldırmak, 
eksik alt yapılarını tamamlamak

10) Eğitimde kalite standartlarını oluşturarak mühendislik 
bölümlerinin kalitesini bu kriterlere göre denetlemek

11) Ülkemizde verilen lisans diplomalarının uluslararası 
düzeyde tanınmasını sağlamak

12) Lisans eğitimini meslek içi eğitim programlarıyla sürekli 
desteklemek."

Koramaz konuşmasını; “Biliyor ve inanıyorum ki, ulusal 
ve evrensel değerleri içselleştirmiş, laikliğe, demokrasiye 
ve hukukun üstünlüğüne inanan çok kültürlü bir toplumu 
zenginlik kabul eden, eleştiriye açık, üreten ve kamu yararını 
gözeten ve de en önemlisi gelecekte örgütümüzü yönetecek, 
örgütümüzün ilkelerine sahip çıkacak, örgütümüzü büyütecek 
arkadaşlarımız sizlerin arasından çıkacaktır. 

Bu ülkenin geleceğini karartmak isteyenlere inat, 
aydınlıklardan, güzelliklerden yana olsun sizin mücadeleniz.

UMUTLA, İNATLA, İNANÇLA KALIN" sözleriyle 
tamamladı.  

ZMO 10. ÖĞRENCİ KURULTAYI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

TMMOB’nin de imzacıları arasında yer aldığı “Faşizme, 
darbelere ve OHAL’e karşı güçlerimizi birleştiriyoruz” 
başlıklı basın açıklaması nedeniyle Türk Tabipleri Birliği’nin 
tüm seçilmiş kurullarına kayyım atanması talebiyle yapılan 
başvuru reddedildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca verilen kararda, 1982 
Anayasası’nın meslek örgütlerine “siyaset yasağı” getiren 
ve faaliyet alanlarını daraltmayı amaçlayan hükümlerinin 
1995 ve 2001 yıllarında yapılan değişikliklerle kaldırıldığı 
anımsatıldı. Kararda meslek örgütlerinin dernekler, sendikalar 
ve siyasi partilerle ortak hareket etmesinin Anayasa ile 
kabul edildiği belirtilerek, demokratik çoğulculuğun farklı 

MESLEK ÖRGÜTÜNÜN ÖZGÜRLÜK TALEBİ HUKUKA UYGUNDUR
görüşlerin serbestçe ifade edilebilmesiyle sağlanacağı, kişilerin 
kendilerini geliştirme haklarının da ancak düşünce ve ifade 
özgürlüğüyle mümkün olacağı kaydedildi.

Anayasa Mahkemesi’nin ve Avrupa İnsan Hakları 
Mahkemesi’nin düşünce ve ifade özgürlüğünün çoğulcu 
demokrasilerin temeli olduğunu tespit eden hükümlerine 
de atıf yapılan kararda, örgütlenme özgürlüğünün ifade 
özgürlüğünün ayrılmaz bir parçası olduğu da belirtildi. Kararda 
OHAL düzenlemelerinin ifade özgürlüğünün kısıtlanma 
nedeni olarak görülmediği, hakkın kullanılmasından ibaret 
eylemin “amaç dışı faaliyet” olarak değerlendirilemeyeceği 
gerekçesiyle dava açılmasına yer olmadığına karar verildi.   
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TMMOB DİSİPLİN YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK RESMİ 
GAZETE’DE YAYIMLANDI

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Disiplin Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Yönetmelik 10 Kasım 2016 tarih 29884 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. 

TMMOB JMO ANA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK RESMİ 
GAZETE’DE YAYIMLANDI

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Jeoloji Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliğinde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Yönetmelik 11 Kasım 2016 tarih ve 29885 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. 

TMMOB MİMARLAR ODASI ANA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR 
YÖNETMELİK RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANDI

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Mimarlar Odası Ana Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına 
Dair Yönetmelik 24 Kasım 2016 tarih 29898 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. 

TÜRK TASARIM DANIŞMA KONSEYİ 15. TOPLANTISI YAPILDI

Türk Tasarım Danışma Konseyi’nin 15. toplantısı 
27 Aralık 2016 tarihinde Bilim, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı’nda gerçekleştirildi.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü’nün 
başkanlığında yapılan toplantıda,  “2014-2016 Tasarım 
Strateji Belgesi ve Eylem Planı”nın uygulanmasına ilişkin 
değerlendirme raporu sunuldu ve 2017-2019 Tasarım 
Strateji Belgesi ve Eylem Planı hazırlık çalışmaları 
aktarıldı.

Toplantıya, TMMOB’yi temsilen Yürütme Kurulu 
Sayman Üyesi Bahattin Şahin katıldı.

Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi 25. toplantısı 29 Aralık 
2016 Cuma günü yapıldı.Toplantıya TMMOB adına Yürütme 
Kurulu üyesi Mehmet Besleme katıldı.

ULUSAL İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KONSEYİ 25. TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Toplantının gündemi; sırası ile açılış konuşması, UİSGK’nın 
2016 yılı son 6 aylık dönem faaliyetleri, UİSGK alt çalışma 
gruplarının faaliyetlerinin paylaşımı (Meslek hastalıklarının 
bildirimi ve Radyoloji çalışanlarının çalışma koşulları hak.) 
ve Ulusal İSG Konseyi’nin daha aktif çalışabilmesi için 
yapılması gerekenler idi.

Besleme; “İSG politikalarındaki yapısal sorunlar, İş 
Güvenliği uzmanı olarak alanda çalışan başta mühendisler 
olmak üzere yaşadıkları sorunlar ve özellikle TMMOB İSG 
Uzamanı Kurultayı Sonuç Bildirgesi üzerinden tespitler, 
sorunlar, çözüm önerileri” başlığı ile TMMOB görüşlerini 
aktardı.
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PENDİK BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NA
Konu  : Teknik personel alımı ilanında “bay” koşulu 
aranması hk.
Belediyenizin 16 Kasım 2016 tarihli “Hizmet Alımı (Taşeron 
Firma) Yoluyla Teknik Personel Alımı Yapılacaktır” başlığıyla 
duyurulan Teknik Personel Alım İlanı, aynı öğrenimi görmüş 
olan kadın ve erkek teknik elemanlar arasında cinsiyete bağlı 
bir ayrımcılık içerdiğinden kaldırılmalıdır. Söz konusu ilan 
Anayasa’nın amir hükümlerine aykırıdır. Çünkü;

Anayasa’nın 2. maddesi Türkiye Cumhuriyeti’nin niteliklerini 
sıralarken, devletin demokratik sosyal bir hukuk devleti 
olduğunu belirtir. Bir hukuk devletinde, hiçbir idare 
makamı devletin temel niteliklerine aykırı karar, eylem 
ve işlem yapamaz. Belediyenizin kadın hakları yönünden, 
devletin temel niteliklerine aykırı koşullar üretmesi kadınlar 
yönünden olduğu kadar çağdaş demokrasi kavramının içeriği 
yönünden de kaygı vericidir. Demokratik hukuk devleti 
olmanın bir gereği olarak idare adına işlem yapan tüm organ 
ve idari kuruluşlar karar ve işlemlerinde hukuka uygun 
hareket etmelidir.

Anayasa’nın  5. maddesi, “..kişinin temel hak ve hürriyetlerini, 
sosyal hukuk devleti ve adalet ilkeleri ile bağdaşmayacak 
surette sınırlayan siyasal, ekonomik ve sosyal engelleri 
kaldırmaya, insanın maddi ve manevi varlığının gelişmesi 
için gerekli şartları hazırlamaya çalışmaktır” hükmü ile 
Devletin temel amaç ve görevlerini ortaya koymuştur.

Anayasamız aynı zamanda, Devlet organlarına ve idare 
makamlarına bu amaç ve görevleri hayata geçirmek için 
yapılacak düzenleme ve faaliyetlerde, Anayasa’nın 10. 
maddesine uygun hareket etmeyi de emretmiştir.

Anayasa’nın 10. maddesi, “Herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, 
siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle 
ayırım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir.

Kadınlar ve erkekler eşit haklara sahiptir. Devlet, bu eşitliğin 
yaşama geçmesini sağlamakla yükümlüdür.

Hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz.

Devlet organları ve idare makamları bütün işlemlerinde 
eşitlik ilkesine uygun olarak hareket etmek zorundadırlar” 
hükmüyle, kadın-erkek eşitliğini bozan hiçbir düzenleme ve 
işleme muafiyet tanımamıştır. Anayasa’nın bu amir hükmüne 
rağmen Belediyenizin mühendis ve mimar atama işleminde 
aradığı “bay olma koşulu” açıkça Anayasa’ya aykırıdır.

Yine Anayasa’nın 49. maddesinde “Çalışma, herkesin 
hakkı ve ödevidir.” denilmek suretiyle kadın-erkek ayrımı 
gözetmeksizin tüm bireylere çalışma hakkı tanınmıştır.

İnsanlığın gelişimine koşut olarak, genelde insan hakları, 
özelde kadın haklarının gerek iç hukukta gerekse uluslararası 
sözleşmelerle koruma altına alındığı bir çağda, istihdam 
konusunda erkekler lehine cinsiyet ayrımcılığı yapılması 
kabul edilemez bir tutumdur. Kadınlara geleneksel rol 
biçen ve işe alımda bu role uygun olarak cinsiyet ayrımı 
yapan yaklaşımın, iç hukuk ve evrensel hukukta karşılığı 
bulunmamaktadır.

Bugüne kadar ayrımcı işe alım ilanlarına karşı açmış 
olduğumuz davalarda, yargı tarafından eşitler arasında 
ayrımcılık yapılamayacağı ve dava konusu işlemlerin 
eşitlik ilkesine aykırı olduğu yönünde kararlar verilmiştir. 
(MTA Danıştay 12. Dairesinin 08.03.2005 tarih 2004/4382 
Esas, 2006/539 Kararı ve TPAO Danıştay 12. Dairesinin 
2005/4910 Esas, 2007/1804 Kararı.) Yargı kararlarını da 
dikkate alarak hak ihlali niteliğinde olan kararınızın geri 
alınması gerektiği açıktır.

Sonuç olarak, Anayasa, 3458 sayılı Mühendislik ve Mimarlık 
Hakkında Kanun, YÖK Yasası, Kadınlara Karşı Her Türlü 
Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi gibi ulusal düzenlemeler 
ve uluslararası sözleşmeler çerçevesinde ve yargı kararlarını 
da dikkate alarak hak ihlali niteliğinde olan söz konusu ilanı 
kaldırmanız ve hukuka uygun ilanla işe alım çağrısı yapmanız 
gerektiğini hatırlatır, aksi halde dava açacağımız hususunu 
bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

Dersim Gül 
Genel Sekreter

 

 

PENDİK BELEDİYESİ’NE CİNSİYET AYRIMCILIĞI YAPAN İŞ İLANI NEDENİYLE 
YAZI GÖNDERİLDİ

Pendik Belediyesi’nin teknik personel alım ilanında “bay mühendis ve mimar” koşulu araması üzerine konuya ilişkin 
Anayasa ve yasa hükümleri ile daha önceki yargı kararları hatırlatılarak, cinsiyet ayrımcılığı yapan ilanın düzeltilmesi 
istemiyle 7 Aralık 2016 tarihinde yazı gönderildi.
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12 Kasım 1999 Düzce depreminin 17. yılında TMMOB 
Bursa İl Koordinasyon Kurulu tarafından bir basın toplantısı 
düzenlenerek, deprem gerçeğine bir kez daha dikkat çekildi.

BAOB Ortak Salonu’nda düzenlenen basın toplantısında 
Bursa İKK Sekreteri Fikri Düşünceli, depremler sonrasında 
söylemler dışında siyasi iktidarların, ‘yara sarma’ vaadini bile 
gerektiği ölçüde yerine getirmediği, halkın içini rahatlatacak, 
geleceğe güvenle bakabilmesini sağlayacak adımların 
atılmadığını ifade etti.

Türkiye’nin olası depremleri beklemekten başka bir şey 
yapmadığını söyleyen Düşünceli, güvenli konut üretimi 
konusunda yerel ve merkezi yönetimlerin üstüne düşen 
görevleri yapmadıklarını, kentsel dönüşüm projelerini bir rant 
projesi olarak gördüklerini, TOKİ’nin ise halka güvenli ve 
ucuz konut üretmek yerine lüks konutlara yönelerek ihtiyacı 
karşılamaktan uzaklaştırıldığını kaydetti.

Düşünceli açıklamaya şöyle devam etti:

“1999 depremleriyle başlayan süreçte, depremin yıkıcı 
etkisini azaltacak öneriler, alınması gereken önlemler, 
yapılması gereken yasal değişiklikler tartışmalarda önemli 
bir yer tutmuş, konu bilimsel içerikli toplantılarda, 
etkinliklerde ele alınmış, teorik altyapısı oluşturulmuştur. 
Bunun anlamı açıktır; bilim insanları, üniversiteler, meslek 
odaları üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmiştir. 
Toplum siyasi sorumlulardan bilimin yol göstericiliğinde 
düzenlemeler gerçekleştirmesini beklemeye başlamıştır ki, 
zaman ilerledikçe açığa çıkan hayal kırıklığının asıl nedeni 
de bu olmuştur.

Bu ülkenin İmar Yasası, Afet Yasası, Yapı Denetim Yasası, 
bunların ilgili ikincil mevzuatı sorunludur. Sistem doğa 
olaylarının afete dönüşümünü engellemekten uzaktır.

Türkiye gibi topraklarının yüzde 93’ünün aktif deprem kuşağı 
üzerinde bulunduğu ve nüfusunun yüzde 98’inin deprem 
riski altında yaşadığı bir ülkede, yapılacak iş açık ve nettir;

- Düşük standartlarda sağlıksız ve yasa dışı yapılaşmanın, 
ranta dayalı hızlı ve düşük nitelikli kentleşmenin önüne 
geçilmeli, bilimsel normlara dayalı arazi kullanım ve 
yer seçimi kararlarının rantsal kaygılara yenik düşmesi 
engellenmelidir.

- Bilim ve teknolojinin gerekleri yerine getirilmeli, ranta 
dayalı planlama ile niteliksiz yapı üretimi anlayışı terk 
edilmelidir.

- Gerek kentsel, gerekse kırsal alanlarda yer seçimi, planlama 
ve yapılaşma karar süreçlerinde mühendislik, mimarlık ve 
şehir plancılığı hizmetleri etkin bir şekilde kullanılmalıdır.

- Toplumsal ve yönetsel düzeyde tüm kaynakları risk azaltma 
hedefine yönlendirecek, kişi ve kurumlar arasında eşgüdümü 
sağlayacak, mevzuat, kurumsal yapılanma, eğitim, sağlık gibi 
alanlarda kısa, orta ve uzun vadeli hedef ve ilkeleri ortaya 
koyacak, her aşamada denetim süreçlerini de tanımlayacak, 
stratejik deprem planı ivedilikle hazırlanmalıdır.

- Ülkemizde zarar azaltmaya yönelik afet odaklı harcamalar 
“bütçe dengelerini bozan bir gider kalemi” olarak görülmemeli, 
afet öncesi yapılacak bir birim harcama, afet sonrası yedi 
birimlik harcamaya denk gelmektedir.

Yine açıktır ki, bunlar yapılmazsa, Anadolu coğrafyası yeni 
ve daha yakıcı doğal afetlerle karşı karşıya kaldığında, siyasi 
iktidarların vicdani ve yasal sorumluluktan kurtulması 
mümkün olmayacaktır.

TMMOB Bursa İl Koordinasyon Kurulu bileşeni tüm 
mühendis, mimar ve şehir plancıları olarak bizler, Son 17 
yıldır her 17 Ağustos ve 12 Kasım’da söylediğimiz gibi;

Deprem Öldürmez, Bina Öldürür.

Doğanın bir gerçeği olan depremlerin önlenemeyeceğini, 
ancak alınacak bilimsel önlemler, bilinçli eğitim ve 
planlı yerleşim ile depremle ölmekten vazgeçip depremle 
yaşamayı öğrenmemiz gerektiği bilinci ile, Hep söylüyoruz, 
hep söyleyeceğiz;

Depremlerin afet olarak yaşanması, ülkemizin ve 
halkımızın yazgısı olamaz.

Depremin afete dönüşmesi takdiri ilahi değildir.

Doğa olaylarının afete dönmesini istemiyorsanız;

BİLİMİN ve TEKNİĞİN GEREĞİNİ YAPIN.

Mimarlar, mühendisler ve şehir plancıları yaşanabilir ve 
güvenli kentler oluşturulmasında üzerlerine düşen tüm 
görevleri yapmaya hazırdır”

12 KASIM DÜZCE DEPREMİNİN YILDÖNÜMÜNDE BURSA İKK: TÜRKİYE OLASI 
DEPREMLERİ BEKLEMEKTEN BAŞKA BİR ŞEY YAPMAMAKTADIR
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TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz ve 
Yönetim Kurulu II. Başkanı Züber Akgöl, 23 Kasım 2016 
tarihinde Diyarbakır İKK ve Batman İKK temsilcileriyle 
ortak toplantı yaptı.

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, TMMOB 
Yönetim Kurulu II. Başkanı Züber Akgöl, MMO Yön. 
Kur. Üyesi Bedri Tekin, Diyarbakır İKK Sekreteri Mehmet 
Orak, Batman İKK Sekreteri İbrahim Yıldız ve Batman İKK 
bileşenleri üyeleri katılım sağladılar.

MMO Batman İl Temsilciliği’nde gerçekleştirilen toplantıda; 

DİYARBAKIR VE BATMAN İKK’LARLA ORTAK TOPLANTI YAPILDI

İMOK: BASINI BASKILANMIŞ DEMOKRASİ OLMAZ!

ülke gündemi, TMMOB çalışmaları ve İKK çalışmaları 
hakkında karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

Şirvan’daki maden faciası nedeniyle yaptıkları incelemelere 
ilişkin önümüzdeki hafta içinde Ankara’da basın açıklaması 
düzenleyeceklerini ifade eden Koramaz, AKP hükümetinin 
çıkardığı KHK’larla binlerce emekçinin ihraç edilmesi, 
ülkede yürütülen cadı avı, ülkedeki antidemokratik 
uygulamalar ile ilgili değerlendirmelerinin ardından, 
Diyarbakır, Mardin ve Batman’da demokrasi ve özgürlük 
temalarının işleneceği TMMOB Kent Sempozyumlarını 
gerçekleştirmeyi planladıklarını dile getirdi.

Aralarında TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu’nun da 
yer aldığı İstanbul Meslek Odaları Koordinasyonu (İMOK) 
yönetici ve üyeleri Cumhuriyet Gazetesi’nin tutuklu yönetici 
ve yazarlarının bir an önce görevlerine iade edilmeleri ve 
basın üzerindeki baskılara son verilmesi talebini dile getir-
mek üzere 7 Aralık 2016 tarihinde Cumhuriyet Gazetesi’ne 
dayanışma ziyareti gerçekleştirdi.

İstanbul Tabip Odası, İstanbul Barosu, İstanbul Eczacı Odası, 

İstanbul Dişhekimleri Odası, İstanbul Veteriner Hekimler 
Odası, TMMOB İl Koordinasyon Kurulu ile Serbest Mu-
hasebeci Mali Müşavirler Odası yöneticileri 7 Aralık 2016 
18.00’de Şişli Meydanı’nda buluştular ve toplu halde Cum-
huriyet Gazetesi’ne gittiler. Kurum temsilcileri Cumhuriyet 
Gazetesi önünde birer konuşma yaparak destek ve dayanışma 
duygularını ifade ettiler.

Basın açıklamasının ardından kurum temsilcileri Cumhuriyet 
Gazetesi Yöneticileri ile bir görüşme gerçekleştirdi.
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BASINA VE KAMUOYUNA

TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi 
Yönetim Kurulu Başkanı C.Sami YILMAZTÜRK ile TMMOB 
Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi ÇED Danışma 
Kurulu Sekreteri Mücella YAPICI hakkında; Kabataş’ta 
yapımı süren “Deniz Terminali İskeleleri Dolgu ve Yakın 
Çevresi Revizyonu Projesi (“Beton Martı”Projesi)” ile ilgili 
TMMOB Mimarlar Odası’nın politikaları ve başlatmış olduğu 
hukuki süreç çerçevesinde vermiş oldukları gazete demeçleri 
nedeniyle kent suçu işleyen proje müellifi tarafından tazminat 
davası açılmıştır.

Kent suçu olarak nitelendirilen ve kamuoyunda tepki ile 
karşılanan projeye yöneltilen bilimsel ve teknik eleştirilere 
yanıt vermek yerine hiçbir açıklama yapmaksızın dava 
açanlar bilmelidir ki: TMMOB ve bağlı meslek odaları olarak; 
İstanbul’un dokusunun ve kültürünün yok edilmesine, tarihi 
siluetinin daha fazla tahrip edilmesine, alışveriş merkezleri ve 
otellerle anılır bir kent haline gelmesine sessiz kalmayacağız.

Kentlilerin kıyı kullanımın hakkının ihlal edilmesine, 
kamusal alanların oldu bittilerle ve kişisel tercihlerle 
projelendirilmesine, daha fazla rant için denizin 

doldurulmasına, kamu kaynaklarının kamu ve toplum yararı 
gütmeyen projelere harcanmasına karşı İstanbul Halkı ile 
birlikte itirazımız vardır ve itirazlarımız bilimsel temelli olarak 
devam edecektir.

Kıyı kullanımı toplum yararını düşünmeksizin bir azınlığın 
denetimine bırakılamayacağı gibi, proje sahipleri halkın ve 
bilim insanlarının yönelttiği bütün sorulara gerçekçi cevaplar 
vermek zorundadır.

Deniz kenti İstanbul’un kıyılarını halka kapatan yerel yönetim 
anlayışı ve planlamalar devam ettiği müddetçe her daim kamu 
ve toplum yararını savunan TMMOB de sözünü söylemekten 
çekinmeyecektir.

Betona beton dediği için haklarında dava açılan TMMOB 
Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Yönetim Kurulu 
Başkanı C.Sami YILMAZTÜRK ile TMMOB Mimarlar Odası 
İstanbul Büyükkent Şubesi ÇED Danışma Kurulu Sekreteri 
Mücella YAPICI’nın yanında olduğumuzu ve davanın 
takipçisi olacağımızı, tazminat davaları ile tarafımıza baskı 
kurulamayacağını kamuoyuna bildiririz.

Cevahir Efe Akçelik
TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri

İSTANBUL İKK’DAN KABATAŞ İSKELESİ “BETON MARTI PROJESİ” 
İLE İLGİLİ AÇIKLAMA

TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı C. Sami Yılmaztürk ile TMMOB Mi-
marlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi ÇED Danışma Kurulu Sekreteri Mücella Yapıcı hakkında; Kabataş’ta yapımı 
süren “Beton Martı Projesi” ile ilgili verdikleri gazete demeçleri nedeniyle proje müellifi tarafından açılan tazminat davası 
üzerine İstanbul İl Koordinasyon Kurulu 21 Aralık 2016 tarihinde bir açıklama yaptı.

KIRKLARELİ’NDE “DEPREM VE KENTSEL 
DÖNÜŞÜM PANELİ”

TMMOB Kırklareli İl Koordinasyon Kurulu tarafından 
düzenlenen “Deprem ve Kentsel Dönüşüm Paneli” 24 
Aralık 2016 Cumartesi günü, Kırklareli Belediyesi, Kırklareli 

Kent Konseyi ve Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası’nın 
destekleri ile gerçekleştirildi.

Açılış konuşması TMMOB Kırklareli İKK Sekreteri Dr. 
Erol Özkan tarafından yapılan paneli Jeofizik Mühendisleri 
Odası İstanbul Şube Başkanı Erdal Şahan yönetti. Panelin 
konuşmacıları; AKUT Onursal Başkanı Nasuh Mahruki, 
İTÜ Emekli Öğretim Üyesi Deprem Bilimci Prof. Dr. 
Haluk Eyidoğan, YTÜ Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge 
Planlama Bölümü öğretim üyeleri Yrd. Doç. Dr. Ali Kılıç 
ve Yrd. Doç. Dr. Ercan Koç uzmanlık alanları ile ilgili 
sunumlar gerçekleştirdi. Kırklareli Üniversitesi Mimarlık 
Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama bölümü ile Mühendislik 
Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü öğrencilerinin 
de yoğun katılım gösterdiği panel kalabalık bir izleyici 
topluluğu tarafından ilgiyle izlendi.

Etkinliğin sonunda panel yöneticisi ve panelistler için 
hazırlatılmış olan plaketler Kırklareli Belediye Başkanı 
Mehmet S. Kesimoğlu tarafından kendilerine takdim 
edildi.
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TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu, İstanbul 
Mecidiyeköy’deki Torun Center rezidans inşaatında işçileri 
taşıyan asansörün 32. kattan yere çakılması sonucu 10 işçinin 
hayatını kaybettiği Torunlar faciası davasının duruşması 
öncesinde 26 Aralık 2016 tarihinde bilirkişi raporuna ilişkin 
bir basın toplantısı düzenledi.

MMO İstanbul Şube binasında yapılan toplantıda, dava 
avukatlarından Av. Muhammed Taner Avşar, MMO İstanbul 
Şube Yönetim Kurulu Başkan Vekili Zafer Güzey yer alırken, 
açıklama metnini TMMOB İKK Sekreteri Cevahir Efe 
Akçelik okudu:

İŞ CİNAYETLERİNDE ASIL SORUMLULAR 
YARGIDAN KAÇIRILIYOR

6 Eylül 2014 tarihinde akşam saatlerinde İstanbul 
Mecidiyeköy’de eski Ali Sami Yen Stadı arsasında devam 
eden Torun Center rezidans inşaatında işçileri taşıyan asansör 
32. kattan yere çakılarak, 10 işçimiz yaşamını kaybetmiştir. 
TMMOB İstanbul İKK olarak, öncelikle iş cinayetinde 
yaşamını kaybedenlerin ailelerinin ve yakınlarının acısını 
paylaşıyor, sorumluların yargılanması mücadelelerinde daima 
yanlarında olacağımızı bir kez daha tekrar ediyoruz.

Mecidiyeköy’de eski Ali Sami Yen Stadı arsasında devam eden 
Torun Center rezidans inşaatında 310 numaralı asansörün 
krameyer dişliden çıkarak 32 kattan düşmesi ile sonuçlanan 
iş cinayetini incelediğimizde, yaşamını yitiren 10 işçinin içinde 
bulunduğu 310 numaralı asansörün kat seviye ayarlarını 
kontrol edip otomatik olarak durmasını sağlayan switchlerin 
iptal edilerek tek kontrol asansör içinde bulunan acil stop 
butonuna bırakılmıştır.

Kamuoyunda, yaşanan iş cinayetinin sorumlularının iş 
veren konumunda bulunan Torunlar GYO, Torunlar Yapı, 
Torunlar Gıda ve projenin büyük ortağı TOKİ’nin olduğunun 
bilinmesine karşın iki yılı aşan sürenin sonunda mahkeme 
gerçek suçluları hala tespit edememiştir.

Şantiye alanında, 09.04.2014 tarihinde üniversite hazırlık 

parasını biriktirmek için çalışırken 14. Kattan, vinç sepetinin 
düşmesi sonucunda Erdoğan POLAT’ın yaşamını yitirmesi, 
şantiye sahasında çıkan yangın ve firma içi yazışmalardan 
tespit edilen asansörün B1 den B4 katına kadar düşmesi gibi 
kazalar yaşanmıştır. Şantiye sahasında 12 kişinin asansör 
eğitimi olması gerekirken sadece 3 kişinin asansör eğitimi 
bulunduğu da tespit edilmiştir.

Ayrıca İş Güvenliği Uzmanı Emre ÖZ’ün 08.08.2014 tarihinde 
onaylı tespit öneri defterine “Personel ve yük asansörleri 
tüm bloklarda switch arızası yaşadığı gözlemlenmiştir. 
Kapıların açık konumda dahi çalıştığı gözlemlenmiştir. 
Kat kalibrasyonlarının uygun olmadığı durması gereken 
kat döşemesinin yaklaşık 15 cm üstünde veya altında 
durduğu tespit edilmiştir. Bu hususların giderilmesi için 
gereğinin yapılması, ayrıca son Çalışma ve Sosyal Güvenliği 
Bakanlığı denetimlerinde de belirtilen asansörler ile 
ilgili yapılan iyileştirme çalışmalarının daimi kontrolü 
yetkililerce sağlanmalıdır” uyarısı bulunmaktadır. Ancak 
ne yaşanan iş cinayetleri ve ramak kalalar nede iş güvenliği 
uzmanının uyarısı Torunlar GYO, Torunlar Yapı, Torunlar 
Gıda firmalarının gerekli güvenlik önlemlerini almalarını 
sağlamamıştır.

6331 sayılı İş Sağlığı Ve Güvenliği kanunu madde 10’a göre 
işveren risk analizini yapmak/yaptırmak ile sorumludur. 
Ancak her iki bilirkişi incelemesinde ne Torunlar GYO, 
Torunlar Yapı, Torunlar Gıda nede NCA firması risk analizi 
kayıtlarını sunmamıştır. Risk analizi ve eğitim zorunluluğunu 
yerine getirmeyen Torunlar GYO, Torunlar Yapı, Torunlar 
Gıda, NCA firmaları şantiyede gerçekleşecek her türlü iş 
cinayetinin birinci dereceden sorumlusudur. 

Mahkeme sürecinin gerçek suçluları tespit etmekten uzak 
olmasının yanı sıra bilirkişi heyeti raporları ile de sorumlular 
yargı sürecinden kaçırılmaya çalışılmaktadır. 18.10.2016 
tarihli ikinci bilirkişi raporunda “raporumuzda, kazanın 
meydana gelmesindeki asıl nedene sebebiyet veren kişi ve/veya 
kişilerin tespit edilememesinden dolayı heyetimiz tarafından 
ASLİ KUSURLU TESPİTİ yapılamamıştır” denmektedir. 
Ancak 23.09.2014 tarihli ilk bilirkişi raporunda ayrıntılı bir 
şekilde belirtildiği üzere “Geda Majör, Torunlar GYO, Torunlar 
Yapı, Torunlar Gıda firmalarının ASLİ KUSURLU” olduğu 
belirtilmiştir. Ancak ilk bilirkişi raporunda tespit edilen 
ayrıntılı bir şekilde belirtilen ASLİ KUSURLULAR ikinci 
bilirkişi raporunda anlaşılamaz bir şekilde tespit edilememiştir.

İş cinayetinde yitirdiğimiz emekçilerin ailelerin ve yakınlarının 
asıl suçluların yargılanması konusunda ne kadar zorlu bir 
süreç yaşadıklarını biliyoruz. Yargı sürecinin tutarsız bilirkişi 
raporları ile daha da karmaşık hale gelmektedir. Yargı 
sürecinde yaşanan tutarsızlıkların ve haksızlıkların takipçisi 
olacağız. 

İSTANBUL İKK: İŞ CİNAYETLERİNDE ASIL SORUMLULAR YARGIDAN KAÇIRILIYOR
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Biz diyoruz ki, iş cinayeti – meslek hastalığı emekçilerin kaderi, 
fıtratı değildir. Yapılması gerekenleri Israrla, inatla tekrar 
belirtiyoruz, emekçiler ölmeye mahkûm değildir, emekçilerin 
iş kazalarında ölmeleri kader değildir. İş kazalarının/
cinayetlerinin önlenebilmesi için:

Yanlış politikalardan vazgeçilmeli, politika-mevzuat-
uygulamalar, konunun tarafı olan sendikalar, üniversiteler, 
TMMOB, TTB ile birlikte kamusal bir çerçevede belirlenmeli 
ve uygulamaların denetiminde bu kuruluşlara da görev 
verilmelidir.

Ulusal İş Sağlığı Güvenliği Konseyi’ndeki temsiliyet “kamu” 
ağırlıklı olmaktan çıkartılmalı, sendika, demokratik kitle 
örgütü, meslek örgütü ağırlıklı hale getirilmeli, Konseyin aldığı 
kararların uygulanması zorunlu hale getirilmelidir.

İş Ekipmanlarının periyodik kontrolleri artırılmalı ve kamusal 
denetim ivedilikle benimsenmelidir.

İşyerlerinde işçi sağlığı ve iş güvenliğinin sağlanması yalnızca 
iş güvenliği uzmanlarının çalışmaları ile sağlanamaz, konunun 
bilimsel açıdan bütün taraflarının ekip çalışması ile mümkün 
olur. Bunun yanında iş güvenliği uzmanlarına ilişkin son 
10 yılda en az 10 kez değişikliğe uğrayan mevzuat yap-boz 
alanı olmaktan çıkarılmalı, işçi sağlığı ve iş güvenliğine 
ilişkin kararlar, uygulama ve denetim mekanizması, yukarıda 
saydığımız kurum ve kuruluşların katılımı ile oluşturulacak 
kurul tarafından kamusal denetim olarak yerine getirilmelidir.

İşyerlerinde oluşturulan, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurullarında 
temsiliyet işçi ağırlıklı hale getirilmelidir.

İşyeri denetimleri daha sık yapılmalı, denetimlerde maden, 
inşaat, metal sektörlerine ağırlık verilmelidir.

Eksikleri bulunan işyerlerine verilmesi gereken cezalar derhal 
uygulanmalı, kesinlikle ertelenmemelidir.

Örgütlenmenin önündeki engeller kaldırılmalıdır.

İşçi sağlığı ve iş güvenliği kapsamındaki işçi eğitimleri 
formalite olmaktan çıkarılmalıdır.

Torunlar GYO’ nunda yargılandığı ve yarın (27.12.2016) 
görülecek olan duruşmada sorumluların yargılanması için tüm 
yetkilileri görevlerinin gereğini yerine getirmeye çağırıyoruz.

Ayrıca bugün (26.12.2016), 13 Mayıs 2014 te meydan 
gelen ve 301 canımızı yitirdiğimiz SOMA Maden Faciasının 
Çağlayan Adliyesi İstanbul 18. Ağır Ceza Mahkemesinde 
görülmekte olan davasında SOMA KÖMÜR A.Ş. nin en 
büyük ortağı Alp GÜRKAN’ın yargı önünde hesap verecektir. 
301 canımızın sorumlularının yargılandığı davanın da takipçisi 
olacağımızı buradan kamuoyu ile paylaşıyoruz.

İş cinayetlerine kurban edilen tüm emekçilerimizi bir kez 
daha saygı ile anıyoruz.

Değerli kamuoyumuza saygı ile duyurulur.

TMMOB İSTANBUL İL KOORDİNASYON KURULU

15 Temmuz’daki darbe girişiminin ardından ilan edilen 
olağanüstü hal ile Cumhuriyet’e ve demokrasiye yönelen 
operasyonlar Bursa Demokrasi Güçleri tarafından protesto 
edildi. Kent Meydanı’nda 1 Kasım 2016 Salı günü toplanan 
çeşitli parti, meslek odası, sendika, sivil toplum örgütlerinden 
oluşan kitle tüm demokratik muhalefeti birleşik mücadeleye 
davet etti.

BURSA DEMOKRASİ GÜÇLERİ’NDEN CUMHURİYET GAZETESİNE DESTEK
Bursa Kent Meydanı’nda ellerinde Cumhuriyet gazetesi 
ile toplanan Bursa Demokrasi Güçleri, OHAL ile birlikte 
Cumhuriyet ve demokrasiye darbe üstüne darbe vurulduğuna 
dikkat çekti. “Susma sustukça sıra sana gelecek”, “Özgür basın 
susturulamaz”, “Faşizme karşı omuz omuza” sloganlarının 
atıldığı eylemde Bursa Demokrasi Güçleri adına hazırlanan 
bildiriyi TMMOB Makina Mühendisleri Odası Bursa Şubesi 
Başkanı İbrahim Mart okudu. Türkiye’nin 15 Temmuz’da 
kanlı bir darbeden kurtulduğunu ancak darbe girişimi son-
rası ilan edilen OHAL uygulamalarının Cumhuriyet’e ve 
demokrasiye darbe üstüne darbe vurduğunu belirten Mart, 
adım adım karanlık bir baskı rejiminin inşa edildiğini söyledi.

Parlamentonun giderek işlevsizleştirildiğini, mahkemelerde 
hak aramanın engellendiği anti-demokratik yeni bir rejim 
inşası yolunda kanun hükmünde kararnameler ile tehlikeli 
adımlar atıldığını belirten Mart, “Seçilmiş belediye başkanla-
rının tutuklanması ve Türkiye’nin en eski gazetesi Cumhuri-
yet’e yönelik operasyon ülkemizin karanlık bir baskı rejimine 
sürüklendiğini gösteriyor” dedi.
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TMMOB Güncesi

01 Kasım 2016 Salı
• LPG Çalışma Grubu toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya; 
Mehmet ÇELİK (TMMOB), Bülent AKÇA (TMMOB), Cem 
ŞAHİN (Çevre M.O.),  Cem YENİLMEZ (Çevre M.O.), Onur 
SEVENCAN (Harita ve Kadastro M.O.), Deniz Işık GÜNDÜZ 
(Jeoloji M.O.), Niyazi ÖZGÜR (Kimya M.O.), Halil KAVAK 
(Kimya M.O.), M. Coşkun DOĞANAY (Maden M.O.), Ali 
Ekber ÇAKAR (Makina M.O.), Evren SAĞ (Makina M.O.), 
Abdullah GÜNEY (Makina M.O.) katıldı.
02 Kasım 2016 Çarşamba
• TMMOB Oda Sekreter/Yazman Üyeler toplantısı “Odaların 
denetlenme girişimi ve TMMOB’ye yönelik saldırılar” 
gündemiyle TMMOB’de gerçekleştirildi. Toplantıya; Dersim 
GÜL (TMMOB Genel Sekreteri), Gülsüm SÖNMEZ 
(TMMOB Genel Sekreter Yrd.), Özgür Cemile GÖKTAŞ 
KÜÇÜK (TMMOB Teknik Görevli), Eren ŞAHİNER 
(TMMOB Teknik Görevli), Sezgin ÇALIŞKAN (TMMOB 
Teknik Görevli), İ. Burak İMREK (Bilgisayar M.O.), Tülay 
KOÇ (Çevre M.O.), Hüseyin ÖNDER (Elektrik M.O.), Timur 
Bilinç BATUR (Harita ve Kadastro M.O.), Ömer SENCAR 
(İÇ Mim.O.), Hüseyin KAYA (İnşaat M.O.), Bahaettin SARI 
(İnşaat M.O.), Serdar KART (Jeofizik M.O.), Faruk İLGÜN 
(Jeoloji M.O.), Funda ALTUN (Kimya M.O.), Necmi ERGİN 
(Maden M.O.), Yunus YENER (Makina M.O.), Ahmet İrfan 
TÜRKKOLU (Metalurji ve Malzeme M.O.), Faruk SANLI 
(Meteoroloji M.O.), Hasan TOPAL (Mimarlar O.),  İsmail 
Hakkı BARI (Orman M.O.), Ezgi CEYLAN (Petrol M.O.), 
Ercan ERZİNCAN (Peyzaj Mim.O.), Burak SEVİM (Peyzaj 
Mim.O.), Hüseyin G. ÇANKAYA (Şehir Plancıları O.), Murat 
ASLAN (Ziraat M.O.) katıldı.
• Bilirkişilik Çalışma Grubu toplantısı gerçekleştirildi. 
Toplantıya; Züber AKGÖL (TMMOB), Ali Fahri ÖZTEN 
(TMMOB),  Gülsüm SÖNMEZ (TMMOB), Bülent AKÇA 
(TMMOB), Timur Batur BİLİNÇ (Harita ve Kadastro 
M.O.),  Hanze GÜRKAŞ (İçmimarlar O.),  Macit ÖNCEL 
(İnşaat M.O.), Halil İbrahim YİĞİT (Jeoloji M.O.), Ayfer 

GÜÇLÜ ARAS (Kimya M.O.), Emin DEMİR (Kimya M.O.), 
Muharrem TORALIOĞLU (Maden M.O.), Harun ERPOLAT 
(Makina M.O.), Erdoğan BÖLÜK (Meteoroloji M.O.), Leman 
ARDOĞAN (Mimarlar O.), Muteber OSMANPAŞAOĞLU 
(Mimarlar O.), Erol KANMAZ (Petrol M.O.), Medar 
KALKAN (Ziraat M.O.) katıldı.
03 Kasım 2016 Perşembe
• Mesleki Denetim Çalışma Grubu toplantısı gerçekleştirildi. 
Toplantıya; Züber AKGÖL (TMMOB), Gülsüm SÖNMEZ 
(TMMOB), Bülent AKÇA (TMMOB), M. Kemal ÖZKAZANÇ 
(Bilgisayar M.O.),  Hamza KOÇ (Elektrik M.O.), Bahar 
ÖZKOYUNCU ACAR (Gıda M.O.), Pelin KOCA (Gıda 
M.O.), Bahattin SARI (İnşaat M.O.), Dündar ÇAĞLAN 
(Jeoloji M.O.), Korman OBUZ (Kimya M.O.), İbrahim 
YILMAZOĞLU (Maden M.O.), Yunus YENER (Makina 
M.O.),  Faruk SANLI (Meteoroloji M.O.), Sefa APAYDIN 
(Ziraat M.O.) katıldı.

04 Kasım 2016 Cuma
• TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, HDP 
milletvekillerinin gece yarısı operasyonuyla gözaltına alınması 
üzerine bir açıklama yaptı.
• DİSK, KESK, TMMOB, TTB ve 10 Ekim-Der, 7 Kasım 
Pazartesi günü görülecek 10 Ekim Ankara Katliamı davasına 
ilişkin basın toplantısı düzenleyerek, herkesi davaya çağırdı. 
Mülkiyeliler Birliği’nde düzenlenen basın toplantısında 
kurumlar adına açıklamayı okuyan TMMOB Yönetim 
Kurulu Başkanı Emin Koramaz, davanın ilk duruşmasının 7 
Kasım Pazartesi günü Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 
görüleceğini belirterek, “Bizim davamız faşizme karşı direne 
direne kazanacağımız demokrasinin davasıdır. Tüm halkımızı 
bu davaya bulunduğu her yerde müdahil olmaya çağırıyoruz” 
dedi.
• TMMOB Yüksek Onur Kurulu toplantısı gerçekleştirildi.
• TMMOB Peyzaj Mimarları Odası Adana Şubesi tarafından 
Planlama ve Mevzuatta Söylem ve Eylem Paneli Çukurova 
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Üniversitesi Ziraat Fakültesi İ. Akif Kansu Toplantı Salonu‘nda 
gerçekleştirildi. Panelde TMMOB Yönetim Kurulu Üyesi 
Bahattin Şahin’de bir konuşma yaptı.
• Mühendislik, Mimarlık ve Şehir Plancılığı Eğitimi Çalışma 
Grubu toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya; Ekrem Poyraz 
(TMMOB), Kemal Zeki TAYDAŞ (TMMOB), Eren 
ŞAHİNER (TMMOB), Petek ATAMAN (Gıda M.O.), 
Sinem ÇETİNKAYA (Jeoloji M.O.), Sinan GİRDAPLI 
(Maden M.O.), Müfit GÜLGEÇ (Makina M.O.), Bayazıt Oğuz 
AYOĞLU (Peyzaj Mim. O.) katıldı. 
05 Kasım 2016 Cumartesi 
• TMMOB Yüksek Onur Kurulu üyeleri ve Oda Onur Kurulu 
üyeleri ortak toplantısı İMO Rüştü Özal Toplantı Salonu’nda 
gerçekleştirildi. TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin 
Koramaz’ın genel gündem değerlendirmesi ve TMMOB’ye 
yönelik denetleme girişimleri ile ilgili bilgi verdiği açış 
konuşmasıyla başlayan toplantıya, Odaların onur kurulu 
üyeleri, hukuk danışmanları, yönetim kurulu temsilcilerinden 
oluşan 90 kişi katıldı.
07 Kasım 2016 Pazartesi
• 10 Ekim Ankara Tren Garı katliamı davasının ilk duruşması 
başladı. Katliamda hayatını kaybedenlerin aileleri, katliam 
mağdurları, emek-meslek örgütleri ve demokratik kitle 
örgütleri temsilcileri ile Türkiye’nin dört bir yanından gelen 
yüzlerce kişi Ankara Adliyesi önünde buluştu. Dava öncesi 
Adliye önünde yapılan basın açıklaması hayatını kaybedenlerin 
anısına saygı duruşu ile başladı. Kurumlar adına KESK Eş 
Başkanı Lami Özgen de bir konuşma yaptı. 
08 Kasım 2016 Salı
• TMMOB Oda Sekreter/Yazman Üyeleri, “Odaların 
Denetleme girişimi” gündemiyle TMMOB’de bir araya 
geldiler. Toplantıya; Dersim GÜL (TMMOB Genel Sekreteri), 
Gülsüm SÖNMEZ (TMMOB Genel Sekreter Yrd.), Özgür C. 
GÖKTAŞ KÜÇÜK (TMMOB), Bülent AKÇA (TMMOB), 
Eren ŞAHİNER (TMMOB), Sezgin ÇALIŞKAN (TMMOB), 
Tülay KOÇ (Çevre M.O.), Hüseyin ÖNDER (Elektrik M.O.), 
Timur Bilinç BATUR (Harita ve Kadastro M.O.), Ömer 
SENCAR (İÇ Mim.O.), Fikret Kemal YILDIRIM (İnşaat 
M.O.), Şevket DEMİRBAŞ (Jeofizik M.O.), Faruk İLGÜN 
(Jeoloji M.O.), Ali Ekber ÇAKAR (Makina M.O.), Yunus 
YENER (Makina M.O.), Beyza BİRBEN TUNCER (Mimarlar 
O.), Ayşegül ORUÇKAPTAN (Peyzaj Mim. O.), Hüseyin G. 
ÇANKAYA (Şehir Plancıları O.) katıldı.
• Bilirkişilik Çalışma Grubu toplantısı gerçekleştirildi. 
Toplantıya; Ali Fahri ÖZTEN (TMMOB), Ömer Ersin 
GIRBALAR (TMMOB), Gülsüm SÖNMEZ (TMMOB), 
Bülent AKÇA (TMMOB), Melike  Özlem BİLGİLİ (Elektrik 
M.O.), İbrahim AKSÖZ, (Elektrik M.O.), Eren KAYA (Gıda 
M.O.), Timur Bilinç BATUR (Harita ve Kadastro M.O.), 
Hanze GÜRKAŞ (İçmimarlar O.), Erdoğan BALCIOĞLU 
(İnşaat M.O.), Şenay GÜNEŞ (Jeofizik M.O.), Halil İbrahim 
YİĞİT (Jeoloji M.O.), Ayfer GÜÇLÜ ARAS (Kimya M.O.), 

Emin DEMİR (Kimya M.O.), Muharrem TORALIOĞLU 
(Maden M.O.), Erdoğan BÖLÜK (Meteoroloji M.O.), Leman 
ARDOĞAN (Mimarlar O.), Muteber OSMANPAŞAOĞLU 
(Mimarlar O.), Erol KANMAZ (Petrol M.O.), Medar 
KALKAN (Ziraat M.O.), Hamdi  ARPA (Ziraat M.O.) katıldı. 
• Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Disiplin 
Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 10 
Kasım 2016 tarih 29884 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.

09 Kasım 2016 Çarşamba
• Yapı Denetimi Çalışma Grubu toplantısı gerçekleştirildi. 
Toplantıya; Şükrü GÜNER (Elektrik M.O.), Mustafa 
BAYGELDİ (İnşaat M.O.), Songül ÜZGÜN (Mimarlar O.), 
Leman ARDOĞAN (Mimarlar O.), Sadettin ÖZKALENDER 
(Makina M.O.), Burak KUKUL (Harita ve Kadastro M.O.) 
katıldı.

10 Kasım 2016 Perşembe
• Türkiye tarihinin en kanlı katliamının davası devam ederken, 
katliamda yaşamını yitirenler saldırının on üçüncü ayında 
Ankara Tren Garı’nda anıldı. Anmada, katliamda yaşamını 
yitiren 101 kişi için, 101 karanfil bırakıldı.
• TMMOB Yönetim Kurulu, “Odaların denetlenme girişimi” 
gündemiyle, ilgili 11 odanın Başkanlarıyla TMMOB’de bir 
araya geldi. Toplantıya; Emin KORAMAZ (TMMOB Yönetim 
Kurulu Başkanı), Züber AKGÖL (TMMOB Yönetim Kurulu 
II. Başkanı), Bahattin ŞAHİN (TMMOB Yönetim Kurulu 
Sayman Üyesi), Ekrem POYRAZ (Yürütme Kurulu Üyesi), Ali 
Fahri Özten (Yürütme Kurulu Üyesi), Dersim GÜL (TMMOB 
Genel Sekreteri), Gülsüm SÖNMEZ (TMMOB Genel Sekreter 
Yardımcısı), Özgür C. GÖKTAŞ KÜÇÜK (Teknik Görevli), 
Bülent AKÇA (Teknik Görevli), Sezgin Çalışkan (Teknik 
Görevli), Odalardan; Zeyneti BAYRI ÜNAL (Çevre M.O.), 
Hüseyin ÖNDER (Elektrik M.O.), Ertuğrul CANDAŞ (Harita 
ve Kadastro M.O.), Ayhan ERDOĞAN (Harita ve Kadastro 
M.O.), Ekrah KAYMAK (İÇ Mim.O.), Ömer SENCAR 
(İÇ Mim.O.), İbrahim OGİR (İÇ Mim.O.), Cemal GÖKÇE 
(İnşaat M.O.), Fikret Kemal YILDIRIM (İnşaat M.O.), Şevket 
DEMİRBAŞ (Jeofizik M.O.), Hüseyin ALAN (Jeofizik M.O.), 
Faruk İLGÜN (Jeoloji M.O.), Ali Ekber ÇAKAR (Makina 
M.O.), Yunus YENER (Makina M.O.), Hasan TOPAL 
(Mimarlar O.), Sibel KAYA (Peyzaj Mim.O.), Burak SEVİM 
(Peyzaj Mim.O.), Hüseyin G. ÇANKAYA (Şehir Plancıları O.), 
Orhan SARIALTUN (Şehir Plancıları O.) katıldı.
• Mühendislik, Mimarlık ve Şehir Plancılığı Eğitimi Çalışma 
Grubu toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya; Ekrem Poyraz 
(TMMOB), Bahattin ŞAHİN (TMMOB), Kemal Zeki 
TAYDAŞ (TMMOB), Eren ŞAHİNER (TMMOB), Petek 
ATAMAN (Gıda M.O.),  İsmail SAYAR (Harita ve Kadastro 
M.O.), Sinem ÇETİNKAYA (Jeoloji M.O.), Enis Tolga 
EROĞLU (Kimya M.O.), Nadir AVŞAROĞLU (Maden 
M.O.), Müfit GÜLGEÇ (Makina M.O.),  Sibel BAŞ (Mimarlar 
O.), Bayazıt Oğuz AYOĞLU (Peyzaj Mim. O.) katıldı. 
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11 Kasım 2016 Cuma
• TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, HDP 
milletvekillerinin gözaltına alınması ve tutuklanması ile ilgili 
yapmış olduğumuz açıklama üzerinden malum çevrelerin bir 
haftadır yazılı ve sosyal medyada örgütümüze yönelik saldırıları 
üzerine bir açıklama yayımladı.
12 Kasım 2016 Cumartesi
• TMMOB ve Odalar Denetleme Kurulları V. Çalıştayı İMO 
Rüştü Özal Salonu’nda gerçekleştirildi. Oturum başkanlığını 
TMMOB Denetleme Kurulu üyesi Ülkü Karaalioğlu’nun 
yürüttüğü çalıştayın açılışında, TMMOB Yönetim Kurulu 
Başkanı Emin Koramaz, TMMOB Yönetim Kurulu Sayman 
Üyesi Bahattin Şahin ve TMMOB Denetleme Kurulu Üyesi 
Abdullah Melik birer konuşma yaptılar.
14 Kasım 2016 Pazartesi
• Mevzuatı İzleme ve Geliştirme Çalışma Grubu toplantısı 
gerçekleştirildi. Toplantıya; Züber AKGÖL (TMMOB), Gülsüm 
SÖNMEZ (TMMOB), Sezgin ÇALIŞKAN (TMMOB), Neşe 
ÇEHRELİ (Çevre M.O.), Erdoğan BALCIOĞLU (İnşaat 
M.O.), Bülent MENGÜŞ (Kimya M.O.) katıldı.
16 Kasım 2016 Çarşamba
• Kadın Çalışma Grubu ilk toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıya; 
Ümit ÖZCAN (TMMOB), Gülsüm SÖNMEZ (TMMOB), 
Özgür C. GÖKTAŞ KÜÇÜK (TMMOB), Ezgi PEKŞEN 
SOYSAL (Bilgisayar M.O.), Zeyneti BAYRI ÜNAL (Çevre 
M.O.), Meliha Işık GÜRBULAK (Elektrik M.O.), Fatmagül 
ÇIRA (Gıda M.O.), A. Ülkü KARAALİOĞLU (Harita ve 
Kadastro M.O.), M. Hanze GÜRKAŞ (İç Mim.O.), Eylem 
GÜMÜŞ (İnşaat M.O.), Ümit UZUNHASANOĞLU 
(Jeoloji M.O.), İmren TAŞKIRAN (Kimya M.O.), Emra 
ERGÜZELOĞLU KARATAŞ (Maden M.O.),  Asl ı 
GÖRDEBAK (Makina M.O.), F. Sema KANDIR (Meteoroloji 
M.O.), Banu GÜRLEK (Mimarlar O.), Fatma DOĞAN (Peyzaj 
Mim.O.), Esra OĞUZ (Şehir Plancıları O.) katıldı.
18 Kasım 2016 Cuma
• TMMOB Yürütme Kurulu, AKP milletvekillerince TBMM 
Genel Kurulu’na verilen “tecavüzcü ile mağdurun evlenmesi 
durumunda tecavüzcünün cezasının ertelenmesini” öngören 
düzenleme üzerine bir açıklama yaptı.
• Gıda Politikaları Çalışma Grubu ilk toplantısını gerçekleştirdi. 
Toplantıya; Kemal Zeki TAYDAŞ (TMMOB),  Turhan 
TUNCER (TMMOB),  Sezgin ÇALIŞKAN  (TMMOB), 
Murat ASLAN (Ziraat M.O.),  Osman ÖZGÜN (Kimya M.O.) 
katıldı.
• Oda Aidat Uygulamaları Çalışma Grubu ilk toplantısını 
gerçekleştirildi. Toplantıya; Züber AKGÖL (TMMOB), 
Bahattin ŞAHİN (TMMOB), Özgür C. GÖKTAŞ KÜÇÜK 
(TMMOB), Gökşin TEKİNDOR (Çevre M.O.), Yeliz 
KARAARSLAN  (Harita ve Kadastro M.O.), Naci YALÇIN 
(İç Mimarlar O.), M. Tankut KILINÇ (Jeofizik M.O.), D.Malik 

BAKIR (Jeoloji M.O.), Arife KURTOĞLU ( M a k i n a 
M.O.), Faruk ŞANLI (Meteoroloji M.O), S.Vefa TAÇYILDIZ 
(Peyzaj Mim. O.), Korman OBUZ (Kimya M.O.), Sultan 
KARASÜLEYMANOĞLU (Şehir Plancıları O.), Hamdi 
ARPA (Ziraat M.O.) katıldı.
• İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Çalışma Grubu toplantısı 
gerçekleştirildi.  Toplantıya; Mehmet BESLEME (TMMOB), 
Mehmet ÇELİK (TMMOB), Eren ŞAHİNER (TMMOB), 
Adil Güneş AKBAŞ (Bilgisayar M.O.), Filiz ÜLGER (Çevre 
M.O.), Vasfi SEBER (Elektrik M.O.), Nurhak TATAR (Fizik 
M.O.), Ö. Yanıt KAYA (Harita ve Kadastro M.O.), Pınar Yeşim 
LİMANDAL (Harita ve Kadastro M.O.), Mahir KAYGUSUZ 
(İnşaat M.O.), H. Ayla ÇELENK (Jeoloji M.O.), Melih GÜZEL 
(Kimya M.O.), Talat KARATAŞ (Maden M.O.), Bedri TEKİN 
(Makina M.O.), Vedat KAPLAN (Petrol M.O.), Burak SEVİM 
(Peyzaj Mim.O.), Dr. Züleyha KAHRAMAN (Ziraat M.O.), 
Belkıs KAYA (Ziraat M.O.) katıldı.
19 Kasım 2016 Cumartesi
• TMMOB Yönetim Kurulu toplantısı gerçekleştirildi.
• SGK ile TMMOB arasında imzalanan protokol gereğince, 
her yıl TMMOB Yönetimince belirlenen mühendis, mimar ve 
şehir plancıları için  ilk işe giriş bildirgesinde baz alınacak asgari 
brüt ücret 2017 yılı için 3500 TL olarak belirlendi.
22 Kasım 2016 Salı
• TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, 2-3 Kasım 
2016 tarihlerinde TBMM Genel Kurulunda görüşülerek kabul 
edilen Bilirkişilik Kanun Tasarısına ilişkin bir basın açıklaması 
yaptı.
• TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, Kimya 
Mühendisleri Odası Bursa Şube Yönetim Kurulu Başkanı Ali 
Uluşahin’in gözaltına alınmasına ilişkin bir basın açıklaması 
yaptı.
23 Kasım 2016 Çarşamba
• DİSK, KESK, TMMOB ve TTB başkanlarından oluşan 
heyet, Siirt Şirvan Maden köyünde bakır maden ocağında 
meydana gelen facia sonrası bölgeye giderek incelemelerde 
bulundu. DİSK Genel Başkanı Kani Beko, KESK Eş Başkanı 
Lami Özgen, TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin 
Koramaz, TTB Merkez Konseyi Başkanı Raşit Tükel, TMMOB 
Yönetim Kurulu II. Başkanı Züber Akgöl, TMMOB Maden 
Mühendisleri Odası Başkanı Ayhan Yüksel, MMO Yönetim 
Kurulu Üyesi ve TMMOB İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Çalışma 
Grubu Başkanı Bedri Tekin, TMMOB bölge İKK’ları temsilcileri 
ve diğer örgüt temsilcilerinden oluşan heyet, facianın olduğu 
maden ocağında incelemelerde ve temaslarda bulundu.
• TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz ve 
Yönetim Kurulu II. Başkanı Züber Akgöl, Diyarbakır İKK ve 
Batman İKK temsilcileriyle ortak toplantı yaptı.
• TMMOB ve Oda Sekreter/Yazman üyeleri Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığı’nın 11 Odayı denetlemeye yönelik 
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girişimleri gündemiyle 23 Kasım 2016 tarihinde TMMOB’de 
toplandı. Toplantıya; Cengiz GÖLTAŞ (TMMOB), Gülsüm 
SÖNMEZ (TMMOB), Özgür C. GÖKTAŞ KÜÇÜK 
(TMMOB), Eren ŞAHİNER (TMMOB), Sezgin ÇALIŞKAN 
(TMMOB), Gülay KOÇ (Çevre M.O.), Hüseyin ÖNDER 
(Elektrik M.O), Ayhan ERDOĞAN (Harita ve Kad. M.O.), 
Ertuğrul CANDAŞ (Harita ve Kad. M.O.), Levent ÖZMÜŞ 
(Harita ve Kad. M.O.), Ömer SENCAR (İç Mim. O.), Fikret 
Kemal YILDIRIM (İnşaat M.O.), Faruk İLGÜN (Jeoloji M.O.), 
Şevket DEMİRBAŞ (Jeofizik M.O.), Ali UĞURLU (Kimya 
M.O.), Funda ALTUN (Kimya M.O.), Yunus YENER (Makina 
M.O.), Faruk SANLI (Meteoroloji M.O.), Vedat KAPLAN 
(Petrol M.O.), Ayşegül ORUÇKAPTAN (Peyzaj Mim.O.), 
Harun KILIÇOĞLU (Peyzaj Mim.O.), Hüseyin G. ÇANKAYA 
(Şehir Pl. O.) katıldı.
• Enerji Çalışma Grubu toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya; 
Cengiz GÖLTAŞ (TMMOB), Bülent AKÇA ( T M M O B ) ,  
Hüseyin BİLGİ (Çevre M.O.), Nedim Bülent DAMAR 
(Elektrik M.O.),  İ. Necla SAYLAN (Jeoloji M.O.), Işın 
ÇAVDAR(Kimya M.O.), H. Müjdat BALI (Kimya M.O.),  
Mehmet TORUN (Maden M.O.), Sıtkı ERDURAN 
(Meteoroloji M.O.) katıldı.
24 Kasım 2016 Perşembe
• TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, 
Adana’daki terör saldırısı üzerine bir basın açıklaması yaptı.
• TMMOB Kadın Çalışma Grubu,  “25 Kasım Kadına Yönelik 
Şiddete Karşı Uluslararası Dayanışma Günü” dolayısıyla bir 
basın açıklaması yaptı.
• TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, TMMOB 
İkinci Başkanlarından Nail Güler’in 677 sayılı KHK ile kamu 
görevinden ihraç edilmesi üzerine bir basın açıklaması yaptı.
• TMMOB Yönetim Kurulu, “Odaların denetlenme girişimi” 
gündemiyle, ilgili TMMOB’ye bağlı Odalarla TMMOB’de bir 
araya geldi. Toplantıya; TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı 
Emin KORAMAZ, II. Başkan Züber AKGÖL, Yönetim 
Kurulu Üyesi Cengiz GÖLTAŞ, Genel Sekreter Yardımcısı 
Gülsüm SÖNMEZ, Teknik Görevliler Özgür C. GÖKTAŞ 
KÜÇÜK, Bülent AKÇA, Sezgin ÇALIŞKAN, Eren ŞAHİNER, 
Odalardan; Tuğba UÇANKUŞ (Çevre M.O.), Gülay KOÇ 
(Çevre M.O.), Hüseyin ÖNDER (Elektrik M.O.), Hasan 
Can KARAKUŞ (Fizik M.O.), Ekrah KAYMAK (İÇ Mim. 
O.), Fikret Kemal YILDIRIM (İnşaat M.O.), Bahattin SARI 
(İnşaat M.O.), Şevket DEMİRBAŞ (Jeofizik M.O.), D. Malik 
BAKIR (Jeoloji M.O.), Halil KAVAK (Kimya M.O.), Ali Ekber 
ÇAKAR (Makina M.O.), Faruk SANLI (Meteoroloji M.O.), 
Hasan TOPAL (Mimarlar O.), Ayşegül ORUÇKAPTAN 
(Peyzaj Mim. O.), Orhan SARIALTUN (Şehir Plancıları O.) 
katıldı.
• Ücretli, İşsiz ve Emekli Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları 
Çalışma Grubu toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya; Cengiz 
GÖLTAŞ (TMMOB), Niyazi KARADENİZ (TMMOB), 

Burak İMREK (Bilgisayar M.O.), Ömürhan A. SOYSAL 
(Elektrik M.O.), Hasan Can KARAKUŞ (Fizik M.O.), Kadir 
DAĞHAN (Gıda M.O.), Mert ÖZDAĞ (Harita ve Kadastro 
M.O.), Özer AKKUŞ (İnşaat M.O.), Erşat AKYAZILI (Maden 
M.O.),  Ayşen Gül ŞİMŞEK (Mimarlar O.), H. Özge İDALİ 
(Peyzaj Mim. O.) katıldı.
25 Kasım 2016 Cuma
• Doğa ve Çevre Sorunları Çalışma Grubu ilk toplantısını 
gerçekleştirdi. Toplantıya; Cihan DÜNDAR (TMMOB), Eren 
ŞAHİNER (TMMOB), Mert ÖZDAĞ (Harita ve Kadastro 
M.O.), Hasan AKYAR (İnşaat M.O.), Bahattin Murat 
DEMİR (Jeoloji M.O.), Funda ALTUN (Kimya M.O.), İsmail 
ODABAŞI (Makina M.O.), Tezcan KARAKUŞ CANDAN 
(Mimarlar O.) katıldı.
• Bilirkişilik Çalışma Grubu toplantısı gerçekleştirildi. 
Toplantıya; Ömer Ersin GIRBALAR (TMMOB), Bülent 
AKÇA (TMMOB), Esen ÖZBAYRAMOĞLU (Bilgisayar 
M.O.), Timur Batur BİLİNÇ (Harita ve Kadastro M.O.), Hanze 
GÜRKAŞ (İç Mimarlar O.), Erdoğan BALCIOĞLU (İnşaat 
M.O.), Mustafa SÖZER (İnşaat M.O.), Şenay GÜNEŞ (Jeofizik 
M.O.), Halil İbrahim YİĞİT (Jeoloji M.O.), Ayfer GÜÇLÜ 
ARAS (Kimya M.O.), Emin DEMİR (Kimya M.O.), Harun 
ERPOLAT (Makina M.O.), Derya BARAN (Makina M.O.), 
Erdoğan BÖLÜK (Meteoroloji M.O.), Leman ARDOĞAN 
(Mimarlar O.), Muteber OSMANPAŞAOĞLU (Mimarlar 
O.), Medar KALKAN (Ziraat M.O.) katıldı.
26 Kasım 2016 Cumartesi
• Eğitim Sen tarafından düzenlenen “OHAL, KHK’ler ve 
Demokrasi Mücadelesi” sempozyumunda konuşan TMMOB 
Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, kamuda çalışan 
meslektaşlarının açığa alınmayı ihraç edilmeye tercih eder 
noktaya geldiğine dikkat çekerek, bu süreçte 2 bini aşkın 
mühendis, mimar ve şehir planlamacısının kamudan ihraç 
edildiğini veya açığa alındığını söyledi.
• Gıda Mühendisleri Odası 20.Yıl Etkinlikleri çerçevesinde 
düzenlenen “Her Yönü İle Gıda Mühendisliği” paneli 
Ankara’da gerçekleştirildi.TMMOB Yönetim Kurulu 
Başkanı Emin Koramaz’ın açılış konuşması yaptığı etkinliğin 
1. oturumda; “20.Yılda Örgütlü Meslek Yaşamı Gıda 
Mühendisleri Odası ve TMMOB ile Haklarımız” başlığıyla 
TMMOB Yönetim Kurulu önceki dönem Başkanı Mehmet 
Soğancı ve TMMOB Yönetim Kurulu üyesi Kemal Zeki Taydaş 
“Mühendislik Etiği, Çalışma Alanları ve İstihdam” konulu 2. 
oturumda ise TMMOB Yönetim Kurulu eski Başkanı Kaya 
Güvenç birer sunum yaptılar.
28 Kasım 2016 Pazartesi
• TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, OHAL 
kapsamında çıkartılan KHK’lar ile 2054’ü mühendis, mimar 
olmak üzere 150 binin üzerinde kamu görevlisinin işten 
çıkarılması ya da açığa alınmasıyla ilgili olarak bir basın 
açıklaması yaptı.
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• TMMOB Teoman Öztürk Öğrenci Evi ve Sosyal Tesisi’nde 
Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, CHP il/ilçe Başkanları 
ve TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz ile Yönetim 
Kurulu üyelerinin de katılımıyla, öğrencilere yönelik bir etkinlik 
gerçekleştirildi. TMMOB Yönetim Kurulu II. Başkanı Züber 
Akgöl, Yürütme Kurulu üyeleri Ekrem Poyraz, Kemal Zeki 
Taydaş, Ali Fahri Özten, Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Çelik 
ve Genel Sekreter Yrd. Gülsüm Sönmez’in hazır bulunduğu 
etkinlikte açış konuşmasını TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı 
Emin Koramaz gerçekleştirdi.
30 Kasım 2016 Çarşamba
•  TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, Adana 
Aladağ’da kız öğrenci yurdunda meydana gelen yangın üzerine 
bir basın açıklaması yaptı.
• Kadın Çalışma Grubu toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya; 
Gülsüm SÖNMEZ (TMMOB), Özgür C. GÖKTAŞ KÜÇÜK 
(TMMOB), H.Hazal ÜNLÜ (Bilgisayar M.O.), Tuğba 
UÇANKUŞ (Çevre M.O.), Meliha Işık GÜRBULAK (Elektrik 
M.O.), Fatmagül ÇIRA (Gıda M.O.), A. Ülkü KARAALİOĞLU 
(Harita ve Kadastro M.O.), M. Hanze GÜRKAŞ (İç Mim.O.), 
Tuba ÇINAR (Jeofizik M.O.), Ümit UZUNHASANOĞLU 
(Jeoloji M.O.), Emra ERGÜZELOĞLU KARATAŞ (Maden 
M.O.), F. Sema KANDIR (Meteoroloji M.O.), Banu GÜRLEK 
(Mimarlar O.), Fatma DOĞAN (Peyzaj Mim.O.), Filiz 
HEKİMOĞLU (Şehir Plancıları O.) katıldı.
1 Aralık 2016 Perşembe
• TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, mühendis, 
mimar ve şehir plancıları asgari ücreti üzerine TMMOB 
Örgütlülüğüne yönelik bir mesaj yayımladı.
• DİSK Ankara Bölge Temsilciliği, KESK Ankara Şubeler 
Platformu, TMMOB Ankara İl Koordinasyon Kurulu ve Ankara 
Tabip Odası, Adana Aladağ’da yaşanan katliamı protesto etmek 
için Yüksel Caddesi’nde bir basın açıklaması yaptı. Kitlesel basın 
açıklamasına, TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, 
TMMOB ve Odaların Yönetim Kurulu üyeleri de katıldı.
2 Aralık 2016 Cuma
• Atatürk Orman Çiftliği’nin talanına karşı yürütülen mücadele 
sürecinde, AOÇ Koruma Amaçlı Nazım İmar Planına dava açan, 
Çevre Mühendisleri Odası, Mimarlar Odası Ankara Şubesi, 
Peyzaj Mimarları Odası, Şehir Plancıları Odası Ankara Şubesi ve 
Ziraat Mühendisleri Odası başkanlarına “Melih Gökçek’e iftira 
ettikleri” gerekçesiyle dava açılması üzerine TMMOB’de bir 
basın toplantısı düzenlendi. Basın açıklaması metnini TMMOB 
Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz okudu.
• Bilirkişilik Çalışma Grubu TMMOB'de gerçekleştirildi. 
Toplant ıya ;  Sezg in  ÇALIŞKAN (TMMOB),  Eser 
ÖZBAYRAMOĞLU (Bilgisayar M.O.), Timur Bilinç BATUR 
(Harita ve Kadastro M.O.), Hanze GÜRKAŞ (İçmimarlar 
O.), Mustafa SÖZER (İnşaat M.O.), Şenay GÜNEŞ (Jeofizik 
M.O.), Halil İbrahim YİĞİT (Jeoloji M.O.), Ayfer GÜÇLÜ 
ARAS (Kimya M.O.), Muharrem TORALIOĞLU (Maden 

M.O.), Harun ERPOLAT (Makina M.O.), Leman ARDOĞAN 
(Mimarlar O.),  Muteber OSMANPAŞAOĞLU (Mimarlar O.), 
Medar KALKAN (Ziraat M.O.) katıldı.,
3 Aralık 2016 Cumartesi
• TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası tarafından düzenlenen 
10. Öğrenci Kurultayı Ankara'da gerçekleştirildi. TMMOB 
Yönetim Kurulu Başkanı Emin KORAMAZ'da bir konuşma 
yaptı.
5 Aralık 2016 Pazartesi
• Gıda Politikaları Çalışma Grubu toplantısı gerçekleştirildi. 
Toplantıya; Kemal Zeki TAYDAŞ (TMMOB), Sezgin 
ÇALIŞKAN (TMMOB), Petek ATAMAN (Gıda M.O.), Murat 
ASLAN (Ziraat M.O.), Osman ÖZGÜN (Kimya M.O.) katıldı.
7 Aralık 2016 Çarşamba
• TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, Elektrik 
Mühendisleri Odası Diyarbakır Şubesi Yedek Yönetim Kurulu 
Üyesi Bişar Tutuş'un darp edilerek gözaltına alınması ve ardından 
tutuklanması üzerine bir basın açıklaması yaptı.
• Pendik Belediyesi’nin teknik personel alım ilanında “bay 
mühendis ve mimar” koşulu araması üzerine konuya ilişkin 
Anayasa ve yasa hükümleri ile daha önceki yargı kararları 
hatırlatılarak, cinsiyet ayrımcılığı yapan ilanın düzeltilmesi 
istemiyle TMMOB Genel Sekreteri Dersim Gül imzası ile bir 
yazı gönderildi.
• Kamuda Çalışan Mühendis, Mimar, Şehir Plancısı Özlük 
Hakları Çalışma Grubu toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya; 
Kemal Zeki TAYDAŞ (TMMOB), Niyazi KARADENİZ 
(TMMOB), Sezgin ÇALIŞKAN (TMMOB), Gönül YALÇIN 
GEÇGİL (Bilgisayar M.O.), Petek ATAMAN (Gıda M.O.), 
Özgür TOPÇU (İnşaat M.O.),  Ayla KIZILTUĞ (Jeoloji M.O.), 
Selim ALTUN (Maden M.O.), Haydar ŞAHİN (Makina M.O.), 
Fırat ÇUKURÇAYIR (Meteoroloji M.O.), Fatma DOĞAN 
(Peyzaj Mim.O.), Gencay SERTER (Şehir Plancıları O.) katıldı.
8 Aralık 2016 Perşembe
• TMMOB Yönetim Kurulu ile Oda Başkanları Toplantısı " İdari 
ve mali denetim sürecine ilişkin değerlendirme" gündemiyle 
TMMOB’de gerçekleştirildi. Toplantıya; TMMOB Yönetim 
Kurulu Başkanı Emin KORAMAZ, Yönetim Kurulu II. Başkanı 
Züber AKGÖL, Yönetim Kurulu üyeleri Cihan DÜNDAr, 
Kemal Zeki TAYDAŞ, Niyazi KARADENİZ, TMMOB Genel 
Sekreter Yardımcısı Gülsüm SÖNMEZ, Teknik Görevliler Özgür 
Cemile GÖKTAŞ KÜÇÜK, Bülent AKÇA, Sezgin ÇALIŞKAN 
ve Eren ŞAHİNER, Hukuk Danışmanı Av. Nurten ÇAĞLAR 
YAKIŞ, Oda yöneticileri; Zeyneti BAYRI ÜNAL (Çevre M.O.), 
Bahadır ACAR (Elektrik M.O.), Ertuğrul CANDAŞ (Harita ve 
Kadastro M.O.), Emrah KAYMAK (İç Mim. O.), Fikret Kemal 
YILDIRIM (İnşaat M.O.), Faruk İLGÜN (Jeoloji M.O.), Şevket 
DEMİRBAŞ (Jeofizik M.O.), Ali Ekber ÇAKAR (MMO), 
Orhan SARIALTIN (ŞPO) katıldı.
• TMMOB Yönetim Kurulu üyeleri Ahmet Taner Kışlalı Spor 
Salonunda gerçekleştirilen KESK’in 21. Yıl etkinliğine katıldılar.
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• TMMOB Mühendislik Mimarlık ve Şehir Plancılığı Eğitimi 
Çalışma Grubu toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya; Kemal 
Zeki TAYDAŞ (TMMOB), Eren ŞAHİNER (TMMOB), 
Sinem ÇETİNKAYA, (Jeoloji M.O.), Enis Tolga EROĞLU 
(Kimya M.O.), Nadir AVŞAROĞLU (Maden M.O.), Müfit 
GÜLGEÇ (Makina M.O.), Sibel BAŞ (Mimarlar O.), İnanç 
Alptuğ HIDIROĞLU (Petrol M.O.), Muhammet TEMEL 
(Ziraat M.O.) katıldı.
9 Aralık 2016 Cuma
• DİSK, KESK, TMMOB ve TTB başkanları Siirt’in Şirvan 
ilçesine bağlı Madenköy’de açık işletme yöntemi ile işletilen 
bakır madeninde, 17 Kasım 2016 tarihinde meydana gelen ve 
16 kişinin yaşamını yitirdiği faciayla ilgili olarak bölgede yapılan 
inceleme sonrası oluşturulan ön inceleme raporunu kamuoyuyla 
paylaştı. TMMOB’de düzenlenen basın toplantısına; DİSK 
Genel Başkanı Kani Beko, KESK Eş Başkanı Lami Özgen, 
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz ve TTB 
Merkez Konseyi Başkanı Raşit Tükel katıldı. DİSK, KESK, 
TMMOB ve TTB heyetinin 23 Kasım 2016 tarihinde facia 
bölgesinde yaptığı incelemeler sonrası oluşturulan raporu 
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz sundu. 
Koramaz, bilirkişi raporunun incelenmesi sonrası daha kapsamlı 
bir raporun da hazırlanacağını ifade etti.
• İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Çalışma Grubu toplantısı 
gerçekleştirildi. Toplantıya; Mehmet BESLEME (TMMOB), 
Mehmet ÇELİK (TMMOB), Eren ŞAHİNER (TMMOB), Adil 
Güneş AKBAŞ (Bilgisayar M.O.), Pınar Yeşim LİMANDAL 
(Harita ve Kadastro M.O.), Canan DEMİRAL (Jeoloji M.O.), 
Talat KARATAŞ (Maden M.O.), Bedri TEKİN (Makina M.O.),  
Murat Can OCAKTAN (Metalurji M.O.), Hazeli AKGÖL 
(Mimarlar O.), Vedat KAPLAN (Petrol M.O.) katıldı.
• Savaşın Etkilediği Kentlerin Yapısal Sorunları Çalışma 
Grubu toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya; Züber AKGÖL 
(TMMOB), Bahattin ŞAHİN (TMMOB), Ümit ÖZCAN 
(TMMOB), Sezgin ÇALIŞKAN (TMMOB), Feridun OĞUZ 
(Çevre M.O.), Ramazan AKKOÇ (Harita ve Kadastro M.O.), 
Mahsum Çiya KORKMAZ (İnşaat M.O.), M. Tarık CEYHAN 
(Jeofizik M.O.), Hesna Soylu (Jeoloji M.O.), Tahsin AKBABA 
(Makina M.O.), Herdem DOĞRUL (Mimarlar O.), Deniz 
Kimyon (Şehir Plancıları O.),  Mustafa Oğuz SİNEMİLLİOĞLU 
(Şehir Plancıları O.) katıldı
10 Aralık 2016 Cumartesi
• TMMOB Yönetim Kurulu toplantısı  TMMOB'de 
gerçekleştirildi.
11 Aralık 2016 Pazar
• TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, İstanbul 
Beşiktaş'taki terör saldırısı üzerine bir açıklama yaptı.

12 Aralık 2016 Pazartesi 

• TMMOB Öğrenci Evi TMMOB Yönetim Kurulu II. Başkanı 
Züber Akgöl, TMMOB Genel Sekreter Yrd. ve İş Güvenliği 
Uzmanı Gülsüm Sönmez, İş Güvenliği Uzmanı Can Doğan 

ve Yangın Algılama ve Söndürme Sistemleri Uzmanı Makina 
Mühendisi Harun Erpolat‘dan oluşan heyet tarafından Yangın 
Güvenliği ve Elektrik Tesisatı Güvenliği bakımından kontrol 
edildi.

• Enerji Çalışma Grubu toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya; 
Bülent AKÇA (TMMOB), Hüseyin BİLGİ (Çevre M.O.), 
Nedim Bülent DAMAR (Elektrik M.O.), Çetin KOÇAK 
(Jeofizik M.O.), Işın ÇAVDAR (Kimya M.O.), H. Müjdat 
BALI (Kimya M.O.), Mehmet TORUN (Maden M.O.), Haydar 
DİRİK (Makina M.O.), Ercan ERZİNCAN (Peyzaj Mim. O.) 
katıldı.

14 Aralık 2016 Çarşamba

• Tasarım Strateji Belgesi ve Eylem Planı Komitesinin 14 
Aralık 2016 tarihinde gerçekleştirilen 9. Toplantısına Birliğimizi 
temsilen Ümit Özcan katıldı.

• Mevzuatı İzleme ve Geliştirme Çalışma Grubu toplantısı 
gerçekleştirildi. Toplantıya; Gülsüm SÖNMEZ (TMMOB), 
Sezgin ÇALIŞKAN (TMMOB), Neşe ÇEHRELİ (Çevre M.O.), 
Erdoğan BALCIOĞLU (İnşaat M.O.), Dündar ÇAĞLAN 
(Jeoloji M.O.), Gülfidan DEMİR (Kimya M.O.), Hüseyin 
DİNÇER (Makina M.O.), Hüseyin KAYA (Makina M.O.), 
Hamdi ARPA (Ziraat M.O.) katıldı. 

15 Aralık 2016 Perşembe

• TMMOB ve Oda Sekreter/Yazman üyeleri Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı’nın 11 Odayı denetlemeye yönelik girişimleri 
gündemiyle TMMOB’de toplandı. Toplantıya; TMMOB 
Genel Sekreteri Dersim GÜL, Genel Sekreter Yardımcısı 
Gülsüm SÖNMEZ, Teknik Görevliler Özgür C. GÖKTAŞ 
KÜÇÜK, Bülent AKÇA, Sezgin ÇALIŞKAN, Eren ŞAHİNER, 
Odalardan; Tuğba UÇANKUŞ (Çevre M.O.), Hüseyin ÖNDER 
(Eelektrik M.O.), Onur SEVENCAN (Harita ve Kadastro 
M.O.), Ömer SENCAR (İç Mim. O.), Hüseyin KAYA (İnşaat 
M.O.), Serdar KART (Jeofizik M.O.), Faruk İLGÜN (Jeoloji 
M.O.), Halil KAVAK (Kimya M.O.), Yunus YENER (Makina 
M.O.), Hasan TOPAL (Mimarlar O.), Ezgi CEYLAN (Petrol 
M.O.), Ercan ERZİNCAN (Peyzaj Mim. O.), Hüseyin G. 
Çankaya (Şehir Plancıları O.) katıldı.

16 Aralık 2016 Cuma

• TMMOB Ücretli İşsiz Emekli Mühendis Mimar Ve Şehir 
Plancıları Çalışma Grubu toplantısı gerçekleştirdi. Cengiz 
GÖLTAŞ (TMMOB), Niyazi KARADENİZ (TMMOB),   
Eren ŞAHİNER (TMMOB), Burak İMREK (Bilgisayar M.O.), 
Ömürhan A. SOYSAL (Elektrik M.O.) Kadir DAĞHAN (Gıda 
M.O.), Satılmış GÖKTAŞ (Makina M.O.), Erşat AKYAZILI 
(Maden M.O.), Ayşen Gül ŞİMŞEK (Mimarlar O.) katıldı.

17 Aralık 2016 Cumartesi
• TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, 
Kayseri’deki terör saldırısı üzerine bir açıklama yaptı.
• TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz tarafından, 
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Yürütme Kurulu adına Oda başkanlarına, Oda sekreterlerine 
mesaj atılarak “içinde bulunduğumuz acılı günler ve ağır 
koşullarda örgüt birimlerinin müzikli eğlenceli etkinliklerden 
kaçınılması tavsiye edildi.

19 Aralık 2016 Pazartesi

• TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, 2017 
Bütçe Kanunu'nun TBMM'de kabul edilmesi üzerine bir basın 
açıklaması yaptı.

20 Aralık 2016 Salı

• TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, Rusya’nın 
Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'a düzenlenen suikast üzerine 
bir açıklama yaptı.

• 15 Aralık 2016 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe 
giren Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Eğitim ve 
Sorumlu Müdür Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Yönetmelik çerçevesinde TMMOB’ye bağlı Odalardan LPG 
Sorumlu Müdür Belgesi alan kişilerin kayıtlarının EPDK'ya 
elektronik ortamda online olarak iletilebilmesi için hazırlanan 
WEB servis yazılımı ve basılacak belgeler üzerinde yapılacak 
değişiklikler ile ilgili olarak oda katılımcılarına eğitim verildi. 
TMMOB’de gerçekleştirilen eğitime; Bilgisayar Mühendisleri 
Odası, Çevre Mühendisleri Odası, Elektrik Mühendisleri 
Odası, Gemi Mühendisleri Odası, Gıda Mühendisleri Odası, 
Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası, İnşaat Mühendisleri 
Odası, Jeoloji Mühendisleri Odası, Jeofizik Mühendisleri Odası, 
Kimya Mühendisleri Odası, Maden Mühendisleri Odası, Makina 
Mühendisleri Odası, Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası, 
Petrol Mühendisleri Odası, Tekstil Mühendisleri Odası ve Ziraat 
Mühendisleri Odası’ndan katılım sağlandı.

22 Aralık 2016 Perşembe

•Doğa ve Çevre Sorunları Çalışma Grubu toplantısı 
gerçekleştirildi. Toplantıya; Cihan DÜNDAR (TMMOB), Eren 
ŞAHİNER (TMMOB),  Olgun SAKARYA (Elektrik M.O.), 
Mert ÖZDAĞ (Harita ve Kadastro M.O.), Hasan AKYAR 
(İnşaat M.O.),  Bahattin Murat DEMİR (Jeoloji M.O.), Funda 
ALTUN (Kimya M.O.), İsmail ODABAŞI (Makina M.O.), Feza 
ÇAVUŞLAR (Peyzaj Mim. O.) katıldı. 

23 Aralık 2016 Cuma

• TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, KESK'in 
“İşimi Ekmeğimi Geri İstiyorum” şiarıyla 21 Aralık Çarşamba 
günü İstanbul’dan Ankara’ya başlattığı yürüyüşe destek amacıyla 
bir açıklama yaptı.

•Bilirkişilik Çalışma Grubu toplantısı gerçekleştirildi. 
Toplantıya; Bülent AKÇA (TMMOB), Eren KAYA (Gıda 
M.O.), Timur Bilinç BATUR (Harita ve Kadastro M.O.),  Macit 
ÖNCEL (İnşaat M.O.),  Şenay GÜNEŞ (Jeofizik M.O.), Halil 
İbrahim YİĞİT (Jeoloji M.O.),  Muharrem TORALIOĞLU 
(Maden M.O.), Erdoğan BÖLÜK (Meteoroloji M.O.), Leman 
ARDOĞAN (Mimarlar O.), Medar KALKAN (Ziraat M.O.) 
katıldı.

24 Aralık 2016 Cumartesi
•KESK’in 21 Aralık Çarşamba günü İstanbul Kadıköy’den 
‘İşimi, ekmeğimi geri istiyorum’ şiarı ile başlattığı emekçi 
yürüyüşü dördüncü gününde Ankara’ya ulaştı. Yürüyüş kolunu 
Ankara’da TMMOB’nin de aralarında bulunduğu emek meslek 
örgütleri, demokratik kitle örgütleri karşıladı. Eylemde TMMOB 
Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz kitleyi selamlayarak, 
konuşmasında KESK’in eylemine destek verdiklerini ifade etti.
26 Aralık 2016 Pazartesi
•Gıda Politikaları Çalışma Grubu toplantısı gerçekleştirildi. 
Toplantıya; Kemal Zeki TAYDAŞ (TMMOB), Sezgin 
ÇALIŞKAN (TMMOB), Petek ATAMAN (Gıda M.O.), Osman 
ÖZGÜN (Kimya M.O.) katıldı.
27 Aralık 2016 Salı
•Türk Tasarım Danışma Konseyi’nin 15. toplantısı Bilim, 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nda gerçekleştirildi. Toplantıya, 
TMMOB’yi temsilen Yürütme Kurulu Sayman Üyesi Bahattin 
Şahin katıldı.
28 Aralık 2016 Çarşamba
• LPG Çalışma Grubu toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya; 
Mehmet ÇELİK (TMMOB),  Bülent AKÇA ( T M M O B ) , 
Cem ŞAHİN (Çevre M.O.), Cem YENİLMEZ (Çevre M.O.), 
Onur SEVENCAN (Harita ve Kadastro M.O.), Meryem 
TOPTAŞ  (Jeoloji M.O.), Halil KAVAK (Kimya M.O.), İmren 
TAŞKIRAN (Kimya M.O.), Niyazi ÖZGÜR (Kimya M.O.), 
Tahsin AKBABA (Makina M.O.), Evren SAĞ (Makina M.O.), 
M. Coşkun DOĞANAY (Maden M.O.), Emre ÖZGÜR (Petrol 
M.O.) katıldı.
• Mühendislik, Mimarlık Ve Şehir Plancısı Eğitimi, Unvanı, 
Denklik ve Yeterlilik Çalışma Grubu toplantısı gerçekleştirildi. 
Kemal Zeki TAYDAŞ (TMMOB), Eren ŞAHİNER (TMMOB), 
Petek ATAMAN (Gıda M.O.), Ali Osman DEMİRER (Harita 
ve Kadastro M.O.),  Sinem ÇETİNKAYA (Jeoloji M.O.), Enis 
Tolga EROĞLU (Kimya M.O.), Hayati KILIÇ (Kimya M.O.), 
Sibel BAŞ (Mimarlar O.) katıldı.
29 Aralık 2016 Perşembe
• TMMOB Ücretli İşsiz Emekli Mühendis Mimar Ve Şehir 
Plancıları Çalışma Grubu toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıya; 
Niyazi KARADENİZ (TMMOB),   Eren ŞAHİNER (TMMOB), 
Burak İMREK (Bilgisayar M.O.), Kadir DAĞHAN (Gıda M.O.), 
Hüseyin ARKAN (Harita ve Kadastro M.O.), D.Malik BAKIR 
(Jeoloji M.O.), Bedri TEKİN (Makina M.O.), Erşat AKYAZILI 
(Maden M.O.), Hüseyin SAVAŞ (Metalurji ve Malz. M.O.), 
Ayşen Gül ŞİMŞEK (Mimarlar O.), H. Özge İDALİ (Petrol 
M.O.) katıldı.
30 Aralık 2016 Cuma
• TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, yeni yıl 
dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
• TMMOB Yönetim Kurulu toplantısı  TMMOB'de 
gerçekleştirildi.
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