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TMMOB 44. Dönem Yönetim Kurulu Kararlarından...

26 Mayıs 2017 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu 
toplantısında;

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı başvurusu sonucu 
Kimya Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu’nun görevden 
alınması istemi ile açılan dava gündemi ile TMMOB 
Yönetim Kurulu ile Odaların Yönetim Kurulu Başkanları 
Ortak Toplantısı yapılmasına, toplantının organizasyonu 
konusunda Yürütme Kuruluna yetki verilmesine,

Kadın Çalışma Grubuna Sema Kandır (Meteoroloji M.O) 
yerine Belgin Kurtuluş’un (Meteoroloji M.O) eklenmesine,

TMMOB 5. Kadın Kurultayı’nın 25-26 Kasım 2017 
tarihlerinde Ankara’da düzenlenmesine, yapılacak 
harcamalar ile ilgili Yürütme Kurulu’na yetki verilmesine,

Birliğimiz adına elektrik, su, internet, doğalgaz vb abonelik 
işlemlerinin yürütülmesi için Birlik Muhasebe Görevlisi 
İhsan Aydın’ın yetkilendirilmesine,

17 Haziran 2017 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu 
toplantısında;

Kadın Çalışma Grubuna Emra Ergüzeloğlu Karataş 
(Maden MO) yerine Pelin Kertmen’in (Maden MO) 
eklenmesine,

TMMOB ile T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı 
arasında 31.07.2012 tarihinde imzalanan işbirliği 
protokolünün SGK tarafından 09.06.2017 tarihinde 
tek taraflı fesih edilmesi ile ilgili olarak üye kampanyası 
yapılması ve gerekli girişimlerde bulunmak üzere Yürütme 
Kurulu’na görev ve yetki verilmesine,

Kalite ve Çevre Kurulu’nda Birliğimizi Mehmet 
Besleme’nin temsil etmesine,

TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odası Serbest Müşavirlik 
Mühendislik Hizmetleri Büro Tescil ve Mesleki Denetim 
Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 
Hukuk Müşavirimizin uygun görüşleri doğrultusunda 
kabulüne ve Resmi Gazete'de yayımlanması için Yürütme 
Kurulu'na görev ve yetki verilmesine,

T.C. Piri Reis Üniversitesi Danışma Kurulu’nda Birliğimizi 
Ekrem Poyraz ve Can Durgu’nun temsil etmesine,

TMMOB Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresi’nin uluslararası 
formda düzenlenmesine,

Savaşın Etkilediği Kentlerin Yapısal Sorunları Çalışma 
Grubunun hazırlayacağı raporda kullanılmak üzere hasar 
tespitinin yapılması için ilgili ilçelerin eski ve yeni uydu 
görüntülerinin alınması konusunda gerekli harcamaları 
yapmak üzere Yürütme Kuruluna yetki verilmesine,

KARAR VERİLDİ
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Ülkemiz dikta rejiminin kurumsallaştırıldığı, emeğin daha 
fazla sömürüye ve güvencesizliğe maruz bırakıldığı, toplumun 
kuşatma altına alındığı, muhalefetin sindirildiği ve baskıların 
arttığı bir dönemi yaşamaktadır.

AKP iktidarının alışkanlık haline getirdiği Anayasa ihlalleri, 
hukuk ihlalleri; milletvekillerinin, akademisyenlerin, 
gazetecilerin, gerçekleri söyleyen, haklarına sahip çıkan ve 
iktidarı eleştiren hemen herkesin gözaltına alınması veya 
tutuklanması ile devam etmektedir.

Hukukun fiilen askıya alındığı ve adaletin işlemez hale 
getirildiği bu süreçte son olarak CHP milletvekili Enis 
Berberoğlu tutuklanmıştır. Yaşanan tüm olumsuzluklara 
karşı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Ankara’dan 
İstanbul’a doğru Adalet Yürüyüşü başlatmıştır.

Birliğimize bağlı Odaların Başkan ve Yöneticileri, şubelerimiz 
ve temsilciliklerimizin yöneticileri ve üyelerimizle birlikte, 
Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun başlattığı Adalet Yürüyüşü’nü 
selamlıyoruz.

Yöneticilerimiz ve üyelerimizin başından itibaren destek 
verdikleri ve katıldıkları bu yürüyüşü, Sayın Kılıçdaroğlu’nun 
da açıkladığı üzere, bir parti eylemi olarak görmüyoruz. 
Adalet, Türkiye genelinde toplumun değişik kesimlerince 
birçok alandan yükseltilen temel bir istek ve gereksinimdir.

Olağanüstü Hal uygulamaları ile aralarında meslektaşlarımızın 
da bulunduğu yüzbinlerce insanın işinden edildiği, 
haklarından ömür boyu mahrum bırakıldığı bu adaletsiz 
süreç devam etmektedir. Düşünce, ifade, örgütlenme, basın 
özgürlükleri ve temel haklar, totaliter bir rejimin baskı ve 
şiddeti altındadır.

İşçiler, köylüler, kamu çalışanları, akademisyenler, kadınlar, 
çocuklar, Cumhuriyet, demokrasi, laiklik yanlıları rejimin baskı 
politikalarına maruz kalmakta ve haklarını arayabilecekleri, 
herkese eşit mesafede olan bir adalet mekanizması ise ne 
yazık ki bulunmamaktadır.

Bilindiği üzere bugün Anayasa ve hukuk yeni bir tekel 
altındadır. Yasama ve yargı kuvvetleri, iktidarı sınırlayıcı 
bağımsız birer güç olmaktan çıkıp tamamen yürütmenin/
iktidarın kontrolü altına girmiştir. Bu durum, demokrasi ve 
hukukun yokluğuna, hukukun otoriter ve keyfi kullanımına 
yol açmaktadır.

Adalet, toplumun birçok kesimi gibi TMMOB’nin de 
istemidir.

Zira bu iktidarın TMMOB’ye yönelik uyguladığı baskı 
ve yasa-mevzuatlar yolu ile yetkilerimizin budanması 
girişimleri kamuoyunun malumudur. TMMOB’nin rant 
imparatorluğunun önünde engel oluşturması ve bu yöndeki 
yargı kararları, iktidarı hep rahatsız etmiş ve Birliğimiz ile bağlı 
Odaları, 2007 ve özellikle 2009 yılından beri iktidarın hedefi 
haline gelmiştir. 2011 yılında yapılan KHK düzenlemeleri ile 
bütün iktidar imar rantlarına açılmış ve TMMOB iktidarın 
hiyerarşik vesayeti altına sokulmaya çalışılmıştır. Bu çaba 
halen sürmektedir.

Birliğimiz şu günlerde büyük bir abluka altındadır. SGK ile 
Birliğimiz arasında imzalanan asgari ücret protokolü SGK 
tarafından tüm girişimlerimize rağmen tek taraflı fesih 
edilmiştir. TMMOB Kanunu değiştirilmesi için taslaklar 
hazırlanmıştır. Kimya Mühendisleri Odamızın Yönetim 
Kurulunun görevinden alınması için dava açılmıştır.

TMMOB, sınırsız rant düzeninin önünü açmak istedikleri 
için saldırı altındadır. Birliğimiz ve bağlı Odalarımız toplumun 

ADALET İSTİYORUZ
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin KORAMAZ, adaletin işlemez hale getirildiği bu süreçte Sayın Kemal Kılıçda-
roğlu’nun başlattığı Adalet Yürüyüşü’nü selamlarken; TMMOB’nin yürüyüşü bir parti eylemi olarak görmediğini belirterek 
konuya ilişkin 22 Haziran 2017 tarihinde bir basın açıklaması yaptı.
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katılan TMMOB üyeleri “Ülkemiz, Halkımız ve Geleceğimiz 
için Adalet” pankartı arkasında yürüdüler.

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz ve CHP 
Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu kortejin en önünde birlikte 
yürüdü. Yoğun yağış ve soğuk havaya rağmen süren yürüyüş 
günün son durağında verilen mola ile tamamlandı.

Şair Dertli Parkında verilen mola yerinde konuşmalar 
yapıldı ve yürüyüşe destek veren sanatçıların müzik dinletisi 
gerçekleştirildi.

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, 22 Haziran 2017 
Perşembe günü, Ankara’dan İstanbul’a uzanan Adalet 
Yürüyüşüne katıldı.

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz ve Yönetim 
Kurulu Üyeleri, TMMOB’ye bağlı Odaların Yönetim Kurulları 
ve Başkanları ile Şube Yönetim Kurulu Üyelerinin yer aldığı 
yürüyüşe yüzlerce mühendis, mimar ve şehir plancısı katıldı.

TMMOB, yürüyüşün 8. gününde, Gerede çıkışında Adalet 
Yürüyüşüne dahil oldu.Yürüyüşe baretleri ve adalet tişörtleri 

TMMOB ADALET YÜRÜYÜŞÜNE KATILDI

adalet gereksinimini etinde kemiğinde hissetmekte ve 
paylaşmaktadır.

TMMOB bugün bu nedenlerle adalet istemini haykırmaktadır.

Bugün adalet istemi, demokrasi istemidir; eşitlik, özgürlük, 
kardeşçe bir arada yaşama istemidir. Adalet ile demokrasi, 
eşitlik, özgürlük ve insanca yaşam, bir bütün oluşturmaktadır; 
bir bütünün olmazsa olmaz tamamlayıcı parçalarıdır.

Biz örgütlü mühendis, mimar, şehir plancıları; meslek 
örgütlerimize ve toplumsal yaşamın her köşesiyle ilgili meslek 
alanlarımıza yönelik girişimler ile emekçilere yönelik, kamu 
kaynak ve varlıklarına yönelik sömürü-rant ve baskı-şiddet 
eksenli politikalar ile Cumhuriyet, demokrasi, laiklik düşmanı 
politikalar arasında var olan bağlantıları görüyor, bu temelde 
bütünlüklü bir tavır benimsiyoruz.

Bu nedenle TMMOB, emek, ülke, halk, doğa düşmanı 
sömürü ve rant politikaları ile cumhuriyet, laiklik, demokrasi 
düşmanı dinci-mezhepçi faşizme karşı tepkilerin aynı pota ve 
aynı yön altında buluşmasını önemsemektedir.

Mesleki ve toplumsal sorumluluklarını bir bütün olarak 
gören TMMOB; ülkemizi, halkımızı, Birliğimizi, neoliberal 
ve siyasal İslamcı bir tarzda, kökten bir şekilde dönüştürmeyi 
amaçlayan diktanın karşısında olacak; Cumhuriyeti, 
demokrasiyi, laikliği, barışı, emeği, eşitliği, özgürlüğü ve 
adaleti bir bütün olarak kazanmak için dostlarıyla birlikte 
mücadele edecektir.

TMMOB bu bilinçle “Adalet Yürüyüşü”ne katılmakta, 
desteklemekte; referandumdaki “Hayır”larımızın devamı 
niteliğinde olan bu yürüyüşün demokratik, bağımsız, eşitlikçi, 
özgürlükçü, başka bir Türkiye özlemi gerçekleşinceye kadar 
süreceğini, sürmesi gerektiğini bilmektedir.

Yaşasın adalet, yaşasın eşitlik ve özgürlük sevdamız, yaşasın 
haklı mücadelemiz.

Emin KORAMAZ
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
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44. Dönem TMMOB III. Danışma Kurulu toplantısı, 27 
Mayıs 2017 tarihinde İnşaat Mühendisleri Odası Teoman 
Öztürk toplantı salonunda gerçekleştirildi.

Danışma Kurulu, TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin 
Koramaz’ın açış konuşmasıyla başladı. Ardından TMMOB 
Genel Sekreteri Dersim Gül, 2. Danışma kurulu sonrası 
TMMOB’ye bağlı Odalar, İl Koordinasyon Kurulları, örgüt içi 
toplantıları, etkinlikler ve yayınlar konusunda geniş kapsamlı 
bir sunum yaptı.

300 TMMOB Yöneticisinin  katıldığı toplantı da sırasıyla; 
Danışma Kurulu üyeleri Yavuz Önen (TMMOB YK eski 
BAŞKANI - MO), Mehmet Soğancı (TMMOB YK eski 
BAŞKANI - MMO), Hüseyin Alan (JMO), Ali Ekber 
Çakar (MMO), Eyüp Muhçu (Mimarlar Odası), Ali Uğurlu 
(KMO), Cemal Gökçe (İMO), Yaşar Üzümcü (GIDAMO), 
Hüseyin Yeşil (EMO), Melih Yalçın (MMO), Necmi Ergin 
(MADENMO), Ali Ekinci (MO), Güniz Gacaner (MMO), 
Herdem Doğrul (MO), Tevfik Peker (MMO), Erdal Yavaş 
(MMO), Mehmet Mak (EMO), Cem Nuri Aldaş (BMO), 

Meryem Kaya (ÇMO), Zeki Arslan (MMO), Battal Kılıç 
(MMO), Özgür Topçu (İMO), Hulusi Sarıkaya (JMO) ve 
Fikri Düşünceli (MMO) konuştu.

“Referandum süreci ve sonuçlarının değerlendirilmesi, 
güncel gelişmeler ve TMMOB” gündemiyle toplanan 3. 
Danışma Kurulunda TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı 
Emin Koramaz’ın açılış konuşması şöyle:

Sayın Başkanlarım,
Sayın Onur ve Denetleme Kurulları Üyeleri,
Birlik ve Odalarımızın Sayın Yöneticileri,
Sayın Meslektaşlarım,

44. Dönem Üçüncü Danışma Kurulu toplantısına hoş 
geldiniz.

TMMOB Yönetim Kurulu adına sizleri saygıyla, sevgiyle 
selamlıyorum.

Sevgili Arkadaşlar,

Şubat ayında gerçekleştirdiğimiz II. Danışma Kurulu 
toplantımızı “Anayasa değişikliği referandum sürecine ilişkin 
yürütülecek mücadele programı” gündemi ile yapmıştık.

TMMOB 44. DÖNEM III. DANIŞMA KURULU TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ
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Bu toplantımız geçen toplantının devamı niteliğindedir. 
Toplantımızda “Referandum süreci ve sonuçlarını hep birlikte 
değerlendirecek, güncel gelişmelerin, örgütümüze yüklediği 
görevleri yine hep birlikte oluşturacağız.

Bildiğimiz üzere referandum, ülkemizin anayasal düzenini ve 
siyasi rejimini köklü bir şekilde değiştirerek, tek bir kişinin 
kamu yönetimi ve ekonomi üzerinde sınırsız hâkimiyetini 
kurmayı amaçlamıştır.

Danışma Kurulumuzda yurttaşlık sorumluluklarımızın ve 
kamusal, toplumsal sorumluluklarımızın bir gereği olarak, 
referandumda “HAYIR” tutumunu benimsediğimizi, 
bu ülkenin mühendis, mimar ve şehir plancıları olarak; 
piyasacı, emek ve doğa düşmanı, laiklik karşıtı düzeni 
kalıcılaştırılacağı; fiili olarak uygulanan dinci-mezhepçi dikta 
rejimine yasal statü kazandıracağı; bağımsızlık, cumhuriyet, 
demokrasi, laiklik bütünlüğüne darbe vuracağı; parlamenter 
demokrasiyi, yasama, yargı, yürütme erkleri arasındaki denge, 
fren, denetleme mekanizmalarını, Meclisin yasamaya dair 
tek ve en üst yetkili organ olma özelliğini, bağımsız yargının 
varlık koşullarını ortadan kaldıracağı için Anayasa değişikliği 
teklifine “hayır” diyeceğimizi deklere etmiştik.

TMMOB Örgütlülüğü, Danışma Kurulumuzun işaret ettiği 
doğrultuda hazırlanan “Anayasa Referandumu Sürecine 
İlişkin TMMOB Programı”nda;

Birlik üyesi mühendis, mimar ve şehir plancısının sandığa 
gitmesini sağlamak,

Sandığa gidecek üyelerimizin HAYIR oyu vermesini 
sağlamak,

Ülkeye ve topluma karşı sorumluluğumuz gereği üyelerimizi 
harekete geçirerek üyelerimiz dışında kalan yurttaşlarımızın 
HAYIR oyu vermesi yönünde ikna edilmesini sağlamak,

olarak belirlenen hedefler doğrultusunda Referandum 
gününe kadar yoğun bir çalışma gerçekleştirmiştir.

Referandum sürecinde TMMOB olarak neler yaptığımıza dair 
bilgiler, sizlere basılı olarak sunulan bilgi notunda aktarıldığı 
için ben özel olarak değinmeyeceğim.

Kuşkusuz eksikliklerimiz de olmuştur ve bunları gidermek, 
önümüzdeki mücadele döneminin görevleri arasında yer 
almalıdır.

Ancak, şaibeli resmi sonuçları aşan boyutları bulunan 
ve halkın vicdanında kazanan hayırlarda, referandum 
döneminde seferber olan TMMOB örgütlülüğünün de katkısı 
olduğunu mutlaka belirtmek gerekir.

Referandum süreci boyunca Birliğimiz üzerine düşen 
sorumluluğu yerine getirmek için büyük bir çaba gösterdi. 
Birliğimize yönelen saldırılar ve Hayır diyen kesimler üzerinde 
kurulan iktidar baskısına rağmen geri çekilmeyen kararlı bir 
tutum sergilendi.

Birliğimizin en üst kurullarından alt birimlerimize ve 
üyelerimize kadar uzanan sorumluluk düzeyi kamuoyu 
tarafından takdirle karşılandı. Yürütülen çalışmalarımız emek 
ve meslek örgütleri ile toplumun geniş kesimlerine ulaştırıldı.

Bu süreçte, TMMOB’nin onurlu tarihine iyi bir not 
düşülmüştür. TMMOB ve kadroları ikirciksiz, cesur, tarihi bir 
tavır ortaya koymuştur. Ülkemizin karanlığa teslim edilmesi 
karşısında sessiz kalmayacağımız ve boyun eğmediğimiz bir 
kez daha gösterilmiştir.

Bu nedenle referandum sürecinde seferber olup halkın 
demokratik duyarlılıklarıyla bütünleşen örgütümüze, 
Odalarımıza, İKK’larımıza, Şube ve Temsilciliklerimize, 
bütün birimlerimize, üyelerimize ve örgüt çalışanlarımıza 
teşekkür ediyorum.

İyi ki varsınız, iyi ki TMMOB var. İyi ki emek ve demokrasi 
mücadelesinin yılmaz güçleri var. İyi ki  kent meydanlarında 
açtığımız stantların başında bildiri dağıtan TMMOB’nin 
geçmiş dönem başkanları var. İyi ki, tüm etkinliklerimizde 
yanı başımızda olan eski yeni yöneticilerimiz var. İyi ki, 
ülkenin dört bir yanında, tüm baskı, yasak ve tehditlere 
rağmen HAYIR pankartlarını bina duvarlarından indirmeyen 
inançlı kadrolarımız var. İyi ki siziler varsınız. İyi ki 
memleketimiz sahipsiz değil. Hepinize yürekten teşekkür 
ediyorum.

Sevgili Dostlar,

Öncelikle belirtmek istiyorum. Bu anayasa değişikliği, tarihsel 
toplumsal süreçleri geliştiren Anayasalardan çok farklıdır.
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Zira demokratik bir anayasanın temel özellikleri arasında yer 
alan hiçbir norm bu değişiklikte yoktur.

Bu Anayasada hukukun üstünlüğü, iktidarın hukuki bir 
çerçeve ile sınırlandırılması, yoktur.

Bu değişiklikte güçler ayrılığı yoktur. Eşitlik ve yurttaşlık 
hakları, temel hak ve özgürlükler yoktur.

Bizim gibi toplumsal örgütlenmelerin bağımsızlıkları ve 
özerklikleri yoktur.

Toplumsal ortak çıkarların korunması, kamu yararının 
ve kamusal hizmetlerin temel alınması gibi normlar, bu 
değişiklikte yoktur.

Var olan, yalnızca kişi/lider-parti-devlet-toplum birliğine 
yönelik totaliter bir zorlama, dikta ve açık faşizm yönelimidir.

Başta laiklik ve cumhuriyet kazanımları olmak üzere, Türkiye 
toplumunu birçok açıdan geriye götüren yeni bir rejim söz 
konusudur.

Dolayısıyla, bu değişiklikte tarihsel ve toplumsal bir meşruiyet 
bulunmamaktadır. Ne toplumsal ve siyasal mutabakat, ne 
tartışmasız bir halk çoğunluğu, ne de bu temellerde oluşmuş 
Kurucu bir Meclis’in hazırladığı bir anayasa vardır.

Halkın en az yarısının hayır oyu verdiği, 30 büyükşehirin 
17’sinde hayır oylarının farkla önde olduğu, ülkemizin en 
büyük bütün şehirlerinin, sanayi havzalarının, işsizlerin ve 
genç yeni seçmenlerin önemli bir kesiminin hayır dediği bir 
Anayasa değişikliğinin meşruiyetinin bulunmayacağı açık 
bir gerçekliktir.

YSK kararı ile doruğa ulaşan hukuk dışılığın, hile ve şaibelerin, 
uluslar arası kamuoyunda da karşılık bulduğu, evet oyu 
veren bir çok kesimde de rahatsızlık oluşturduğu bilinen bir 
durumdur.  

Sevgili Arkadaşlar,

Olağanüstü hal koşullarına, baskılara, eşitsizliklere, bütün 
devlet olanaklarının seferber edilmesine, örtülü ödenek 
harcamalarına, bütçe-Hazine açıklarına yol açan seçim 
harcamalarına ve yapılan hilelere rağmen başa baş bir resmi 
sonuç çıkması, bu iktidarın neden olduğu toplumsal, siyasal 
yarılmanın pekişeceği anlamına gelmektedir.

Bu durum, ülkemize, ne yazık ki sanıldığından daha fazla zarar 
verecek, güç kaybettirecektir.

Kazandığını ilan eden ama derinliklerinde şaşkınlık yaşayan 
iktidar taşıması ağır bir yükün altına girmiştir. Önümüzdeki 
dönem, rejim tarafından yönetilmesi oldukça zor bir süreç 
olarak gelişecektir. Bu nedenle baskı ve şiddet artacak, 
OHAL ve KHK’lerle yani zor aracılığıyla yönetme seçeneği 
yeğlenecektir.

Bu noktada görevlerini liyakat ve başarıyla yaparken, OHAL 
kararnameleriyle hukuk dışı bir şekilde kamudan ihraç edilen 

meslektaşlarımıza, bilim insanlarına, öğretmenlerimize, 
çağdaş, demokrat kamu çalışanlarına, Nuriye Gülmen ile 
Semih Özakça’ya ve onlara destek eylemleri yapanlara yönelik 
hukuk ve insanlık dışı uygulamaları kınadığımızı belirtmek 
istiyorum.

Bu vesileyle Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’nın haklı 
istem ve direngenliklerini desteklediğimizi, ancak bu uzun 
soluklu mücadeleyi  emek ve demokrasi güçleri ile hep 
birlikte sürdürebilmek  için beden ve yaşamlarını korumaları 
gerektiğine inandığımızı, bir kez daha belirtmek istiyorum.

Sevgili Arkadaşlar,

Ülkemizin içine girdiği yeni dönemde de Birliğimiz, referandum 
sürecinde ortaya koyduğu tavrın izinden yürümelidir.

Referandumun hemen ertesi günü yaptığımız açıklamada 
belirttiğimiz bir gerçeklik var.

Bütün olumsuzluklara karşın bu referandum süreci, ülkemizde 
demokratik duyarlılıkların geliştiğini, toplumun en az yarısının 
mevcut gidişe hayır dediğini, özgür, yasaksız, baskısız, adil 
ve demokratik koşullarda bir seçim yapılabilse hayır’ın 
kazanacağını göstermiştir.

Bu noktada görevimiz, ülkemizin felakete sürüklenmesinin 
önünü alacak demokratik duyarlılıkların daha da gelişmesi 
ve giderek ülkemizin geleceğini belirleyecek düzeye gelmesi 
için çalışmaktır.

Cumhuriyet, demokrasi ve laikliği yeniden ve bir üst boyutta 
kazanmak için mücadele ederken mesleklerimiz, meslek 
alanlarımız ve örgütümüz için onurlu direngenliğin, aklın ve 
bilimin yol göstericiliğinde ilerlemek durumundayız.

Birliğimizin, bu iktidarın şevkle uyguladığı kamu yararını 
tasfiye eden neoliberal politikaların ve rant imparatorluğunun 
önünde bir engel olarak görülmesi nedeniyle daha fazla 
baskıya uğrayacağı ve giderek tasfiye edilmek isteneceği 
belirgin bir gerçekliktir.

2009 yılındaki Devlet Denetleme Kurulu Raporu ve 
dönemin Başbakanının 2009 yerel seçim kampanyasını 
başlatan konuşmasından bu yana Birliğimiz açıkça hedefe 
oturtulmuştur.

Farklı tarihlerde Cumhurbaşkanı dâhil iktidar temsilcileri 
tarafından söylenenler, yandaş medya tarafından yazılanlar, 
abuk sabuk ithamlar ve yasa değişikliği girişimlerinin hepsi 
bu öngörünün bariz işaretleridir.

Şimdi ya da çok uzak olmayan bir gelecekte ise, referandum 
sürecinde de ifade ettiğimiz üzere, Anayasa değişikliğinin 
Birliğimize, Odalarımıza ve meslek alanlarımıza olası 
yansımaları gündeme gelecektir.

Nitekim daha önce Cumhuriyet savcılığı tarafından takipsizlik 
kararı verilmesine karşın referandum sonrasında Bilim ve 
Sanayi Bakanlığının itirazı üzerine Sulh Ceza Hakimliği 
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savcılığın takipsizlik kararını bozmuştur. Kimya Mühendisleri 
Odamıza, Sanayi Bakanlığı’nın (Anayasa’ya aykırı, hukuksuz 
bir şekilde) gerçekleştirmek istediği denetleme girişimine izin 
vermemesinden dolayı Asliye Hukuk Mahkemesinde dava 
açılmıştır. Bu davada Kimya mühendisler Odamızın Yönetim 
Kurulunun görevlerine son verilmesi ve yerlerine yenilerinin 
seçilmesi istenmektedir. İlk duruşma Ankara’da 15 Haziran 
2017  tarihinde saat 11.35 de gerçekleştirilecek. Bu konuyla 
ilgili Oda başkanlarımızla ve hukukçularımızla bir toplantı 
gerçekleştirecek  ve yapılması gerekenleri birlikte belirleyeceğiz.

İlk etapta TMMOB’ye bağlı birimlerde çalışan tüm hukukçuları, 
Oda Başkan ve yöneticilerimizi davayı izlemek ve davaya 
müdahil olmak için ilk duruşma tarihinde Adliye’ye  bekliyoruz.  
Gelişmelerin seyrine göre mücadele programımızı kamuoyu ve 
örgütümüzle paylaşacağız.

Sevgili Arkadaşlar,

Bu girişimden de görüldüğü üzere, diktatörlüğün alenen 
kurumsallaştırılması yönünde ilerleyen süreçte baskıların 
artması, toplumun kuşatma altına alınması, muhalefetin 
sindirilmesi vb. olumsuzluklar, daha yoğun olarak yaşanacaktır.

Baskılar karşısında direnebilmenin, örgütümüze sahip 
çıkmanın tek yolu, referandum sürecinde ortaya koyduğumuz 
kolektif tavrı önümüzdeki dönemde de muhafaza etmek ve 
güçlendirerek devam ettirmektir.

Referandum sürecinin emekçi halk sınıfları arasındaki sanal 
duvarları ve sınırları ortadan kaldırması ile ortaya çıkan geniş 
dayanışma ve birlikte davranma duygusu bu dönemde en önemli 
dayanaklarımızdan birisi olacaktır.

İçine girdiğimiz yeni baskı döneminde toplumsal muhalefetin 
diri kesimlerinin ortaya koyacağı direnç, baskı politikalarının 
tersyüz edilmesine de imkan tanıyacaktır.

Bu anlamda önümüzdeki dönemin karanlığı aynı zamanda 
aydınlığa gebe olacaktır.

16 Nisan akşamı ve sonrasında gösterilen “Hayır Daha Bitmedi” 
sloganı ile bütünleşen direngen tavır, zafer ilan eden iktidar 
açısından zorlayıcı bir dinamik olarak önümüzdeki dönemin 
muhalefetinin zayıf da olsa ipuçlarını sunmuştur.

Ülke çapında gerçekleşen 1 Mayıs mitinglerine “Hayır”ın damga 
vurması, bunun bir başka göstergesidir. 

Referandumun iptaline neden olması gereken mühürsüz 
pusulaların kabul edilmesi kararı ve “atı alan üsküdarı geçti” 
sözleriyle ilan edilen sonuçların ardından, muhalefetin bazı 
kesimleri tarafından gösterilen ikircikli ve özünde kabullenici 
tavır, yaygın memnuniyetsizliklere yol açmıştır.

Değerli Dostlar,

AKP’nin  yağma, talan ve baskı politikaları ile cumhuriyetin 
bütün kazanımlarının yok edilmesi doğrultusunda attığı 

adımların durdurulması mücadelesinde üzerimize düşen 
sorumluluğun gereğinin yerine getirileceği, referandum 
öncesinde Birliğimiz tarafından net biçimde ortaya konulmuştur.

Bu sorumluluğun önümüzdeki dönem nasıl yerine getirileceği, 
Birlik düzeyinde cevap aranması gereken bir konudur.

Bu noktada önümüze iki önemli başlık çıkmaktadır. İlk 
başlık genel kurullar süreci de dâhil olmak üzere örgütsel 
düzlemimizde, ikincisi ise toplumsal, siyasal alanda gelişmeler 
karşısında atacağımız adımlardır.

Sevgili başkanımız Teoman Öztürk ve arkadaşlarının izinden 
ilerleyen günümüz TMMOB kadroları açısından ilk konu 
başlığına verilecek yanıt nettir.

Mesleki demokratik kitle örgütü olarak çalışmalarımız ve 
mücadele alanlarımızın içe doğru bükülmesine izin vermememiz 
gerekir. Zira istibdat döneminde gerçekleri anlatmak ve 
savunmaktan geri adım atılamaz.

Dikkat edilirse, iktidara etkisiz bir şekilde muhalefet yapan 
veya iktidara uyumlu sinyaller verenler, taraftarları nezdinde 
itibar kaybetmektedir.

Geri adım atmak düşünülse dahi iktidarın zorbalığından 
kurtulma imkanının olmadığı bilinmelidir.

TMMOB’nin durumu farklıdır, tutumu da farklı olmalıdır.

Her zor önemde ülkemizin sorumluluklarını sırtında taşıyarak 
boyun eğmeden bugünlere gelen TMMOB, mücadele süreçleri 
içinde birçok badireyi aşmasını bilmiştir.

Önümüzdeki süreci de yine boyun eğmeden aşabileceğimize 
inanmamız ve Birliğimiz ile emek ve demokrasi mücadelesinin 
niteliksel gücüne ve geleceğine güvenmemiz gerekiyor.

Sadece meslek alanlarıyla ilgilenen ve ülkede yaşanan 
gelişmelerden kopuk davranan meslek örgütlerinin deneyimi 
önümüzde durmaktadır. Bazı meslek örgütleri izlediği bu yol ile 
meslektaşlarının sorunlarına dahi yanıt üretemeyen, bürokratik 
yapılara dönüşmüş, iktidar ve rant oyunlarına teslim olmuş 
durumdadır.

Meslek ve meslektaş sorunlarını ülkenin ve halkın sorunlarından 
ayırmadan yürüme tutumunda ısrarcı olunmalıdır. TMMOB’yi 
büyüten, geliştiren, meslektaşları ve kamuoyu nezdinde itibarlı, 
güvenilir kılan bu tutumdur.

Bu hattın, önümüzdeki dönem Odalarımız başta olmak üzere 
bütün birimlerimizde güçlendirilmesi gerekmektedir.

Bu hattın güçlendirilmesi için referandum öncesi ortaya 
çıkan geniş toplumsal tepki ve reflekslerin doğru bir şekilde 
değerlendirilmesi gerekmektedir.

Sevgili Arkadaşlar,

Mesleklerimiz ve meslek örgütlerimiz Cumhuriyet-demokrasi 
koşulları içerisinde hüviyet kazanmış ve bu değerlerin 
aşındırılmasına karşı mücadele içinde bu günlere gelmiştir.
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Bu nedenle Cumhuriyetin kazanımlarının yok edilmesine karşı 
meslektaşlarımızda oluşan doğal tepki ile doğru ilişki kurmanın 
yolları, bütün Odalarımızda aktif bir şekilde aranmalıdır.

Önümüzdeki dönem, aynı zamanda mevcut kadrolarımızı ve 
Birliğimizi güçlendirme dönemi olmalıdır.

Karar alma süreçlerinin daha da kolektifleştirilmesi, 
sorumlulukların paylaşılması ve üyelerin süreçlere daha aktif 
bir şekilde katılım kanallarının açılması, örgütlülüğümüze taze 
kan ve güç katacaktır.

Referandum süreci boyunca işletmeye çalıştığımız katılımcı 
anlayışın, sorumluluk almanın gelişmesinde ve çalışmaların 
güçlenmesinde nasıl olumlu sonuçlar ürettiğini hep birlikte 
gördük.

Üyelerimiz ile kurulan ilişkinin daha organik hale getirilmesi 
için çalışma tarzımızda bazı yenilikler de gerekiyor.

Önümüzdeki dönem bu konuyu yeniden ele alacak düşünsel 
çabalar ve örgütlenme yöntemleri üzerine yoğunlaşmamız 
gerekmektedir.

Sevgili Arkadaşlar,

Halkın en az yarısının itiraz ettiği şaibeli bir Anayasa 
değişikliğinin gerektirdiği çok sayıdaki ve özellikle altı ay içinde 
ve sonrasında yapılacak yeni düzenlemeler ile kamu maliyesi 
alanında yaşanacak sıkışmalar, önümüzdeki dönemde önemli 
ekonomik, siyasal, toplumsal kriz dinamikleri oluşturacaktır.

Bu noktada bazı muhalefet çevrelerinin sorunlu yaklaşımlarının 
emek ve demokrasi mücadelesine yansımaması büyük önem 
taşımaktadır.

Yandaş medya üzerinden eylemlere yönelik olarak yürütülen 
dış güçlerin ülkeyi karıştırmak için sokağı kullandığı yönündeki 
kara propaganda karşısında, muhalefetin bazı kesimlerinin geri 

adım atması, eylemcilere yönelik cadı avını da beraberinde 
getirmiştir.

Halkın hile, hırsızlık, hukuk dışılık karşısındaki itirazını  
sönümlendirecek hiçbir tutum kesinlikle kabul edilemez. 

Referandumda yaşananları görmezden gelen ve 2019 
yılında yapılması düşünülen seçimlere yönelik,  üstelik 
Cumhurbaşkanlığı adaylığı vb. yanlış yerlerden bir “muhalefet 
hattı” kurulmaya çalışılması, halkın tepkilerinin kırılmasına 
ve saray iktidarının oyunlarına kapı açan büyük yanlışlardır.

Toplumsal muhalefetin bu yönde manipüle edilmeye çalışılması 
karşısında dikkatli olmak durumundayız.

Toplumsal muhalefetin meşru demokratik zeminlerinden 
koparılarak rejim ile uyumlaştırılması yönünde geliştirilmeye 
çalışılacak yanlış politikalara karşı, gerek Birlik düzeyinde 
gerekse emek ve meslek örgütleri ile birlikte etkin bir direnç 
gösterilmelidir.

Referandum sürecinde  halkımızın Cumhuriyete, demokrasiye, 
laikliğe, ülke kaynak ve varlıklarına sahip çıkma temelinde 
belirginleşen tavrını diri tutmak, Birliğimizin öncelikli görevleri 
arasında yer almaya devam etmelidir.

Referandum sürecinde ortaya çıkan toplumsal, siyasal saflaşma, 
önümüzdeki dönem açısından doğru değerlendirilmeli, 
politikalarımız oluşturulurken bu önemli nokta mutlaka 
gözetilmelidir.

Emekçilerin 80 yıllık kazanımı olan kıdem tazminatı hakkının 
gasp edilmesi, Varlık Fonu ile ülke varlıklarımızın yerli-yabancı 
sermayeye peşkeş çekilmesi, OHAL’in sürekli uzatılması, 
KHK’ler ile idari yapının şekillendirilmesi,  kamudan ihraçların 
sürmesi, güvencesiz çalışmanın yaygınlaştırılması, hukukun 
rafa kaldırılması, Meclisin işlevsizleştirilmesi vb. konular ile 
meslek alanlarımızdaki tahribat bütünlük içinde ele alınmaya 
devam edilmelidir.
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Sevgili Arkadaşlar,

Oda yöneticilerimizin toplumdaki siyasallaşmaya ve demokratik 
duyarlılıklara göre konumlanmaları oldukça önemlidir.

TMMOB politikalarını oluşturmada önemli bir yeri olan Oda 
Başkanları ve Oda Sekreter/Yazman üyeleri toplantıları ile 
Danışma Kurulu toplantılarının tutum ve aktivite düzeyinin 
referandum dönemindeki gibi sürdürülmesi önemlidir.

Her üye ve organımızın katılım ve refleks düzeyinin geliştirilmesini 
ve sürece aktif biçimde dâhil olmasını sağlamalıyız. Gücümüzü 
örgütlülüğümüzden aldığımızı unutmamalıyız.

Diğer yandan Birlik politikalarının belirlenmesi veya 
yürütülmesini sadece TMMOB Yönetim Kuruluna havale 
etmek, yanlış bir bakış açısının ürünüdür. Odalarımızda 
görev alan yol arkadaşlarımızın, önümüzdeki dönem Birlik 
politikalarının oluşturulmasında daha fazla rol almalarının 
sağlanması oldukça önemlidir.

Önümüzdeki dönem Birlik ve Oda politikalarımızı, yukarıda 
değindiğimiz gerçeklikler ve duyarlılıkları dikkate alarak 
belirlemeli, örgütlülüğümüze yönelik saldırılara bu temellerde 
göğüs germeliyiz.

Sevgili Dostlar,

İktidarın şiddet tekeline ve avantajlarına bakarak asla karamsar 
bir tutum belirlememeliyiz.

Bugün, toplumsal muhalefetin ve halkımızın gerçek 
potansiyellerini ve etki gücünü açığa çıkaracak bir yaklaşım 
ve özgüvene gereksinim var.

Korku duvarlarını aşmalı, iktidarın avantajlarından daha fazla 
olan dezavantajlarını ve kendisine karşı dönebilecek eğilimleri 
mutlaka hesaba katmalıyız.

Tarihte hep gördüğümüz gibi hiçbir olumsuzluk, mutlak ve 
kalıcı değildir.

Önümüzde her bir evresinde dirençli ve birlik içinde olmamız 
gereken uzun soluklu bir süreç var.

Bizlerin, bütün emek ve demokrasi güçlerinin mücadelesi bu 
sürecin belirleyicilerindendir. Sorumluluklarımızı bu bilinçle 
yerine getirmeliyiz.

Ayrıca biliyoruz ki, toplumda yoğunlaşan sömürüye, rant 
talanına, eşitsizliklere, adaletsizliklere, hukuk ihlallerine, 
cumhuriyet, demokrasi, laiklik düşmanlığına, savaş yanlılığına 
karşıt birikim ve tepkiler var.

Halkın bütün yaşam alanlarına dokunan meslek alanlarımızla 
yeni rejim arasındaki bağları kurup gösterebilmeliyiz.

Tarihsel haklılığımıza inanarak mücadele etmeli, asla diz 
çökmemeli, umutların gerçeklenmesi ile mücadele arasındaki 
bağları önce kendimiz görmeli ve bu yaklaşımı genelleştirmeliyiz.

Sevgili Arkadaşlar,

Son olarak, Birliğimiz TMMOB’nin bugünkü tavrının bir 
geleneğin devamı olduğunu belirterek bitirmek istiyorum.

Bu yurtsever, demokrat, halkçı, toplumcu geleneği bilinçle, 
inatla, kararlılıkla sürdürmek boynumuzun borcu olmalıdır 
diyerek konuşmamı tamamlıyor, hepinizi coşkuyla 
kucaklıyorum.

Yaşasın haklı mücadelemiz. Yaşasın TMMOB örgütlülüğü.

Emin Koramaz
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
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13 Mayıs 2017’de, Türkiye’nin en büyük iş cinayeti olan 
Soma Katliamında hayatını kaybeden 301 maden emekçisi, 
başta Soma olmak üzere ülkemizin dört bir yanında anıldı. 
Soma’da Türk Mühendis ve Mimar Odaları Biriliği ile 
Maden Mühendisleri Odası tarafından anma etkinliği 
yapılırken, diğer illerde kitlesel basın açıklamaları, sergi 
ve paneller düzenlendi.

Soma’da TMMOB ve Maden Mühendisleri Odası 
öncülüğünde düzenlenen anma etkinliğine İzmir, Denizli 
ve Manisa İl Koordinasyon kurulları katıldı. Yapılan kitlesel 
basın açıklamasına Zonguldak Maden İşçileri de katılarak, 
katliamda hayatını kaybeden maden emekçilerini andı. 
Etkinlikte TMMOB adına Yönetim Kurulu Üyesi Niyazi 
Karadeniz ve Maden Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu 
Başkanı Ayhan Yüksel birer konuşma yaptıları. Yapılan 
açıklamaların ardından Madenci Şehitliğine yapılan anma 
ziyareti gerçekleştirildi.

TMMOB Yönetim Kurulu Üyesi Niyazi Karadeniz’in 
yaptığı açıklama şu şekilde;

Bedel ödeyen maden emekçisi, önlem alan yok!

Değerli dostlar, sevgili Somalılar, Değerli Basın mensupları, 
hepinizi TMMOB Yönetim Kurulu adına saygı ve sevgi ile 
selamlıyorum.

Sözlerime başlamadan önce Birliğimiz adına, Soma maden 
katliamında hayatını kaybeden maden emekçilerini anıları 
önünde saygı ile eğiliyor, yakınlarına sabırlar diliyor, acılarını 
paylaşıyoruz.

Bundan tam 3 yıl önce 13 Mayıs 2014 tarihinde 5’i 
mühendis olmak üzere 301 maden emekçisi, ihmaller zinciri 
sonucu Soma-Eynez ocağında son nefeslerini verdiler. Bazı 
kişiler bu durumu değerlendirirken kaza, bazıları fıtrat, 
bazıları kader olarak ifade ettiler. Bizler kazanın olduğu 
günü ne demiş isek bugünde ayni şeyi söylüyoruz. Bu bir 
katliamdır!  

Günümüz Türkiye’sinde insanlarımız maden ocaklarında, 
tersanelerde, inşaatlarda, fabrikalarda birer ikişer, bazen 
de onar onar iş kazaları sonucu hayatlarını kaybediyor. 
Bu durum kabul edilemez. Biz mühendislerin mimarların 
ve şehir plancıların olarak kazaların önlenebilir olduğunu 
biliyoruz. Ancak gerekli önlemler alınarak işin doğasına 

SOMA’YI UNUTMAYACAĞIZ, UNUTTURMAYACAĞIZ
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uygun teknikler kullanılması koşulu ile işçi sağlığı ve iş 
güvenliği kurallarına uyuması halinde iş kazlarının olması 
önlenebilir. Asıl olan insandır, insan yaşamıdır.

Madencilik doğası gereği en zor iş kollarından başında 
gelir.   Bu özelliği nedeniyle; bilgi, deneyim, uzmanlık ve 
sürekli denetim gerektiren dünyanın en zor ve en riskli iş 
koludur. Maden kazaları incelendiğinde olayın; teknik, 
sosyal, ekonomik, eğitim, planlama ve denetim sorunları 
gibi pek çok bileşeni olduğu görülmektedir.

Bilinen bir başka konu da; madencilik, Dünya ekonomisinin 
temel sektörlerinin başında geliyor olmasıdır. Eğer 
madencilik olmasaydı bugün ulaşılan medeniyet düzeyine 
erişemezdik. Dolayısı ile insanlığın madencilere vefa borcu 
vardır.

1980 sonrası uygulamaya konulan Küresel politikalar; 
özelleştirme, taşeronlaşma, rödovans vb. gibi kâr amaçlı 
ekonomik faaliyet ve uygulamaları; kamu madenciliğini 
küçültmüş, kamu kurum ve kuruluşlarında uzun yıllar 
içinde elde edilmiş olan madencilik bilgi ve deneyim 
birikimini dağıtmıştır. Yoğun birikim ve deneyime sahip 
olan kurum ve kuruluşlar yerine üretimin, teknik ve alt 
yapı olarak yetersiz, deneyim ve uzmanlaşmanın olmadığı 
taşeron firmalara bırakılması, buna ek olarak kamusal 
denetimin de yeterli ve etkin bir biçimde yapılamaması iş 
kazalarının artmasına neden olmuş/olmaktadır.

Dünyada iş kaza sıralamalarında Türkiye’nin, ön sıralardaki 
yerini korumaya devam ediyor olması üzücü bir durumdur. 
Maden kazaların da ise son yıllarda belirgin bir artış 
göstermektedir. Bu durum kabul edilebilir değildir. Acilen 
gerekli önlemler alınıp, uygulanmalı ve aktif denetim 
altyapısının oluşturulmalıdır.

Soma’da 13 Mayıs 2014 tarihinde yaşadığımız bu iş 
cinayetlerinden/katliamından ders alınarak, kazaların 
önlenmesi için etkin önlemler alınır ve gerekli yapılar 
kurulur umudu taşıyorduk. Bu konuda bir gelişmenin 
olmaması halkımız/ülkemiz büyük bir kayıptır. İş kazaları 
ve meslek hastalıklarının önlenmesinde çözüm olacakmış 
gibi sunulan 6331 sayılı İşçi Sağlığı ve Güvenliği Yasası, 
işveren sorumluluğunu tamamen ortadan kaldırarak, tüm 
sorumluluğu neredeyse kazayı yaşayan işçiye ve kısıtlı 
imkânlarla, yetkisiz ve güvencesiz çalışan mühendislerin 
sırtına yıkmaktadır.

Bu anlayışlar değişmediği sürece, önümüzdeki yıllar,-
korkarız ki- çok daha ciddi acıların yaşanacağı ve kayıpların 
devam edeceği bir dönem olacaktır. Yaşanacak iş kazalarının 
ve cezaevlerine girecek olan mühendislerin sorumluluğu, 

işverenler ve gerçek sorunu görmezden gelerek, yasanın 
bu haliyle çıkmasını sağlayan hükümet yetkilileri ve 
yasayı hazırlayan bürokratların olacaktır. Piyasacı bir 
anlayışla çıkarılan bu yasanın, ülkemizde yaşanan iş 
cinayetlerini/kazalarını önlemekle uzaktan yakından bir 
ilgisi bulunmamaktadır.

Bu yapının kronik hale gelmesinde en büyük etkenlerden 
bir tanesi de; yaptırımların caydırıcılıktan uzak olmamasıdır. 
Diğer bir konu adalet dağımın da yaşanan sıkıntılardır. 
İş yükü altında ezilen Yargı’nın adalet dağıtımında ağır 
kaldığını hepimiz yaşayarak görüyoruz.

Bütün bu olumsuz koşullarda dahi gelecek için umutlu 
olmak zorundayız. Mücadelemiz, mücadele azim ve 
kararlığımız artırarak sürdürmeliyiz. TMMOB ve Odaları; 
üyelerinin hak ve çıkarlarını halkımızın çıkarları temelinde 
korumak ve geliştirmek, üyelerinin mesleki, sosyal ve 
kültürel gelişmelerini sağlamak ve mesleki birikimlerini 
toplum yararına kullanmayı, 1970 yıllarda başlatarak 
oluşturduğumuz ilkelerini her geçen yıl büyüterek 
oluşturduğu örgütlü yapış gereği, görev bilmektedir.

Soma katliamında; sorumlular hesap vermeden, babalarını, 
eşlerini, kardeşlerini, evlatlarını kaybedenlerin yüreğini 
soğutacak somut adımlar atılmadan bizlerin de öfkesi 
dinmeyecek, yüreği soğumayacaktır.

Hiç kuşku yoktur ki; Soma katliamında sorumluluk 
sadece, yapılan tüm uyarılara karşı üretimi artırmak için 
tüm normları hiçe sayan şirketin değildir. Soma Kömür 
İşletmeleri A.Ş., TKİ, MİGEM, ETKB, ÇSGB ve Hükümet 
yaşanan tüm maden facialarında olduğu gibi sorumludurlar

TMMOB olarak, asli sorumluluklarını devrederek bu 
cinayetlere sebep olanların bağımsız yargıya ve topluma 
hesap vermeleri için mücadelemizi sürdüreceğimizi 
kamuoyumuzla paylaşıyoruz.

Ocaklarda, galerilerde bir avuç kömür için bir ömür 
verenleri, başta Soma olmak üzere kaybettiğimiz tüm 
madencileri ve hayatlarını iş cinayetlerinde kaybeden tüm 
emekçilerin büyük bir saygıyla anıyoruz.

Bir an önce adalet, işçi sağlığı ve iş güvenliği, iş güvencesi, 
taşeron sistemine son verilmesi, rödovans uygulamalar 
kaldırılması, havza bazında madenciliğe geçilmesi, acil 
talebimizdir.

Soma’yı unutmayacağız, unutulmasına asla izin 
vermeyeceğiz.

Saygılarımızla.

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği
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Bugün 13 Mayıs 2017, Türkiye’nin yaşadığı 
en büyük iş cinayetinin, tarifsiz acının yıl 
dönümü.   Ülkemizin yaşadığı en kanlı iş 
cinayetinin üzerinden üç yıl geçti.  Yüreğimiz 
Soma’da, öfkemiz sokakta.

Özgürlük, hukuk, adalet için, işi ve ekmeği 
için diz çökmeden, boyun eğmeden mücadele 
eden akademisyenlerden, kamu emekçilerine, 
işçilerden, gazetecilere, cezaevlerinde 
direnenlere buradan selam gönderiyoruz.

Selam olsun diktatörlüğe, tek adam rejimine 
hayır diyenlere.

Soma Katliamı; Rekabet, acımasız kar hırsı 
ve ucuza üretmek için standartlar, yasaları 
ihlal ederek yaratılan, tehlikeli ve aşırı üretim 
zorlaması siteminin sonucudur. Kaza değil, 
cinayettir.

İşte bu nedenle Soma’da 13 Mayıs 2014’te, 
5’i mühendis 301 madencinin hayatları 
çalınmıştır.

Türkiye’yi güvencesiz, kuralsız çalışılan bir 
ülke yapan;

İşçiyi, işsizlik ile ölüm arasında seçim yapmaya 
zorlayan;

İş cinayetlerini kader ve fıtrat olarak 
değerlendiren anlayış, çöp sepetine atılmadan 
bu katliamların son bulması mümkün değildir.

Çünkü bu sistemin sac ayakları:  Bir yandan 
hak ihlalleri karşısında pahalı, uzun zamana 
yayılan ve çoğu kez sonuçsuz kalan hukuki 
süreçler;

Diğer yandan kamunun denetim görev ve 
sorumluluğunu savsaklaması:

Öbür taraftan yasalarla, uygulamalarla, 
demokrat ik  send ika laşma hakkın ın 
engellenmesi yoluyla korumasız bırakılan 

Diğer illerde ise TMMOB İl Koordinasyon Kurulları ve emek meslek örgütleri; Türkiye’nin en 
büyük iş cinayeti olan Soma maden faciasının üçüncü yılında, hayatını kaybeden 301 maden 
emekçisini  kitlesel basın açıklamaları ve panellerle 13 Mayıs 2017 tarihinde andı.

SOMA’YI UNUTMAYACAĞIZ, UNUTTURMACAĞIZ
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işçilerle kurulmuştur. Ölüm üreten bu 
sistemin her bir sacayağı da vahşi, kirli ve 
kanlıdır.

İşverenler, siyasiler ve çıkar ortakları 
tarafından fiilen kurulmuş olan bu vahşi 
sistem kiralık işçilikle, esnek çalıştırmayla, 
ödünç işçilik ile daha da güvencesiz hale 
getirilmiştir. Artan çalışma saatleri, göz 
dikilen kıdem tazminatlarıyla güvencesizlik 
ve ucuza çalıştırma, katliamlara vardırılmıştır.

2014 Yılından bu yana Soma davası dünyanın 
en büyük iş cinayeti davası olarak devam 
etmektedir.

Hızlı, etkili, iş cinayetlerini caydırıcı, kamu 
vicdanını, adalet duygunu karşılayan bir 
dava olmasını beklediğimiz ve bu uğurda 
çaba sarf ettiğimiz bu dava, daha başlarken: 
Başsavcının, “gözaltına alacağımız herkes 
işçilerle birlikte öldü” beyanı ile ölen 
mühendislerin işaret edilmiş olması, sistemin 
yaratmış olduğu bu facianın, sadece birkaç 
mühendise yüklenerek çözümlenmek 
istenilmesi ve sistemden kaynaklı sorunların, 
üstü örtülerek, unutturulma mecrasına 
sokulması çok tanıdık bir yaklaşımdır.

Soma katliamında sorumluluk sadece, 
üretimi artırmak için tüm standartları ve 
yasaları çiğneyen şirketin değildir. Soma 
Kömür İşletmeleri A.Ş., TKİ, MİGEM, 
ETKB, ÇSGB ve Hükümet yaşanan tüm 
maden facialarında olduğu gibi sorumludurlar 
ve hesap vermelidirler.

Bu katliamın gerçek sorumluları hala 
kamuoyu önünde hesap vermemiştir. Bizler 
Soma davasının takipçisiyiz ve gerçek 
sorumluların açığa çıkarılması için sonuna 
kadar da takipçisi olacağız

Türkiye’de özellikle AKP iktidarı döneminde 
uygulanan pol it ikalar la  madenler in 
ihalesindeki yağma ve yandaş zihniyetiyle, 
üretim süreçlerinde; teknik bilgi ve alt yapı 
olarak yetersiz kişi ve şirketlere bırakılmıştır. 
Kamusal denetimin de yeterli ve etkin 
bir biçimde yapılmaması iş cinayetlerinin 
Soma’da olduğu gibi katliamlara dönüşmesine 
neden olmuştur.
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Ülkemiz, iş cinayetlerinde, işçi ölümlerinde 
Avrupa’da birinci, dünyada üçüncü sırada 
yer almaktadır. Bu tablo AKP’nin iktidara 
gelmesiyle daha da vahim, daha da vahşi bir 
hal almıştır.

Soma’dan sonra Ermenek, Siirt/Şirvan ve diğer 
maden katliamları son 15 yıldır ağırlaştırılmış 
bir biçimde sürdürülen “özelleştirme”, 
“piyasalaştırma” ve “taşeronlaştırma” 
politikalarının bir sonucu olarak artarak 
devam etmektedir.

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

Bu nedenle, Soma’dan dünden bugüne 
değişen, iyileşen kayda değer bir şey yoktur.

Yeni iş cinayetlerinin olmasını ortadan 
kaldıran bir gelişme sağlanmamıştır.

Sorumlular hesap vermemiştir.

Babalarını, eşlerini, evlatlarını kaybedenlerin 
yüreğini soğutacak somut adımlar atılmamıştır.

İşte bu yüzden Türkiye’de her yıl binlerce 
işçi iş cinayetlerinde can vermeye devam 
etmektedir. Ancak bu acımasız, bu vahşi 
üretim böyle sürdürülemez. Kanla, ölümle, 
sakat kalmalarla üretim yapan bir toplumun 
geleceği sağlıklı olamaz. Böyle bir çalışma 
sistemine emekçiler kuşaklar boyu diz 
çökmez.

Bu cinayetlere sebep olanların bağımsız 
yargıya ve topluma hesap vermeleri için, 
bu acımasız sistemi değiştirmek için 
mücadelemizi sürdüreceğimizi ifade ediyoruz.

Maden ocaklarında, bir avuç kömür için 
bir ömür verenleri, başta Soma olmak üzere 
kaybettiğimiz tüm madencileri ve Torunlar’da, 
Yalvaç’ta hayatlarını iş cinayetlerinde 
kaybeden tüm emekçileri  büyük bir 
saygıyla anıyoruz.  Soma’yı unutmayacağız, 
unutulmasına izin vermeyeceğiz.
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Süreklileşmiş bir OHAL ve baskı rejimi içerisinde 
demokratik hak ve özgürlüklerin giderek yok edildiği 
günlerden geçmekteyiz. Hukukun ayaklar altına alındığı 
OHAL yönetiminde çıkarılan KHK’lar ile on binlerce insan 
muhalif kimlikleri dolayısı ile gerekçe dahi gösterilmeden 
işlerinden atılarak mağdur edilmiştir. Demokrasinin 
kalan kırıntılarının da yok edildiği KHK uygulamaları ile 
mağdur edilenler açlık ile terbiye edilmeye çalışılmaktadır. 
Hukukun işlemediği bu süreçte hiç kimse hakkını 
koruyamamaktadır. Hukuk askıya alınmış ve KHK’lar ile 
yaratılan adaletsizliğe boyun eğilmesi istenmektedir.

Suçsuz yere ihraç edilen ve açığa alınan emekçilerin haklı 
demokratik tepkilerine dahi tahammül edilmemektedir. 
Mağduriyetin giderilmesi ve işlerine iade edilmeyi 
isteyenlerin haklı talepleri görmezden gelinirken şiddet 
içermeyen masum hak arama eylemleri baskı ve zor ile 
engellenmektedir. Açlık grevi, oturma eylemi ve basın 
açıklaması yapmak isteyenler orantısız şiddet eşliğinde 
gözaltına alınmakta ve tutuklanmaktadır. Demokratik 
hak arama kanalları şiddet uygulanarak kapatılmaktadır.

Hukuksuz bir şekilde ihraç edilen Nuriye Gülmen ve 
Semih Özakça’nın işlerine geri dönmek için yapmış 
olduğu açlık grevi ve bu taleplerin karşılanmasını isteyen 
destek eylemlerine yapılanlar asla kabul edilemez. 
Sağlık örgütleri tarafından yapılan açıklamalarda iki 
eğitimcinin durumlarının kritik eşikte olduğu ve hayati 
risk içerdiği belirtilmişken gözaltına alınmalarını ve 
ardından tutuklanmalarını kınıyoruz. Yapılması gereken 
hukuksuzlukta ısrar edilmesi değil Nuriye Gülmen ve 
Semih Özakça’nın sağlıklarına ve işlerine kavuşmalarının 
sağlanmasıdır.

Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’nın açlık grev yaptığı 
Yüksel Caddesinde bulunana İnsan Hakları Anıtı çevresi 
ve cadde üzerinde sıkıyönetim uygulanmaktadır. Abluka 
altına alınan caddeden insanların geçmesi, işlerine 

gitmeleri, alışveriş yapmaları engellenmektedir. Kimsenin 
açıklama yapmasına izin verilmemekte, milletvekillerine 
dahi şiddet uygulanmaktadır. Tüm bunların yaşandığı yerde 
bulunan anıt İnsan Haklarını temsil etmektedir. Ancak 
anıtın önünde yapılanlar insan hakları düşmanlığından 
başka bir şey değildir. Ankara’nın göbeğinde İnsan Hakları 
Anıtı önünde yaratılan tablo ülke demokrasimizin geldiği 
yer itibari ile bir utanç tablosudur. Bu rezalete bir an önce 
bir son verilmeli, cadde yaya trafiğine açılmalı ve uygulanan 
şiddet durdurulmalıdır.

Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’nın taleplerinin 
karşılanması için yetkililere çağrıda bulunan emek ve 
meslek örgütlerinin organize ettiği basın açıklamalarına 
karşı yapılanlar ise diktatörlüğün ulaştığı boyutu 
göstermektedir. Ankara’da emek ve meslek örgütlerinin 
çağrısı ile Sakarya Caddesinde yapılmak istenen açıklama 
şiddet kullanılarak engellenmiş, plastik mermi ve gazlar ile 
saldırılmış, insanlar gözaltına alınmıştır. İstanbul’da da aynı 
uygulama hayat bulmuş açıklamalara orantısız müdahale 
edilmiş ve gözaltılar yaşanmıştır. Aralarında üyelerimizin 
ve Birliğimize bağlı Kimya Mühendisleri Odası İstanbul 
Şube Başkanı Selin Top’un da bulunduğu yurttaşlarımız 
gözaltına alınmıştır. Ankara’da ve İstanbul’da yaşanan 
saldırıları kınıyoruz. İnsan hayatına, demokrasiye ve insan 
haklarına karşı gösterilen bu düşmanca tutum bizleri 
teslim alamayacaktır. Gözaltına alınanlar derhal serbest 
bırakılmalıdır.

OHAL ve KHK hukuksuzluğu karşısında susmayacağımızı, 
emek ve meslek örgütleri ile dayanışma içerisinde baskılara 
karşı mücadele edeceğimizi bir kez daha ifade ediyoruz. 
OHAL kaldırılmalı, KHK’lara son verilmeli, hukuksuzca 
ihraç edilen emekçiler işlerine bir an önce iade edilmelidir.

Emin KORAMAZ
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

BASKILARA BOYUN EĞMEYECEĞİZ HUKUKSUZCA İHRAÇ EDİLENLER 
İŞLERİNE İADE EDİLSİN

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin KORAMAZ, hukuksuz bir şekilde ihraç edilen, açığa alınan emekçilerin ivedi-
likle işlerine iade edilmeleri ve Nuriye Gülmen ile Semih Özakça’nın açlık grevi sonucu gözaltına alınmaları ve ardından 
tutuklanmalarına ilişkin 24 Mayıs 2017 tarihinde bir basın açıklaması yaptı.
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TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu, KESK İstanbul 
Şubeler Platformu ve İstanbul Tabip Odası hukuksuz ve 
haksız ihraçlara karşı 65 gündür açlık grevinde olan Nuriye 
Gülmen ve Semih Özakça için 12 Mayıs 2017 ‘de Kadıköy 
İskele Meydanı’nda bir saatlik oturma eylemi gerçekleştirdi. 

Gülmen ve Özkça’nın taleplerinin kabul edilmesini isteyen 

#YAŞATACAĞIZBİZKAZANACAĞIZ

YAŞAM İÇİN DİRENENLER SERBEST 
BIRAKILSIN

15 Temmuz darbe süreci sonrası yayınlanan KHK’lar 
ile kamu çalışanlarının işlerinden edildiği, rektörlük 
seçimlerinin kaldırıldığı, akademisyenlerin üniversitelerden 
atıldığı; muhalif TV kanallarının kapatılarak seslerinin 
kısılmaya çalışıldığı, gazetecilerin tutuklandığı; gazetelerin, 
edebiyat dergilerinin kapatıldığı, temel hukuk normlarının 
ezip geçilerek ayaklar altına alındığı yani OHAL’in 
olağanlaşarak hukuksuzlukların kanun hükmüne bağlandığı 
bir dönemden geçiyoruz.

Kanun Hükmünde Kararname ile ihraç edildikleri işlerine 
dönmek için 76 gündür açlık grevinde olan Nuriye 
GÜLMEN ve Semih ÖZAKÇA, dün “tutuklanmamaları 

İSTANBUL: 
NURİYE GÜLMEN VE SEMİH ÖZAKÇA’NIN TALEPLERİ KABUL EDİLMELİDİR

halinde adaletin işleyişine zarar verecekleri gerekçesiyle” 
çıkarıldıkları mahkemece tutuklandılar. Aynı saatlerde 
İstanbul Beşiktaş ve Kadıköy’de gerçekleşen protesto 
gösterilerinde, aralarında TMMOB Kimya Mühendisleri 
Odası İstanbul Şube Başkanı Selin TOP’un da olduğu, 
anayasal demokratik haklarını kullanan 28 kişi keyfi ve 
hukuksuz bir şekilde gözaltına alındı.

OHAL Rejimini, korku ve baskı iklimini kalıcılaştırmaya 
çalışan iktidar, Olağanüstü Hali bahane ederek tüm bu 
yapılanlar meşruymuş gibi gösteriyor. TMMOB İstanbul İl 
Koordinasyon Kurulu olarak, keyfi ve hukuksuz gözaltıları 
kınıyor, başta TMMOB Kimya Mühendisleri Odası 
İstanbul Şube Başkanı Selin TOP olmak üzere, gözaltına 
alınan tüm arkadaşlarımızın ivedilikle serbest bırakılmasını, 
anti-demokratik uygulamalara son verilmesini talep 
ediyoruz.

İSTANBUL İKK: YAŞAM İÇİN DİRENENLER SERBEST BIRAKILSIN
TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu, OHAL kapsamında gerçekleşen KHK’larla görevlerinden ihraç edilen ve 76 
gündür açlık grevinde olan Nuriye GÜLMEN ve Semih ÖZAKÇA’nın tutuklanmasına ilişkin 24 Mayıs 2017 tarihinde 
bir basın açıklaması yaptı.

İstanbul emek ve meslek örgütleri, iktidarının çıkarttığı 
KHK’lara, baskılara, zulme boyun eğmeyeceklerini ifade 
ettiler.

Açıklamada ihraç edilen öğretmenler ve akademisyenlerin 
ardından TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri 
Cevahir Efe Akçelik de söz alarak görüşlerini açıkladı.
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Değerli Basın Emekçileri

Öncelikle; Nuriye GÜLMEN ve Semih ÖZAKÇA’ nın 
açlık grevi eylemlerinin 76. gününde gece yarısı evlerinin 
kapıları kırılarak, Yüksel Caddesinde oturma eylemi yapan 
arkadaşlarımızın ise yerlerde sürüklenerek, tartaklanarak 
gözaltına alınmalarını ve bu sırada uygulanan polis şiddetini 
kınıyoruz.

Bilindiği gibi Nuriye GÜLMEN ve Semih ÖZAKÇA “Silahlı 
terör örgütüne üye olmak” gerekçesiyle tutuklandılar. Bu 
gerekçenin üretildiği ve bu kararın siyasi bir karar olduğu 
aşikardır. Nuriye GÜLMEN ve Semih ÖZAKÇA’nın KESK 
üyesi birer eğitimci olduklarını, yaptıkları eylemlerin hukuki 
ve meşru olduğunu kamuoyu çok iyi bilmektedir. Şayet 
hükümet bu eylemleri sonlandırmayı hedefliyorsa eylemcilere 
yönelik suç üretmek yerine bu eylemlerin yapılmasına neden 
olan hukuksuzlukları ortadan kaldırmalı ve eylemcilerin 
taleplerini karşılamalıdır.

Değerli Basın Emekçileri

OHAL ile birlikte çıkarılan Kanun Hükmünde Kararnamelerle 
105 bin Kamu emekçisi ile birlikte Kayyum atanan 
belediyelerde kayyumlarca işten atılan binlerce belediye işçisi 
de bulunmaktadır. Bizler Emek ve Meslek Örgütleri olarak bu 
hukuksuzluğa, bu adaletsizliğe karşı gerek alanlarda gerekse 
işyerleri önünde Türkiye’ nin her ilinde bir dizi eylem ve 
etkinlikler düzenlemekteyiz. Yaptığımız eylem ve etkinlikler 
şiddet içermeyen meşru eylemlerdir. İnsan olmanın en önemli 
kriterlerinden biride haksızlığa, yoksulluğa, yolsuzluğa karşı 
tavır alma ve tutum geliştirme becerisini gösterebilmektir. 
Bizler; bu onura sahip olduğumuz için sokaklardayız. Sadece 
kendimiz için değil, toplumun geleceği içinde mücadele 
ediyoruz.

Bugün OHAL Rejimi ile yönetilen ülkemizde milli güvenlik 
gerekçe gösterilerek grevler yasaklanmakta, hakkını ve 
hukukunu arayanlar gözaltına alınmakta, özgür basın 
susturulmakta, muhalif tüm kesimler değişik yöntemlerle 
sindirilmeye çalışılmaktadır. Her gün iş kazalarında işçiler 
ölürken, polis panzerleri evlerin içine dalarken, çocuklar 
istismar edilirken, kadınlar taciz ve tecavüze maruz bırakılıp 
sokak ortasında katledilirken hükümetin aklına nedense milli 
güvenlik gelmemektedir.

Son günlerde Ankara’ da Yüksel Caddesi ve İnsan Hakları 
Anıtı önü adeta sıkıyönetim ilan edilmişçesine ablukaya 
alınmıştır. Caddede bulunan anıt insan haklarını temsil 
etmektedir. Caddede uygulanan polis şiddeti ve abluka ise anıt 
önünde sergilenen insan hakları düşmanlığının bir vesikasıdır. 
Anıt önüne gelen herkes, milletvekilleri dahi polis şiddetine 
maruz kalmıştır. Ülkemizin başkentinde İnsan Hakları Anıtı 
önünde ve dün akşam Sakarya Meydanında sergilenen bu 
halk düşmanlığına derhal son verilmeli caddeler, meydanlar  
bir an önce halka açılmalıdır.

Değerli Basın Emekçileri;
Bizler; hukukun üstünlüğünü, yargının bağımsızlığını ve 
tarafsızlığını savunuyoruz. Adil mahkemeler istiyoruz. Ve 
biliyoruz ki yeryüzünde adalet yoksa başka hiçbir şeyin kıymeti 
harbiyesi yoktur.

Sonuç olarak;  başta her geçen saniye ölüme bir adım daha 
yaklaşan Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’ nın talepleri 
ivedilikle kabul edilmeli. Muhalif kimlikleri nedeni ile İşten 
atılan tüm kamu çalışanlarının görevlerine iadeleri sağlanmalı. 
OHAL kaldırılmalı. Demokratik  hukuk ilkelerine uygun 
yönetim düzenine geçilmelidir.

DİSK Ankara Bölge Temsilciliği
KESK Ankara Şubeler Platformu
Ankara Tabip Odası
TMMOB Ankara İKK
ASMMMO                                                

ANKARA: NURİYE GÜLMEN VE SEMİH ÖZAKÇA’NIN TALEPLERİ 
TALEPLERİMİZDİR

TMMOB Ankara İl Koordinasyon Kurulu, DİSK Ankara Bölge Temsilciliği, KESK Ankara Şubeler Platformu, Ankara 
Tabip Odası ve ASMMMO Nuriye GÜLMEN ve Semih ÖZAKÇA’ nın açlık grevi eylemlerinin 76. gününde gece yarısı 
evlerinin kapıları kırılarak, tartaklanarak gözaltına alınmaları ve akabinde tutuklanmalarına ilişkin 24 Mayıs 2017 tari-
hinde ortak bir basın toplantısı yaptılar.

Ankara Tabip Odasında gerçekleşen açıklamayı KESK Ankara Şubeler Platformu dönem sözcüsü Devrim Kahraman okudu. 
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Birliğimize bağlı Odaların Diyarbakır birimlerinden, 
Diyarbakır’ın Sur ilçesinde yıkımlara başlanmış olduğu 
yönünde haberler gelmektedir.

28 Kasım 2015’ten bu yana süregelen çatışmalarla tarihi 
kent dokusu ve kimliği geri dönülmez yıkım ve tahribatlar 
almıştır. 2 Aralık 2015 tarihinden bu yana devam eden sokağa 
çıkma yasağı ve olağan üstü hal koşullarında yurttaşlarımız 
elektrik ve su kesintileriyle tehdit edilerek evlerini boşaltmaya 
zorlanmaktadır. Sur ilçesi sakinleri yıllardır yaşadıkları 
mahallelerinden ayrılmak istememektedir.

Birliğimiz hukuka aykırı olarak riskli alan ilan edilen ve “Acele 
Kamulaştırma” kararı alınan Sur ilçesinin kültürel dokusunun 
korunması için gerekli yasal girişimlerde bulunmuştur.

Bugün, Stockholm’de 1972 yılında toplanan, Birleşmiş 
Milletler Çevre ve İnsan Konferansı’nda temiz ve sağlıklı bir 
çevrede yaşamanın temel bir insan hakkı olduğu kararıyla 
kabul edilen 5 Haziran Dünya Çevre Günü.

Dünya Çevre Günü dolayısıyla bir kez daha hatırlatıyoruz;

Kar hırsının insanlığın ve gezegenimizin geleceğini tehdit 
ettiği bugünlerde; gelecek nesillere yaşayabilecekleri bir 
dünya bırakabilmek için, ekolojik bir krize dönüşen çevre 
sorunlarının çözümünde, bütüncül politikaların, hukuksal 
ve kurumsal düzenlemelerin geliştirilmesi ve uygulanması 
gereği açıktır.

AKP’nin 15 yıllık iktidarında ise bilime, doğaya aykırı yasal 
düzenlemelerle tüm ülke bir rant alanı olarak görülmüş, 
kentsel ve kırsal alanlar, ormanlar, meralar, kıyılar, doğal sit 
alanları, tabiat varlıkları yalnızca kar hırsıyla tahrip edilmiştir.

Bu tahribat zincirinin en son örneği olan ve TBMM 
gündeminde bulunan “Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin 
Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde 

UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne yer alan, evrensel bir 
öneme sahip ve korunması gereken bir bölge olan Sur 
ilçesinde başlatılan bu yıkım bir yerinden etme projesidir. Bu 
yıkım, tarihi ve kültürel mirasımızı yok etme projesidir.

Anayasa ile güvence altına alınmış olan barınma hakkını 
gözetmek devletin asli görevleri arasında iken elektrik ve 
sularını keserek insanları yerlerinden, yurtlarından etmeye 
çalışmak tek kelimeyle zorbalıktır.

TMMOB tüm yetkilileri yıkımları durdurmaya ve ilçe 
sakinlerinin taleplerini yerine getirmeye davet etmektedir.

Emin Koramaz
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

SUR’DAKİ YIKIM DURDURULSUN

Türk Mühendis Mimar Odaları Birliği, Diyarbakır’ın Sur ilçesinde yıkımların başlamasına ilişkin 1 Haziran 2017 tarihinde 
bir basın açıklaması yaptı.

Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı” 
zaman kaybetmeden geri çekilmelidir. Zeytinliklerin ve 
meraların adrese teslim bir şekilde yağmalanması için 
hazırlandığı açık olan torba yasa geleceğimiz açısından büyük 
bir tehdittir.

TMMOB, çevre politikalarının; sanayi, tarım, enerji, ulaşım 
ve kentleşme politikalarıyla bütüncül olarak ele alınmasını 
zorunlu görmektedir.

Anayasa’nın 56. maddesiyle “Sağlıklı ve dengeli bir çevrede 
yaşama hakkı,  çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve 
çevrenin kirlenmesini önlemek” güvence altına alınmışken, 
Anayasa’yı tanımayan iktidarın kar hırsı ülkeyi talan 
etmektedir.

Üç beş kişinin kar etmesi uğruna binlerce yıldır insanlara ve 
diğer canlılara hayat veren zeytinlik ve meralarımızın yok 
edilmesine asla izin verilmemelidir.

Emin KORAMAZ
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

DÜNYA ÇEVRE GÜNÜ’NDE SESLENİYORUZ; ZEYTİNLİK VE MERALARIN YOK 
EDİLMESİNE İZİN VERİLMEMELİ

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin KORAMAZ, 5 Haziran 2017 tarihinde Dünya Çevre Günü dolayısıyla bir 
basın açıklaması yaptı.
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12 Haziran 2017’de Türkiye saati ile 15.28’de merkez üssü 
İzmir Karaburun ile Midilli Adası arasında, büyüklüğü Mw.6.2 
olan bir deprem meydana gelmiştir. Depremin ardından ikisi 
4.9 büyüklüğünde olmak üzere 4 adet orta büyüklükte artçı 
deprem gerçekleşmiştir. AFAD açıklamalarına göre artçı 
depremlerin sayısı 20’yi bulmuştur. İzmir Valiliği tarafından 
yapılan açıklamaya göre herhangi bir can kaybı yaşanmamış, 
ancak başta İzmir, Manisa, Balıkesir olmak üzere depremin 
hissedildiği şehirlerimizde büyük bir panik yaşanmıştır.

Bu paniğin nedeni, ülkemizde yaşadıklarımızdan halen çıka-
rılması gereken ödevlerin çıkarılmamasıdır. Yakın tarihte yaşa-
nan 17 Ağustos 1999 Marmara, 23 Ekim 2011 Van depremleri 
başta olmak üzere ülkemizde 1900 yılından bu güne kadar 
otuza yakın büyük ölçekli deprem meydana gelmiş ve resmi 
kayıtlara göre 100 bin civarında insan hayatını kaybetmiş, 
ekonomik, sosyal, kültürel hayat büyük yara almıştır. Ancak 
bu vahim tablo, kamu idaresini, merkezi ve yerel yönetimleri 
harekete geçirici etki yaratmamış, toplumsal hafızanın zayıf-
lığı, idarenin adeta sığınağı olmuştur.

Son derece açıktır ki, 1999 Marmara depreminden gerekli 
dersleri çıkaran bir ülke, Van depreminin yıkıcı etkisini ha-
fifletebilir, 12 Haziran’da yaşanan deprem gibi durumlarda 
ortaya çıkan panik ve korku atmosferini engelleyebilirdi.

Ülkemiz bir deprem ülkesidir ve artık deprem gerçeği ile 
yüzleşmemiz gereklidir. Ülkemizde üç büyük diri fay kuşağı 
bulunmaktadır. Deprem gerçeğini yok saymak, sorunlardan 
kaçmak veya üzerinden geçen zamanı fırsat bilerek gün-
demden düşürmek bu gerçeğe göre yaşanmasını ve gerekli 
önlemlerin alınmasını mümkün kılmayacaktır.

Yılda 20000 adedin üzerinde deprem çözümü yapılan, deprem 
aktivitesi kanıtlanmış ülkemizin deprem gerçeği ısrarla göz 
ardı edilmeye devam edilmektedir. Deprem gerçeği ancak 
sarsıntılar büyük kent merkezlerinde hissedildiğinde gün-
demde yer bulabilmektedir. Yok sayılan sorunların varlığını 
hatırlatması, sorunun sıradan bir tekrarıyla karşı karşıya 
olunmadığı anlamını taşımaktadır.

Deprem bir doğa olayıdır. Aktif deprem bölgesi olan ülke-
mizde, bu gerçekle ancak bilim ve teknik ile baş edilebilir. 
Ancak ülkemizde bilimin ve tekniğin gösterdiği yönde çalışma 
yürütülmemektedir. 17 Ağustostan sonra oluşturulan Deprem 
Danışma Kurulu, Ulusal Deprem Araştırma Programı, Ulusal 
Deprem Stratejisi ve Eylem Planı gibi çalışmalar ve sonuçları 
belirsiz durumdadır. Bu yüzden siyasal iktidarın ve yerel yö-
netimlerin yeterli önlemi almadığı koşullarda, herhangi bir 
afet anında ve sonrasında yaşanacaklar doğrudan onların 
sorumluluğu altında olacaktır.

Deprem anında ve depremden hemen sonra toplanılacak 
alanların durumu siyasal iktidarın ülkemize dayattığı anlayışın 
tam bir iz düşümüdür. İstanbul örneğine baktığımızda, 1999 
Marmara depremi sonrasında 493 olan toplanma alanla-
rından geriye bugün sadece 77 tanesi kalmıştır. Çoğunluğu 
şehrin cazibe merkezlerinde bulunan diğer toplanma alanları 
siyasi iktidarın rant politikaları doğrultusunda imara açılmış, 
AVM’lere, rezidanslara kurban edilmiştir.

Kamuoyu yaşanan her depremden sonra bir sonraki depremin 
afete dönüşmemesi için gerekli önlemlerin alınmasını bekler-
ken, siyasi iktidar depremleri kendi çıkarlarını gerçekleştirme-
nin zemini olarak kullanmaktadır. Bunun en somut örneği ise 
2011 yılında Van depreminden sonra çıkarılan ve ülkemizin 
deprem sorunu çözeceği belirtilen “Afet Riski Altındaki Alan-
ların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun”un, kentsel rantı 
yönetme ve dönüştürme aracı haline getirilmesidir.

Temel sorunların başında Türkiye’deki yapı stoku bulunmak-
tadır. Ülkemizdeki yapı stokunun büyük bir kısmı ruhsatsız 
ve kaçak, büyük bir kısmı 20 yaş üzeri yapılardan oluşmakta, 
yarıya yakını oturulamaz durumda olan bu yapıların gerekli 
mühendislik incelemeleri yapılarak ya tamamen yıkılması ya 
da depreme karşı güçlendirilmesi gerekmektedir.

Bu temel problemin çözülmesi için Mevcut Yapı Denetim 
Yasası‘nın öngördüğü, ticari yanı ağır basan yapı denetim 
şirketi ve zaman zaman gündeme getirilen teknik müşavirlik 
şirketi modeli yerine  etik değerlere sahip ve uzman yapı 
denetçilerinin etkinliğine dayalı, meslek odalarının sürece 
etkin katılımını sağlayacak yeni bir planlama, tasarım, üretim 
ve denetim süreci modeli benimsenmelidir.

Depremlere ve diğer afetlere karşı bütünlüklü, sağlıklı, insanca 
bir yaşam ve çevre için gereken önlemler ivedilikle alınmalı 
ve halkımız deprem öncesi, deprem sırası ve deprem sonrası 
neler yapması gerektiği konusunda eğitilmesi için gerekli 
çalışmalara bir an önce başlanmalıdır.

TMMOB, bir doğa olayı olan depremler karşısında ülkemizin 
yaşadığı korku ve panik karşısında endişelidir.

Yakın zamanda yaşadığımız 1999 ve 2011 depremlerinden 
hiçbir dersin çıkarılmadığını, rant uğruna halkımızın can ve 
mal güvenliğinin tehlikeye atıldığını görmekte ve yaşanabilir, 
güvenli ve sağlıklı yerleşim alanlarının oluşturulması için 
afete duyarlı ve bilimsel planlama ilkelerini esas alan kent-
leşme politikalarının hayata geçirilmesi gerektiğini önemle 
vurgulamaktayız.

Emin Koramaz
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

DEPREM GERÇEĞİ İLE YÜZLEŞİLMELİDİR

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, Ege denizinde meydana gelen depremlere ilişkin 13 Haziran 2017 
tarihinde bir basın açıklaması yaptı.
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TBMM gündeminde olan İş Mahkemeleri Kanunu Tasarısı’na 
eklenen bir madde ile “399 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri 
Personel Rejiminin Düzenlenmesi ve 233 sayılı Kanun 
Hükmünde Kararnamenin ek 1 inci ve geçici 9 uncu 
maddelerine tabi teşebbüs ve bağlı ortaklıklarda toplu iş 
sözleşmesi kapsamı dışında çalışan personel ile bu teşebbüs 
ve bağlı ortaklıklar arasında, iş ilişkisi nedeniyle sözleşmeden 
veya kanundan doğan her türlü hukuk uyuşmazlıklarına 
ilişkin dava ve işler iş mahkemelerinde görülür.” şeklinde bir 
değişikliğe gidilmektedir.

Bu düzenleme ile Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü, 
BOTAŞ, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, TEMSAN ve bazı 
kamu iktisadi teşekkülleri ile T.C. Başbakanlık Özelleştirme 
İdaresi Başkanlığı portföyündeki bazı kuruluşlarda çalışan 
binlerce kapsam dışı personelinin kamu personeli olma 
statüsü değiştirilerek iş güvencesinin ortadan kaldırılması ve 
idarelerin bu çalışanları kolayca işten çıkarmalarına yönelik 
keyfi uygulamaların idari yargı kararları ile iptal edilmelerinin 
önüne geçilmesi amaçlanmaktadır.

233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararname eki kuruluşlar listesinde yer verilen 
TPAO sermayesinin tamamı devlete ait bir İktisadi Devlet 
Teşekkülüdür. BOTAŞ Kamu İktisadi Teşebbüsü (KİT) 
olarak yapılandırılmıştır. Türkiye Elektromekanik Sanayii 
AŞ-TEMSAN, aynı kararnameye tâbi  olup bu kuruluşlar 
T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın ilgili kuruluşu 
statüsüyle faaliyetilerini sürdürmektedir. Kıyı Emniyeti 
Genel Müdürlüğü ise Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme 

Bakanlığı’nın İlgili Kuruluşu olarak, 233 sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname Hükümleri kapsamında faaliyet 
göstermektedir. Bu kuruluşlar, sermayesinin tamamı devlete 
ait olan kuruluşlardır.

Bu kuruluşlarda, Toplu İş sözleşmesi kapsamında olmayan 
personelin statüsü kapsam dışı personel olarak tanımlanmış, 
bu personelin özlük hakları idarelerin tek taraflı yürürlüğe 
koyduğu yönetmelikler ile düzenlenmiştir.

TC. Anayasanın “Kamu Hizmeti Görevlileriyle İlgili 
Hükümler” başlığı altında yer alan 128’inci maddesinde 
“Devletin, kamu iktisadî teşebbüsleri ve diğer kamu 
tüzelkişilerinin genel idare esaslarına göre yürütmekle 
yükümlü oldukları kamu hizmetlerinin gerektirdiği aslî ve 
sürekli görevler, memurlar ve diğer kamu görevlileri eliyle 
görülür.” Hükmüne yer verilmiştir. Bu madde ile, İktisadi 
Devlet Teşekkülü ile Kamu İktisadi Kuruluşunun ortak adı 
olan Kamu iktisadi Teşebbüsleri bünyesinde görev yapan 
personelin kamu görevlisi vasfında olduğu açıkça ifade 
edilmiştir.

Kamu iktisadi Teşebbüslerinde çalışan bütün statüdeki 
personelde olduğu gibi, kapsam dışı olarak nitelenen 
personelin de, kamunun asli ve sürekli görevlerini yürüten 
kamu personeli olduğu, bu görevi gereği devlet memurları 
ile aynı vasıflara ve özlük haklarına sahip olması gerektiği 
yönünde Anayasa Mahkemesinin ve diğer mahkemelerin yargı 
kararları bulunmaktadır. Aynı kararlarda, kapsam dışı personel 
ile görev yaptıkları KİT’ler arasındaki ilişkilerin ve işlemlerin 

CHP milletvekili Enis Berberoğlu 14 Haziran 2017 tarihinde 
25 yıla mahkum edilerek tutuklanmıştır.

Hukukun üstünlüğü, basın özgürlüğü ve demokrasiye en çok 
ihtiyaç duyduğumuz şu günlerde bir milletvekilinin daha 
tutuklanmış olması asla kabul edilemez.

Hukuk, toplumun hizaya çekilmesi ve muhalefetin 
cezalandırılması için kullanılan bir baskı aracı değildir.

CHP milletvekili Enis Berberoğlu’nun tutuklanması 

CHP MİLLETVEKİLİ ENİS BERBEROĞLU DERHAL SERBEST BIRAKILMALIDIR!

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, CHP milletvekili Enis Berberoğlu’nun tutuklanmasına ilişkin 15 
Haziran 2017 tarihinde bir basın açıklaması yaptı.

demokrasi ve basın özgürlüğüne vurulmuş bir darbedir. 
Tutuklanan milletvekili derhal serbest bırakılmalıdır.

TMMOB olarak; Türkiye’nin geleceğinin dikta rejiminden 
değil, demokrasinin evrensel değerlerinden geçtiğini bir kez 
daha vurguluyoruz. Adaletin ve adaleti savunanların yanında 
olacağız.

Emin KORAMAZ
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

İŞ MAHKEMELERİ KANUN TASARISI İLE BİNLERCE KAMU PERSONELİNİN İŞ 
GÜVENCESİ KALDIRILIYOR KOLAYCA İŞTEN ATILMALARININ YOLU AÇILIYOR
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, TBMM gündeminde olan İş Mahkemeleri Kanunu Tasarısı’na ekle-
nen bir madde binlerce mühendisin iş güvencelerinin ortadan kaldırılmasına ilişkin 19 Haziran 2017 tarihinde bir basın 
açıklaması yaptı.
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idari işlemler olduğu, bu sebeple kapsam dışı personelin özlük 
haklarına ilişkin ihtilafların idari yargıda çözülmesi gerektiği 
vurgulanmış bulunmaktadır.

Yine, Uyuşmazlık Mahkemesi’nin 22.1.1996 tarih ve 1996/1 
sayılı kararında, yasal düzenleme yapılmış olmasa dahi 
idarelerin Yönetmelik hükümleri ile personelinin özlük 
haklarının düzenlenmesinin idari bir işlem olduğu kabul 
edilmiş ve Kamu İktisadi Teşebbüslerinde,  “kapsam dışı 
statüde çalışan” personelin kurumları ile olan ilişkilerinden 
doğan anlaşmazlığın çözüm yerinin, idari yargı olduğuna 
oybirliği ile karar verilmiştir. Uyuşmazlık Mahkemesinin 
bu kararı ile kapsam dışı personelin özlük haklarına ilişkin 
ihtilafların çözüm yeri İdare Mahkemeleri ve Danıştay 
dava daireleri haline gelmiştir. Uyuşmazlık Mahkemesi’nin 
03.02.2009 tarih ve 2009/39 sayılı kararında da benzer 
görüş tekrar edilmiş, söz konusu davaların idari yargıda ele 
alınmasına devam edilmiştir.

Anayasa Mahkemesi’nce de KİT idaresi ile personeli 
arasındaki ilişkinin kamu hukuku ilişkisi olduğu ve 
ihtilafların çözüm yerinin idari yargı olması gerektiği görüşü 
savunulmuştur.

Yukarıda yer verilen mahkeme kararlarına istinaden, kapsam 
dışı personelin özlük haklarına ilişkin ihtilafların idari yargıda 
çözülmesi gerektiği çok açık olup, bu husus Anayasa’da 
belirtilen kamu görevlisi olma durumunun da bir neticesidir.

Meclise sevk edilen yasa taslağında bu durumun aksine 
ihtilafların İş Mahkemelerinde çözülmesi öngörülmektedir. Bu 
durum Anayasa ve yüksek yargı organları kararlarına aykırılık 
oluşturduğu çok açıktır.

Hazırlanan kanun maddesi ile, ilgili kamu personelinin 
müktesep hakları ve iş güvenceleri de hukuka aykırı biçimde 
yok edilmek istenmektedir.

Bu yasal düzenlemeyi yapmaktaki amaç;

TPAO, BOTAŞ, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, TEMSAN 
ve bazı kamu iktisadi teşekküllerinde çalışan 3500 civarındaki 
üst yönetici hariç, mühendisler ve kamu çalışanlarından 
oluşan kapsam dışı personelin kamu görevlisi olmaktan 
kaynaklı iş güvencesinin ortadan kaldırılarak, idarelerin işten 
çıkarmalar başta olmak üzere keyfi uygulamalarının idari yargı 
kararları ile iptal edilmelerinin önüne geçilme niyetidir.

Yürürlükteki mevzuat uyarınca, personelin işten çıkarılması 
halinde idari yargıya gidilmekte; idarenin tesis ettiği bu idari 
işlem hukuka uygun bulunmayarak, bu keyfi idari işlem haklı 
olarak iptal edilmektedir.

Tasarının yasalaşması halinde ise;  bu kuruluşlarda çalışan 
kıdemli kapsam dışı personelin işten çıkarılmaları durumunda, 
kamu görevlisi olma statüsü ortadan kaldırılarak konu bireysel 
işçi işveren ilişkisi olarak görülüp özel hukuk hükümlerine 
tabi tutulacak ve idari mahkemeler yerine  iş mahkemesine 
dava açılacaktır.  İş Kanunu hükümlerine göre, Mahkeme 
işe iade kararı verse bile idare söz konusu personeli tekrar işe 
almayacak, yerine tazminat ödeme yolunu seçecektir.

Hukuki altyapısı eksik ve Anayasaya aykırı biçimde hazırlanan 
bu kanun tasarısıyla 3500’ü aşan kamu personelinin özlük 
haklarının bir oldu-bittiyle gasp edilmesi hedeflenmektedir.

İlgili taslak kanun maddesi ile emekliliğine daha yıllar 
olan binlerce personelin en kısa zamanda re’sen emekli 
edilmesi söz konusu olacaktır.  Bu doğrultuda kurumlarda 
hazırlıkların yapıldığı ve çalışanlar arasında büyük rahatsızlık 
ve huzursuzluğun baş gösterdiği de bilinmektedir.

Diğer taraftan, bu yasal düzenlemeden etkilenecek olan 
TPAO ve BOTAŞ’ın,  ticari bir şirket niteliğinde olup 
kendisine devredilen kurum ve kuruluşları satma ve devretme 
yetkisine sahip olan ve hisselerinin tamamı Özelleştirme 
İdaresi Başkanlığı'na ait olan Türkiye Varlık Fonu A.Ş. 
ne devredilmiş olması da, bu düzenlemeyi bu kurumların 
özelleştirilmesine alt yapı hazırlığı niteliğinde olması 
kuşkusunu da arttırmaktadır.

Belirli bir yaş üzerindeki önemli bilgi birikimine sahip 
personelin zorla emekli edilmeleriyle Kurumsal hafıza yok 
edilecek, bilgi ve tecrübenin kaybından yine en çok önemli 
kamusal hizmetleri yerine getiren kurumlarımız ve ülke zarar 
görecektir.

Anayasa’ya ve yargı kararlarına açık aykırılık oluşturan, 
binlerce kapsam dışı kamu görevlisinin hukuki statüsünü 
değiştirip özlük haklarının ve iş güvencelerinin yok 
edilmesine yol açacak olan, zorla emeklilik ile tecrübeli 
çalışanlarını kaybedecek olan TPAO, BOTAŞ, Kıyı Emniyeti 
Genel Müdürlüğü ve TEMSAN ve bazı kamu iktisadi 
teşekküllerinin vermiş olduğu kamu hizmetlerinin nitelikli 
yerine getirilmesinde zafiyete de neden olacak bu hukuksuz 
düzenlemeden derhal vazgeçilmelidir.

TMMOB olarak, konunun TBMM de dahil olmak üzere 
tüm zeminlerde takipçisi olacağımızı ve bu maddenin 
yasalaşmaması için gereken çalışmayı yürüteceğimizi ifade 
ediyoruz.

Saygılarımızla…

Emin KORAMAZ
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
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TMMOB Yönetim Kurulu ile Oda Başkanları, Bilim 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı başvurusu sonucu Kimya 
Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu’nun görevden 
alınması davasına ilişkin 14 Haziran 2017 tarihinde 
TMMOB’de bir basın toplantısı düzenlediler.

Toplantıya TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin 
Koramaz, II. Başkan Züber Akgöl, Yönetim Kurulu Üyeleri 
Ekrem Poyraz, Kemal Zeki Taydaş, Odaların Yönetim 
Kurulu Başkanları M. Birkan Sarıfakıoğlu (BMO), Hüseyin 
Yeşil (EMO), Yusuf Songül (GIDAMO), Cemal Gökçe 
(İMO), Şevket Demirbaş (JFMO), Hüseyin Alan (JMO), 
Ali Uğurlu (KMO), Ayhan Yüksel (MADENMO), Ali 
Ekber Çakar (MMO), İrfan Türkkolu (METMALZMO), 
Eyüp Muhcu (MO), Ali Küçükaydın (OMO), Mehmet 
Kul (PMO), Ayşegül Oruçkaptan (PEYZAJMO), Orhan 
Sarıaltun (ŞPO), Özden Güngör (ZMO), Odalardan 
Mustafa Erdoğan (HKMO), Fikret Kemal Yıldırım (İMO), 
Korman Obuz (KMO), Murat Gümrükçüoğlu (KMO), 
Ayfer Güçlü Aras (KMO), Halil Kavak (KMO), Necmi 
Ergin (MADENMO), Tahsin Akbaba (MMO) katıldı.

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz’ın 
okuduğu açıklama şu şekilde:

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın suç duyurusu 

üzerine TMMOB Kimya Mühendisleri Odası Yönetim 
Kurulu’nun görevden alınması yönünde bir dava açılmış 
olup davanın ilk duruşması 15 Haziran 2017 Perşembe 
günü saat 11.30’da Dışkapı’daki Adliye Ek Binasında 
yapılacaktır.

Olaya ilişkin gelişme seyri aşağıdaki gibidir

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 12 Eylül 1980 
döneminin olağanüstü koşullarında Birlik Yasamıza ilave 
edilen “Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği üzerinde, 
Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca; ihtisas dallarına göre 
Odalar üzerinde ise, ilgili bakanlıklarca idari ve mali 
denetim yapılır. İlgili Bakanlıklar; Bakanlar Kurulu 
Kararnamesi ile tespit edilir” hükmüne istinaden Bakanlık 
Rehberlik ve Teftiş Kurulu Başkanlığı’nı görevlendirerek 
Kimya Mühendisleri Odamızı denetlemek istemiştir.

Anayasanın 135. Maddesinde açıkça belirtildiği üzere 
Devletin meslek kuruluşları üzerindeki “İdari ve Mali 
Denetim” yetkisi bu kuruluşların “amaçları dışı faaliyette” 
bulunması durumu ile sınırlıdır.

Kimya Mühendisleri Odamız tarafından ilgili Bakanlığa 
denetime ilişkin usul ve esaslar ile denetimin konusu, 
defalarca sorulduğu halde geçerli bir yanıt alınamamıştır. 

TMMOB SUSTURULAMAZ; YAŞASIN ÖRGÜTLÜ MÜCADELEMİZ
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Bunun üzerine Odamız “Anayasa hükmü gereği idari ve 
mali denetime ilişkin kuralların kanunla belirlenmesi 
gerektiğini, TMMOB Kanununun Ek 3. Maddesinin 
Anayasa’nın belirttiği şekilde idari ve mali denetime 
ilişkin kuralları düzenlemediğini, zira söz konusu kanun 
hükmünde herhangi bir kural belirtilmediğini, başka 
herhangi bir kanunda da Bakanlığın Birlik ve Oda 
organlarının karar ve işlemleri üzerindeki tasarruflarının 
çerçevesi, sınırları ve usullere yer verilmediğini” belirterek 
Bakanlığın denetim isteğini geri çevirmiştir.

Odamız yazışmalarında,  hiçbir kişi veya kurumdan 
herhangi bir belgeyi gizleme amacı taşınmadığından 
Bakanlık tarafından istenen belgelerin hali hazırda web 
sitesinde yayınlandığı, tüm üyelerin ve kamuoyunun 
erişimine açık olduğu da ifade edilmiştir.

Yarın başlayacak olan dava, Kimya Mühendisleri 
Odamız Yönetim Kurulunun; Bilim, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığının, Bakanlık bünyesindeki birimlerin denetimi 
için oluşturulan Teftiş Kurulunun iç denetim şartlarının 
sıralandığı “Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Rehberlik 
ve Teftiş Başkanlığı Yönetmeliği” çerçevesinde Odamızı 
denetleme girişimini “hukuki dayanağı bulunmadığı” için 
kabul etmemesi nedeniyle açılmıştır.

Bakanlık müfettişleri tarafından istenen tüm belgelerin 
Odamızın WEB sitesinde bulunduğundan dolayı savcılıkça 
ceza hukuku açısından kovuşturmaya yer olmadığına dair 
karar verilmesine karşın, Bakanlığın “Yönetim kurulunun 
görevden alınması” talebiyle dava açması, gerçek amacın 
ne olduğunu açıkça ortaya sermektedir.

Anayasal güvenceyle kurulmuş ve kamu kurumu niteliği 
taşıyan TMMOB ve bağlı Odaları; meslek uygulama 
alanlarıyla ilgili ülke politikalarını mesleki- bilimsel 
temelde eleştirdiği ve gerektiğinde hukuki mücadele 
yürüttüğü için rant çevrelerinin hedefi durumundadır.

Toplamda 150 milyarı geçen özelleştirme projelerine kamu 
yararı ilkesiyle açtığımız davalar, halktan, emekten, doğal 
ve tarihi çevrenin korunmasından yana yürüttüğümüz 
çalışmalar bu kesimleri rahatsız etmektedir.

Birliğimizin ülke ve kamu çıkarlarını esas alarak, kuruluş 
yasası gereği yürüttüğü mesleki denetim faaliyetlerini 
engellemek için her yolu deneyen siyasi iktidar, bu kez 
çareyi darbecilerin yasamıza eklediği ve bugüne kadar 
hiçbir iktidarın uygulama gereksinimi duymadığı bir 
hükmü işletmekte bulmuştur.

AKP iktidarının Birliğimize yönelik yürüttüğü politikanın 
bir devamı olarak gelişen bu dava, Birliğimizi ve 
Odalarımızı Bakanlıklara bağlı şubeler olarak gören 
anlayışın bir ürünüdür.

TMMOB ve bağlı Odaları Anayasanın 135. Maddesi 
uyarınca kurulmuş, organları kendi üyeleri tarafından 
kanunda gösterilen usullere göre yargı gözetimi altında, 
gizli oyla seçilen kamu tüzel kişilikleridir. Bu kuruluşların 
kendi iç denetimi genel kurullarında seçimle iş başına gelen 
denetleme kurulları aracılığıyla yapılır. Oda Denetleme 
kurullarının hazırlamış olduğu denetleme raporları ayrıca 
TMMOB Yüksek Denetim Kuruluna da gönderilerek 
yapılan iş ve işlemler ikinci kez denetlenmektedir.

Bu tür hukuksuz girişimler ile Anayasa ve TMMOB 
yasası ile belirlenen görevlerimizi yerine getirmemiz 
engellenmeye, TMMOB ve Oda Yöneticileri üzerinde 
baskı tesis edilmeye çalışılmaktadır.

Söz konusu davayı yalnızca Kimya Mühendisleri Odamıza 
değil TMMOB bütünlüğüne açılmış bir dava olarak 
görüyoruz. Bu nedenle,  İlk duruşması yarın yapılacak 
davaya, Birlik yöneticilerimiz ile Birliğimize bağlı Odaların 
başkan ve yöneticileri de katılacak ve davaya müdahil 
olma talebimiz mahkeme başkanlığına iletilecektir.

Bilinmelidir ki;

Aklın ve bilimin ışığına inanmış ve bu ülkenin emekten 
ve halktan yana olan mühendis ve mimarları ve onların 
örgütlülüğü hiçbir şekilde sindirilemez, yıldırılamaz.

TMMOB ülkenin nefes alma ve nefes verme alanıdır. 
Bu ülkenin ve bu ülke halkının TMMOB ve Odalarına 
ihtiyacı vardır.

Ülke sorunlarının çözümü için mesleki bilgi ve 
birikimlerimizi bilim ve tekniğin yol göstericiliğinde 
kullanmaya devam edeceğiz.

Ankara 24. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından açılan 
ve 15 Haziran 2017 Perşembe günü saat 11.30’da 
Dışkapı’daki Adliye Ek Binasında yapılacak davanın ilk 
duruşmasında,  tüm dost örgütlerin temsilcilerini ve siz 
basın mensuplarını bizlerle dayanışmaya davet ediyoruz.

Yaşasın TMMOB,
Yaşasın Örgütlü Mücadelemiz.

Emin Koramaz
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
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TMMOB YÖNETİM KURULU-ODA BAŞKANLARI TOPLANTISI YAPILDI

TMMOB-ODA SEKRETER/YAZMAN ÜYELER TOPLANTISI YAPILDI
TMMOB ve Oda Sekreter/Yazman üyeleri “Kimya Mühendisleri 
Odası Yönetim Kurulu’nun görevden alınması istemi ile açılan 
dava” gündemiyle 7 Haziran 2017 tarihinde TMMOB’de bir 
araya geldi.

Toplantıya; TMMOB Genel Sekreteri Dersim Gül, Genel Sekreter 
Yardımcısı Gülsüm Sönmez, Teknik Görevliler Özgür C. Göktaş 
Küçük, Bülent Akça, Sezgin Çalışkan, Eren Şahiner, Odalardan; 
İ. Burak İmrek (BMO), Tülay Koç (ÇMO), Emre Metin (EMO), 
Yaşar Üzümcü (GIDAMO), Timur Bilinç Batur (HKMO), Tuğçe 
Deniz (İÇMO), Hüseyin Kaya (İMO), Faruk İlgün (JMO), Funda 
Altun (KMO), Halil Kavak (KMO), Necmi Ergin (MADENMO), 
Yunus Yener (MMO), A. İrfan Türkkolu (METMALZMO), 
Sinan Tütüncü (MO), H. Özge İdali (PEYZAJMO), Hüseyin G. 
Çankaya (ŞPO), Murat Aslan (ZMO) katıldı.

TMMOB KMO YÖNETİCİLERİ HAKKINDA AÇILAN DAVANIN İLK DURUŞMASI YAPILDI

TMMOB Yönetim Kurulu ile Oda Başkanları Toplantısı, 
Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı başvurusu sonucu Kimya 
Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu’nun görevden alınması 
istemi ile açılan dava gündemleriyle 5 Haziran 2017 tarihinde 
Mimarlar Odası toplantı salonunda gerçekleştirildi.

Toplantıya; TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin 
Koramaz, II. Başkan Züber Akgöl, Sayman Üye Bahattin 
Şahin, Yönetim Kurulu Üyeleri Ekrem Poyraz, Kemal Zeki 
Taydaş, Ali Fahri Özten, Niyazi Karadeniz, Cemalettin 
Küçük, A. Deniz Özdemir, Ümit Özcan, İsmet Aslan, Mehmet 
Çelik, Genel Sekreter Dersim Gül, Genel Sekreter Yardımcısı 
Gülsüm Sönmez, Teknik Görevliler Özgür C. Göktaş Küçük, 
Bülent Akça, Eren Şahiner, Sezgin Çalışkan, Odalardan; M. 
Birkan Sarıfakıoğlu (BMO), Baran Bozoğlu (ÇMO), Hüseyin 
Yeşil (EMO), Abdullah Zararsız (FMO), Feramuz Aşkın 
(GEMİMO), Yaşar Üzümcü (GIDAMO), Ertuğrul Candaş 
(HKMO), Emrah Kaymak (İÇMO), Cemal Gökçe (İMO), 

Şevket Demirbaş (JFMO), Hüseyin Alan (JMO), Ali Uğurlu 
(KMO), Ayhan Yüksel (MADENMO), Ali Ekber Çakar 
(MMO), Sinan Tütüncü (MO), Ali Küçükaydın (OMO), 
Ayşegül Oruçkaptan (PEYZAJMO), Orhan Sarıaltun (ŞPO), 
Emre Fidan (TMO), Özden Güngör (ZMO) katıldı.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın suç duyurusu üzerine 
TMMOB Kimya Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu’nun 
görevden alınması yönünde açılan davanın ilk duruşması 
15 Haziran 2017 tarihinde Ankara Adliye Ek Binasında 
gerçekleştirildi.

AKP iktidarının TMMOB’ye yönelik yürüttüğü politikanın 
bir devamı olarak açılan dava, Ankara 24. Asliye Hukuk 
Mahkemesinde görüldü. Davanın ikinci duruşması için 10 
Temmuz 2017 saat 10.00’a tarih verildi.

TMMOB Yönetim Kurulu üyeleri, Oda Yönetim Kurulu baş-
kanları ve üyeleri, TMMOB ve Oda avukatlarının katıldığı 
duruşmaya TMMOB’ye destek vermek amacıyla, TTB Mer-
kez Konsey Genel Sekreteri Sezai Berber, ODTÜ Mezunları 

Derneği YK Başkanı Seyhan Çamlıgüney, Tüketici Hakları 
Derneği Genel Başkanı Turhan Çakar da katıldı.
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DİSK, KESK, TMMOB ve TTB, AKP Hükümeti’nin, yeni bir 
düzenlemeyle kamuda çalışanlara verilmesi gereken işçi sağlığı 
hizmetlerini 2020 yılına ötelemesi üzerine yaşanan sorunlara, 
atılması gereken acil adımlara dikkat çekmek üzere 21 Haziran 
2017 tarihinde İstanbul’da bir basın toplantısı düzenledi.  

İstanbul Tabip Odası Cağaloğlu binası toplantı salonunda 
gerçekleştirilen basın toplantısına TMMOB Yürütme 
Kurulu Üyesi Cengiz Göltaş, DİSK Genel Sekreteri Dr. Arzu 
Çerkezoğlu, KESK Genel Sekreteri Hasan Toprak ile TTB 
Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Raşit Tükel katıldılar. Ortak 
açıklama Raşit Tükel tarafından okundu. Açıklama şu şekilde:

SİYASAL İKTİDAR İŞ KAZALARI VE MESLEK 
HASTALIKLARINA DAVETİYE ÇIKARMAYA 

DEVAM EDİYOR

AKP iktidarı, işçilerin sağlık ve güvenliklerinin korunmasına 
özel bir önem verdikleri propagandası ve yanılsamasıyla, 2012 
yılında, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası’nı çıkardı. 
İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası’nın TBMM’de görüşülmesi 
sürecinde de, daha sonrasında da, bu yasanın oluşturulma 
mantığıyla ülkemizde işçi sağlığı ve iş güvenliği sorunlarının 
çözülemeyeceğini, iş kazalarının ve meslek hastalıklarının 
süreceğini, ölümlerin önlenemeyeceğini ifade etmiştik. Bu 
süre içerisinde ülkemizdeki iş kazaları ve işçi ölümleri azalmak 
bir yana artarak devam etti.

20.06.2012 tarihinde yürürlüğe giren 6331 Sayılı İş Sağlığı 
ve Güvenliği Yasası’nın amaç bölümünde; ülkede güvenli 
ve sağlıklı çalışma ortamlarının oluşturulması, iş kazaları ile 

meslek hastalıklarının önlenmesi ve olumsuz etkilerinin en 
aza indirilmesi için, kamu dahil olmak üzere, çalışan sayısına 
ve faaliyet alanına bakılmaksızın tüm işyerleri ve işverenleri 
kapsam altına alınacağı yazılmıştı. Aradan geçen 5 yıllık 
süreye rağmen, yasa kapsam altına almayı hedeflediği işçileri 
ve kamu emekçilerini yok saymış ve yürürlüğü 2020 yılına 
ertelenmiştir. Siyasal iktidar, kamu kurumları tarafından 
verilen bazı hizmetleri tehlikeli ya da çok tehlikeli olarak 
sınıflanmış olmasına rağmen, kamuda çalışan milyonlarca 
emekçinin ve 50’nin altında az tehlikeli sınıfta yer alan 
işçilerin sağlık ve güvenliğini görmezden gelmiştir.

15 Temmuz darbe girişimi ve ardından çıkartılan OHAL 
yasası sonrasında AKP iktidarının ilk icraatlarından biri de, 
6331 sayılı yasanın yürürlüğe girmesi gereken hükümlerini 
Temmuz 2017 tarihine ertelemek oldu. Bu erteleme ile 10’dan 
az işçi çalıştıran az tehlikeli işyerleri ve tüm kamu işyerlerinde 
verilmesi gereken işçi sağlığı hizmetleri bir yıl sonrasına 
bırakıldı. İşçilerin sağlık ve güvenlikleri ile ilgili en küçük 
bir kaygısı olmayan Hükümet bir yıllık ertelemeyi az bulmuş 
olacak ki, 18.06.2017 tarihinde “Sanayinin Geliştirilmesi ve 
Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve KHK’larda 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” içerisine konulan bir 
madde ile, kamuda ve 50’den az çalışanı olan az tehlikeli 
sınıftaki işyerlerinde, işçi sağlığı ve iş güvenliği hizmetlerini 
2020 yılına ertelemiş oldu. Ardı ardına uygulanan ertelemeler 
6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun bir göstermelik 
adımdan ibaret olduğunu da ortaya koymuş oldu.

AKP hükümetleri 2002 yılından bu yana ulusal ve uluslararası 

DİSK, KESK, TMMOB, TTB: SİYASAL İKTİDAR İŞ CİNAYETLERİNE DAVETİYE 
ÇIKARTIYOR
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sermaye kuruluşlarının isteklerini yerine getireceklerini 
bildirdiler. Ülkeyi hem yerli hem de yabancı yatırımcı ve 
sermaye için cazip hale getirmek istediklerini ve bunun için her 
türlü yasal düzenlemeyi hızla yaşama geçireceklerini, küresel 
rekabet koşullarına ayak uydurabilmek, emek piyasasını 
daha rekabetçi bir yapıya kavuşturmak, sermayenin önünü 
açmak için ellerinden gelen her türlü gayreti göstereceklerini 
programlarına yazdılar. İşletmelerin üzerindeki yükü en aza 
indireceklerini belirttiler. “Sürdürülebilir büyüme, istikrarlı 
bir çalışma yaşamı” vb. kulağa hoş gelen söylemlerle, çalışma 
yaşamında işçilerin çalışma koşullarını zorlaştıran, geçici 
işçilik, taşeron çalıştırma, kısa süreli çalışma, kiralık işçilik 
yasası gibi bir dizi düzenlemeyi yaşama geçirdiler. İşçileri esnek 
ve güvencesiz çalışma koşullarına mahkum ettiler. Emek 
sömürüsünü emek yağmasına dönüştürdüler.

Bu düzenlemeler sonucunda işçi cinayetleri hızla arttı. Meslek 
hastalıklarının sayısını Çalışma Bakanlığı bile bilmiyor. İşçi 
Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisinin verileri ile 2016 yılında 
1970 işçimizi işçi cinayetlerinde kaybettik.

Ertelenen son yasal düzenlemeyle, milyonlarca kamu emekçisi 
ve özel sektörde çalışan işçi, işçi sağlığı ve iş güvenliği 
hizmetlerinden mahrum olacaklardır. İş kazaları, meslek 
hastalıları artmaya devam edecektir.

Çalışma Bakanlığı’nın “İş kazalarında hedefimiz sıfır” 
söyleminin aldatmacadan öteye bir anlamının olmadığını 
milyonlarca işçi ve kamu emekçisi artık biliyor. Bu ertelemeyle, 
bu söylemin propagandadan öteye bir anlam ifade etmediği 
de görülmüş oldu.

İşçi sağlığı hizmetlerini özelleştiren 6331 sayılı yasanın işçilerin 
sağlık ve güvenliklerini koruyamadığı biliniyorken, bu yasanın 

ilgili maddelerinin uygulanmasının ertelenmesi milyonlarca 
kamu emekçisi ve işçimizin beden bütünlüklerine bir saldırıdır.

AKP Hükümeti tavrını çok net ortaya koymuştur. 6331 sayılı 
yasanın bazı maddelerinin 2020 yılına ertelenmesi, Hükümetin 
tavrının kimlerden yana olduğunun açık bir göstergesidir. 
Hükümet programlarına yazdıkları gibi, sermayenin yükünü 
hafifletme, sömürünün önündeki engelleri en aza indirme 
pahasına milyonlarca işçi ve kamu emekçisinin sağlık ve 
güvenliği görmezden gelinmiştir.

- Tüm değerleri üreten işçi ve emekçilerin sağlık ve 
güvenliklerinin yok sayılmasını kabul etmiyoruz.

- İşçi ve emekçilerin artık iş cinayetleri, meslek hastalıkları 
nedeniyle yaşamlarını yitirmelerini istemiyoruz.

- Soma’da, Ermenek’te, Siirt Şirvan’da yaşamlarını yitiren 
işçilerimizin yasını tutarken yeni cinayetlerin yaşanmasını 
istemiyoruz.

DİSK, KESK, TMMOB ve TTB olarak; iş cinayetlerinin 
yaşanmaması ve güvenli çalışma ortamlarının oluşturulması 
için, geçmişte olduğu gibi bugün de mücadelemize devam 
edeceğiz. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği çalışmalarında tüm 
meslek odaları, sendikalar ve bu alanda faaliyet gösteren 
kurum ve kuruluşların görüşleri alınmadan hayata geçirilen 
yasa, yönetmelik ve uygulamalarla iş cinayetlerinin 
önlenmesinin mümkün olmadığını bir kez daha belirtiyoruz. 
İş cinayetlerinin ve meslek hastalıklarının önlenmesi için 
gerekli olan yasa ve yönetmeliklerin her türlü erteleme ve 
geçiştirmeden vazgeçilerek ivedilikle uygulamaya alınmasının 
takipçisi olacağımızı ifade ediyoruz.

DİSK – KESK – TMMOB – TTB

ULUSAL İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KONSEYİ 

26. TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi’nin 26. toplantısı, 22 
Haziran 2017 Cuma günü yapıldı. Toplantıya TMMOB’yi 
temsilen Yürütme Kurulu Üyesi Mehmet Besleme katıldı.
2018-2023 stratejik eylem planı üzerine görüşlerin alındığı 
toplantıda katılımcılar, yaptıkları etkinlikleri ve görüşlerini 
açıkladılar.

UİSGK toplantısında gündeme ilişkin konuşan Besleme, 
TMMOB’nin SGK ile yaptığı protokolün feshine yönelik 
tepkileri, 2012 yılında çıkarılan İSG Kanunu’nun çalışma 
yaşamındaki yapısal sorunlara çözüm olamadığını, iş kazaları 
ve cinayetlerinin artarak devam ettiğini, bu alanın sorunlarının 
piyasa ilişkileri ile çözüme kavuşturulamayacağını Birliğimiz 
adına Konsey üyelerine aktardı.
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2013 yılında Eskişehir’de Gezi Eylemleri sırasında polis ve 
sivillerce dövülerek öldürülen Ali İsmail Korkmaz anısına 
verilen Ali İsmail Korkmaz Yaşam Ödülü, 2 Haziran 
2017 tarihinde Prof. Dr. Korkut Boratav ve İhraç edilen 
akademisyenlere verildi.

Ödül töreni öncesinde, Alikev ve Eskişehir Emek ve 
Demokrasi Güçleri tarafından Ali İsmail’in saldırıya 
uğradığı sokakta bir anma gerçekleştirildi. Anmaya ve 
ödül törenine TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin 
Koramaz da katıldı.

ALİ İSMAİL KORKMAZ ESKİŞEHİR’DE ANILDI

TMMOB Ankara İl Koordinasyon Kurulu, KESK Ankara 
Şubeler Platformu, Ankara Tabip Odası ve ASMMMOB’nin 
de katılımıyla Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu 
(DİSK) Ankara Bölge Temsilciliği, 15-16 Haziran Büyük 

15-16 HAZİRAN 1970 DİRENİŞİNİN 47. YILINDA TMMOB DİSK’E DESTEK VERDİ

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’nin 2 Mayıs 2015 tarihinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na karşı açtığı “Yapı 
Denetimi Uygulamaları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” hakkındaki davada sonuç TMMOB 
lehine verildi.

Yapı Denetimi Uygulamaları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin birinci maddesinde geçen 
“Yönetmelikle sınırları belirlenen yapı grubu ve inşaat alanına kadar olan yapılarda kontrol elemanı yerine yapı denetimi 
faaliyetlerine katılabilen teknik öğretmen, yüksek tekniker, tekniker ve teknisyenleri” ibarelerine Danıştay 6. Dairesi 
tarafından yürütmeyi durdurma kararı verildi.

YAPI DENETİMİ UYGULAMALARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK 
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK’İN BİRİNCİ MADDESİNE YÜRÜTMEYİ 

DURDURMA KARARI

İşçi Direnişinin 47. yılında Madenci Anıtı önünde direniş 
çağrısı yaptı.

“Kıdemi Değil Taşeronu Kaldır”, “Saraya Değil emekçiye 
bütçe” sloganlarıyla OHAL uygulamalarına ve kıdem 
tazminatının fona devredilmesine  karşı direniş çağrısı yapan 
DİSK üyesi işçiler, grev ertelemelerinin de sona ermesini 
istedi. DİSK Ankara Bölge Temsilcisi Tayfun Görgün yaptığı 
basın açıklamasında, 15-16 Haziran Büyük İşçi Direnişinin 
47 yıldır işçi sınıfına rehberlik ettiğini söyledi. İş güvencesi 
için, demokrasi ve adalet için, gelecek için direnen bütün 
direnişçileri selamlayan Görgün, Ankara’dan İstanbul’a 
gerçekleşen “Adalet Yürüyüşü”nü de desteklediklerini 
ifade etti. 15-16 Haziranın ışığında hukuksuzluklara, 
grev yasaklarına, kıdem tazminatı gaspına karşı ve kadro 
hakkı için direnmenin hak olduğunu dile getiren Görgün, 
hükümete kıdem tazminatını değil, taşeronu ve OHAL’i 
kaldırma çağrısı yaptı.
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TMMOB Eskişehir İl Koordinasyon Kurulu’nun düzenlediği 
Eskişehir Kent Sempozyumu, “Şehrin Akıllı Geleceği” başlığı 
ile 4-5 Mayıs 2017 tarihlerinde Eskişehir’de Hasan Polatkan 
Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi.

İki gün süresince, belirlenen üst başlık üzerinde düzenlenen 7 
oturum ve son gün düzenlenen panelin ardından Sempozyum 
sona erdi.

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz’ın Eskişehir 
Kent Sempozyumu’nda yaptığı açılış konuşması ise şöyle;

“Değerli Konuklarımız

Sevgili Arkadaşlar

Hepinizi Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Yönetim 
Kurulu adına sevgiyle, saygıyla, dostlukla selamlıyorum.

TMMOB adına bu etkinliğin sekretaryasını yürüten Eskişehir 
İl Koordinasyon Kurulu Sekreterimiz Neşet Aykanat şahsında, 
Eskişehir birimlerimizin yöneticilerine, çalışanlarına, 
bu sempozyumun düzenlenmesine emek veren herkese, 
görüşlerini bizimle paylaşacak bilim insanlarına ve uzmanlara 
Birlik Yönetim Kurulumuz adına teşekkür ediyorum.

Değerli Konuklarımız

Mühendis, mimar ve şehir plancılarının örgütü olan TMMOB 
bir yandan üyelerinin sosyal ve kültürel gelişimlerini 

sağlamakla görevliyken, diğer yandan mesleki birikimlerin 
toplum yararına kullanılması için zemin oluşturmakla da 
yükümlüdür.

TMMOB bu yükümlülüğü gereği meslek alanlarımızla ilgili 
gelişim ve değişimlerin, politik, sosyal, ekonomik ve kültürel 
boyutlarının derinlemesine kavranması, yorumlanması, 
toplumun bilgilendirilmesi daha da önemlisi yönetim 
politikalarının bu çerçevede belirlenmesi doğrultusunda 
çalışmalar yapmaktadır.

Kent Sempozyumları TMMOB’nin bu bağlamda yaptığı en 
önemli çalışmalardandır.

Birliğimiz İKK’ları aracılığıyla düzenlediği kent sempozyumları 
ile Türkiye genelinde kentlerin nasıl yönetildiğine geniş 
bir perspektiften bakmakta, yayımladığı sonuç bildirileri 
ve raporlarla, tespit ettiği sorunları ve bu sorunların nasıl 
çözülebileceğine, kentlerimizin daha iyi nasıl yönetilebileceğine 
dair önerilerini ortaya koymaktadır.

Uzunca bir süredir değişik kentlerimizde düzenlendiğimiz 
“kent sempozyumları” bizlere kentlerimizin çağdaş toplumlara 
yakışır biçimde yönetilemediğini göstermiştir.

Kentlerimizde; sağlık, çevre, altyapı, ulaşım, barınma, 
ısınma, eğitim, kültür ve benzeri birçok konuda sorunlar 
yaşanmaktadır.

ESKİŞEHİR KENT SEMPOZYUMU GERÇEKLEŞTİRİLDİ
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Diğer yandan kentlerimiz; deprem, sel, heyelan ve yangın gibi 
doğal afetlere de hazırlıklı değildir.

Bu durum, toplumsal çıkarları göz ardı eden ve insan yaşamını 
hiçe sayan yerel yönetim politikalarının yetersizliğinin en açık 
göstergesidir.

Değerli Konuklarımız

Ülkemiz ekonomisi yıllardır, yüksek oranlı borçlanma ve 
yoğun ithal girdi kolaycılığının üzerine oturtulmuştur.

Üretim-yatırım-tasarruf politikalarının yerini tüketim 
politikaları ve paradan para kazanma arayışları almış; 
kent rantlarına, doğa kıyımlarına, finans kazançlarına bel 
bağlanmıştır.

Tarım ve sanayi gibi üretken sektörlerin gerileyip rantiye ve 
spekülatif kâr çevrelerinin egemen olması söz konusudur.

Üretim odaklı politikalar terk edildikçe hükümet, rant 
dağıtımı merkezli inşaat ve müteahhitlik işleri, katma 
değeri düşük hizmetler sektörü ile onun alt sektörlerine 
yönelmektedir.

Yine bu süreçte yürütülen serbestleştirme ve özelleştirmeler, 
kamusal hizmetlerin piyasaya açılarak ticarileştirilmesi, kamu 
hizmet alanının daraltılması, güvencesiz çalışma koşullarının 
yaygınlaştırılması ve kamu idari yapısının bu doğrultuda 
yeniden düzenlenmesi yerel yönetimlere ve kentlere doğrudan 
yansımıştır.

Bu anlayışın toplumsal yansıması adam sendecilik, az çalışıp 
çok kazanma hevesi, adam kayırmaca, fırsatçılık gibi ahlaki 
yozlaşma iken kentlerimize yansıması yukarıda da ifade 
ettiğim üzere çevre, altyapı ulaşım sorunları kısaca sağlıksız 
kentleşme olmaktadır.

Kentlerimiz, giderek artan biçimde bütünlüğünü yitirerek 
birbirinden bağımsız ve ilişkisiz parçacıklara bölünmekte, 
varsıl ve yoksul kesimler arası ayrışma ve uzaklaşma fiziksel 
mekana da yansımaktadır.

Böylece sosyal kırılmalar hızlanmakta, iktidarlarının devamını 
toplumsal ayrışma ve kutuplaşmaya dayandıran egemenler bu 
kırılmaları bilinçli bir şekilde hızlandırmaktadır.

Tüm bu sorunlara ve olumsuzluklara karşın, kentsel 
hizmetlerin kamusal hizmet kapsamında ele alındığı; 
barınma, eğitim, sağlık, kültür hizmetlerinin insan hakkı 
olarak görüldüğü; kamu yararı öncelikli enerji, çevre ve gıda 
politikalarının benimsendiği bir anlayış ile sağlıklı kentler 
yaratmak mümkündür.

Bunun yolu ise demokratik katılımın sağlandığı yerel 
yönetimlerden geçer. Kentlerimizin ve toplumun ihtiyacı olan 

temel yaklaşım, “toplumcu demokratik ve halkçı bir yerel 
yönetim” anlayışıdır.

Bu anlayış, katılımcılığın önünü açan, toplumun değişik 
kesimlerine, karar alma, uygulama ve denetleme süreçlerinde 
söz hakkı tanıyan politika ve uygulamaların hayata 
geçirilmesidir.

Nitekim Eskişehir ilimizde bu bağlamda bir çaba harcandığını 
da görmekteyiz.

Sempozyum programının içeriği de bu çabayı doğrular 
nitelikte.

Programı incelediğimde adeta bir Avrupa ülkesinin bir 
kenti gibi sıfır enerjili binalar, karbon ayak izi, akıllı kent 
uygulamaları gibi geleceğin kentleri öngörüsü içeren 
paradigmaların tartışmaya açıldığını gördüm ve bu kent halkı 
adına heyecanlandım.

Değerli Katılımcılar,

OHAL Rejiminin baskı ikliminde; serbest ve adil tartışma 
ortamının bulunmadığı…

HAYIR kampanyası yürütenlerin çeşitli yöntemlerle 
engellendiği, göz altına alındığı, saldırıya uğradığı…

Valilerin-Kaymakamların OHAL Rejimine dayanarak Hayır 
çalışması yürütenlerin toplantı ve gösteri yapmalarına izin 
vermediği…

TV kanallarının neredeyse tamamına yakınının hiçbir sınır 
tanımadan en ufak bir çoğulculuk anlayışına saygı duymadan 
Evet kampanyası yürüttükleri…

siyasi iktidarın Referandumu amacından saptırarak kamu 
kurum ve kuruluşlarını Evet kampanyasının hizmetine 
sunduğu…

muhalif gazetecilerin, milletvekillerinin, belediye 
başkanlarının, tutuklandığı, muhalif TV kanallarının 
kapatıldığı…

akademisyenden mevsimlik işçisine kadar on binlerce 
emekçinin kanun hükmünde kararnamelerle işten atıldığı…

korku ikliminin hakim kılındığı, ifade hürriyetinin bulunmadığı 
bir ortamda yapılan referandum sürecinden henüz çıktık.

Oysa rejim/sistem, Anayasal düzen değişimi yapan Anayasalar, 
bir şekilde ve mutlaka, toplumsal ve siyasal bir mutabakatı, 
tartışmasız bir halk çoğunluğunu, tartışmasız bir tarihsel 
meşruiyeti gerektirir.

TMMOB, Genel Kurulundan aldığı yetkiyle ve Yönetim Kurulu 
kararıyla Anayasa değişikliği sürecini mecliste görüşülmeye 
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başlandığı günden itibaren izlemiş, toplumun bu değişikliklerin 
kapsamı üzerine sağlıklı bilgi edinemediğini görerek, yapılmak 
istenen değişikliklerin bütün yönleriyle değerlendirildiği 
açıklamalar, broşürler ve benzeri dokümanlarla meslektaşlarını 
ve halkı bilgilendirmeye çalışmıştır.

Evet cephesinin tüm manipülasyonlarına rağmen, söz konusu 
değişikliğin Anayasaların en temel özelliği olan, iktidar 
yetkilerinin sınırlandırılması normundan yoksun olduğunu 
her platformda vurgulamıştır.

TMMOB söz konusu değişikliğin, 15 Temmuz darbe girişimi 
üzerine ilan edilen ancak demokratik toplumsal muhalefet 
üzerinde baskı ve sindirme politikalarının uygulama aracına 
dönüşen OHAL ve medyanın tamamen iktidarın hizmetinde 
olduğu koşullarda referanduma sunulmasının yanlışlığına 
işaret etmiştir.

Nitekim Anayasa değişikliği referandumunun hemen 
ardından seçim sonuçlarının meşruiyeti tartışılır olmuş, 
toplumsal kutuplaşma ve toplumdaki yarılma daha da 
derinleşmiştir.

Tartışmalı sonucun daha şimdiden istikrarsızlık, adaletsizlik 
ve hukuk dışı keyfi uygulamalara yol açtığı açıklıkla 
görülebilmektedir.  Bu durum her alanda, ülkemize güç 
kaybettirecektir.

Ancak bütün olumsuzluklara karşın bu referandum süreci, 
ülkemizde demokratik duyarlılıkların geliştiğini, toplumun en 
az yarısının mevcut gidişe hayır dediğini, ülkemiz halklarının 
özgür, yasaksız, baskısız, adil ve demokratik bir yaşamı 
talep ettiğini, adil koşullarda gerçekleşebilse referandum 
koşullarının daha farklı sonuçlanacağını göstermiştir.

Sevgili dostlar;

Zaman umutsuzluk zamanı değildir. Zaman daha inançlı, daha 
kararlı daha direngen olma zamanıdır.

Bu ülkenin aydınlık yüzlü insanlarına düşen görev, ülkemizin 
felakete sürüklenmesinin önüne geçerek bu demokratik 
duyarlılıkların daha da gelişmesi ve giderek ülkemizin 
geleceğini belirleyecek düzeye gelmesi için çalışmaktır.

Bu duygu ve düşüncelerle, hepinizi sevgi, umut ve gelecek 
güzel günlere olan inancımla bir kez daha selamlıyor, 
etkinliğimizin başarılı geçmesini diliyorum.

TMMOB MÜHENDİSLİK MİMARLIK ŞEHİR PLANCILIĞI EĞİTİMİ 
SEMPOZYUMU DÜZENLEME KURULU VE AKADEMİK UNVANLI ODA 

YÖNETİCİLERİ ORTAK TOPLANTISI YAPILDI

TMMOB Mühendislik Mimarlık 
Ş e h i r  P l a n c ı l ı ğ ı  E ğ i t i m i 
Sempozyumu Düzenleme Kurulu 
ve Akademik Unvanlı  Oda 
Yöneticileri ortak toplantısı 11 
Mayıs 2017 tarihinde TMMOB’de 
bir araya geldi.

Eğitim Sempozyumunun akademik 
camiada yaygınlaştırılması ve 
sempozyum programının temel 
hatlarının belirlenmesi gündemiyle 
yapılan toplantıya; Kemal Zeki 
Taydaş (TMMOB), Eren Şahiner 
(TMMOB), Dr. Abdullah Zararsız 
(FMO), Prof. Dr. Leyla Yıldırım 
(FMO), Yrd. Doç. Dr. Cem Oğuz 
(İMO), Dr. N. Yıldırım Gündoğdu 
(JFMO), Prof. Dr. Gürol Seyitoğlu (JMO), Nadir Avşaroğlu (Maden MO), Harun Kemal Öztürk (MMO), Mehmet Soğancı 
(MMO), Prof. Dr. Müfit Gülgeç (MMO), Hüseyin Savaş (Met. Malz. MO), İsmail Küçük (Meteoroloji MO), Prof. Dr. 
Selehattin Önür (MO), Prof. Dr. Neriman Şahin Güçhan (MO) ve Baki Remzi Suiçmez (ZMO) katıldı.
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Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası tarafından iki 
yılda bir düzenlenen, Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik 
Kurultayı'nın 16.sı, “Mekansal Duyarlılık” temasıyla, 3-6 
Mayıs 2017 tarihlerinde Ankara Hacettepe Üniversitesi 
Beytepe Kongre Merkezinde gerçekleştirildi.

Açılış oturumunda Kurultay Yürütme Kurulu Başkanı Dr. 
Taylan Öcalan, Kurultay Başkanı Prof. Dr. Rasim Deniz, 
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, HKMO 
Yönetim Kurulu Başkanı Ertuğrul Candaş, Uluslararası 
Haritacılar Federasyonu (FIG) Bşk. Yrd. Dr. Orhan Ercan, 
Harita Genel Komutanı Dr. Mühendis Albay Osman Alp, 
bilgi ve iletişim çağında Harita/ Geomatik Mühendisliğinin 
içinde bulunduğu kavramsal yeni durum ve gündeme ilişkin 
düşüncelerini dile getirdiler.

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz 
etkinliğin açılış oturumunda şöyle konuştu;

Değerli Konuklar
Sevgili Arkadaşlar,

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Yönetim Kurulu 
adına sizleri sevgiyle, saygıyla, dostlukla selamlıyorum.

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odamızın düzenlediği 16. 
Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı‘nda burada 
aranızda bulunmaktan büyük bir onur duyduğumu öncelikle 
belirtiyorum.

1987‘de başlatılan ve bugün onaltıncısı düzenlenen Türkiye 
Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayımızın başlatıcılarına, 
sürdürücülerine, bugüne getirenlere, kurultaylarımızda 
görüşlerini bizimle paylaşan bilim insanlarına, uzmanlara, 
destek olan kuruluşlara, kurultaylarımızda o günden 
bugüne görev almış yöneticilerine, görev alan oda çalışanı 
arkadaşlarıma ve katılımlarınızla bu kurultayımızı geliştiren, 
büyüten siz harita mühendisi meslektaşlarıma en samimi 
duygularımla çok teşekkür ediyorum.

Sevgili Arkadaşlar,

Birliğimiz mesleki, ekonomik, sosyal ve kültürel alanlarda 
ülkemizdeki mühendisleri, mimarları ve şehir plancılarını 
temsil etmektedir.

TMMOB, mühendislerin, mimarların, şehir plancılarının 
hak ve çıkarlarını halkımızın çıkarları temelinde korumak ve 
geliştirmek, mesleki, sosyal ve kültürel gelişmelerini sağlamak 
ve mesleki birikimlerini toplum yararına kullanmalarının 
zeminini yaratmakla görevlidir.

Bu temel görev ışığında, TMMOB’ye bağlı odalar çalışmalarını 
iki  ana başlıkta yürütmektedir.

Bunlardan birincisi, mühendislik, mimarlık, planlama 
hizmetlerinin mesleğinde uzman üyelerimizce verilmesini 
sağlamak, üyelerimizin uzmanlık sicil kayıtlarını tutmak 
verilen hizmetleri mesleki etik ve teknik kurallar çerçevesinde 
kamu adına denetleme faaliyetleridir.

İkincisi, ise mesleğimizin geliştirilmesi ve korunması,  
meslek uygulama alanlarımıza giren konularda ülke 
politikalarının ülkemiz ve halkımızın çıkarlarına uygun olarak 
şekillenmesine katkıda bulunulması, bu konuda kamuoyunun 
bilgilendirilmesi yönündeki çalışmalarımızdır.

Bugün 16.sı düzenlenen harita kurultaylarımız bu iki çalışma 
başlığımıza da önemli   katkılar sunan gelenekselleşmiş bir 
etkinliğimizdir.

Örgütümüzün bilim ve tekniği kamu çıkarları için kullanma 
ısrarında, Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik  Kurultayı’nın 
önemli bir payı bulunmaktadır.

16. HARİTA BİLİMSEL VE TEKNİK KURULTAYI GERÇEKLEŞTİRİLDİ
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Yoğun bir emek ve özveri ile yürütülen ve sektörün tüm 
alanlarından meslektaşların katıldığı bu kurultayların sonuç 
bildirgeleri, kurultaylarda, sunulan tebliğler, panellerde 
dile getirilen görüşler herkesin önemini kabul ettiği ve 
sahiplendiği bir gerçeklik olarak ortada durmaktadır.

Sevgili katılımcılar,

Beş bin yıl öncesine kadar uzanan bir meslek olarak; Harita 
ve Kadastro, diğer bir ifade ile Jeodezi ve Fotogrametri, 
son tanımlama üzerine Geomatik Mühendisliği; Tapu ve 
kadastrodan, arazi kullanımı düzenlenmesi, imar planlarının 
yapımı ve uygulanması, kentleşme ve yerleşim sorunlarına, 
çevre düzenlemeleri, turizm ve kıyıların planlanmasından 
tarım alanlarına ve kentsel altyapıya, özellikle son yıllarda 
hız kazanan, coğrafi bilgi sistemi, kent bilgi sistemi, deprem 
bilgi sistemi gibi bilgi sistemlerinin oluşturulması ve bu 
süreçteki harita ve harita bilgilerinin üretimi gibi çalışmalar 
Harita ve Kadastro Mühendisliğinin uygulama alanlarını 
oluşturmaktadır.

Her tür  faaliyette olması gerektiği gibi harita mühendisliği 
uzmanlık alanlarına giren konularda da izlenen politikalar 
ve uygulamalarda  ana kriter ülke ve halk çıkarlarının, 
korunması olmalı,  toplumsal gereksinimle esas alınmalıdır.

Bu gerçekliğe karşın ülkemizde tersine bir süreç yaşanmaktadır.

Haritacılık sektörünün ve harita  mühendislerinin,  yıllardır 
yaşadığı sorunlar hala gündemimizde yer tutmaktadır.

Gerek kamuda ve gerekse özel sektörde ya da müellif olarak 
çalışan harita ve kadastro mühendislerinin sorunları ve 
sıkıntıları diğer meslek gruplarımızla aynı nitelikleri ve 
özellikleri taşımaktadır.

İşsizlik, düşük ücret, iç güvencesi, mesleğe karşı yabancılaşma, 
mesleki körelme ortak sorunlarımızdır.

Bu durum sorunların çözümüne yönelik sonuç alıcı 
politikaların yaşama geçirilmediğini göstermektedir.

Oda başkanımız konuşmasında bu sorunları  kapsamlı  ve 
özlü bir şekilde bizlerle paylaştı.

Özetin özetini yapmak gerekirse, ülkemizde planlama 
anlayışından, ülkemizin zengin kaynaklarını ülke, kamu ve 
toplum lehine değerlendirecek orta ve uzun vadeli ulusal 
stratejilerin oluşturulmasından neredeyse vaz geçilmiştir.

Ülkemiz ekonomisi yıllardır, yüksek oranlı borçlanma ve 
yoğun ithal girdi kolaycılığının üzerine oturtulmuştur.

Üretim-yatırım-tasarruf politikalarının yerini tüketim 
politikaları ve paradan para kazanma arayışları almış; 
kent rantlarına, doğa kıyımlarına, finans kazançlarına bel 
bağlanmıştır.

Tarım ve sanayi gibi üretken sektörler gerileyip rantiye ve 
spekülatif kâr çevrelerinin egemen olması söz konusudur. 
Üretim odaklı politikalar terk edildikçe hükümet, rant 
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dağıtımı merkezli inşaat ve müteahhitlik işleri, katma 
değeri düşük hizmetler sektörü ile onun alt sektörlerine 
yönelmektedir.

Başta eğitim ve sağlık hizmetleri olmak üzere neredeyse 
tüm kamusal hizmetlerin ticarileştirildiği, tüm toplumsal 
zenginliklerimizin, yer altı, yer üstü kaynaklarımızın kuralsız 
ve dizginsiz bir şekilde talan edildiği, bilimsellikten uzak, 
çevre ve insan faktörlerini göz ardı eden, mühendislik 
gereksinimlerini dışlayan bir yönelim söz konusudur.

Bu politikalar sonucunda, çalışanların büyük bir çoğunluğu 
açlık sınırında ücretler almakta, meslektaşlarımızı da içine 
alan işsizlik oranı gün geçtikçe büyümektedir.

Sevgili katılımcılar, 

Kent rantları ve finansallaşmaya dayalı bu ekonomi tercihi, 
en son Varlık Fonu adı altında bir uygulamaya sarılmıştır. 
Mega, çılgın vb. diye anılan ranta dayalı büyük projelere 
kaynak aktarımı ve borçlanma gereksinimini karşılamak 
için oluşturulan bu fon özelleştirmelerden arta kalan kamu 
kaynak ve varlıklarını ipotek de edebilecek ve ülkemizi 
yoksullaştıracaktır.

Ekonomide baş gösteren küçülme ve iktidarın neden 
olduğu ekonomik ve siyasi riskler tüm toplumsal kesimleri  
bunaltmaktadır.

Türkiye’nin politik ve jeopolitik düzeyde biriken 
riskleri; özellikle saray rejimi odaklı Anayasa değişikliği 
ile parlamentonun etkisizleştirilmesi ve yetkilerin 
Cumhurbaşkanında toplanmasına yönelik siyasi hamleler, 
kaotik bir durum yaratmış ve ekonomiyi sarsan yeni bir 
faktör olmuştur.

Bütün bu olumsuzluklara, şimdi de 16 Nisan’da yapılan 
Anayasa değişikliğinin yaratacağı olumsuzluklar eklenecektir.

Aslında bu  Anayasa değişikliği ile amaçlanan  yıllardır adım 
adım şekillendirilen üretimi, yatırımı, bilimi, tekniği dışlayan, 
emek, insan ve doğa karşıtı bu sistemin kalıcılaştırılmasıdır.

Rant ekonomisinin daha otoriter bir tarzda sürdürülmesidir. 
Halkımızın alın terinin ürünü olan kamu kaynak ve 
varlıklarının talanı önündeki tüm engellerin kaldırılmasıdır.

Sevgili katılımcılar, 

TMMOB Anayasa değişikliği sürecinin başından beri yapılmak 
istenen değişiklikleri bütün yönleriyle değerlendirmiş; yaptığı 
açıklamalar ve yayımladığı dokümanlarla meslektaşlarını ve 
halkı bilgilendirmeye çalışmıştır.

Toplumun bu değişikliklerin kapsamı üzerine sağlıklı bilgi 
edinemediğini; söz konusu değişikliğin Anayasaların en temel 

özelliği olan, iktidar yetkilerinin sınırlandırılması normundan 
yoksun olduğunu her platformda vurgulamıştır.

TMMOB söz konusu değişikliğin, 15 Temmuz darbe girişimi 
üzerine ilan edilen ancak demokratik toplumsal muhalefet 
üzerinde baskı ve sindirme politikalarının uygulama aracına 
dönüşen OHAL ve medyanın tamamen iktidarın hizmetinde 
olduğu koşullarda referanduma sunulmasının yanlışlığına 
işaret etmiştir.

TMMOB, , muhalif gazetecilerin, milletvekillerinin, belediye 
başkanlarının, tutuklandığı, muhalif TV kanallarının 
kapatıldığı, akademisyenden mevsimlik işçisine kadar 
aralarında üyelerimizin de bulunduğu on binlerce emekçinin 
kanun hükmünde kararnamelerle işten atıldığı, korku 
ikliminin hakim kılındığı, ifade hürriyetinin bulunmadığı bir 
ortamda yapılan böylesi bir referandum sonucun hiçbir zaman 
meşruiyet kazanamayacağını her ortamda dile getirmiştir.

Nitekim Anayasa değişikliği referandumunun hemen 
ardından seçim sonuçlarının meşruiyeti tartışılır olmuş, 
toplumsal kutuplaşma ve toplumdaki yarılma daha da 
derinleşmiştir.

Tartışmalı başa baş bir sonuç ile rejim/sistem değişimi 
asla doğru değildir. Zira Anayasalar, bir şekilde toplumsal 
ve siyasal mutabakatı, tartışmasız bir halk çoğunluğunu, 
tartışmasız bir tarihsel meşruiyeti gerektirir.

Tartışmalı sonucun daha şimdiden istikrarsızlık, adaletsizlik 
ve hukuk dışı keyfi uygulamalara yol açtığı açıklıkla 
görülebilmektedir.  Bu durum her alanda, ülkemize güç 
kaybettirecektir.

Ancak bütün olumsuzluklara karşın bu referandum süreci, 
ülkemizde demokratik duyarlılıkların geliştiğini, toplumun 
en az yarısının mevcut gidişe hayır dediğini, özgür, yasaksız, 
baskısız, adil ve demokratik koşullarda bir seçim yapılabilse 
sonucun farklı olacağını göstermiştir.

Şimdi görevimiz, ülkemizin felakete sürüklenmesinin önünü 
alacak bu demokratik duyarlılıkların daha da gelişmesi ve 
giderek ülkemizin geleceğini belirleyecek düzeye gelmesi 
için çalışmaktır.

Zaman umutsuzluk zamanı değildir. Zaman daha inançlı, 
daha kararlı daha direngen olma zamanıdır.

Bu duygu ve düşüncelerle, hepinizi sevgi, umut ve gelecek 
güzel günlere olan inancımla bir kez daha selamlıyor, 
etkinliğimizin başarılı geçmesini diliyorum

Emin Koramaz
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
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Makina Mühendisleri Ankara Şubesi yürütücülüğünde 
düzenlenen, IX. Ulusal Uçak, Havacılık ve Uzay Mühendisliği 
Kurultayı, 5-6 Mayıs 2017 tarihlerinde Ankara’da Nazım 
Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Kurultayda; bilgiyi üreten ve bu bilgiye ihtiyaç duyan, 
kullanan ve geliştirilmesine yardımcı olan paydaşların aynı 
platformda buluşması sağlanarak yeni teknolojik gelişmelerin 
uygulamaya geçirilmesi, endüstrinin talepleri, yaşanan 
sorunlar ve olası çözüm önerilerinin ortaya konulduğu 
bir tartışma, danışma ve paylaşma ortamı oluşturulması 
hedeflendi. Pek çok üniversitenin yanı sıra çeşitli kamu 
kurum ve kuruluşlarının desteklediği IX. Ulusal Uçak 
Havacılık ve Uzay Mühendisliği Kurultay’ında; “Havacılık 
Sektöründe Ulusal Yeterlilik ve Uluslararası Rekabet Gücü, 
Havacılık Sektöründe Bilgi Yönetimi ve Standardizasyon 
Konularında Ulusal Uygulamalar, Uçak, Havacılık ve Uzay 
Mühendisliği Eğitimlerinin Nitelik ve Nicelik Yönünden 
Değerlendirilmesi, Havacılık Alanında Ulusal Teknoloji 
Uygulamaları, Deneysel Hava Aracı Geliştirme Çalışmaları” 
konu başlıkları altında 8 oturumda 26 sunum yapıldı.

Kurultayın açılış konuşmaları MMO Ankara Şube Yönetim 
Kurulu Başkanı Ö.Varlık Özerciyes, TMMOB Makina 
Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ekber 
Çakar ve TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz 
tarafından yapıldı.

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz açılışta 
şöyle konuştu:

“Değerli Konuklar,
Değerli Meslektaşlarım,
Sevgili Basın Mensupları,

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği-TMMOB Yönetim 
Kurulu adına sizleri saygıyla selamlıyorum.

Makina Mühendisleri Odası’nın bir üyesi ve yıllarca bu 
kurultaylara katılmış bir meslektaşınız olarak aranızda 
bulunmaktan duyduğum memnuniyeti dile getirmek 
istiyorum.

Etkinliğimizin gerçekleşmesine katkı sunan herkese, UHUM/
MEDAK üyelerine, Odamız ve Şubemiz Yöneticilerine ve 
çalışanlarına içtenlikle teşekkür ediyorum.

Oda ve Şube Başkanlarımızın dile getirdiği sorun ve 
gerçekler yanı sıra, öncelikle belirtmek isterim ki, havacılık 
ve uzay sektöründe bugün karşılaştığımız sorunların altında 
yatan ana neden, ülkemizin 2. Dünya Savaşı sonrası 
emperyalizme bağımlı kılınmasıdır. Bu bağımlılık, sanayileşme 
ve demokratikleşme çabalarının önündeki birçok engeli 
anlamamızı da sağlamaktadır.

Türkiye’nin, 1930’lu yıllarda, o zamanki olanaksızlıklarına 
karşın havacılığa nasıl önem verdiğini sanırım hepimiz 

IX. ULUSAL UÇAK, HAVACILIK VE UZAY MÜHENDİSLİĞİ 

KURULTAYI GERÇEKLEŞTİRİLDİ



37 
Mayıs - Haziran 2017/Sayı 174
birlik haberleri

biliriz. Ancak ülkemiz uçak üretimi ne yazık ki Marshall 
yardımı ile birlikte durdurulmuştur. THK Uçak ve Motor 
Fabrikaları, önce traktör fabrikası, sonra da tekstil makinaları 
fabrikasına dönüştürülüp kapatılmıştır. Sonraki uçak üretimi 
“montaj sanayi” özelliğinde ve ABD’ye bağımlı bir çerçevede 
yürütülmüştür.

Ülkemiz 1950’lerde kapattığı uçak fabrikalarını, ancak 
savunma alanında karşılaştığı zorluklar nedeni ile 1980’li 
yıllarda yeniden ve tamamen ABD’ye bağımlı bir biçimde 
kurabilmiştir.

Havayolu taşımacılığı bu durumdan çok etkilenmiştir. 
Ulaştırma politikalarının kısa dönemli ve yanlış yaklaşımlarla 
oluşturulması sonucu yolcu ve yük taşımacılığı, yıllardan beri 
ağırlıklı olarak karayolu taşımacılığındadır.

Gerek havayolu yolcu ve yük taşımacılığı, gerek havacılık 
ve uzay mühendisliği ve gerekse ilgili sektörler bu yanlış 
politikalardan dolayı olması gereken konuma ulaşamamıştır.

Bugün ülkemizdeki yük taşımacılığının yaklaşık yüzde 88,1’i 
karayolu, yüzde 4,80’i demiryolu, yüzde 6,4’ü denizyolu, binde 
7’si havayolu ile yapılmaktadır. Yolcu taşımacılığının ise yüzde 
91’i karayolu, yüzde 6,9’u havayolu, yüzde 1,6’sı demiryolu, 
binde 5’i denizyolu ile yapılmaktadır.

Diğer yandan küreselleşme süreçleri ve büyük bir hızla 
sürdürülen özelleştirme ve serbestleştirme uygulamalarının 
yarattığı tahribatlar büyümektedir. Zira önce ABD, sonra da 
ABD havayollarının küresel ittifaklarında yer alan Avrupalı 
ve diğer büyük havayollarına büyük bir serbesti tanınmıştır.

Bütün uçuş hatlarına giriş serbestisi, sınırsız kapasite ve uçuş 
sıklığı, bilet fiyatlarında serbestlik, ülkemiz havaalanlarında 
kendi personelleriyle yer hizmetlerini gerçekleştirebilme 
olanağı tanınmıştır.

Kısaca, ülkemiz sivil havacılığına darbe vurulmuştur.

Bu gelişmeler, havacılık sektörü çalışanlarının ve sektörde 
görev yapan mühendislerin çalışma koşullarını daha da 
güçleştirmektedir. Uçak, havacılık ve uzay mühendislerinin 
asıl çalışma alanı olan havacılık ve uzay sektöründe az sayıda 
kurum faaliyet göstermektedir. Türkiye Uzay Ajansı’nın 
kuruluşu bile 2023 yılı için planlanabilmiştir.

Her yıl üniversitelerimizden 150’den fazla uçak, havacılık ve 
uzay mühendisi mezun olmaktadır. Ancak havacılık ve uzay 
sektörü, mezun sayısının en fazla yarısına istihdam olanağı 
sağlayabilmektedir.

Üyelerimiz meslek alanları dışında çalışmak zorunda 
kalmakta veya mesleklerine yabancılaşmaktadır.

Sanayi dışında meslektaşlarımızın çalışabileceği bir diğer alan 
olan havacılık bakım hizmetlerinde de dünya çapında bir 

tekelleşme yaşanmakta, serbestleştirme politikaları ülkemizi 
bu alanda da tehdit etmektedir.

Değerli Meslektaşlarım,

Ulaştırma ve diğer bütün alanlara i l işkin kamu 
dokümanlarında, serbestleştirme ve özelleştirmelerden, ne 
yazık ki övgüyle bahsedilmektedir.

Gerçekte bu uygulamaların ülkemizi yoksullaştırdığı, üretim 
yeteneğimizi aşındırdığı açıkça ortadadır.

THY’nin ne hale düşürüldüğüne Oda Başkanımız 
konuşmasında değindi. Açık ki, bu hazin durum, ulaştırma 
alanında 2003 yılından itibaren uygulanan serbestleştirme 
politikalarının bir sonucudur.

Hükümet Programlarının, plan ve strateji belgelerinin altyapı 
ve ulaşım bölümlerinde; rekabetçi özel piyasa, serbestleştirme, 
özelleştirme vurgusu bulunmaktadır.

Bu noktada devreye giren KÖİ/Kamu-Özel İşbirliği 
modeli; Yap-İşlet-Devret, Yap-İşlet, Yap-Kirala-Devret ve 
İşletme Hakkı Devri yöntemleriyle uygulanmaktadır. Bu 
uygulamaların ulaştırma modlarına uyarlanması sonucu, 
bütün ulaşım türleri ve ulaştırma altyapısı, tamamen 
özelleştirilmektedir.

Devlet Hava Meydanları İşletmesinin devrettiği 8 terminal ve 
havaalanı dâhil 22 terminal, Kamu-Özel İşbirliği uygulamaları 
kapsamında bugün özel sektör tarafından işletilmektedir.

Ülkemizi yönetenler ulaştırma alanındaki yatırımlarla 
övünmektedir. Ancak ulaştırma yatırımlarının birçoğu 
özelleştirme amaçlı üçüncü köprü ve havaalanı, Galataport, 
Haliçport, yüksek hızlı tren vb. projelere yöneliktir. Bu 
yatırımların tamamı KÖİ kapsamındadır.

Kamu sabit sermaye yatırımlarının GSYH içindeki oranı artık 
yüzdeler değil bindelerle ifade edilmektedir.

Gerçekler sunulduğu, gösterildiği gibi değildir.

Özelleştirmelerin türevi olan KÖİ uygulamalarıyla, kamusal 
varlıkların işletme ve kullanma hakkı, on yıllar boyunca 
paydaş firmalara, yerli-yabancı ortaklıklarına bırakılmaktadır. 
Ayrıca bu projelere yönelik arsa tahsisi, sigorta primi desteği, 
enerji teşviki, hizmet alım taahhüdü, abartılı ciro garantileri, 
bütçe ve denetim dışı tutulmaları gibi hususlarla yatırım ve 
işletme maliyetinin büyük bir kısmı kamuya bindirilmektedir. 
Olası zararlar hazineden karşılanmaktadır.

ÇED süreçlerinden muaf tutulan bu projelerle kamuoyunun 
yakından bildiği üzere çevre de talan edilmekte, ekolojik 
dengeler alt üst olmaktadır.

Yüksek hızlı tren, Avrasya tüneli, Osman Gazi Köprüsü gibi 
projelere verilen ciro garantilerinden dolayı daha şimdiden, 
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her gün milyonlarca dolar tazminat ödendiği TBMM 
tutanaklarına da yansımış durumdadır.

Sevgili Arkadaşlar,

Ulaştırma alanında ülkemizin içerisine düşürüldüğü bu hazin 
durum, yıllardır uygulanan yanlış ekonomi politikalarının 
bir sonucudur.

Ülkemiz ekonomisi yıllardır, yüksek oranlı borçlanma ve 
yoğun ithal girdi kolaycılığının üzerine oturtulmuştur. 
Üretim-yatırım-tasarruf politikalarının yerini tüketim 
politikaları almıştır.

Özelleştirme uygulamalarıyla üretken kamu kuruluşlarımızın 
büyük bir kısmı elden çıkarılmış, elde kalan az sayıdaki 
kuruluş da idari bütünlükleri parçalanarak ve serbestleştirme 
uygulamalarıyla etkisizleştirilmiştir.

Tarım ve sanayi gibi üretken sektörler geriletilip, rant dağıtımı 
merkezli inşaat ve müteahhitlik işleri ile katma değeri düşük 
hizmetler sektörüne yatırım yapılmıştır.

Bunun sonucu olarak dış borç ve cari açık giderek devasa 
büyüklüklere ulaşmıştır. Sürekli dış kaynağa, dayalı kılınan 
ülke ekonomisi, sıcak para girişi azalınca döndürülemez hale 
gelmiştir. Bir çok işyeri kapanmış, işsizlik tehditkâr boyutlara 
ulaşmıştır. 

Gelinen noktada hükümet ekonomiyi çevirebilmek, mega, 
çılgın vb. diye anılan ranta dayalı büyük projelere kaynak 
aktarımı yapabilmek ve borçlanma gereksinimini karşılamak 
için Varlık Fonu adı verilen bir uygulamaya sarılmıştır.

Geçtiğimiz günlerde, THY, TÜRKSAT, PTT, TELEKOM, 
BOTAŞ, TPAO, ETİ Maden, ÇAYKUR, Borsa İstanbul, 
THY, Ziraat Bankası ve Halk Bankası gibi ülkemizin büyük 
kamu kurum ve kuruluşları ile birçok ildeki hazine arazileri, 
OHAL ile ilgisi bulunmayan bir KHK ile bütçe ve kamu 
denetimi dışındaki bu fona devredilmiştir.

Ayrıca İşsizlik Fonu, özelleştirme gelirleri ve Savunma 
Sanayii Fonunun bir kısmı da Varlık Fonunun kullanımına 
sunulmuştur.

Bu fonun Yönetim Kurulu tüm bu kurumların, mal varlığını 
satabilecek, üzerlerine teminat, rehin, kefalet, ipotek tesis 
edilebilecektir. Bu uygulamalar hakkında hiç bir kamu 
denetimi mümkün olmayacaktır.

Bu durum, açık ki ülkemizin daha da yoksullaştırılması 
sonucunu verecek, yaşadığımız sanayisizleşmeye, tarımın 
tasfiyesine paralel olarak, ulaşım-haberleşme altyapısının 
da tamamen özel ve yabancı ellere geçmesine yol açacaktır.

Değerli Katılımcılar,

Bu olumsuzluklara, şimdi de 16 Nisan’da yapılan referandumun 
başa baş sonuçları eklenmiştir.

Oysa rejim/sistem, Anayasal düzen değişimi yapan Anayasalar, 
bir şekilde ve mutlaka, toplumsal ve siyasal bir mutabakatı, 
tartışmasız bir halk çoğunluğunu, tartışmasız bir tarihsel 
meşruiyeti gerektirir. Ancak referandum sonuçlarında böylesi 
bir meşruiyet yoktur. Aksine büyük bir yarılma söz konusudur.

TMMOB Anayasa değişikliği sürecinin başından beri yapılmak 
istenen değişiklikleri bütün yönleriyle değerlendirmiş; yaptığı 
açıklamalar ve yayımladığı dokümanlarla meslektaşlarını ve 
halkı bilgilendirmeye çalışmıştır.

Toplumun bu değişikliklerin kapsamı üzerine sağlıklı bilgi 
edinemediğini; söz konusu değişikliğin Anayasaların en temel 
özelliği olan, iktidar yetkilerinin sınırlandırılması normundan 
yoksun olduğunu her platformda vurgulamıştır.

TMMOB söz konusu değişikliğin, 15 Temmuz darbe girişimi 
üzerine ilan edilen ancak demokratik toplumsal muhalefet 
üzerinde baskı ve sindirme politikalarının uygulama aracına 
dönüşen OHAL ve medyanın tamamen iktidarın hizmetinde 
olduğu koşullarda referanduma sunulmasının yanlışlığına da 
işaret etmiştir.

Nitekim Anayasa değişikliği referandumunun hemen 
ardından seçim sonuçlarının meşruiyeti tartışılır olmuş, 
toplumsal kutuplaşma ve toplumdaki yarılma daha da 
derinleşmiştir.

Tartışmalı sonucun daha şimdiden istikrarsızlık, adaletsizlik 
ve hukuk dışı keyfi uygulamalara yol açtığı açıklıkla 
görülebilmektedir. Bu durum her alanda, ülkemize güç 
kaybettirecektir.

Ancak bütün olumsuzluklara karşın bu referandum süreci, 
ülkemizde demokratik duyarlılıkların geliştiğini, toplumun 
en az yarısının mevcut gidişe hayır dediğini, özgür, yasaksız, 
baskısız, adil ve demokratik koşullarda bir seçim yapılabilse 
sonucun farklı olacağını göstermiştir.

Şimdi görevimiz, ülkemizin felakete sürüklenmesinin önünü 
alacak bu demokratik duyarlılıkların daha da gelişmesi ve 
giderek ülkemizin geleceğini belirleyecek düzeye gelmesi 
için çalışmaktır.

Sevgili Arkadaşlar,

Yapılması gereken açıktır. Bu dışa bağımlı ve rant eksenli 
politikalardan ivedilikle vaz geçilmelidir.

Planlama yönelimi yeniden benimsenmelidir. Ülkemiz her 
alanda ve sektörde ülke çıkarlarını ve toplum yararını esas 
alan orta ve uzun vadeli stratejilerini oluşturmalıdır.

Havacılık ve uzay projelerinde de asıl amaç, yerli sanayimizin 
gelişmesi için çalışmalarda bulunmak, yerlileştirme oranlarını 
artırmak, kamusal hizmet ve denetimi geliştirmek olmalıdır.

Bu duygu ve düşüncelerle kurultayımızın verimli geçmesini 
diliyor, saygılar sunuyorum.”
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TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz'ın 
yaptığı açış konuşması şu şekilde:

Değerli Konuklar,
Değerli Meslektaşlarım,
Basınımızın Değerli Çalışanları,

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği TMMOB Yönetim 
Kurulu adına sizleri saygıyla selamlıyorum.

Etkinliğimizin gerçekleşmesine katkı sunan herkese, İnşaat 
Mühendisleri Odamız ve Adana Şubemiz Yöneticilerine, 
çalışanlarına, sunacakları bildirilerle kongremizin bilimsel 
zeminini oluşturacak bilim insanlarına içtenlikle teşekkür 
ediyorum.

Değerli Konuklar,

Ulaştırma sistemleri çeşitli ulaştırma türlerinin bir arada 
olduğu bütünleşik sistemlerdir. İyi bir ulaştırma sisteminden 
hizmeti en iyi biçimde sunarken trafik sıkışıklığı, trafik 
kazaları, çevre kirliliği, gürültü vb. etkileri minimuma 
düşürmesi, enerjiyi tasarruflu kullanması ve ülke ekonomisine 
bindireceği maliyeti en aza indirgenmesi beklenir.

Ulaştırma yatırımları sadece kar kriterine göre değil, 
ekonomik kalkınma, sosyal, siyasi, güvenlik, kitle taşımacılığı 
gibi kriterlere göre de değerlendirilmesi gerekli yatırımlardır. 
Esasen bir kamu hizmeti olan ulaştırma yatırımları ülkemizde 
siyasi rant hesaplarının en çok yapıldığı alandır.

Bu bakış açısı kalıcı, planlı, halk yaşamını güvence altına 
alan, inovatif ulaştırma politikaların hayata geçirilmesinin 
önündeki en büyük engeldir. Tam da bu nedenle ülkemiz 

ulaştırma politikalarının bilimsel ve teknik yönü her zaman 
tartışmalı olmuştur. 

Bildiğiniz üzere siyasi iktidar ulaştırma alanındaki 
yatırımlarıyla çok övünmektedir. Ancak kapalı devre üretilen, 
işlevsel olmaktan uzak ve pahalı, üçüncü köprü ve havaalanı, 
Galataport, Haliçport, yüksek hızlı tren vb. yatırımların 
birçoğu özelleştirmeye yöneliktir. Bu yatırımların tamamı 
KÖİ kapsamındadır.

KÖİ/Kamu-Özel İşbirliği modeli; Yap-İşlet-Devret, Yap-İşlet, 
Yap-Kirala-Devret ve İşletme Hakkı Devri yöntemleriyle 
uygulanmaktadır. Özelleştirmelerin bir başka şekli olan KÖİ 
uygulamalarıyla, kamusal varlıkların işletme ve kullanma 
hakkı, on yıllar boyunca paydaş firmalara, yerli-yabancı 
ortaklıklarına bırakılmaktadır. Ayrıca bu projelere yönelik 
arsa tahsisi, sigorta primi desteği, enerji teşviki, hizmet alım 
taahhüdü, abartılı ciro garantileri, bütçe ve denetim dışı 
tutulmaları gibi hususlarla yatırım ve işletme maliyetinin 
büyük bir kısmı kamuya bindirilmektedir. Bu uygulamaların 
ulaştırma yatırımlarına uyarlanması sonucu, bütün ulaşım 
türleri ve ulaştırma altyapısı, tamamen özelleştirilmektedir.

ÇED süreçlerinden de muaf tutulan bu projelerle kamuoyunun 
yakından bildiği üzere çevre de talan edilmekte, ekolojik 
dengeler alt üst olmaktadır.

Yüksek hızlı tren, Avrasya tüneli, Osman Gazi Köprüsü gibi 
projelere verilen ciro garantilerinden dolayı daha şimdiden, 
her gün milyonlarca dolar tazminat ödendiği TBMM 
tutanaklarına da yansımış durumdadır.

Sevgili Arkadaşlar,

Türkiye’nin ulaştırma politikalarının, planlı bir programla 
“bütünlüklü” ve “entegre” kılınması gerektiğini sık sık dile 
getirmekteyiz.

Henüz sektöre yönelik ulaştırma ana planı yoktur. Uzun ve 
kısa erimli hedefleri olan bir ulaşım ana planına mutlaka 
ihtiyaç vardır.

Bu plana paralel olarak,   bu planın hedeflerini, yatırım 
bütçelerini, uygulama sonuçlarını takip edecek,  tüm 
ulaşım türlerinin mevzuat ve yapısal problemlerini çözecek, 
sektörün veri tabanını yapılandıracak, planlayacak, izleyecek, 
denetleyecek ve değerlendirecek, merkezi bir yapılanma 
mutlaka oluşturulmalıdır.

12. ULAŞTIRMA KONGRESİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ
İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul ve Adana Şubeleri yürütücülüğünde  düzenlenen  12. Ulaştırma Kongresi, 24-26 
Mayıs 2017 tarihlerinde Adana'da Seyhan Belediyesi Yaşar Kemal Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Kongrenin açılış 
konuşmaları TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, İMO Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Gökçe, İMO 
Adana Şube Başkanı Halil Çağdaş Kaya, İMO İstanbul Şube Başkanı Nusret Suna, Kıbrıs İnşaat Mühendisleri Odası 
Yönetim Kurulu Başkanı Seran Aysal, Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Kongre Düzenleme Kurulu Başkanı 
Güngör Evren tarafından yapıldı.



40 birlik haberleri
Mayıs - Haziran 2017/Sayı 174

Ulaştırma sektörü ekonominin diğer sektörleri üzerindeki 
doğrudan etkileri   ve kamusal hizmet üretimi özelliği 
itibarıyla stratejik bir sektördür.

Bu nedenle ulaştırma altyapısı ve işletmeleri için 
uygulamaya konulan özelleştirme plan ve programları derhal 
durdurulmalıdır. Ulaştırma sektörünün kaderi sadece özel 
sektöre terk edilmemelidir.

Ülkemizde toplumsal afet haline gelen trafik kazalarının 
yalnızca güvenli yol projeleri ile çözülebileceği gibi yanlış bir 
imaj yavaş yavaş toplum zihnine yerleştirilmekte bu yönde 
bir kamuoyu oluşturulmaktadır.

Oysaki bu durum ulaşım sektöründeki yapısal bozukluktan 
kaynaklanmaktadır.

Bugün ülkemizdeki yük taşımacılığının yaklaşık yüzde 88,1’i 
karayolu, yüzde 4,80’i demiryolu, yüzde 6,4’ü denizyolu, binde 
7’si havayolu ile yapılmaktadır.

Yolcu taşımacılığının ise yüzde 91’i karayolu, yüzde 6,9’u 
havayolu, yüzde 1,6’sı demiryolu, binde 5’i denizyolu ile 
yapılmaktadır

Güvenli karayolu yapmak şüphesiz ki önemlidir. Ancak 
sadece güvenli yollar yapmakla bu sorunu çözmek olası 
değildir. Taşıma türleri içerisinde trafik kazası yönünden en 
riskli olanı karayolu taşımacılığıdır. Trafik güvenliği; ulaşımda 
karayollarının payının azaltılması ve kaza riski minimum 
olan diğer taşıma türlerinin sektörel paylarının artırılması 
ile sağlanabilecektir.

Ulaştırma mastır planlarında, enerji verimliği ve çevresel 
etkiler ön planda gözetilmelidir.

Demiryoluna göre iki misli hızlı, suyoluna göre neredeyse üç 
misli daha fazla enerji tüketen karayoluna yapılmakta olan 
bütün yeni yatırımlar durdurulmalı veya gözden geçirilmeli, 
ağırlık demiryollarına ve deniz yollarına verilmelidir.

Mevcut sistemlerin kapasitelerinin tam olarak ve verimlilikleri 
geliştirilerek kullanılması ve ulaşım sektöründeki petrol 
bağımlılığının azaltılması hedeflenmelidir.

Toplu taşımacılık yapan araçları öncelikli olmak üzere tüm 
araçlarda çevreyi kirletmemeleri için çevre dostu yakıtların 
kullanılması tercih ve teşvik edilmelidir. Düşük emisyon 
değerleri ihtiva eden doğal gaz, etil alkol, bitkisel yağlar, LPG 
vb. alternatif yakıt türlerinin kullanımı yaygınlaştırılmalıdır.

Toplu taşıma araçları ve ulaştırma sistemlerinde özürlü ve 
engellileri gözetecek önlemler alınmalı, bu uygulamalar kalıcı 
olmalı ve yönetmeliklere yeni standartlar eklenmelidir.

Araç güvenliği yönünden araçların uluslararası normlara 
uygun olarak üretimi ve bakımı önemli rol oynamaktadır. 

Ülkemizdeki mevcut Araç İmal, Tadil, Montaj Yönetmeliği 
ve standartları gözden geçirilerek uluslararası normlara uygun 
hale getirilmelidir.

Söylenecek daha pek çok söz var elbette. Kongremizde tüm 
bu sorunlar kapsamlı olarak değerlendirilecek ve çözüm 
önerileri tartışılacak.

Sevgili katılımcılar, 

Ulaştırma alanındaki plansızlık, dağınıklık, kamu ve ülke 
çıkarlarının ön planda tutulmaması vb. olumsuzluklar bir 
bütün olarak ülke ekonomisinin tamamına hakimdir.

Ülkemiz ekonomisi yıllardır, yüksek oranlı borçlanma ve 
yoğun ithal girdi kolaycılığının üzerine oturtulmuştur.

Üretim-yatırım-tasarruf politikalarının yerini tüketim 
politikaları almıştır.

Özelleştirme uygulamalarıyla üretken kamu kuruluşlarımızın 
büyük bir kısmı elden çıkarılmış, elde kalan az sayıdaki 
kuruluş da idari bütünlükleri parçalanarak ve serbestleştirme 
uygulamalarıyla etkisizleştirilmiştir.

Tarım ve sanayi gibi üretken sektörler geriletilip,  rant 
dağıtımı merkezli inşaat ve müteahhitlik işleri ile  katma 
değeri düşük hizmetler sektörüne  yatırım yapılmıştır.

Bunun sonucu olarak dış borç ve cari açık giderek devasa 
büyüklüklere ulaşmıştır. Sürekli dış kaynağa, dayalı kılınan 
ülke  ekonomisi, sıcak para girişi azalınca döndürülemez hale 
gelmiştir.  Bir çok işyeri kapanmış, işsizlik tehditkar boyutlara 
ulaşmıştır.

Gelinen noktada hükümet ekonomiyi çevirebilmek, mega, 
çılgın vb. diye anılan ranta dayalı büyük projelere kaynak 
aktarımı yapabilmek ve borçlanma gereksinimini karşılamak 
için Varlık Fonu adı verilen bir uygulamaya sarılmıştır.

Geçtiğimiz günlerde, THY, TÜRKSAT, PTT, TELEKOM, 
BOTAŞ, TPAO, ETİ Maden, ÇAYKUR, Borsa İstanbul, 
THY, Ziraat Bankası ve Halk Bankası gibi ülkemizin büyük 
kamu kurum ve kuruluşları ile birçok ildeki hazine arazileri, 
OHAL ile ilgisi bulunmayan bir KHK ile bütçe ve kamu 
denetimi dışındaki bu fona devredilmiştir.

Ayrıca işsizlik Fonu, özelleştirme gelirleri ve Savunma 
Sanayii Fonunun bir kısmı da  Varlık Fonunun kullanımına 
sunulmuştur.

Bu fonun Yönetim Kurulu tüm bu kurumların, mal varlığını 
satabilecek,  üzerlerine teminat, rehin, kefalet, ipotek tesis 
edilebilecektir.  Bu uygulamalar hakkında hiç bir kamu 
denetimi mümkün olmayacaktır.

Bu durum, açık ki ülkemizin daha da yoksullaştırılması 
sonucunu verecek, yaşadığımız sanayisizleşmeye, tarımın 
tasfiyesine paralel olarak, ulaşım-haberleşme altyapısının 
da tamamen özel ve yabancı ellere geçmesine yol açacaktır.
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Değerli Katılımcılar,

Bu olumsuzluklara, şimdi de 16 Nisan’da yapılan referandumun 
başa baş sonuçları eklenmiştir.

Oysa rejim/sistem, Anayasal düzen değişimi yapan Anayasalar, 
bir şekilde ve mutlaka, toplumsal ve siyasal bir mutabakatı, 
tartışmasız bir halk çoğunluğunu, tartışmasız bir tarihsel 
meşruiyeti gerektirir.

Ancak referandum sonuçlarında böylesi bir meşruiyet yoktur. 
Aksine büyük bir yarılma söz konusudur.

TMMOB Anayasa değişikliği sürecinin başından beri yapılmak 
istenen değişiklikleri bütün yönleriyle değerlendirmiş; yaptığı 
açıklamalar ve yayımladığı dokümanlarla meslektaşlarını ve 
halkı bilgilendirmeye çalışmıştır.

Toplumun bu değişikliklerin kapsamı üzerine sağlıklı bilgi 
edinemediğini; söz konusu değişikliğin Anayasaların en temel 
özelliği olan, iktidar yetkilerinin sınırlandırılması normundan 
yoksun olduğunu her platformda vurgulamıştır.

TMMOB söz konusu değişikliğin, 15 Temmuz darbe girişimi 
üzerine ilan edilen ancak demokratik toplumsal muhalefet 
üzerinde baskı ve sindirme politikalarının uygulama aracına 
dönüşen OHAL ve medyanın tamamen iktidarın hizmetinde 
olduğu koşullarda referanduma sunulmasının yanlışlığına da 
işaret etmiştir.

Nitekim Anayasa değişikliği referandumunun hemen 
ardından seçim sonuçlarının meşruiyeti tartışılır olmuş, 
toplumsal kutuplaşma ve toplumdaki yarılma daha da 
derinleşmiştir.

Tartışmalı sonucun daha şimdiden istikrarsızlık, adaletsizlik 
ve hukuk dışı keyfi uygulamalara yol açtığı açıklıkla 
görülebilmektedir.  Bu durum her alanda, ülkemize güç 
kaybettirecektir.

Ancak bütün olumsuzluklara karşın bu referandum süreci, 
ülkemizde demokratik duyarlılıkların geliştiğini, toplumun 
en az yarısının mevcut gidişe hayır dediğini, özgür, yasaksız, 
baskısız, adil ve demokratik koşullarda bir seçim yapılabilse 
sonucun farklı olacağını göstermiştir.

Şimdi görevimiz, ülkemizin felakete sürüklenmesinin önünü 
alacak bu demokratik duyarlılıkların daha da gelişmesi ve 
giderek ülkemizin geleceğini belirleyecek düzeye gelmesi 
için çalışmaktır.

Sevgili arkadaşlar,

Bildiğiniz üzere II. Danışma Kurulu toplantımızı “Anayasa 
değişikliği, referandum sürecine ilişkin yürütülecek mücadele 
programı” gündemi ile yapmıştık. III. Danışma Kurulu 
toplantımızı da devam niteliğinde “Referandum süreci ve 
sonuçlarının değerlendirilmesi, güncel gelişmeler ve TMMOB” 
başlığı ile 27 Mayıs cumartesi günü gerçekleştireceğiz. 
Danışma kurulumuzun işaret ettiği yönde bundan sonraki 
sürece ilişkin yol haritamızı da birlikte karar alma, birlikte 
üretme ve birlikte yönetme anlayışımız gereği hep beraber 
oluşturacağız.  Aramızda bulunan söyleyecek sözü olan tüm 
Danışma Kurulu üyelerini cumartesi günü Ankara’ya İMO 
Teoman Öztürk Toplantı salonuna bekliyoruz.

Bu duygu ve düşüncelerle Kongremizin verimli geçmesini 
diliyor, saygılar sunuyorum.
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TMMOB Ankara İl Koordinasyon Kurulu, Ankara 
Büyükşehir Belediyesi tarafından 13.01.2017 tarih ve 116 
sayılı kararıyla onaylanan  Ankara İli 2038 Çevre Düzeni 
Planına ilişkin 25 Mayıs 2017 tarihinde bir basın toplantısı 
düzenledi.

Basın toplantısında açıklamayı TMMOB Ankara İl 
Koordinasyon Kurulu Sekreteri Özgür Topçu kamuoyu ile 
paylaştı.

Kentimize Sahip Çıkıyoruz!

Usulsüz, Teknik Bilgiden Yoksun Olarak Hazırlanan 
Çevre Düzeni Planı Geri Çekilsin!

Ankara başkent olarak mesleklerimizin icrası, kentleşmeye 
ilişkin mevzuatın uygulanması ve Türkiye kentleşmesi 
yönlerinden Cumhuriyet boyunca diğer kentlere örnek olmuş 
ve öncü bir rol üstlenmiştir. Böylesine öncü bir rol üstlenen 
başkentimizin bugüne kadar bir çevre düzeni planına sahip 
olmaması çok ciddi bir eksikliktir. Bu eksiklikten süreçle 
ilgili bütün kurumlar ve bürokratlar sorumludur. Ankara 
bugün Kilis ile birlikte il çevre düzeni planı bulunmayan iki 
ilden birisidir.

Yıllardır beklenen, Ankara İli 2038 Çevre Düzeni Planı 
Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin 13.01.2017 tarih ve 116 
sayılı kararıyla onaylanarak 16.02.2017 – 17.03.2017 tarihleri 
arasında askıya çıkarılmıştır.

Plan Hazırlanırken Katılımcı Süreç İşletilmemiştir

Yaklaşık 3 yıl süren plan yapım sürecinde ne bir meslek 
odası plan sürecine dahil edilmiştir ne de bir üniversite 

ya da demokratik kitle örgütü. Bilindiği üzere ilgili kurum 
ve kuruluşların, meslek ve demokratik kitle örgütlerinin 
görüşlerinin alınarak, planlama sürecine katılımının 
sağlanması çevre düzeni planı hazırlanması aşamasında 
uyulması gereken temel esaslardan biridir. Kasım 2013’ten 
beri yürütülen ve Ankara’nın geleceğini doğrudan etkileyecek 
bu ölçekteki bir çalışmada meslek odaları, demokratik kitle 
örgütleri, üniversiteler doğrudan katılımcı olarak fikirlerini 
iletme, tartışma imkânı bulamamıştır. Maalesef ki ilgili 
kurum ve kuruluşlarla daha etkin ilişkiler kurarak bilgi ve 
veri akışının sağlanabileceği katılımcı süreç işletilememiştir.

Plan Usulüne Uygun Şekilde Kamuoyuyla Paylaşılmamıştır

Planın hazırlanma sürecinde olduğu gibi askı sürecinde 
de türlü usulsüzlükler tespit edilmiştir. Mekâna ilişkin her 
ölçekte hazırlanan planların, başta planın hazırlandığı sınırlar 
içerisinde ve çevresinde yaşayanlar ve mülk sahipleri olmak 
üzere, söz konusu planları incelemekle, denetlemekle ve 
uygulama usul ve esaslarını kontrol etmekle yükümlü çeşitli 
idareler, meslek odaları ve sivil toplum kuruluşları tarafından 
ulaşılabilir olması gereklidir. 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 
8. maddesinde ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin 
12. bölümünde açıkça belirtildiği üzere her türlü ölçekte 
mekansal plan aleni olmak zorundadır ve bu aleniyeti 
sağlamak ilgili idarelerin sorumluluğundadır. Bu kapsamda 
çevre düzeni planları 1/50.000 veya 1/100.000 ölçekteki 
haritalar üzerinde, plan notları ve raporuyla bir bütün olarak 
yapılan planlardır. Planın aleniyetini sağlamak üzere, planı 
bir bütün olarak (uygun ölçekli harita üzerine, plan notları 
ve ayrıntılı raporuyla birlikte) herkesin görebileceği şekilde 

ANKARA İKK: KENTİMİZE SAHİP ÇIKIYORUZ!
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askı panosunda ve eş zamanlı olarak idarelerin internet 
sayfasına yine bir bütün olarak yayınlamak ilgili idarelerin 
yükümlülüğündedir. Ankara Çevre Düzeni Planının 
sorumlusu Ankara Büyükşehir Belediyesi ise plan raporunu 
kamuoyuyla paylaşmamıştır.

Plan Çizim Teknikleri Hatalıdır

Her türlü mekânsal plan, kendi kademesinin ve yapılış 
amacının gerektirdiği çizim ve gösterim tekniğine göre 
hazırlanmaktadır. Askıda olan plan paftasını incelediğimizde 
ise plan yapım tekniklerine uyulmadığı tespit edilmiştir. 
‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’nce belirlenmiş “EK-
1c Çevre Düzeni Planı Gösterimleri”ne aykırı gösterim 
teknikleri (renk ve tarama) kullanılmış, bununla birlikte 
plan üzerinde kullanılan renklerin “Gösterim”de kullanılan 
renklerle uyumsuzluk gösterdiği tespit edilmiştir.

Bunun yanı sıra Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin askı 
panosunda ilana çıkarılan plan ile resmi internet sitesinde 
ilan edilen plan arasında ciddi farklar olduğu görülmüştür. 
Resmi internet sitesinde ilan edilen planın kimi katmanlarının 
ölçeksiz olduğu, kullanılan gösterim dili (özellikle yolları 
ifade etmek için kullanılan gösterim) nedeniyle planın 
okunabilirliğinin çok düşük olduğu, görüntü kalitesinin 
planın anlaşılabilirliğini düşürdüğü ve planda hâlihazır altlık 
harita bulunmadığı tespit edilmiştir.

Diğer Plan Belgeleri ile Uyuşmamaktadır

Ülkemizde meslek alanımız açısından yapılan hatalardan biri 
planlamanın hiyerarşik olarak ilerleyen sisteminin göz ardı 
edilmesidir. Bilindiği üzere ülkemiz mevzuatlarında planlama 
mesleği bir hiyerarşik sistem içerisinde ölçek farklılıklarıyla 
icra edilir. Hiyerarşik planlama ilişkisine göre, bir plan bir 
üst ölçekli plan tarafından yönlendirilmeli ve ona uyumu 
noktasında denetlenmelidir. Ulusal Planlar, Bölge Planları, 
Çevre Düzeni Planları, Nazım İmar Planları, Uygulama İmar 
Planları (mekânsal ve stratejik kurguya ilişkin bu hiyerarşik 
sistemin içerisine giren başka planlar da vardır) şeklinde 
devam eden bu hiyerarşik sistem Ankara açısından zamansal 
olarak ve ölçek olarak sağlıklı işletil(e)memiştir. Mevcutta 
geçerli planlara baktığımızda Ankara’da uygulanacak 
tüm alt ölçek planların dayanağı olan 1/25.000 ölçekli 
Nazım İmar Planı 2007 yılında onaylanmıştır, uygulama 
imar planlarının bu Nazım Plan Programı çerçevesinde 
gerçekleştirilmesi öngörülmüştür. Ankara Bölge Planı ise 
2014 yılında onaylanmıştır. Çevre Düzeni Planı 2017 yılında 
onaylanmıştır. Bu planların hedef yıllarına baktığımızda ise 
Başkent Nazım İmar Planı 2023, Ankara Bölge Planı 2023, 
Ankara İli Çevre Düzeni Planı ise 2038 olarak karşımıza 
çıkmaktadır. Özetle planların yapım sürecinde hiyerarşik 

yapıya uyulmadığı gibi planların hedef yıllarında da hiyerarşik 
yapı göz ardı edilmiştir.

Ankara Bölge Planı ile Ankara İli Çevre Düzeni Planı’nın 
plan sınırlarının aynı olması, yani plan sınırı olarak Ankara 
il sınırlarını kabul etmeleri, iki planın da aynı ölçekleri ele 
almaları sebebiyle iki planın kullandıkları verilerde, bu 
verilerle ortaya koyduğu öngörülerde çakışmalar olmuştur. 
Bu koşullar altında her iki plan arasında çelişkiler ortaya 
çıkmaktadır. Bu çelişkiler ışığında sağlıklı bir mekânsal 
stratejinin uygulanabilmesi olanaklı görünmemektedir.

Plan Kararları Telafisi Güç Sonuçlar Doğuracaktır

Yaklaşık 9,5 milyonluk bir nüfus öngörüsü ile hazırlanmış 
olan planda planlama alanı sınırları kapsamında incelenen 
konu başlıkları; sınırlar, idari ve bölgesel yapı, fiziksel ve 
doğal yapı, sit ve diğer koruma alanları, hassas alanlar, 
doğal karakteri korunacak alanlar, ekonomik yapı, sektörel 
gelişmeler ve istihdam, demografik ve toplumsal yapı, 
kentsel ve kırsal yerleşme alanları ve arazi kullanımı, altyapı 
sistemleri, yeşil ve açık alan kullanımları, ulaşım sistemleri, 
afete maruz ve riskli alanlar, askeri alanlar, askeri yasak 
bölgeler ve güvenlik bölgeleri, planlama alanına yönelik 
bölgesel ölçekli kamu projeleri ve yatırım kararları, her tür 
ve ölçekteki plan, program ve stratejiler, göller, barajlar, 
akarsular, taşkın alanları, yeraltı ve yüzeysel su kaynakları 
ve benzeri hidrolojik, hidrojeolojik alanlar, çevre sorunları 
ve etkilenen alanlar olarak tanımlanmıştır.

Tanımlanmış olan tüm başlıklar altında tarım alanlarının 
nasıl korunacağına dair somut öneriler bulunmamakta, 
ulaşım sistemi önerilen yeni çevre yolları ve otoyollarla 
yoğun karayolu ulaşımı temelinde çözümlenmekte, sanayi 
alanları için uygun olmayan yer seçim kararları verilmekte, 
hatalı veriler ışığında stratejik kararlar verilmektedir. Ve tüm 
bu hataları yaparken korunması gereken alanlar özelinde, 
düzeltilmesi/geriye dönük kararlar verilmesi söz konusu 
olan alanlar özelinde temenninin ötesinde herhangi bir söz 
söylememekte bu haliyle alt ölçek planları yönlendirebilecek 
nitelikte bir üst ölçek plan özelliği göstermemektedir.

Tüm bu açıklamalar ışığında hukuka ve bilime aykırı olarak 
onaylanmış olan bu planı yargıya taşımış bulunmaktayız. 
Bizler Ankara İl Koordinasyon Kurulu Bileşenleri olarak 
mesleki sorumluluğumuz gereği ve yaşam alanlarımıza, 
kentimize sahip çıkma görevimizle bilimsel ve teknik 
tüm çalışmaların eksiksiz yapıldığı, katılımcı sürecin 
işletildiği, usulüne uygun bir biçimde tüm Ankara halkının 
değerlendirmelerine sunulan, Ankara’nın geleceğine yön 
verebilecek bir Çevre Düzeni Planı yapılana kadar mücadele 
edeceğimizi duyururuz.
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Gezi Direnişinin 4 yılına girilirken, Gezi Parkı’nda yer alan 
ağaçların bakımsızlık sebebiyle kurumaya yüz tutmuş olması, 
bir süredir kamuoyunun gündemini meşgul etmektedir. Ko-
nuya ilişkin birliğimize iletilen “Gezi Parkı’nda Ağaçlar Ku-
ru(tulu)yor mu?” soruları üzerine, teknik heyetimiz tarafından 
incelenme yapılmış olup, sürece ilişkin atılması gereken adım-
ların neler olduğuna dair detaylı bir çalışma yürütülmüştür.

2013 Haziran’ından bu güne kadar Gezi Parkı içinde, yürüyüş 
güzergahlarında yapılan sert zemin uygulamaları, çim alan 
yapımları ve ağaç dikimi dışında herhangi bir iş yapılmamıştır. 
Bir yılda gökdelen dikmeye muktedir olanlar, Taksim Meydanı 
ve Gezi Parkı çevresindeki alanların düzenlenmesini 4 yıldır 
tamamlayamamışlardır!

Park içinde her yıl artan kuru ağaç sayısı, bu yıl 86’ya ulaşmıştır. 
Park içi yürüyüş yollarının etrafındaki ağaçlarda yoğun olarak 
görülen kurumalar, periyodik bakım, sulama, gübreleme, bu-
dama, zararlılarla mücadele eksiklikleri ile beraber, sert zemin 
uygulamalarının yol açtığı toprak sıkışmasından da kaynak-
lanmaktadır. Kuruyan/kurumasına göz yumulan ağaçların, 
parkta tahribat yaratmadan sökülerek yerlerine aynı yaş, boy, 
çap, kutur ve türde ağaçların, usulüne uygun olarak dikilmesi 
gerekmektedir.

Park ve yeşil alanların bakım ve koruma çalışmalarında, ağaç 
ve bitkilerin görünen toprak üstü aksamı kadar, toprak altı ak-
samının da korunmasına ihtiyaç vardır. Bu nedenle dünyadaki 
örneklerinde görüleceği üzere, sıkışma etkisi yaratan zemin 
kaplama malzemeleri yerine beton kullanılmayan, hafif kap-
lama malzemeleri ile park içi yürüme yolları değiştirilmelidir. 
Böylece kuruyanların yerine dikilecek ağaçlar ile henüz canlı 
olan ağaçlar ve diğer bitkiler korunmuş olacaktır.

Gezi Parkı’nda yapılmasını istediğimiz yukarıdaki işlemlerin 
mali yükü, gereksiz yere betonlaştırarak ve sonrada beton 
görüntüsünü kırmak için yapılan, yüksek maliyetli dikey 
bahçelere ayrılan kamu kaynaklarının yanında çok düşük 
kalacaktır.

5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 27. Maddesine 
göre; Taksim Gezi Parkı’nın bakım ve onarım işleri, İstan-
bul Büyükşehir Belediyesinin sorumluluğundadır. İstanbul 
Büyükşehir Belediyesinin, parkın bakımlarını fen ve teknik 
kurallara uygun olarak, zamanında ve rutin olarak yapması 
gerekmektedir.

İstanbul genelinde kişi başına düşen aktif yeşil alan oranı 
3,66 m2 ‘ye kadar gerilerken, Beyoğlu ilçesinde kişi başına 
düşen yeşil alan miktarının 1,3 m2 ile kentin ortalamasının da 
altında kaldığı bu dönemde, İstanbul 1. İdare Mahkemesi’ne 
sunulan bilirkişi raporunda “Cumhuriyet döneminin korun-
maya değer mirası” olarak nitelendirilen Gezi Parkı’nın bakımı 
konusunda ilgililerin daha hassas davranması gerekmektedir.

Unutulmamalıdır ki; Gezi Parkı’nın 2013 yılında iş makina-
larıyla yok edilmek istenmesine karşı ortaya çıkan tepki, tüm 
Türkiye’ye yayılan bir isyan dalgasına dönüşmüş ve bunun so-
nucunda parkın yıkımı durdurulmuştur. Bugün ise Gezi Parkı, 
yetkililer tarafından bilerek ve isteyerek bakımsız bırakılarak 
yok edilmeye çalışılmaktadır. TMMOB İstanbul İl Koordi-
nasyon Kurulu olarak, Gezi Parkı’nda yer alan ağaçların göz 
göre göre kurutulup yok edilmesine seyirci kalmayacağımızı, 
parkın bakımı ve korumasının yapılması için gerekli bütün 
adımların atılması noktasında üzerimize düşen sorumluluğu 
yerine getireceğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız.

İSTANBUL İKK: GEZİ PARKI’NDA AĞAÇLAR KURU(TULU)YOR MU?
TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu, Gezi Parkı’nda yer alan ağaçların kurutulup yok edilmesine ilişkin 31 Mayıs 
2017 tarihinde bir basın açıklaması yaptı.

27 Mayıs 2017 tarihinde Türk Mühendis ve Mimar Odaları 
Birliği (TMMOB) ‘ninde içinde olduğu Edirne Emek Meslek 
Örgütleri platformunun HUKUKSUZCA İHRAÇ EDİLEN-
LER ile açlık grevindeki Nuriye Gülmen ile Semih Özakça’nın 
İŞLERİNE İADE EDİLMESİ talebiyle yapacağı basın açık-
lamasının Edirne Valiliğinin izin vermemesi nedeniyle DİSK 
toplantı salonunda basın toplantısı olarak yapılacağını PTT 
önüne gelen sendika üyelerine duyurmaya, onları yönlendir-
meye çalışan 5 arkadaşımızın hukuksuzca gözaltına alınmasını 
şiddetle kınıyoruz.

Anayasanın 26. Maddesinde açıklanan ; “Herkes, düşünce 
ve kanaatlerini söz, yazı, resim veya başka yollarla tek başına 
veya toplu olarak açıklama ve yayma hakkına sahiptir. Bu 
hürriyet resmî makamların müdahalesi olmaksızın haber veya 

fikir almak ya da vermek serbestliğini de kapsar.” hükmüne 
göre Anayasa ile güvence altına alınmış “Düşünceyi açıklama 
ve yayma hürriyeti”mizi korumakla görevli emniyet güçlerinin 
arkadaşlarımızı hukuksuzca gözaltına almalarını protesto 
ediyor ve görevlileri YASALARA UYMAYA davet ediyoruz.

OHAL ve KHK hukuksuzluğu karşısında susmayacağımızı, 
emek ve meslek örgütleri ile dayanışma içerisinde baskılara 
karşı mücadele edeceğimizi bir kez daha ifade ediyoruz. OHAL 
kaldırılmalı, KHK’lara son verilmeli, hukuksuzca ihraç edilen 
emekçiler işlerine bir an önce iade edilmelidir.

Arkadaşlarımızın gözaltına alınması ve yaşanan tüm hukuk-
suzlukların peşini bırakmayacağımızı, takipçisi olacağımızı 
kamuoyuna saygıyla duyururuz. 

EDİRNE İKK: YASALARA UYUN!..
TMMOB Edirne İl Koordinasyon Kurulu, PTT önünde hukuksuzca gözaltına alınan beş kişiye ilişkin 31 Mayıs 2017 
tarihinde bir basın açıklaması yaptı.
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Genç Cumhuriyetin modern kent yaratma çabaları içinde 
1940’lı yıllara kadar, İzmir’e çağdaş bir görünüm vermek 
için yapılan temel uygulamalar; düzenli yollar ve bulvarlar 
açmak, meydanlar ve geniş yeşil alanlar oluşturmak, kentin 
aydınlatılmasını sağlamak ve düzenli bir ulaşım sistemini 
geliştirmek çalışmaları olmuştur. Bu ağı kentsel yeşil alanlar 
ile desteklemek modern kent imgesi oluşturmanın yanında 
kolektif yaşamı da güçlendirmiştir. İzmir Gazi Bulvarı yeni 
kent modeli düşünceleri ve tasarılarının hayat geçirildiği, 
meydan ve kıyı ile bağlantı kuran önemli bir arterdir. 
Bunun yanında, 1920’lerde yapılan ilk imar planında İzmir 
Kültürpark’ı çevreleyen bulvarlar ile kıyı arasında sağladığı 
iletişim bağlamında bakıldığında büyük önem taşımaktadır.

İzmir kenti için böylesi önemli bir arter üzerinde bulunan ve 
bulvarın yapım tarihi ile aynı geçmişe sahip çınar ağaçları, 
yukarıda sayılan modern kentin simgelerinden birini 
oluşturmuş ve adeta bu caddeyle özdeşleşmiştir. Hem kentin 
planlama sürecinde rol oynayan tarihi değerleri, kentin 
yeşil dokusunu tamamlayan özellikleri, kent ekolojisine 
katkıları, hem de doğal görünümleri ve gövde yapılarıyla bir 
plastik değere sahiptirler. Bu sebepler ile çınar ağaçlarının 
tescillenmesi için Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü’ne yapılan 
başvuru değerlendirmeye alınmış ve tescil çalışması 
başlatılmışken bu sürecin tamamlanması beklenmeden 
tramvay inşaatı bu bölgede başlatılmıştır. Bu inşaat çalışması 
çınar ağaçlarına geri dönülmez zararlar verme riskini 
taşımaktadır. Dün başlatılan çalışmada, alanda mevcut bir 
çınar ağacının köklerine verilen zarardan bu kaygımızla ilgili 
neyi kastettiğimiz anlaşılmaktadır.  

Gazi Bulvarı tramvay hattı ile ilgili projeyi öğrendiğimizde, 
ilgili odalarımız büyükşehir belediyesine yazılı olarak alanda 
bulunan Çınar ağaçlarının kök yapılarının tespit edilmesi için 
bir kök taraması çalışması yaptırılması ve sonrasında çıkacak 
rapora göre bu alandan tramvay geçirilip geçirilmeyeceğine 

yönelik karar verilmesi gerektiği belirtilmiştir. Ancak 
bu talebe gelen yanıtta, Ege Üniversitesine bu talebin 
iletildiği ve üniversitenin imkânları dâhilinde bir çalışma 
yapılamayacağının öğrenildiği cevap olarak verilmiştir. Oysa 
bu çalışmanın bilimsel olarak yapılması mümkün ve gereklidir. 
Yine büyükşehir belediyesi tarafından hattın geçeceği aksta 
yükseltme çalışması yapılacağı ve ağaçlara yaklaşılmadan 
korunarak geçileceği bilgisi verilmiştir. Ancak bahsedilen 
alandaki dolgu çalışmaları ilgili odalarımızın kurullarında 
değerlendirilmiş ve dolgu ile tramvayın oluşturacağı ray ve 
vagon yükleri de göz önüne alındığında yüzeysel olduğunu 
tahmin ettiğimiz kök yapısı nedeniyle ağaçların kısa ve orta 
vadede zarar göreceği görüşüne varılmıştır.

Kurulumuz bu hazırlık çalışmaları tamamlanmadan alana iş 
makinaları ile müdahalede bulunulmasını doğru bulmamaktadır 
ve çalışmaların devamında alanda mevcut bulunan tarihi çınar 
ağaçlarının yaşamları konusunda kaygı duymaktadır.

Dün başlatılan çalışmalarda, ağaçların uyuma devresini 
bile dikkate almadan yapılan kazı sırasında görülmektedir 
ki ağaçların yüzeydeki yatay kökleri kopartılmış ve zarar 
görmüştür. Bu durum ağaçların kök/sak dengesini bozmaktadır. 
Zaten çevresi beton ile kaplanmış olan ağaç tepe tacı kök 
sisteminden fazla olunca kuruma ile yüz yüze kalacaktır. Yanı 
sıra yayvan kök sistemine sahip Çınar ağaçları su ve besin 
maddesini yüzey köklere bağlı saçak köklerle almaktadır. 
Buradaki ağaçlar zeminin beton ile kaplanması nedeniyle yeterli 
su alamayacak yaşaması ve gelişmesi olumsuz etkilenecektir. 
Ayrıca, beton yükünün yanında rayların ve vagonların yükü 
de eklendiğinde ağaçların kok yapısı zarar göreceği açıktır.

Taşıt yolu yerine kentin yeşil alanlarının içerisinden geçirilen ya 
da yeşil alan akslarını bozan tramvayın, Gazi Bulvarı üzerinde 
yer alan 81 yıllık ağaçlara zarar vermesi kurulumuzca kabul 
edilemez bulunmaktadır. Bu nedenle ağaçların zarar görmesine, 
kısa ve orta vadede kurumasına yol açacak imalatlar derhal 
durdurulmalıdır.

2013 yılının sonunda İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından 
gündeme getirilerek, başından beri demokratik, katılımcı 
ve bilimsel yaklaşımdan uzak, inşaat aşamasında yapılan 
güzergâh değişiklikleri ile ilerletilen tramvay projesi ‘yeşil 
proje anlayışından’ çıkmakta, kentin doğasına, tarihine ve yeşil 
altyapısına zarar veren bir hale bürünmektedir.

TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu olarak 2014 yılında 
hazırlamış olduğumuz rapordaki itirazlarımız ve yaşanması olası 
kaygılarımız ne yazık ki bugün yaşanmaktadır.

Kamuoyuna saygı ile duyururuz. 

İZMİR İKK: GAZİ BULVARINDA BULUNAN CUMHURİYETİN SİMGESİ ÇINAR 
AĞAÇLARI KORUNMALIDIR

TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu, Gazi Bulvarı’nda devam eden tramvay çalışması sırasında ağaçların köklerinin 
zarar görmesine ilişkin 9 Haziran 2017 tarihinde bir basın açıklaması gerçekleştirdi.
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Kaş Belediyesinde görev yapan İnşaat Mühendisi Hakan 
Kılıç, 6 Haziran günü görev başında fiziksel saldırıya uğramış 
ve darp edilmiştir. Valilik, kaymakamlık tarafından yürütülen 
bir soruşturma dolayısıyla belediye başkanı tarafından 
görevlendirilen Kılıç, görevlendirildiği konuda hazırladığı 
rapordan duyulan rahatsızlık nedeniyle saldırıya uğramıştır.

Kamu görevlileri, yetki, görev ve sorumluluklarını kanuna 
uygun ve kamu çıkarları doğrultusunda bağımsız ve tarafsız 
olarak yürütmesi gerekmektedir. Bu bağlamda mühendis, 
mimar ve şehir plancıları da dahil olmak üzere kamuda 
görev yapan tüm meslek mensubu arkadaşlarımız görevlerini 
hiçbir baskı altında kalmadan tarafsız ve meslek ilkelerinin 

ANTALYA İKK: İNŞAAT MÜHENDİSİ HAKAN KILIÇ’A YAPILAN SALDIRIYI 
KINIYORUZ

TMMOB Antalya İl Koordinasyon Kurulu, Kaş Belediyesinde görevli İnşaat Mühendisi Hakan Kılıç’ın kimliği belirsiz 
kişilerce uğradığı saldırıya ilişkin 13 Haziran 2017 tarihinde bir basın açıklaması yaptı.

gerektirdiği şekilde yapmalıdır. İnş. Müh. Hakan Kılıç 
arkadaşımız da bu doğrultuda görevini yerine getirmiştir.

Çukurbağ yarımadasında 3. derece Doğal Sit Alanında 
bulunan bir inşaatın ruhsat ve eklerine aykırı bölümlerinin 
bulunup bulunmadığının tespiti ile ilgili Kaş Belediyesi 
tarafından görevlendirilen Kılıç, hazırladığı raporu 15 Mayıs 
2017 tarihinde Başkanlık Makamına teslim etmiştir. Kılıç, 
raporunda soruşturmaya konu olan yapıda ruhsat ve eklerine 
aykırı bölümler bulunduğunu, aykırılıklar giderilmeden İmar 
Müdürlüğü tarafından yapı ruhsatı ve yapı kullanma izin 
belgesi düzenlendiğini tespit etmiştir.  Yani Kılıç görevini 
yapmıştır. Durumdan rahatsız olan kimliği belirsiz bazı 
kişiler intikam alma duygusu içinde Hakan Kılıç’a saldırmış, 
tehditler savurmuş ve kaba kuvvet kullanmışlardır.

Hakan Kılıç’a yapılan saldırı aynı zamanda Kaş Belediyesine, 
Kaş halkına ve tüm inşaat mühendisi meslektaşlarımıza 
yapılmış bir saldırıdır. Nedeni ne olursa olsun, kimden 
ve nereden gelirse gelsin bu tür saldırılar kabul edilemez. 
Saldırının idari ve adli yönden soruşturularak gereğinin 
yapılmasını bekliyoruz.

Kaş Belediyesinde görev yapan meslektaşımız İnşaat 
Mühendisi Hakan Kılıç’a geçmiş olsun dileklerimizle; yapılan 
saldırıyı protesto ediyor,şiddetle kınıyor ve sorumluların bir 
an önce adalet önünde hesap vermesini istiyoruz. 

.Doğa derneği’nin, 2004 yılında uluslararası bir bilim ekibiyle 
birlikte gerçekleştirdiği çalışmalar ile ortaya çıkan “önemli doğa 
alanları” yöntemi; nesli tükenmek üzere olan ve özel yayılışı 
koşulları bulunan canlı türlerini araştırarak yeryüzünün en hassas 
ve benzersiz doğal alanlarını belirlemek için kullanılmaktadır.

2009 yılından itibaren hazırlanan 1/100.000 ölçekli çevre düzeni 
planı çalışmalarında da “önemli doğa alanları” tanımı çevre ve 
şehircilik bakanlığı tarafından kabul edilerek türk planlama ve 
koruma literatürüne resmi olarak girmiştir.

Ülkemizin taraf olduğu bern sözleşmesi ile teminat altına 
alınan dünya doğayı koruma birliği (IUCN) tarafından “önemli 
doğa alanı” yöntemi daha da geliştirerek korunan alanların 

belirlenmesi için uluslararası bir standart olarak 2014 yılında 
kabul edilmiştir.

2009 yılında onaylanan, 2011 yılında revize edilen Aydın – 
Muğla – Denizli planlama bölgesi 1/100.000 ölçekli çevre düzeni 
planı’nda da Bodrum yarımadası’nın yalıkavak ve turgutreis 
yerleşimleri de dahil olmak üzere büyük bir kısmı “önemli 
doğa alanı” olarak belirlenmiştir. Bununla birlikte; bu alanlar, 
benzersiz özellikleri nedeniyle 1990’lı yıllardan bu yana yürütülen 
bilimsel çalışmalar neticesinde kültür ve turizm bakanlığı’na 
bağlı koruma bölge kurulları tarafından I. Derece arkeolojik 
sit alanı, I. Ve III. Derece doğal sit alanı  ve kentsel sit alanı 
olarak tescillidir.

BODRUM İKK: ÖNEMLİ DOĞA ALANI VE DOĞAL – ARKEOLOJİK – KENTSEL 
SİT KORUMA ALANLARINDA RES PROJESİ YAPILMAKTADIR

TMMOB Bodrum İlçe Koordinasyon Kurulu, Yalıkavak sınırları içerisinde yapılması öngörülen GERİŞ RES projesinin 
hukuka aykırı şekilde inşaat çalışmalarına devam edilmesine ilişkin 22 Haziran 2017 tarihinde bir basın açıklaması yaptı
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Ancak hem ulusal, hem de uluslararası mevzuatlar ile 1980’li 
yıllardan bu yana kamu kurumları tarafından farklı gerekçelere 
dayanan farklı koruma kararları ile koruma altına alınmış 
yalıkavak ve turgutreis bölgelerinde, yine bir kamu kurumu 
olan enerji piyasası düzenleme kurumu (EPDK) tarafından 
2011 ve 2012 tarihlerinde biri 10 milyon metrekare, diğeri 
14 milyon metrekare büyüklüğündeki alanda elektrik üretimi 
yapılması için aynı özel firma lehine 2 adet elektrik üretim lisansı 
düzenlenmiştir.

Turgutreis’te yapılması öngörülen Akyar RES projesinin üretim 
lisansı Ankara 4. İdare Mahkemesi’nin 07.03.2017 tarihli ve 
2017/723 sayılı kararı ile; alanın kamulaştırılmasına ilişkin 
bakanlar kurulu tarafından alınan acele kamulaştırma kararı 
ise Danıştay 6. dairesinin birden fazla kararı ile iptal edilmiştir. 
Resmi kurumlar eliyle bölgedeki koruma kararları delinmek 
pahasına gerçekleştirilmek istenen söz konusu proje, yargı 
kararları sayesinde herhangi bir tahribata mahal verilmeden 
durdurulmuş ve iptal edilmiştir. 

Ancak Yalıkavak sınırları içerisinde yapılması öngörülen GERİŞ 
RES projesinin ise hukuka aykırı şekilde ve yargı kararlarına 
rağmen inşaat çalışmalarına devam edilmektedir.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın taraf olduğu “önemli doğa 
alanı” kararı ve birden fazla türde sit ve koruma kararlarına 
rağmen geriş res’in çed gerekli değildir kararı ve imar planları 
yine çevre ve şehircilik bakanlığı tarafından onaylanmıştır. 
Tmmob bodrum ilçe koordinasyon kurulu ve tmmob şehir 
plancıları odası muğla şubesi’nin imar planlarının iptaline ilişkin 
davaları devam etmektedir.

Geriş res projesi için bakanlar kurulu tarafından 2014 yılında 
alınan acele kamulaştırma kararının yürütmesi; danıştay 
6. dairesin 2015 tarihli kararı ile durdurulmuştur. Ancak; 
yürütmeyi durdurma kararı bulunan parsellerin kamulaştırılması 
için bakanlar kurulu tarafınan 2017 yılında mükerrer acele 
kamulaştırma kararı alınmak suretiyle yargı kararı ortadan 
kaldırılmaya çalışılmıştır. Maalesef mevcut yargı kararlarına 
rağmen özel mülklere izinsiz olarak lisans sahibi şirket tarafından 

inşaat ve fiziki müdahale başlamıştır. Çevre ve şehircilik 
bakanlığı, yürütmeyi durdurma kararı bulunan alanlarda hiçbir 
suretle uygulama yapılmayacağını resmi yazıyla bildirmesine 
rağmen yaşanan hukuksuzluğa seyirci kalınmaktadır.

Geriş res projesinin kaçak olduğu yargı kararı ile tescil edilmiştir.

Ruhsat alınmadan başlayan bu çalışmalara bodrum belediyesi 
tarafından yapı tatil zaptı düzenlenmiş; yapı tatil zaptının 
iptali için şirket tarafından açılan davada izmir bölge idare 
mahkemesi’nin 13.12.2016 tarihli ve y.d. itiraz no: 2016/396 
kararında,

“... Özel hukuk tüzel kişisi olan davacı tarafından inşa edilmekte 
olan rüzgar enerji santrali ve eklerinin, yukarıda bahsi geçen 
“kamuya ait alanlarda kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılan 
veya yaptırılacak olan” yapı ruhsatından muaf işler kapsamında 
olmadığının anlaşılması karşısında; bir kısmı 3. Derece doğal sit 
alanında kalan ve ruhsatsız olarak yapılan yapıların 3194 sayılı 
imar kanunu’nun 32. Madde kapsamında mühürlenmesine 
ilişkin dava konusu işlemde hukuka aykırılık görülmemiştir.”

Denmek suretiyle; projenin sadece yapı tatil zaptına konu 
kısımlarının değil, projenin tüm bileşenleri ile birlikte (türbin, 
şalt ve idare binaları vb.) Tamamının ruhsata tabi olduğu hüküm 
altına alınmıştır. Daha açık bir ifade ile geriş res projesinin 
tamamının kaçak olduğu yargı kararı ile tescil edilmiştir. Bu 
karar doğrultusunda bodrum belediye başkanlığı’nın 04.05.2017 
tarih ve 2017/1083 sayılı encümen kararı ile proje kapsamında 
inşa edilen kaçak yapıların yıkılmasına karar verilmiştir. Ancak; 
Mayıs ayından bu yana geçen sürede üstelik turizm sezonu 
nedeniyle inşaat yasaklarının da başladığı bu dönemde yıkım bir 
yana kaçak inşaatın hala durdurulmuyor olması dikkat çekici 
ve endişe vericidir.

Ne yazık ki bugün itibarıyla projedeki rüzgar türbinlerinin 
parçalarının izinsiz açılmış yollardan geçirilmesine, ruhsatsız 
ve kaçak olarak inşa edilmiş proje alanına getirilmesine ve 
ruhsatsız, kaçak inşaatın devam etmesine tüm ilgili kamu kurum 
ve kuruluşların seyirci kalmaya devam ettiği esefle görülmektedir.

Biz TMMOB olarak böylesi bir suskunluk suikastinin asla bir 
parçası, tarafı olmadık, olmayacağız.

Başta Bodrum Belediyesi ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olmak 
üzere ilgili tüm resmi kurumlardan ödevlerini sadece kağıt 
üzerinde değil, fiilen de yapmalarını, yargı kararlarına uymalarını, 
aldıkları yıkım kararlarını derhal uygulamalarını istiyoruz.

Sürecin takipçisi olduğumuzu, hukuksuz, kaçak bir projenin 
bodrum yarımadasında gerçekleştirilmesine izin vermeyeceğimizi; 
Bodrum yarımadasının sakini değil sahibi olduğumuzu ve 
bu yolda her türlü mücadeleyi vermeye hazır olduğumuzu 
kamuoyuna bir kez daha beyan ederiz.

Saygılarımızla.
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TMMOB Güncesi

1 Mayıs 2017 Pazartesi

• 1 Mayıs Birlik, Mücadele, Dayanışma Günü on 
binlerin katılımıyla alanlarda kutlandı. 2017 1 Mayıs’ı 
emekçilerin AKP faşizmine karşı direnişinin sembolü 
oldu. Mitinge referandum protestoları damga vurdu. 
DİSK, KESK, TMMOB ve TTB'nin öncülüğünde 
düzenlenen 1 Mayıs 2017 İstanbul Mitinginde TMMOB 
Yönetim Kurulu Emin Koramaz bir konuşma yaptı.

2 Mayıs 2017 Salı

• 10 Ekim Davası'nın 3. Duruşmasına TMMOB 
Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, TMMOB 
Genel Sekreteri Dersim Gül, KESK Genel Sekreteri 
Hasan Toprak, TTB Merkez Konseyi Üyesi Dr. Selma 
Güngör, CHP Milletvekilleri Şanal Saruhan ve Veli 
Ağbaba, HDP Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, ÖDP 
Başkanlar Kurulu Üyesi Alper Taş, EMEP Genel 
Başkanı Selma Gürkan, 10 Ekim Barış ve Dayanışma 
Derneği yöneticileri, katliamda yaralananlar ve 
katliamda hayatını kaybedenlerin aileleri katıldı.

3 Mayıs 2017 Çarşamba

• TMMOB Yönetim Kurulu, bağlı Odaların Başkan ve 
Sekreter/Yazman Üyeleri ile Mimarlar Odası toplantı 
salonunda "Anayasa Değişikliği Referandum Sürecinin 
Değerlendirilmesi" gündemli bir toplantı gerçekleştirdi. 
Toplantıya; TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin 
Koramaz, Yönetim Kurulu Üyeleri Ekrem Poyraz, 
Kemal Zeki Taydaş, Züber Akgöl, Bahattin Şahin ve 
Niyazi Karadeniz, TMMOB Genel Sekreteri Dersim 
Gül, Genel Sekreter Yardımcısı Gülsüm Sönmez, 
Teknik Görevliler Özgür Göktaş Küçük, Eren Şahiner 

ve Sezgin Çalışkan katılırken; Oda Başkanlarından 
Birkan Sarıfakioğlu (Bilgisayar M.O.), Zeyneti Bayri 
Ünal (Çevre M.O.), Hüseyin Yeşil (Elektrik M.O.), 
Abdullah Zararsız (Fizik M.O.), Yaşar Üzümcü 
(Gıda M.O.), Emrah Kaymak (İç Mim. O.), Şevket 
Demirbaş (Jeofizik M.O.), Ayhan Yüksel (Maden 
M.O.), Ali Ekber Çakar (Makina M.O.), Faruk Sanlı 
(Meteoroloji M.O.), Eyüp Muhçu (Mimarlar O.), 
Ayşegül Oruçkaptan (Peyzaj Mim. O.), Orhan Sarıaltun 
(Şehir Plancıları O.), Özden Güngör (Ziraat M.O.); 
Oda Sekreter/Yazman Üyelerinden; Oktay Dursun 
(Bilgisayar M.O.), Hüseyin Önder (Elektrik M.O.), 
Hasan Can Karakuş (Fizik M.O.), Ömer Sencar (İç 
Mim. O.), Fikret Kemal Yıldırım (İnşaat M.O.), Faruk 
İlgün (Jeoloji M.O.), Funda Altun (Kimya M.O.), Yunus 
Yener (Makina M.O.), Suzan Taştan (Meteoroloji 
M.O.), Harun Kılıçoğlu (Peyzaj Mim. O.), Hüseyin Gazi 
Çankaya (Şehir Plancıları O.), Murat Aslan (Ziraat 
M.O.) katıldı.

• Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası tarafından 
düzenlenen, Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik 
Kurultayı "Mekansal Duyarlılık" temasıyla, Ankara 
Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kongre Merkezinde 
gerçekleştirildi. TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı 
Emin Koramaz kurultayın açılışında bir konuşma yaptı.

4 Mayıs 2017 Perşembe

•TMMOB Eskişehir İl Koordinasyon Kurulu'nun 
düzenlediği Eskişehir Kent Sempozyumu, "Şehrin 
Akıllı Geleceği" başlığı Eskişehir'de Hasan Polatkan 
Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. TMMOB Yönetim 
Kurulu Başkanı Emin Koramaz sempozyum açılışında 
bir konuşma yaptı.

Mayıs-Haziran 2017
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5 Mayıs 2017 Cuma

• Makina Mühendisleri Ankara Şubesi yürütücülüğünde 
düzenlenen, IX. Ulusal Uçak, Havacılık ve Uzay 
Mühendisliği Kurultayı, Ankara’da Nazım Hikmet 
Kongre ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirildi. TMMOB 
Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz kurultayın 
açılışında bir konuşma yaptı.

6 Mayıs 2017 Cumartesi

• TMMOB, Oda ve İl Koordinasyon Kurulları 
Kadın Çalışma Grupları Temsilcileri ortak toplantısı 
"TMMOB 5. Kadın Kurultayı formatına ilişkin görüş ve 
öneriler" gündemiyle İnşaat Mühendisleri Odası Rüştü 
Özal toplantı salonunda gerçekleştirildi.

11 Mayıs 2017 Perşembe

•TMMOB Mühendislik Mimarlık Şehir Plancılığı 
Eğitimi Sempozyumu Düzenleme Kurulu ve Akademik 
Unvanlı Oda Yöneticileri ortak toplantısı TMMOB'de 
gerçekleştirildi. Eğitim Sempozyumunun akademik 
camiada yaygınlaştırılması ve sempozyum programının 
temel hatlarının belirlenmesi gündemiyle yapılan 
toplantıya; Kemal Zeki Taydaş (TMMOB), Eren 
Şahiner (TMMOB), Dr. Adullah Zararsız (Fizik M.O.), 
Prof. Dr. Leyla Yıldırım (Fizik M.O.), Yrd. Doç. Dr. Cem 
Oğuz (İnşaat M.O.), Dr. N. Yıldırım Gündoğdu (Jeofizik 
M.O.), Prof. Dr. Gürol Seyitoğlu (Jeoloji M.O.), Nadir 
Avşaroğlu (Maden M.O.), Harun Kemal Öztürk 
(Makina M.O.), Mehmet Soğancı (Makina M.O.), Prof. 
Dr. Müfit Gülgeç (Makina M.O.), Hüseyin Savaş (Met. 
Malz. M.O.), İsmail Küçük (Meteoroloji M.O.), Prof. 
Dr. Selehattin Önür (Mimarlar O.), Prof. Dr. Neriman 
Şahin Güçhan (Mimarlar O.) ve Baki Remzi Suiçmez 
(Ziraat M.O.) katıldı.

13 Mayıs 2017 Cumartesi

• 13 Mayıs 2017'de, Türkiye'nin en büyük iş cinayeti 
olan Soma Katliamında hayatını kaybeden 301 
maden emekçisi, başta Soma olmak üzere ülkemizin 
dört bir yanında anıldı. Soma'da Türk Mühendis ve 
Mimar Odaları Biriliği ile Maden Mühendisleri Odası 
tarafından anma etkinliği yapılırken, diğer illerde 
kitlesel basın açıklamaları, sergi ve paneller düzenlendi. 
Soma'da düzenlenen kitlesel basın açıklamasını 
TMMOB Yönetim Kurulu Üyesi Niyazi Karadeniz 
okudu.

16 Mayıs 2017 Salı

• Kadın Çalışma Grubu toplantısı gerçekleştirildi. 
Toplantıya; Gülsüm Sönmez (TMMOB), Özgür 
C.Göktaş Küçük (TMMOB),  Işık Gürbulak (Elektrik 
M.O.), A.Ülkü Karaalioğlu (Harita ve Kad. M.O.), 
M.Hanze Gürkaş (İç Mim. O.), İmren Taşkıran (Kimya 
M.O.), Belgin Kurtuluş (Meteoroloji M.O.), Tuğba 
Arslan Konak (Mimarlar O.), Filiz Hekimoğlu (Şehir 
Plancıları O.) katıldı.

17 Mayıs 2017 Çarşamba

• Yapı Denetimi Çalışma Grubu toplantıs ı 
gerçekleştirildi. Toplantıya; Züber Akgöl (TMMOB), 
Eren Şahiner (TMMOB), Gülsüm Sönmez (TMMOB), 
Şükrü Güner (Elektrik M.O.), Mustafa Baygeldi (İnşaat 
M.O.), Ömer İçemer (Kimya M.O.), Leman Ardoğan 
(Mimarlar O.) katıldı.

• Bilirkişilik Çalışma Grubu toplantısı gerçekleştirildi. 
Toplantıya; Bülent Akça (TMMOB), Timur Bilinç 
Batur (Harita ve Kad. M.O.), Erdoğan Balcıoğlu (İnşaat 
M.O.), Halil İbrahim Yiğit (Jeoloji M.O.), Ayfer Güçlü 
Aras (Kimya M.O.), Emin Demir (Kimya M.O.), Derya 
Baran (Makina M.O), Erdoğan Bölük (Meteoroloji 
M.O.), Leman Ardoğan (Mimarlar O.) katıldı.

18 Mayıs 2017 Perşembe

• CHP Genel Başkan Yardımcısı Osman Budak, 
CHP Ankara İl Başkanı Adnan Keskin, CHP Ankara 
Milletvekilleri Şenal Sarıhan, Nihat Yeşil ve Murat 
Emir TMMOB’yi ziyaret ederek TMMOB Yönetim 
Kurulu Başkanı Emin Koramaz ile görüştüler. 

24 Mayıs 2017 Çarşamba

• TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin KORAMAZ, 
hukuksuz bir şekilde ihraç edilen, açığa alınan 
emekçilerin ivedilikle işlerine iade edilmeleri ve Nuriye 
Gülmen ile Semih Özakça’nın açlık grevi sonucu 
gözaltına alınmaları ve ardından tutuklanmalarına 
ilişkin bir basın açıklaması yaptı.

• İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul ve Adana 
Şubeleri tarafından Adana'da 12. Ulaştırma Kongresi 
gerçekleştirildi. TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı 
Emin Koramaz kurultayın açılışında  bir konuşma yaptı.

• Gıda Politikaları Çalışma Grubu toplantısı 
gerçekleştirildi. Toplantıya; Kemal Zeki Taydaş 
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(TMMOB), Sezgin Çalışkan (TMMOB), Petek 
Ataman (Gıda M.O.), Züleyha Kahraman (Ziraat 
M.O.), Mehmet Ertuğrul (Ziraat M.O.) katıldı.

26 Mayıs 2017 Cuma

• TMMOB Yönetim Kurulu toplantısı gerçekleştirildi.

• TMMOB Yüksek Onur Kurulu toplantıs ı 
gerçekleştirildi.

27 Mayıs 2017 Cumartesi

• 44. Dönem TMMOB III. Danışma Kurulu toplantısı, 
İnşaat Mühendisleri Odası Teoman Öztürk toplantı 
salonunda gerçekleştirildi. TMMOB Yönetim Kurulu 
Başkanı Emin Koramaz’ın açış konuşmasıyla başladı. 
Ardından TMMOB Genel Sekreteri Dersim Gül, 2. 
Danışma kurulu sonrası TMMOB’ye bağlı Odalar, 
İl Koordinasyon Kurulları, örgüt içi toplantıları, 
etkinlikler ve yayınlar konusunda geniş kapsamlı bir 
sunum yaptı.

30 Mayıs 2017 Salı

• TMMOB Yönetim Kurulu II. Başkanı Züber Akgöl, 
Yürütme Kurulu üyesi Kemal Zeki Taydaş, Genel 
Sekreter Yardımcısı Gülsüm Sönmez ve Hukuk 
Danışmanı Nurten Çağlar Yakış’tan oluşan TMMOB 
heyeti, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarı 
Ahmet Erdem ile TMMOB-SGK protokolüne ilişkin 
görüştü.

1 Haziran 2017 Perşembe

• TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, 
Diyarbakır’ın Sur ilçesinde yıkımların başlamasına 
ilişkin bir basın açıklaması yaptı.

2 Haziran 2017 Cuma

• TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, 
2013 yılında Eskişehir'de Gezi Eylemleri sırasında 
polis ve sivillerce dövülerek öldürülen Ali İsmail 
Korkmaz anısına verilen Ali İsmail Korkmaz Yaşam 
Ödülü törenine ve ödül töreni öncesinde, Alikev ve 
Eskişehir Emek ve Demokrasi Güçleri tarafından Ali 
İsmail'in saldırıya uğradığı sokakta gerçekleştirilen 
anmaya katıldı.

5 Haziran 2017 Pazartesi

• TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, 
Dünya Çevre Günü dolayısıyla bir basın açıklaması 
yaptı.

• TMMOB Yönetim Kurulu ile Oda Başkanları 
Toplantısı, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 
başvurusu sonucu Kimya Mühendisleri Odası Yönetim 
Kurulu’nun görevden alınması istemi ile açılan dava 
gündemiyle Mimarlar Odası toplantı salonunda 
gerçekleştirildi. Toplantıya; TMMOB Yönetim Kurulu 
Başkanı Emin Koramaz, II. Başkan Züber Akgöl, 
Sayman Üye Bahattin Şahin, Yönetim Kurulu Üyeleri 
Ekrem Poyraz, Kemal Zeki Taydaş, Ali Fahri Özten, 
Niyazi Karadeniz, Cemalettin Küçük, A. Deniz 
Özdemir, Ümit Özcan, İsmet Aslan, Mehmet Çelik, 
Genel Sekreter Dersim Gül, Genel Sekreter Yardımcısı 
Gülsüm Sönmez, Teknik Görevliler Özgür C. Göktaş 
Küçük, Bülent Akça, Eren Şahiner, Sezgin Çalışkan, 
Odalardan; M. Birkan Sarıfakıoğlu (Bilgisayar M.O.), 
Baran Bozoğlu (Çevre M.O.), Hüseyin Yeşil (Elektrik 
M.O.), Abdullah Zararsız (Fizik M.O.), Feramuz 
Aşkın (Gemi Mak. İşl. M.O.), Yaşar Üzümcü (Gıda 
M.O.), Ertuğrul Candaş (Harita ve Kad. M.O.), Emrah 
Kaymak (İç Mim. O.), Cemal Gökçe (İnşaat M.O.), 
Şevket Demirbaş (Jeofizik M.O.), Hüseyin Alan (Jeoloji 
M.O.), Ali Uğurlu (Kimya M.O.), Ayhan Yüksel 
(Maden M.O.), Ali Ekber Çakar (Makina M.O.), Sinan 
Tütüncü (Mimarlar O.), Ali Küçükaydın (Orman 
M.O.), Ayşegül Oruçkaptan (Peyzaj M.O.), Orhan 
Sarıaltun (Şehir Plancıları O.), Emre Fidan (Tekstil 
M.O.), Özden Güngör (Ziraat M.O.) katıldı.

7 Haziran 2017 Çarşamba

• TMMOB ve Oda Sekreter/Yazman üyeleri "Kimya 
Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu’nun görevden 
alınması istemi ile açılan dava" gündemiyle TMMOB'de 
bir araya geldi. Toplantıya; TMMOB Genel Sekreteri 
Dersim Gül, Genel Sekreter Yardımcısı Gülsüm Sönmez, 
Teknik Görevliler Özgür C. Göktaş Küçük, Bülent 
Akça, Sezgin Çalışkan, Eren Şahiner, Odalardan; İ. 
Burak İmrek (Bilgisayar M.O.), Tülay Koç (Çevre 
M.O.), Emre Metin (Elektrik M.O.), Yaşar Üzümcü 
(Gıda M.O.), Timur Bilinç Batur (Harita ve Kad. 
M.O.), Tuğçe Deniz (İç Mim. O.), Hüseyin Kaya 
(İnşaat M.O.), Faruk İlgün (Jeoloji M.O.), Funda Altun 
(Kimya M.O.), Halil Kavak (Kimya M.O.), Necmi Ergin 
(Maden M.O.), Yunus Yener (Makina M.O.), A. İrfan 
Türkkolu (Metalurji ve Malz. M.O.), Sinan Tütüncü 
(Mimarlar O.), H. Özge İdali (Peyzaj M.O.), Hüseyin 
G. Çankaya (Şehir Plancıları O.), Murat Aslan (Ziraat 
M.O.) katıldı.
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13 Haziran 2017 Salı

• TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, 
Ege denizinde meydana gelen depremlere ilişkin bir 
basın açıklaması yaptı.

14 Haziran 2017 Çarşamba

•TMMOB Yönetim Kurulu ile Oda Başkanları, Bilim 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı başvurusu sonucu Kimya 
Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu’nun görevden 
alınması davasına ilişkin TMMOB’de bir basın 
toplantısı düzenlediler. Toplantıya TMMOB Yönetim 
Kurulu Başkanı Emin Koramaz, II. Başkan Züber 
Akgöl, Yönetim Kurulu Üyeleri Ekrem Poyraz, Kemal 
Zeki Taydaş, Odaların Yönetim Kurulu Başkanları M. 
Birkan Sarıfakıoğlu (Bilgisayar M.O.), Hüseyin Yeşil 
(Elektrik M.O.), Yusuf Songül (Gıda M.O.), Cemal 
Gökçe (İnşaat M.O.), Şevket Demirbaş (Jeofizik M.O.), 
Hüseyin Alan (Jeoloji M.O.), Ali Uğurlu (Kimya 
M.O.), Ayhan Yüksel (Maden M.O.), Ali Ekber Çakar 
(Makina M.O.), İrfan Türkkolu (Metalurji ve Malz. 
M.O.), Eyüp Muhcu (Mimarlar O.), Ali Küçükaydın 
(Orman M.O.), Mehmet Kul (Petrol M.O.), Ayşegül 
Oruçkaptan (Peyzaj Mim. O.), Orhan Sarıaltun (Şehir 
Plancıları O.), Özden Güngör (Ziraat M.O.), Odalardan 
Mustafa Erdoğan (Harita ve Kad. M.O.), Fikret Kemal 
Yıldırım (İnşaat M.O.), Korman Obuz (Kimya M.O.), 
Murat Gümrükçüoğlu (Kimya M.O.), Ayfer Güçlü Aras 
(Kimya M.O.), Halil Kavak (Kimya M.O.), Necmi Ergin 
(Maden M.O.), Tahsin Akbaba (Makina M.O.) katıldı.

15 Haziran 2017 Perşembe

• TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, 
CHP milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasına 
ilişkin bir basın açıklaması yaptı.

• Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın suç duyurusu 
üzerine TMMOB Kimya Mühendisleri Odası Yönetim 
Kurulu’nun görevden alınması yönünde açılan 
davanın ilk duruşması Ankara Adliye Ek Binasında 
gerçekleştirildi. AKP iktidarının TMMOB’ye yönelik 
yürüttüğü politikanın bir devamı olarak açılan dava, 
Ankara 24. Asliye Hukuk Mahkemesinde görüldü. 
TMMOB Yönetim Kurulu üyeleri, Oda Yönetim Kurulu 
başkanları ve üyeleri, TMMOB ve Oda avukatlarının 
katıldığı duruşmaya TMMOB’ye destek vermek 
amacıyla, TTB Merkez Konsey Genel Sekreteri Sezai 
Berber, ODTÜ Mezunları Derneği YK Başkanı Seyhan 
Çamlıgüney, Tüketici Hakları Derneği Genel Başkanı 
Turhan Çakar da katıldı.

19 Haziran 2017 Pazartesi

• TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, 
TBMM gündeminde olan İş Mahkemeleri Kanunu 
Tasarısı’na eklenen bir madde ile binlerce mühendisin 
iş güvencelerinin ortadan kaldırılmasına ilişkin bir basın 
açıklaması yaptı.

21 Haziran 2017 Çarşamba

•DİSK, KESK, TMMOB ve TTB, AKP Hükümeti'nin, 
yeni bir düzenlemeyle kamuda çalışanlara verilmesi 
gereken işçi sağlığı hizmetlerini 2020 yılına ötelemesi 
üzerine yaşanan sorunlara, atılması gereken acil 
adımlara dikkat çekmek üzere İstanbul'da bir basın 
toplantısı düzenledi.  İstanbul Tabip Odası Cağaloğlu 
binası toplantı salonunda gerçekleştirilen basın 
toplantısına TMMOB'yi temsilen Yürütme Kurulu 
Üyesi Cengiz Göltaş katıldı.

• TMMOB ve Oda Sekreter/Yazman üyeleri “SGK 
ve TMMOB arasında imzalanan protokolün iptali ve 
TMMOB kanunu değişikliği girişimine karşı yürütülecek 
mücadele programı” gündemiyle TMMOB’de toplandı. 
Toplantıya; TMMOB Yönetim Kurulu Üyesi Kemal 
Zeki Taydaş, TMMOB Genel Sekreteri Dersim Gül, 
Odalardan; Hüseyin Önder (EMO), Onur Sevencan 
(HKMO), Fikret Kemal Yıldırım (İMO), Faruk İlgün 
(JMO), Halil Kavak (KMO), Yunus Yener (MMO), 
Sinan Tütüncü (MO), H. Özge İdali (PeyzajMO) ve 
Hüseyin G. Çankaya (ŞPO) katıldı.

22 Haziran 2017 Perşembe

• Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi’nin 26. 
toplantısına, TMMOB’yi temsilen Yürütme Kurulu 
Üyesi Mehmet Besleme katıldı.

• TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz ve 
Yönetim Kurulu Üyeleri, TMMOB’ye bağlı Odaların 
Yönetim Kurulları ve Başkanları ile Şube Yönetim 
Kurulu Üyelerinin yer aldığı yüzlerce mühendis, 
mimar ve şehir plancısı, Ankara'dan İstanbul'a uzanan 
Adalet Yürüyüşüne katıldı. TMMOB Yönetim Kurulu 
Başkanı Emin Koramaz ve CHP Genel Başkanı Kemal 
Kılıçdaroğlu kortejin en önünde birlikte yürüdü. Yoğun 
yağış ve soğuk havaya rağmen süren yürüyüş günün son 
durağında verilen mola ile tamamlandı.

• TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin KORAMAZ, 
adaletin işlemez hale getirildiği bu süreçte Sayın Kemal 
Kılıçdaroğlu’nun başlattığı Adalet Yürüyüşü’nü 
selamlarken; TMMOB'nin yürüyüşü bir parti eylemi 
olarak görmediğini belirterek konuya ilişkin bir basın 
açıklaması yaptı.




