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Bu Sayıda

Siyasal menfaatleri için halkın sandığa yansıyan 
iradesini gasp etme isteyenler, 23 Haziran’da 
tekrarlanan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı 
seçimlerinde büyük bir yenilgi yaşadılar. Yaşanan 
bu yenilgi sonrasında en fazla tartışılan konu, 1 yıl 
önce yaşanan rejim değişikliğiyle yürürlüğe giren 
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin ülkemiz 
için uygun olup olmadığıydı.

Rejim değişikliğine yol açan Anayasa Referandumu 
ve Cumhurbaşkanlığı Seçimleri süreçlerinde 
TMMOB olarak tek adam rejiminin istikrar 
getirmeyeceğini defalarca dile getirmiştik. Tek 
adam rejimi altında peşi sıra ortaya çıkan ekonomik 
ve siyasal krizler bu konudaki kaygılarımızda ne 
derece haklı olduğumuzu gösterdi.

Tek adam rejimini en olumsuz yanlarından 
birisi de içine girdiği krizi aşacak demokratik 
mekanizmalarının olmamasıdır. Türkiye 
giderek büyüyen bir rejim krizinin içinde doğru 
sürükleniyor. Bu krizin önüne geçmenin yegane 
yolu demokrasinin ve özgürlüklerin önündeki 
sınırların kaldırılmasıdır.

Bu sayımızda mühendis, mimar ve şehir 
plancılarının haklarını korumak, ülkemizdeki 
demokrasi mücadelesini geliştirmek için yaptığımız 
eylem, etkinlik ve açıklamalara yer veriyoruz.
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DİSK-KESK VE TMMOB’DEN ORTAK AÇIKLAMA: 
“YAŞAMI VE BARIŞI SAVUNMAK SUÇ DEĞİLDİR! 

TTB’NİN YANINDAYIZ”

YAŞAMI VE BARIŞI SAVUNMAK SUÇ DEĞİLDİR!
TTB’NİN YANINDAYIZ

Türk Tabipleri Birliği tarafından geçtiğimiz yıl Ocak 
ayında yapılan “Savaş Bir Halk Sağlığı Sorunudur” 
başlıklı basın açıklaması nedeniyle TTB Merkez 
Konseyi üyelerine verilen hapis cezalarını kınıyoruz.

Bu ceza sadece Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi 
üyesi 11 arkadaşımıza değil, Türkiye’de barıştan, 
kardeşlikten yana tüm toplumsal kesimlere verilmiştir. 
Bizler bugün sadece arkadaşlarımızın haksız yere 
cezalandırılmasının üzüntüsünü değil, barış talebinin 
mahkemeler tarafından bir suç olarak görülmesinin 
utancını da yaşıyoruz. Bu utancı yaratan, savaşı ve 
şiddeti kendisine politika malzemesi yapan siyasi 
iktidar ve o siyasi iktidarın güdümünde hareket eden 
yargı kurumlarıdır.

Her şeyden önce bilinmelidir ki, Türk Tabipleri 
Birliği Anayasanın 135. Maddesinde belirtilen kamu 
kurumu niteliğinde meslek kuruluşlarından biridir. Bu 
niteliğiyle kamunun genel çıkarını ve halkın sağlığını 
korumak Türk Tabipleri Birliği’nin temel görevi ve 
sorumluluğudur. Türk Tabipleri Birliği’nin hekimlik 
mesleğini merkezine alarak yaptığı tüm açıklama ve 
uyarılar toplumun çıkarını ve halkın sağlığını korumayı 
amaçlamaktadır.

Çatışmalarda hayatını ve sağlığını kaybedenlerin acıları 
başta olmak üzere, savaşların ne denli yıkıcı insani ve 
toplumsal sonuçları olduğunu bu coğrafyada yaşayan 
hepimiz çok yakından biliyoruz. Bu nedenle bizler 
emek ve meslek örgütleri olarak savaşa karşı barışı, 
düşmanlık politikalarına karşı kardeşliği savunuyoruz. 
“Yurtta barış, dünyada barış” ilkesinin gereğini yerine 
getiriyoruz.

Bütün bunlar bilinmesine, bütün bunlar yargılama 
sürecinde defalarca dile getirilmesine rağmen mahkeme 

heyeti hukuki ve insani değil, tamamıyla siyasi bir 
kararla arkadaşlarımızı cezalandırmayı tercih etmiştir. 
Çünkü bu dava en başından itibaren bizzat siyasi iktidar 
tarafından yönlendirilmiş ve kullanılmıştır.

Siyasi iktidar, Türk Tabipleri Birliği’nin tümüyle 
barışçıl olan açıklamasını, toplumu kutuplaştırmanın, 
o dönemde kurduğu ittifakı güçlendirmenin, barış 
yanlısı kesimleri susturmanın bir aracı olarak 
kullanmıştır. Sadece bu kadar da değil, siyasi iktidar bu 
açıklamayı aynı zamanda kamu kurumu niteliğindeki 
meslek örgütlerini kendi istekleri doğrultusunda 
şekillendirmek için de bir fırsat olarak görmüştür.

Siyasi iktidarın hedef gösteren açıklamaları sonrasında 
Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi üyelerinin 
gözaltına alınmasıyla başlayan soruşturma ve dava 
süreci, ülkemiz demokrasisi ve hukuku açısından bir 
utanç vesikası olarak tarihe geçmiştir. Ülkemizdeki 
mahkemelerin hukukun izinde değil, siyasi iktidarın 
güdümünde olduğunu bir kez daha açık biçimde 
göstermiştir.

Bizler DİSK, KESK ve TMMOB olarak bugüne 
kadar yanında olmaktan gurur ve onur duyduğumuz 
Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi üyeleri ile 
dayanışmamızı bugün bir kez daha tüm kamuoyuna 
ilan ediyoruz.

Bizler DİSK, KESK ve TMMOB olarak bugüne kadar 
gurur ve onurla savunduğumuz barıştan yana tavrımızı 
bugün bir kez daha tüm kamuoyuna ilan ediyoruz.

Tüm kamuoyunu Anayasal bir hak olan düşünce 
ve ifade özgürlüğünü savunmaya, barışın ve barışı 
savunanların yanında olmaya davet ediyoruz.

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK)
Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK)
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB)

TTB Merkez Komistesi üyelerinin “Savaş Bir Halk Sağlığı Sorunudur” başlıklı basın açıklamaları nedeniyle 
20’şer ay hapis cezasına çarptırılmasıyla ilgili DİSK, KESK ve TMMOB tarafından 6 Mayıs 2019 tarihinde ortak 
basın açıklaması gerçekleştirildi.
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TMMOB Ankara İl Koordinasyon Kurulu, SES Ankara 
Şube, DİSK Ankara Bölge Temsilciliği, KESK Ankara 
Şubeler Platformu, Ankara Tabip Odası ve Ankara 
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler 4 Mayıs 2019 
tarihinde 13.30’da bir basın toplantısı düzenleyerek 
“TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ ONURUMUZDUR” 
diyerek; TTB’nin “Savaş bir Halk Sağlığı Sorunudur” 
açıklaması hususunda haklarında verilen karara tepki 
gösterdiler.

TTB ONURUMUZDUR

2016-2018 dönemi TTB MK üyelerinin ocak 2018’de 
yaptıkları basın açıklamasından ötürü haklarında açılan 

ANKARA EMEK MESLEK ÖRGÜTLERİ: TÜRK 
TABİPLERİ BİRLİĞİ ONURUMUZDUR

dava dün sonuçlandı. Onbir merkez konsey üyelerinin 
hepsi hem DSÖ’nün sağlığın tarifine hem de bilimsel 
verilerle dayanarak yaptıkları savunmalarında savaşın 
nerede olursa olsun insanlık ve doğa için bir yıkım ve 
felaket olduğunu, sonuç itibari ile önemli halk sağlığı 
sorunu olduğunu vurguladılar. Tüm bu savunmalarına 
rağmen arkadaşlarımız 32. ağır ceza tarafından 
cezalandırıldılar. TTB MK üyeleri suç işlememiş, 
hekimlik etik ilkeleri uyarınca davranmışlardır. Esas 
suç, savaş karşısında sessiz kalmak, kıtlık, salgın hastalık 
uyarıları yapmamak, ranta teslim olmaktır. Biz de cezayı 
verenlerde biliyoruz ki şavaş halk sağlığı sorunudur. Bu 
ceza TTB tarihinde bir onur vesikası olarak anılacaktır. 
Bu karar bizler için yok hükmündedir. Biz de barışı, 
yaşamı ve halk sağlığını savunmaya devam edeceğiz. 
Bundan ötürü de TTB’nin dediği gibi savaş; insan eliyle 
yaratılmış, önlenebilir bir halk sağlığı sorunu olduğunu 
söylüyoruz.

TMMOB Ankara İl Koordinasyon Kurulu
SES Ankara Şube
DİSK Ankara Bölge Temsilciliği
KESK Ankara Şubeler Platformu
Ankara Tabip Odası
Ankara Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler

TTB Merkez Komitesi üyelerinin “Savaş Bir Halk Sağlığı 
Sorunudur” başlıklı basın açıklamaları nedeniyle 20’şer 
ay hapis cezasına çarptırılmasıyla ilgili Devrimci İşçi 
Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), Kamu Emekçileri 
Sendikaları Konfederasyonu (KESK) Bursa Şubeler 
Platformu, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği 
(TMMOB) Bursa İl Koordinasyon Kurulu tarafından, 
BAOB Özgürlük ve Demokrasi Meydanı’nda basın 
açıklaması gerçekleştirildi.

Açıklama  TMMOB Bursa İl Koordinasyon Kurulu 
Sekreteri Ferudun Tetik tarafından yapıldı. “Türk 

Tabipleri Birliği tarafından geçtiğimiz yıl Ocak ayında 
yapılan “Savaş Bir Halk Sağlığı Sorunudur” başlıklı 
basın açıklaması nedeniyle TTB Merkez Konseyi 
üyelerine verilen hapis cezalarını kınıyoruz. Bu 
ceza sadece Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi 
üyesi 11 arkadaşımıza değil, Türkiye’de barıştan, 
kardeşlikten yana tüm toplumsal kesimlere verilmiştir. 
Bizler bugün sadece arkadaşlarımızın haksız yere 
cezalandırılmasının üzüntüsünü değil, barış talebinin 
mahkemeler tarafından bir suç olarak görülmesinin 
utancını da yaşıyoruz. Bu utancı yaratan, savaşı ve 

TMMOB-DİSK-KESK BURSA BİLEŞENLERİ: YAŞAMI 
VE BARIŞI SAVUNMAK SUÇ DEĞİLDİR! TTB’NİN 

YANINDAYIZ
TMMOB Bursa İl Koordinasyon Kurulu, DİSK Bursa Birimi ve KESK Bursa Birimi 8 Mayıs 2019 tarihinde or-
tak bir basın açıklaması yaparak TTB’nin “Savaş bir Halk Sağlığı Sorunudur” açıklaması üzerine haklarında 
verilen yargı kararını kınadılar.
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şiddeti kendisine politika malzemesi yapan siyasi 
iktidar ve o siyasi iktidarın güdümünde hareket 
eden yargı kurumlarıdır” ifadelerini kullanan Tetik 
açıklamaya şöyle devam etti:

“Her şeyden önce bilinmelidir ki, Türk Tabipleri 
Birliği Anayasanın 135. Maddesinde belirtilen kamu 
kurumu niteliğinde meslek kuruluşlarından biridir. Bu 
niteliğiyle kamunun genel çıkarını ve halkın sağlığını 
korumak Türk Tabipleri Birliği’nin temel görevi ve 
sorumluluğudur. Türk Tabipleri Birliği’nin hekimlik 
mesleğini merkezine alarak yaptığı tüm açıklama ve 
uyarılar toplumun çıkarını ve halkın sağlığını korumayı 
amaçlamaktadır.

Çatışmalarda hayatını ve sağlığını kaybedenlerin acıları 
başta olmak üzere, savaşların ne denli yıkıcı insani ve 
toplumsal sonuçları olduğunu bu coğrafyada yaşayan 
hepimiz çok yakından biliyoruz. Bu nedenle bizler 
emek ve meslek örgütleri olarak savaşa karşı barışı, 
düşmanlık politikalarına karşı kardeşliği savunuyoruz. 
“Yurtta barış, dünyada barış” ilkesinin gereğini yerine 
getiriyoruz.

Bütün bunlar bilinmesine, bütün bunlar yargılama 
sürecinde defalarca dile getirilmesine rağmen mahkeme 
heyeti hukuki ve insani değil, tamamıyla siyasi bir 
kararla arkadaşlarımızı cezalandırmayı tercih etmiştir. 
Çünkü bu dava en başından itibaren bizzat siyasi iktidar 
tarafından yönlendirilmiş ve kullanılmıştır.

Siyasi iktidar, Türk Tabipleri Birliği’nin tümüyle 
barışçıl olan açıklamasını, toplumu kutuplaştırmanın, 
o dönemde kurduğu ittifakı güçlendirmenin, barış 
yanlısı kesimleri susturmanın bir aracı olarak 
kullanmıştır. Sadece bu kadar da değil, siyasi iktidar bu 
açıklamayı aynı zamanda kamu kurumu niteliğindeki 

meslek örgütlerini kendi istekleri doğrultusunda 
şekillendirmek için de bir fırsat olarak görmüştür.

Siyasi iktidarın hedef gösteren açıklamaları sonrasında 
Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi üyelerinin 
gözaltına alınmasıyla başlayan soruşturma ve dava 
süreci, ülkemiz demokrasisi ve hukuku açısından bir 
utanç vesikası olarak tarihe geçmiştir. Ülkemizdeki 
mahkemelerin hukukun izinde değil, siyasi iktidarın 
güdümünde olduğunu bir kez daha açık biçimde 
göstermiştir.

Bizler DİSK, KESK ve TMMOB olarak bugüne 
kadar yanında olmaktan gurur ve onur duyduğumuz 
Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi üyeleri ile 
dayanışmamızı bugün bir kez daha tüm kamuoyuna 
ilan ediyoruz.

Bizler DİSK, KESK ve TMMOB olarak bugüne kadar 
gurur ve onurla savunduğumuz barıştan yana tavrımızı 
bugün bir kez daha tüm kamuoyuna ilan ediyoruz.

Tüm kamuoyunu Anayasal bir hak olan düşünce 
ve ifade özgürlüğünü savunmaya, barışın ve barışı 
savunanların yanında olmaya davet ediyoruz.”

Türk Tabipleri Birliği (TTB) 2016-2018 dönemi Merkez 
Konseyi üyelerinin “Savaş Bir Halk Sağlığı Sorunudur” 
konulu açıklamaları dolayısıyla yargılandığı davada, 
Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi, TTB’nin 1 Eylül 
2016 tarihli “Bu Topraklarda Eşitlik ve Barış İçinde 
Yaşamamız Çok Mümkün” başlıklı açıklamayı da karara 
dâhil ederek, bu iki açıklama nedeniyle dönemin 10 

Merkez Konseyi üyesine “halkı kin ve düşmanlığa tahrik 
etme” suçundan 2’şer kez 10’ar ay hapis, 1 üyeye ise 3 yıl 
3 ay 22 gün hap cezası verilmesine karar vermiştir. Türk 
Tabipleri Birliği’nin söylediği hekimliğin binlerce yıllık 
ve evrensel değerlerini savunmaktır.

Hekimlik, karşısındaki insanın ne olduğuna bakmadan, 
onun acılarını dindirmek, yaşam kalitesini yükseltmek 

ADANA EMEK VE DEMOKRASİ BİLEŞENLERİ: TÜRK 
TABİPLERİ BİRLİĞİ’NİN YANINDAYIZ

TMMOB Adana İl Koordinasyon Kurulu, Adana Barosu, Adana Tabip Odası, DİSK Adana Birimi ve KESK 
Adana Birimi 7 Mayıs 2019 tarihinde Adana Tabip Odasında bir araya gelerek ortak basın açıklamalarıyla TTB 
Merkez Komitesi üyelerinin “Savaş Bir Halk Sağlığı Sorunudur” başlıklı açıklamaları nedeniyle hapis cezasına 
çarptırılmasına tepki gösterdiler.
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ve kişinin hayatını kurtarmak için yapılan bir meslek 
iken, savaş ise toplumda derin yaralar açan, kitlesel 
ölümlere neden olan, onarılması zor ruhsal travmalara 
yol açan bir olgudur. Bu durumda, siyasi iktidarın veya 
ülkesel çıkarların ne olduğuna bakılmaksızın, insan 
ölümünün karşısında durmanın; hekimliğin var oluş 
nedenlerinden olduğu açıktır.

TTB Anayasamızın 135. Maddesine dayanarak 
1953 yılında 6013 sayılı yasaya dayalı kamu kurumu 
niteliğinde kurulmuş bir meslek kuruluşudur. 65 yıllık 
bir mücadele birikimine sahiptir. Türk Tabipleri Birliği 
1953 yılından beri evrensel hekimlik ve hukuk ilkeleri, 
insan hakları, evrensel ahlaki ve vicdani değerleri 
kendisine ilke edinen bir kurumdur.  Dünya Tabipler 
Birliği’nin 2017 yılında aldığı kararlar doğrultusunda ; 
“Hekimler, siyasetçilerin, hükümetlerin ve yetki sahibi 
kesimlerin, silahlı çatışmayla ilgili aldıkları kararların 
sonuçlarını farkına varmalarını sağlamak ve savaşın 
her zaman en son çare olması gerektiği konusunda 
uyarmak için çalışmalıdır.” denilmektedir. TTB 
hekimlik mesleki ilkeleri ve etik kuralları çerçevesinde 
daha önceden de bir çok defa şiddetin ve terörün her 
türlüsüne karşı olduğunu, insan hayatını her şeyin 
üzerinde tuttuğunu  ifade etmiştir.

Asli görevi insan yaşamı ve yaşam hakkını savunmak 
olan hekimlik mesleğinin, evrensel bir mesleki prensibi 
de ölümlere ve savaşlara karşı çıkmaktır. Bu karar savaş 
karşıtlığına, demokratik mesleki örgütlenmemiz ve 
birliğimize verilmiş bir cezadır ve toplum vicdanını 
zedeleyeceği gibi, Türkiye Cumhuriyeti’nin uluslararası 

anlaşmalarda düşünce ve ifade özgürlüğünün tesisi 
konusunda verdiği sözlere de zıt bir tutumdur. 
Ülkemizde düşünmek ve düşündüğünü ifade etmek 
suç halini almıştır.

İçeriği savaş karşıtlığı olan bir açıklamanın “halkı kin ve 
düşmanlığa tahrik etme” gibi bir ifade ile tanımlanması 
ve bu gerekçe ile cezalandırılması anlayabileceğimiz bir 
şey değildir.

TTB nin yargılanma sürecinde, gerek yurt içinden 
partiler, sendikalar, meslek odaları, demokratik 
kitle örgütleri, sivil toplum kuruluşları, gerekse 
yurt dışından Dünya Tabipler Birliğinden, Avrupa 
Hekimler Daimi Komitesinden, Avrupa Tıp Uzmanları 
Birliğinden, Avrupa Genç Hekimler Ağından, Dünya 
Tıp Öğrencileri Birliğinden, İnsan Hakları için Hekim 
Örgütünden, Avrupa ve dünyadaki bir çok hekim 
birliklerinden, Uluslararası Af Örgütü gibi  bir çok 
kurumdan TTB’ nin açıklamalarını destekleyen 
mesajlar gelmiştir. Bu yaygın destek bile hekimlikten 
hekim örgütlenmesinden beklenin bu olduğunu ulusal 
ve uluslararası düzlemde göstermiştir.

Bizler, Adana’da faaliyet gösteren meslek örgütleri ve 
sendikalar olarak, düşünmenin ve düşündüğünü ifade 
etmenin bir suç olmaktan çıkarılmasını talep ediyoruz. 
İktidarın beğenmediği her görüşün açıklanmasında 
yargılanıp ceza alınmasını kabul etmiyoruz. Hekimlerin 
her durumda ölüme karşı yaşamı savunmalarının 
mesleki sorumlulukları gereği olduğunu belirtiyor, 
ülkemizin yargı sisteminin yakın zamanda bu yanlıştan 
döneceğini umut ediyoruz.
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Birliğimizin 45. Dönem 3. Danışma Kurulu toplantısı 
25 Mayıs 2019 tarihinde İstanbul Perpa Konferans 
Salonu’nda gerçekleştirildi. 650’yi aşkın üyemizin 
katıldığı toplantıda YSK’nın İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi seçimlerini iptal kararı eleştirilirken, 
demokrasiye ve halk iradesine sahip çıkma çağrısı 
yapıldı.

Yüksek Seçim Kurulu’nun 6 Mayıs tarihinde aldığı 
kararla İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı 
seçimlerini iptal etmesi üzerine Yönetim Kurulumuz 
tarafından alınan kararla İstanbul’da toplanan Danışma 
Kurulumuz Genel Sekreterimiz Dersim Gül tarafından 
açıldı. Yoğun bir katılımın olduğu Danışma Kurulu’nda 
ilk olarak TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin 
Koramaz kürsüye geldi.

Emin Koramaz konuşmasında demokrasinin sadece 
sandıktan ibaret olmadığını ama sandığa sahip 
çıkmaksızın demokrasinin ilerletilemeyeceğini dile 
getirdi. AKP’nin seçim süreci boyunca takındığı 
antidemokratik tavrı ve YSK’nın kararını eleştiren 
Koramaz, demokrasiye sahip çıkmak için 23 Haziran’da 
tüm halkımızı oy kullanmaya, oylarına sahip çıkmaya 
çağırdı. Koramaz konuşmasında ayrıca giderek 
derinleşen ekonomik kriz hakkında görüşlerine 

ve muhalifleri hedef alan politikalara değindi. 
Emin Koramaz’ın konuşmasının tamamını yazının 
devamında bulabilirsiniz.

Koramaz’ın konuşması sonrasında Birliğimizin eski 
dönem başkanları Yavuz Önen, Bülent Tanık, Teoman 
Alptürk ve Mehmet Soğancı Danışma Kurulumuzda 
söz alarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde 
bulundu ve tüm TMMOB üyelerini demokrasiye sahip 
çıkmaya çağırdılar. Daha sonra ise Birlik üyemiz ve 
aynı zamanda CHP Parti Meclisi üyesi olan Gökhan 
Zeybek kürsüye gelerek İstanbul seçimleri hakkında 
bilgilendirme ve değerlendirmelerde bulundu.

Diyarbakır, Ankara, Adana, İstanbul, İzmir, Kocaeli, 
Muğla, Mersin, Samsun, Edirne, Antalya, Denizli, Van, 
Kırklareli, Zonguldak İKK Sekreterleri, Birliğimize 
bağlı oda başkanları ve Kurul üyeleri gelerek gündem 
üzerine görüşlerini açıkladılar. Danışma Kurulumuz 
toplantıda öne çıkan değerlendirmeleri içeren bir 
sonuç bildirgesinin TMMMOB Yürütüme Kurulu 
tarafından kaleme alınarak kamuoyuyla paylaşımasını 
kararlaştırdı.

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanımız Emin 
Koramaz’ın Danışma Kurulumuzda yaptığı 
konuşmanın tam metni şöyle:

TMMOB 45. DÖNEM 3. DANIŞMA KURULU’MUZ 
İSTANBUL’DA TOPLANDI
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Sayın Oda Başkanlarım,
Onur ve Denetleme Kurulları Değerli Üyeleri,
Birlik ve Odalarımızın Yöneticileri,
Sayın Meslektaşlarım ve Sevgili Konuklar,

TMMOB 45. Dönem Üçüncü Danışma Kurulu 
toplantısına hoş geldiniz.

Türkiye’nin dört bir yanındaki TMMOB birimlerinden 
gelerek, emeğin ve mücadelenin kenti İstanbul’da 
buluşan siz değerli meslektaşlarımı şahsım ve yönetim 
kurulumuz adına dostlukla selamlıyorum.

Konuşmamın en başında, yakın zamanda kaybettiğimiz 
değerli mücadele arkadaşlarımız, Kimya Mühendisleri 
odamızdan İhsan Karababa ve İrfan İnan, Meteoroloji 
Mühendisleri Odamızdan Ahmet Kılıç, Maden 
Mühendisleri Odamızdan Serdar Ömer Kaynak, İnşaat 
Mühendisleri Odamızdan Hilmi Yüncü ve Gemi 
Makinaları İşletme Mühendisleri Odamızdan Suay 
Umut’u saygıyla anıyorum. Mücadelelerini ve TMMOB 
örgütlülüğünün büyümesi için verdikleri emekleri 
unutmayacağız, anılarını daima yaşatacağız.

Değerli Dostlar,

Ülkemiz için çok önemli bir dönemden geçiyoruz. 
Demokrasinin en temel değerleri olan seçme ve seçilme 
hakkının, hukukun üstünlüğünün ve halk iradesinin 
ayaklar altına alındığı bu dönemde, kimse meydanı boş 
zannetmesin diye, kimse demokrasi sahipsiz sanmasın 
diye, Danışma Kurulumuzu İstanbul’da topladık.

Bizler Teoman Öztürk’lerin, Akın Özdemir’lerin, 
Harun Karadeniz’lerin geleneğinden geliyoruz. Bizler, 
hayatın her alanında demokrasi için mücadele veren 
bir geleneğin mirasçılarıyız. Hepimiz biliyoruz ki, 
demokrasi mücadelesi sadece sandığa indirgenemez. 
Ama yine hepimiz biliyoruz ki, sandıkta kazandığına 
sahip çıkmadan da demokrasi mücadelesi ilerletilemez!

Daha önceki seçimlerde sandık başı hileleriyle 
oylarımızı gasp edenler, bu seçimde masa başı 
hileleriyle seçimi tümden gasp etmek istiyorlar. Buna 
izin vermeyeceğiz!

İstanbul’da gerçekleştirdiğimiz bu Danışma Kurulumuz, 
bu ülkenin mühendis, mimar ve şehir plancılarının 
demokrasiye sahip çıkma kararlılığının göstergesidir!

Bu Danışma Kurulumuz, sandıktan çıkan sonuçları 
tanımayıp, uydurma gerekçelerle İstanbul Büyükşehir 
Belediye Başkanlığını gasp etmek isteyenlere karşı, 
halkın iradesini savunma kararlılığımızın göstergesidir!

Bu Danışma Kurulumuz, haramilerin saltanatını 
yıkıp, İstanbul’u İstanbul’a layık olanlarla buluşturma 
kararlılığımızın göstergesidir!

Bu iradeyi ve kararlılığı gösteren tüm danışma kurulu 
üyelerimizi gönülden kucaklıyorum!

Değerli Dostlar,

Siyasi iktidar, 31 Mart akşamından itibaren sandık 
iradesini gasp etmek için tarihte eşine az rastlanacak 
bir entrikanın içine girdi.

Anadolu Ajansı’ndan yandaş medya kuruluşlarına, 
sosyal medya trollerinden parti temsilcilerine kadar 
ellerindeki tüm imkanlarla sandık sonuçlarını 
manipüle etmek istediler.

Sandık başlarında bekleyen arkadaşlarımızın kararlı 
tutumuyla bu manipülasyon bertaraf edilince de, türlü 
yalanlarla seçim sonuçlarını itibarsızlaştırmak istediler.

Seçim kurullarını parti kurulları gibi işleterek bugüne 
kadarki tüm seçim içtihadına ve hukukuna aykırı 
kararlarla seçilmiş Büyükşehir Belediye Başkanının 
mazbatası geciktirildi.

İstanbul’da bunlar yaşanırken, ülkenin doğusunda 
Diyarbakır’da, Van’da, Kars’ta, Erzurum’da seçilmiş 
ilçe belediye başkanlarına ve Belediye Meclis üyelerine 
KHK ile ihraç oldukları gerekçesiyle mazbataları 
verilmedi.

Hukuksuzluğun son perdesi, Yüksek Seçim Kurulu’nun 
6 Mayıs’ta aldığı karar oldu. 4’e karşı 7 oyla aldıkları YSK 
Kararıyla, “seçim kurullarının yanlış oluşturulduğu” 
gerekçesiyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimleri 
iptal edildi.

Halkın sandığa yansıya iradesini yok sayan bu kararlar, 
demokrasi tarihimize kara bir leke olarak geçmiştir. 
Bu kara leke, kararın altında imzası olanlar kadar, 
bu kararın çıkması için kurullara baskı kuranların 
alnından da ömür boyu silinmeyecektir.

21 Mayıs’ta Gerekçeli Kararın açıklanmasıyla 
sonuçlanan bu süreç, yıllardır dile getirdiğimiz pek çok 
gerçeği açık biçimde gözler önüne sermiştir:

Bu süreç bize, yıllardır sandığı dilinden 
düşürmeyenlerin aslında seçmen iradesine tahammül 
edemediğini göstermiştir. Biz bugün, onların saygı 
duymadığı demokrasiye ve halk egemenliğine sahip 
çıkmak için buradayız.
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Bu süreç bize, Türkiye’deki tüm yargı organları 
gibi, Yüksek Seçim Kurulunun da AKP’lileştiğini 
göstermiştir. Biz bugün, onların işlemez hale getirdiği 
hukuk devleti anlayışına sahip çıkmak için buradayız.

Bu süreç bize, kaynakları tehlikeye düşen yandaş 
medyanın iftira ve yalanlarının sınırı olmadığını 
göstermiştir. Biz bugün, basın özgürlüğüne sahip 
çıkmak için de buradayız.

Bütün bunlar halkın hafızasından asla silinmeyecektir.

Bu karanlık süreçte bizi ümitlendiren şey nedir biliyor 
musunuz? 17 yılda, başta yasama ve yargı olmak üzere 
demokratik siyasal rejimin tüm temel direklerini 
ortadan kaldıran siyasal iktidarın, halkın umudunu ve 
direncini yıkamamış olmasıdır.

Bizi umutlandıran şey halka olan inancımızdır.

Bizi umutlandıran şey, halkın cesaretinin haramilerin 
cüretinden daha üstün olmasıdır.

Bu cesaret 31 Mart’ta kazandığını, 23 Haziran’da 
kaybetmeyecektir!

Değerli Dostlar,

Son yıllarda sürekli olarak seçimlere gidiyoruz. Sandık 
kurulları TMMOB kurullarından bile daha sık toplanır 
oldu.

Bu kadar sık seçimin olması ülkede sürdürülebilir ve 
istikrarlı bir demokratik rejimin olmadığının en büyük 
göstergesidir.

Rejimin istikrarsızlığı nedeniyle artık seçimler 
önceden belirlenmiş takvimler uyarınca değil, iktidar 
partisinin ihtiyaçlarına göre yapılıyor. AKP, giderek 
artan toplumsal meşruiyet eksikliğini, her seçimi bir 
“beka sorununa” dönüştüren sandık performansıyla 
telafi etmeye çalışıyor.

31 Mart seçimleri, AKP için, sandık zaferlerine dayalı 
siyaset tarzının da sonu anlamına gelmiştir. Ne var ki, 
bugüne kadar hep kazanarak iktidarını büyüten siyasi 
iktidar, kaybetmeye tahammül edememektedir.

Çünkü biliyorlar ki elinde tuttuğu kaynaklar 
kesildiğinde, toplumu ağ gibi saran vakıf adı altında 
örgütlenen cemaatlere ve tarikatlara para akıtamayacak.

Çünkü biliyorlar ki kaynaklar kesildiğinde, belediye 
ihaleleriyle zenginleştirdiği besleme şirketler ve medya 
tekelleri ayakta duramayacak.

Çünkü biliyorlar ki kaynaklar kesildiğinde, 
parti örgütünü bir arada tutan paylaşım çarkını 
döndüremeyecek.

O yüzden tüm güçleriyle İstanbul’a yükleniyorlar. 
O yüzden İstanbul’un tüm ilçelerinde ayrı miting 
yapıyorlar. O yüzden ülkenin bütün işlerini bir kenara 
bırakıp, yerel seçim kampanyasıyla uğraşıyorlar.

Ama halkla inatlaşan, halkla seçim düellosuna giren her 
iktidar gibi bunlar da mutlaka kaybedecekler. 31 Mart’ta 
kaybettiklerini, 23 Haziran’da kazanamayacaklar!

Değerli Meslektaşlarım,

İktidar seçimlerle uğraşmaktan, ülkenin sorunlarına 
odaklanamaz hale gelmiştir. Her geçen gün daha da 
derinleşen ekonomik kriz, gündelik yaşantımızı daha 
fazla etkilemektedir.

Hayat pahalılığı, yüksek vergiler, işsizlik ve borçlar 
nedeniyle derin bir toplumsal travma yaşanmaktadır.

Geçtiğimiz günlerde iki yurttaşımız, biri Gaziantep’te, 
diğeri burada Boğaziçi Köprüsü’nde işsizlik ve borç 
yüzünden kendilerini yakarak intihar ettiler. Basına 
yansımayan kim bilir daha nice trajediler yaşanıyor.

Borcun ve işsizliğin kişisel değil toplumsal bir sorun 
haline geldiği yerde, insanlar borç ve işsizlik yüzünden 
intihar ediyorsa, bu bir intihar değil cinayettir. 
Bu cinayetin sorumlusu da, ekonomiyi bu hale 
getirenlerdir.

Ülkemizdeki her üç gencimizden birisi işsizse, temel 
gıda fiyatları kontrolsüz biçimde artıyorsa, insanlar 
borçlarını ödeyebilmek için daha fazla borçlanmak 
zorunda kalıyorsa, sanayici üretim için ham madde 
alamıyorsa, esnaf siftah yapmadan dükkanını 
kapatıyorsa bunun sorumlusu siyasi iktidardır.

Kimse bizden Mart’ın Şubat’tan, Nisan’ın Mart’tan iyi 
olacağı masallarına kanmamızı beklemesin. Bu yanlış 
ekonomi politikalarında, neoliberal yağma düzeninde 
ısrar edildiği her ay, bir öncekinden çok daha kötü 
olacağız.

Bizi bu derin krize sürükleyen şey, Cumhuriyetin 
onca yokluğu içinde var edilen kamu yatırımlarının, 
fabrikalarının, kurumlarının birer birer 
özelleştirilmesidir.

Üreticileri korumaya yönelik uygulamaların terk 
edilmesidir.
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Ücretli kesimlerin düşük maaş ve kötü çalışma koşulları 
altında çalıştırılmasıdır.

Bizi bu derin krize sürükleyen şey, uluslararası sermaye 
hareketleri önündeki engellerin kaldırılarak ülkenin 
rantiyeye teslim edilmesidir.

Halkı zor durumlardan koruyacak olan sosyal 
politikaların terk edilerek, eğitimin, sağlığın, sosyal 
güvenliğin ticarileştirilmesidir.

Bizi bu derin krize sürükleyen şey, halkın ortak 
varlıklarının amaçları dışında kullanılarak Varlık 
Fonuna ve sermaye kesimlerine aktarılmasıdır.

Halk işsiz kaldığı için kendini ateşe verirken, işsizlik 
fonunun kaynakları, düşük faizli kredileri finanse 
etmek için kullanılıyor. Devletin resmi rakamlarına 
göre bugün işsizlerin sadece %14’ü işsizlik fonundan 
yararlanabiliyor. İşsizlerin hakkını sermayeye peşkeş 
çekenleri asla unutmayacağız, asla affetmeyeceğiz!

İşsizlik Fonunu sürekli zarar ettirerek kurutma 
noktasına getirenler şimdi de emekçilerin Kıdem 
Tazminatlarını “Fon” adı altında gasp etmeyi 
amaçlamaktadır. Buna izin vermeyeceğiz!

Siyasal iktidarın haklarımızı gasp etmesine, alın 
terimizi gasp etmesine, oylarımızı gasp etmesine izin 
vermeyeceğiz!

1 Mayıs’ta Türkiye’nin dört bir yanında meydanları 
dolduran milyonlarca emekçi bu konuda ne kadar kararlı 
olduğumuzu göstermiştir. İşyerinde kazandığımız, 
meydanda kazandığımızı, sandıkta kazandığımızı bir 
daha asla masa başında kaybetmeyeceğiz!

Değerli Arkadaşlar,

Bu iktidarın ülkemize verebilecek hiçbir şeyi, bu halka 
anlatabilecek hiçbir hikayesi kalmadı. Yapabildikleri 
tek şey, baskı ve zorbalıkla toplumsal muhalefeti 
susturmaya çalışmak ve halkı kin ve nefret duygularıyla 
birbirine düşman etmek.

Siyasal iktidarın körüklediği kin ve nefret tohumları, 
ana muhalefet partisi liderinin şehit cenazesinde linç 
edilmek istenmesine kadar ulaştı.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal 
Kılıçdaroğlu’nu hedef alan bu örgütlü saldırıyı çok 
sert biçimde kınıyorum. Bu saldırı basit ve bireysel bir 
saldırı değildir.

Bu saldırı, iktidarın toplumu kutuplaştırma 
politikalarının sonucudur. Muhalefeti hedef alan 

şiddeti cezalandırmama politikalarının sonucudur. 
Demokratik değerleri ayaklar altına almanın 
sonucudur.

Saldırganın bizzat iktidar partisi tarafından 
kahramanlaştırılması, cesaretlendirilmesi ve 
cezalandırılmaması bunun apaçık göstergesidir. Halkı 
kin ve nefretle yoğuranları asla unutmayacağız, asla 
affetmeyeceğiz!

İktidarın şiddeti sadece linç girişimleriyle sınırlı 
değil. İktidar uzun süreden beri yargıyı da bir şiddet 
aracı olarak kullanıyor. Anayasanın ve uluslararası 
sözleşmelerin güvencesi altında olan en temel hak ve 
özgürlüklerimiz yok sayılıyor. Susmayanlar, boyun 
eğmeyenler, direnenler önce polis şiddetiyle ardından 
cezaeviyle yüz yüz kalıyor.

Sosyal medya paylaşımları nedeniyle liseliler 
cezalandırılıyor, “bir düğün için trafiği felç etmeye 
değer mi” dediği için bir avukat dövülüp ev hapsiyle 
cezalandırılıyor. “Bu Suça Ortak Olmayacağız” diye 
imza verdikleri için Barış Akademisyenleri yargılanıp 
cezalandırılıyor. “Savaş bir Halk Sağlığı Sorunudur” 
diye açıklama yaptıkları için Türk Tabipleri Birliği 
yöneticileri insafsızca cezalandırılıyor.

Buradan hepinizin huzurunda yol arkadaşlarımız olan 
Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi üyelerine bir 
kez daha dayanışma duygularımı iletmek istiyorum. 
Bilinsin ki, bedeli ne olursa olsun barışı savunmaktan, 
halkların kardeşliğini savunmaktan, hayatı 
savunmaktan bir adım bile geri durmayacağız.

Bu ülkeyi savaşa sürükleyenleri, gencecik 
çocuklarımızın hayatlarını pazarlık konusu yapanları 
asla unutmayacağız, asla affetmeyeceğiz!

Değerli Arkadaşlar,

Yargı kurumlarının siyasallaşmasının en somut 
göstergelerinden birisi de, geçtiğimiz aylarda yeniden 
başlatılan Gezi Davasıdır.

Mahkeme tarafından kabul edilen iddianamede şu 
anda aramızda bulunan Mimarlar Odamızdan Mücella 
Yapıcı, Şehir Plancıları Odamızdan Tayfun Kahraman 
ve Mimarlar Odamızın avukatı Can Atalay’ın da 
içinde olduğu 16 kişi hakkında ağırlaştırılmış müebbet 
isteniyor.

Herkes bilsin ki, bu arkadaşlarımız bizim onurumuzdur, 
tıpkı Gezi Direnişinin bu ülkenin onuru olduğu gibi!
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Herkes bilsin ki, bundan tam 6 yıl önce, 28 Mayıs 2013’te 
Gezi Parkı’nın ağaçlarına nasıl sarılıp sahip çıktıysak, 
24-25 Haziran’da Silivri’de görülecek davada yargılanan 
arkadaşlarımıza da öyle sarılıp sahip çıkacağız!

Çok defa söyledik bir kez daha yinelemek istiyorum: 
Gezi Direnişi bu ülkenin başına gelmiş en güzel 
şeylerden biridir ve böylesi deli saçması iddianame 
ve davalarla Gezi Direnişinin kirletilmesine asla izin 
vermeyeceğiz.

Gezi Direnişi dönemiyle ilgili yargılanması gereken 
birileri varsa onlar, sabaha karşı çadırları ateşe 
verenlerdir; insanların üzerine on binlerce gaz 
bombasını atarak arkadaşlarımızı sakat bırakanlardır; 
Abdocan’ı, Mehmet’i, Ethem’i, Ali İsmail’i, Berkin’i 
aramızdan alanlardır.

Asıl yargılanması gerekenler dönemin İstanbul Valisi 
ve Emniyet mensuplarıdır. Ama hepsinden de önce asıl 
yargılanması gereken “polise emri ben verdim” diyen 
dönemin başbakanıdır.

Bu isimleri asla unutmayacağız, asla affetmeyeceğiz!

Değerli Arkadaşlar,

23 Haziran’da 10 milyonu aşkın İstanbullu bir kez 
daha sandık başına gidecek ve Büyükşehir Belediye 
Başkanlığı seçimi için oy kullanacak.

TMMOB olarak bizler bugüne kadar tüm seçimlerde 
Cumhuriyet değerlerinden, demokrasiden, 
özgürlüklerden ve hukukun üstünlüğünden yana 
tavrımızı en açık biçimde dile getirdik.

Tüm üyelerimizi ve halkımızı 23 Haziran’da da aynı 
değerlere sahip çıkmaya ve oy kullanmaya davet 
ediyoruz.

23 Haziran’da bizler oyumuzu,

Halkın iradesine ve demokrasiye sahip çıkmak için 
kullanacağız.

Hakkın yerini bulması, adaletin sağlanması için 
kullanacağız.

Keyfiyete ve usulsüzlere karşı hukukun üstünlüğü için 
kullanacağız.

Tek sesliliğe karşı, herkesin fikrini özgürce 
açıklayabilmesi için kullanacağız.

Kin ve nefret politikalarına karşı, barış, kardeşlik ve 
birarada yaşam için kullanacağız.

Gerici uygulamalara karşı laiklik için kullanacağız.

Yağma düzenine karşı, kentlerimizi, doğamızı ve 
tarihsel mirasımızı korumak için oy kullanacağız.

Bilimi ve tekniği yok sayanlara karşı meslek haklarımız 
ve onurumuz için oy kullanacağız

Geleceğimiz için, çocuklarımızın geleceği için oy 
kullanacağız!

Verdiğimiz oylarla, umudu ve sevgiyi büyüteceğiz!

Her şeyin daha güzel olacağına dair sonsuz inancımla, 
hepinizi saygıyla, dostlukla selamlıyorum.

Yaşasın TMMOB Örgütlülüğü,

Yaşasın Demokrasi Mücadelemiz!

EMİN KORAMAZ
TMMOB YÖNETİM KURULU BAŞKANI 
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SİYASAL MENFAATLERİ İÇİN HALKIN 
İRADESİNİ GASP ETMEK İSTEYEN HUKUK 
DIŞI GİRİŞİMLERE KARŞI DEMOKRASİYE 

VE HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜNE HER 
ZAMANKİNDEN DAHA GÜÇLÜ BİÇİMDE 

SAHİP ÇIKACAĞIZ!

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, seçme ve 
seçilme hakkını, halk iradesini ve hukukun üstünlüğü 
ilkesini demokrasinin en temel değerleri arasında 
görmektedir. Ülkemizde demokrasinin egemen 
olabilmesi için, bu değerlerin tavizsiz biçimde 
korunması gerektiğine inanmaktadır. 31 Mart 2019 
Yerel Seçimleri, hem propaganda dönemi hem de 
seçim sonrasıyla, demokratik değerlerin ayaklar altına 
alındığı, hukukun çiğnendiği ve halk iradesinin yok 
sayıldığı bir süreç olarak işlemiştir. Demokrasimizi 
hedef alan bu tehdidi çok kaygı verici görüyor, başta 
mühendis, mimar ve şehir plancısı meslektaşlarımız 
olmak üzere tüm halkımızı demokrasiyi savunmaya 
davet ediyoruz.

Tek adam rejimi altında gerçekleştirilen bu ilk 
seçimlerde, iktidarda bulunan Adalet ve Kalkınma 
Partisi, devletin tüm imkânlarını ve atanmış 
bakanlarını partilerinin seçim çalışmaları için seferber 
ederek, seçim hukukuna ve siyasal ahlaka aykırı 
hareket etmiştir. Erdoğan’ın Cumhurbaşkanı sıfatıyla 
yürüttüğü seçim çalışmalarının Yüksek Seçim Kurulu 
denetiminin ve seçim hukukunun sınırları dışında 
tutulması, Partiler arasındaki eşitsizliği ve adaletsizliği 
derinleştirmiştir. Bu durum, tek adam rejiminin 
ülkemizin hukuk rejimi, seçim sistemi ve siyasal 
geleneği ile bağdaşmadığının en açık göstergelerinden 
biridir.

Seçim dönemi boyunca iktidar partisinin kullanmış 
olduğu ayrıştırıcı ve hedef gösterici söylemler, 
yurttaşların güvenliğini, ülkenin barış ve huzurunu 
tehdit altında bırakmıştır. Bizzat Cumhurbaşkanı 
tarafından kullanılan nefret dili, devletin resmi kurumu 
olan TRT ve Anadolu Ajansı başta olmak üzere yandaş 

medya organları tarafından tüm topluma yayılmıştır. 
Medyada yer alan haberlerde, muhalif partiler terör 
örgütleriyle işbirliği yapmakla suçlanmış, bu partilere 
oy verenler terör destekçisi olarak itham edilmiştir.

Bu antidemokratik propaganda süreci, seçim 
akşamından itibaren yeni bir boyut kazanmıştır. 
Sandıkların açılmasıyla birlikte, sonuçları yayınlayan 
Anadolu Ajansı aracılığıyla büyük bir manipülasyon 
yapılarak, gerçek sonuçların kamuoyu tarafından 
öğrenilmesini geciktirmiştir. Halkı kandırmaya ve 
devam eden sayım süreçlerini etkilemeye yönelik 
bu saptırma, özellikle İstanbul Büyükşehir Belediye 
Başkanlığı Seçimlerinde çok ciddi bir boyuta 
ulaşmıştır. Sandık sonuçlarının muhalefet adayının 
lehine dönmesiyle birlikte veri akışının durdurulması, 
basın etiği ve kamusal yayıncılık anlayışı için yüz 
karasıdır. Bu art niyetli ve ahlaksız kararın arkasında 
olan Anadolu Ajansı yetkilileri istifa etmelidir.

Aynı saatlerde AKP adayının ve İl Başkanının seçimleri 
kazandıklarına yönelik açıklamaları, sürecin basit 
bir iletişim hatası değil, bilinçli bir manipülasyon 
olduğunun en önemli göstergesidir. İktidar partisi seçim 
akşamında henüz sandıkların tamamı sayılmadan, bir 
oldu-bitti ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığını 
gasp etmek istemiştir. Bu girişim sadece seçim 
güvenliğini değil, sokaklarda yaşanabilecek olası bir 
provokasyonla halkın güvenliğini de tehlikeye atmıştır. 
Halkın sağduyusu ve muhalefet adayının düzenli 
bilgilendirmesi 31 Mart gecesi hem seçimlerin hem de 
halkın güvenliğini sağlamıştır. 1 Nisan 2019 sabahında, 
Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı tarafından yapılan 
açıklama ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na 
Ekrem İmamoğlu’nun seçildiği ilan edilmiştir.

Seçim ve sayım işlemlerinin tamamlanmasının 
ardından antidemokratik uygulama ve kararlar İl-İlçe 
Seçim Kurulları ve Yüksek Seçim Kurulu aracılığıyla 
devam etmiştir. Bu süreçte seçim kurulları, muhalefet 
partilerinin seçim güvenliği ve sandık sonuçlarına 
ilişkin tüm itirazlarını reddederken, iktidar partisinin 

TMMOB 45. DÖNEM 3. DANIŞMA KURULU SONUÇ 
BİLDİRGESİ YAYINLANDI

TMMOB 45. Dönem 3. Danışma Kurulu, 25 Mayıs 2019 tarihinde İstanbul’da toplanmıştır. Toplantıya 
Türkiye’nin dört bir yanından 650’yi aşkın yöneticimiz katıldı. Danışma Kurulumuz, 31 Mart 2019 tarihinde 
yapılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimlerinin hukuksuz biçimde iptal edilmesi üzerine, yaşanan 
gelişmeleri tarihe not düşmek ve demokrasiye sahip çıkmak adına aşağıdaki sonuç bildirisinin kamuoyu ile 
paylaşılmasını oy birliğiyle kabul etmiştir.
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her itirazı kabul görmüştür. Bu çifte standart özellikle 
Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde çok daha 
çarpıcı biçimde gözlemlenmiştir. Seçim hukukunun 
ülkenin Doğusunda farklı Batısında farklı, iktidar 
partisi için farklı muhalefet partileri için farklı 
uygulandığı bu seçim süreci, yurttaşlarımızın seçimlere 
ve seçim kurullarına güvenini derinden sarsmıştır.

Bu süreç içerisinde alınan en antidemokratik 
kararlardan birisi seçime katılmalarında hiçbir sakınca 
görülmeyen Kanun Hükmünde Kararnameler ile ihraç 
edilmiş isimlere, seçimleri kazandıkları yerlerde hak 
ettikleri mazbatalarının verilmemesi olmuştur. OHAL 
döneminde hukuksuz biçimde ihraç edilenlerin en 
temel yurttaşlık hakları olan seçilme haklarının da yok 
sayılması, ülkemizdeki OHAL-KHK Rejiminin fiilen 
devam ettiğinin göstergesidir. Mazbatası verilmeyen 
isimlerin yerine seçimlerde ikinci olan parti adayının 
yetkilendirilmesi, sadece seçimi kazanan adayın 
hakkının değil, onu seçen halkın da iradesinin gasp 
edilmesine neden olmuştur.

Seçimler sonrasında iktidar partisi sözcüleri ve yandaş 
kesimleri tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
Seçimlerini şaibeli hale getirmek için tarihte eşine az 
rastlanır bir karalama operasyonu başlatılmıştır. Bu 
süreç boyunca İstanbullu seçmenler ve seçim kurulu 
üyeleri adeta organize suç şüphelisi muamelesine 
uğramıştır. Her defasında akla hayale gelmeyecek 
iddialarla kamuoyu oyalanırken, tıpkı seçim öncesinde 
olduğu gibi, devletin tüm imkânları bu tutarsız 
iddiaları haklı çıkarmak için seferber edilmiştir. 
Anayasa ve yasayla devletin koruması altında olan 
kişisel verilerin bile AKP örgütlerince kamuoyuna 
açıklanması, partileşmiş bir devlet bürokrasisinin 
yurttaşlar ve demokrasi açısından ne denli korkunç 
sonuçlar yaratacağını göstermiştir.

Yüksek Seçim Kurulu, daha önceki tüm içtihatlarını 
yok sayarak, iktidar partisi istiyor diye, somut bir delil 
ve sandık şerhi olmaksızın İstanbul’daki tüm geçersiz 
oyları ve bazı ilçelerde kullanılan tüm oyları yeniden 
saydırmıştır. Birleştirme tutanağı hazırlanmış olmasına 
rağmen, yeniden sayımlar gerekçe gösterilerek, 
İstanbul’un seçilmiş Büyükşehir Belediye Başkanı 
Ekrem İmamoğlu’na mazbatası haftalarca verilmemiş, 
İstanbul halkı hizmet alımından mahrum edilmiştir.

Yaşanan tüm bu sürecin sonunda 6 Mayıs 2019 
tarihinde toplanan Yüksek Seçim Kurulu, yedek 

üyelerinde katılımıyla yaptığı oylamada, 4’e karşı 
7 oyla, İstanbul Büyükşehir Belediye seçimlerinin 
yenilenmesine, Ekrem İmamoğlu’nun mazbatasının 
iptal edilmesine karar vermiştir. 15 gün sonra 
yayınlanan gerekçeli karara göre seçimler, “bazı seçim 
kurulu üyelerinin kamu görevlisi olmaması” ve “bazı 
sandıklardaki oy sayım çetelelerindeki imzaların 
eksikliği” nedenleriyle iptal edilmiştir. İktidar 
partisinin seçimleri itibarsızlaştırmak için ileri sürdüğü 
“oy çalma” iddialarının tümüyle asılsız olduğunun 
teyit edildiği gerekçeli kararın içeriği, halkın sandığa 
yansıyan iradesinin hukuki değil siyasi nedenlerle 
iptal edildiğinin delili niteliğindedir.Seçimleri iptal 
eden kararın altına imza atarak, İstanbul halkının 
iradesini gasp eden, siyasal iktidarın isteklerini halkın 
tercihinden üstün gören Yüksek Seçim Kurulu üyelerini 
asla unutmayacağız. Yüksek Seçim Kurulu bu kararla 
birlikte, hem kendi meşruiyetini hem de bugüne kadar 
yürüttüğü seçimlerin sonuçlarının güvenilirliğini 
ortadan kaldırmıştır.

31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde yaşananlar, demokrasi 
tarihimize kara bir leke olarak geçmiştir. Devletin 
olanaklarını kullanarak seçmenleri baskı altına alanlar, 
propaganda sürecini eşitler arası bir yarış olmaktan 
çıkaranlar, yurttaşların seçme ve seçilme hakkını 
yok sayanlar, hukuku kendi keyiflerince işletenler 
ve nihayetinde halkın iradesini elinden alanlar 
demokrasiye karşı büyük bir suç işlemiştir.

Bizler bu ülkenin mühendis, mimar ve şehir plancıları 
olarak, halkın hukuka olan güveninin derinden 
sarsıldığı, insan hakları ihlallerinin birbirini izlediği, 
bir insanlık suçu olan işkence ve kötü muamelenin 
yaygınlaştığı ve demokrasinin büyük bir yara aldığı 
bu süreçte demokrasiyi ve hukukun üstünlüğünü 
koruma doğrultusundaki kararlılığımızı bir kez daha 
vurguluyoruz. Siyasi iktidarın ve devletin farklı organları 
içerisindeki siyasallaşmış odakların demokrasiyi ve 
hukuku yok sayan girişimleri karşısında, demokrasiye 
ve hukuka her zamankinden daha güçlü biçimde sahip 
çıkacağız! Bu ülke halkından ve mücadele geleneğinden 
umudumuzu asla kesmeyeceğiz.

23 Haziran’da İstanbul’da gerçekleştirilecek seçimlerde 
tüm halkımızı oy kullanmaya, sandıklara ve 
demokrasiye sahip çıkmaya çağırıyoruz! Yaşasın 
TMMOB, Yaşasın Demokrasi Mücadelemiz!

TMMOB DANIŞMA KURULU
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YÜKSEK SEÇİM KURULU’NUN HUKUK DIŞI KARARINI 
KINIYORUZ TÜM HALKIMIZI DEMOKRASİYE DAHA 
GÜÇLÜ BİÇİMDE SAHİP ÇIKMAYA ÇAĞIRIYORUZ!

Yüksek Seçim Kurulu’nun 31 Mart 2019 tarihinde yapılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerini 
iptal etmesiyle ilgili olarak TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz tarafından 7 Mayıs 2019 tarihinde 
basın açıklaması gerçekleştirildi.

Türkiye demokrasi tarihine halkın iradesinin gasp 
edildiği yeni bir tarih daha eklenmiştir. KHK ile 
hukuksuzca ihraç edilmesi gerekçe gösterilerek seçilmiş 
belediye başkanlarına mazbata verilmemesi utancına 
YSK’nın İstanbul kararı eklenmiştir. 6 Mayıs 2019 
tarihli YSK kararıyla ülkemizde demokrasiden geriye 

kalan son haklardan birine, seçme ve seçilme hakkına 
da el uzatılmıştır.
YSK, hukuka ve kendi içtihatlarına göre değil 
talimatlara göre karar vererek tarihe geçmiştir. Rantın 
ve akıtılan kaynakların kesilerek ekmeğin, ulaşımın, 
suyun fiyatının düşürülmesinden rahatsız olan çıkar 

31 Mart 2019 tarihinde gerçekleştirilen İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı Seçimleri, 6 Mayıs 
2019 tarihinde Yüksek Seçim Kurulu tarafından iptal 
edilmiştir. Yüksek Seçim Kurulu adına seçimleri 
yürütmekle görevli ilçe seçim kurulları tarafından 
oluşturulan sandık kurulları gerekçe gösterilerek 
verilen iptal kararı, sandığa yansıya halk iradesinin 
gasp edilmesidir.

İstanbul halkının iradesini yok sayarak demokrasi 
tarihimizin en kara lekelerinden biri olarak kayıtlara 
geçen bu kararı şiddetle kınıyoruz! Siyasal iktidarın 
talimatlarını, halk iradesinin üzerine koyan bu kararda 
imzası olanları şiddetle kınıyoruz!

Bu karar, Türkiye’deki tüm yargı organları gibi, 
Yüksek Seçim Kurulunun da siyasallaştığını, daha da 
açık söylemek gerekirse, AKP’lileştiğini bir kez daha 
göstermiştir. 2010 referandumundan bu yana yargının 
her kademesindeki siyasal kadrolaşma, hukuk devleti 
anlayışını tümüyle ortadan kaldırmıştır.

Bu sürecin sonunda tüm yargı organları gibi Yüksek 
Seçim Kurulu da kararlarını, hukuk kurallarına ve 
içtihada göre değil, siyasal iktidarın talimatlarına göre 
verir hale gelmiştir. Halkın huzur ve güven içinde 
yaşamasının en büyük teminatı olan hukuk sistemini 
işlemez, yargı organlarını güvenilmez hale getirenleri 
asla unutmayacağız, affetmeyeceğiz.

Seçimlerden bu yana yaşadığımız süreçte pek çok şey 
çok daha net ortaya çıkmıştır: Yıllardır sandığı dilinden 
düşürmeyenlerin, seçmen iradesine tahammül 
edemediği net biçimde açığa çıkmıştır. Siyasal iktidarın 
devletin tüm imkanlarını kullanarak seçimleri ve 
seçmenleri zan altında bırakacak denli demokrasiden 
uzaklaştığı net biçimde açığa çıkmıştır. Kaynakları 
tehlikeye düşen yandaş medyanın iftira ve yalanlarının 
sınırı olmadığı net biçimde açığa çıkmıştır. Bütün 
bunlar halkın hafızasından asla silinmeyecektir.

İktidara geldiği günden bu yana başta yasama ve yargı 
olmak üzere demokratik siyasal rejimin tüm temel 
direklerini ortadan kaldıran gelinen süreçte yıkamadığı 
yegane şey, halkın umudu ve direnci olmuştur. Yaşanan 
onca hukuksuzluğa rağmen halkın demokrasiye 
sahip çıkma kararlılığı, demokrasimizin ve ülkemizin 
geleceğinin en büyük teminatıdır.

Bizler tüm hukuksuzluğa ve adaletsizliklere rağmen 
demokrasiye inanmaya, demokrasi yolunda mücadele 
etmeye devam edeceğiz. Bu ülke halkından ve mücadele 
geleneğinden umudumuzu asla kesmeyeceğiz. 
Demokrasiye her zamankinden daha güçlü biçimde 
sahip çıkacağız!

Emin KORAMAZ
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

DİSK-KESK-TMMOB-TTB: DEMOKRASİLERDE HALKIN 
İRADESİNE SAYGI DUYMAYANLARA YER YOKTUR!

DİSK, KESK, TMMOB, TTB YSK’nın İstanbul seçimlerini yenileme kararına ilişkin 7 Mayıs 2019 tarihinde 
ortak bir basın açıklaması yaptılar.
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31 Mart 2019 tarihinde gerçekleştirilen İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı Seçimleri 
tamamlanmış, İstanbul halkı iradesini beyan ederek 
Sn. Ekrem İMAMOĞLU’nu seçmiştir. Ancak 6 Mayıs 
2019 tarihinde Yüksek Seçim Kurulu, sandığa yansıyan 
halk iradesini, siyasi bir kararla gasp etmiştir.

Bu süreç göstermiştir ki, tüm yargı organları gibi Yüksek 
Seçim Kurulu da kararlarını, hukuk kurallarına ve 
içtihada göre değil, siyasal iktidarın talimatlarına göre 
verir hale gelmiştir. Türkiye’deki tüm yargı organları 
gibi, Yüksek Seçim Kurulu’nun da siyasallaştığını, daha 
da açık söylemek gerekirse, AKP’lileştiğini bir kez daha 
görmüş olduk.

Her dönem sandığa ve milli iradeye işaret edenlerin, 
seçmen iradesine ve sandıktan çıkan sonuca  tahammül 
edemediği görülmüştür. Halkın iradesini yok sayan, 
seçim kurullarını siyasal baskı altında tutan, hukuku 

işine geldiği gibi işleten anlayış, maalesef ülkeyi kaosa 
sürüklemektedir.

İktidara geldikleri günden bu yana başta yasama ve 
yargı olmak üzere, demokratik siyasal rejimin tüm 
temel direklerini ortadan kaldıranların, gelinen 
süreçte yıkamadığı yegâne şey, halkın umudu 
olmuştur. Yaşanan onca hukuksuzluğa rağmen halkın 
demokrasiye sahip çıkma kararlılığı, demokrasimizin 
ve ülkemizin geleceğinin en büyük teminatıdır.

Bizler tüm hukuksuzluğa ve adaletsizliklere rağmen 
demokrasiye inanmaya, demokrasi yolunda mücadele 
etmeye devam edeceğiz. Mesele parti ve aday 
meselesinin ötesinde Türkiye’de demokrasimizin 
geleceği meselesi haline gelmiştir.

Demokrasiye her zamankinden daha güçlü biçimde 
sahip çıkacağız!

TMMOB İSTANBUL İKK: İSTANBUL HALKININ 
İRADESİNİN GASP EDİLMESİNE KARŞI 

DEMOKRASİYE SAHİP ÇIKACAĞIZ!
TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu Yüksek Seçim Kurulu’nun İstanbul’da seçimlerin yenilenmesi kararına 
ilişkin 7 Mayıs 2019 tarihinde bir basın açıklaması yaptı.

gruplarının baskısıyla hukuk ve demokrasi ayaklar 
altına alınmıştır.

Üyelerinin görev süreleri Anayasa’ya aykırı biçimde 
uzatılan YSK’nın, İstanbul Büyükşehir Belediye 
Başkanlığı seçimini iptal kararı gayrimeşrudur.

Tüm devlet olanaklarını kullanmalarına rağmen 
seçimlerde oyların çalındığı, sahte seçmen/
kısıtlı seçmenlerin oy kullandığı iddialarını 
temellendiremeyenlerin imdadına YSK yetişmiştir. 
YSK, kendi belirlediği sandık kurullarının kanunsuz 
olduğunu iddia ederek halkın iradesine karşı büyük bir 
saygısızlık yapmıştır.

Bu, sadece İstanbul’un seçilmiş Büyükşehir Belediye 
Başkanı Ekrem İmamoğlu’na ve ona oy verenlere yönelik 
bir saygısızlık değildir. Bu aynı zamanda İstanbul’a ve 
hatta 82 milyon yurttaşa karşı bir saygısızlıktır.

Aynı seçimde, aynı sandık kurullarıyla, aynı zarftan 
çıkan üç oyun geçerli, sadece iktidar partisinin 
kaybettiği oyların geçersiz olduğuna dair karar verenler, 

“partiye göre hukuk, parti için hukuk” anlayışının 
egemenliğini ilan etmişlerdir.

YSK halkın iradesine ipotek koymak için, kendi 
sorumluluğundaki uygulamaların kanunsuz olduğunu 
gerekçe göstermiştir. Bu açıdan mevcut YSK kendi 
meşruiyetini ortadan kaldırmıştır ve AKP-MHP 
ittifakının noteri haline dönüşmüştür.

YSK bu kararıyla, sandık kurullarının benzer biçimde 
teşekkül ettiği 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı 
seçimlerinde de “tam kanunsuzluk” hali doğurmuştur.

Halkın seçme ve seçilme hakkını cebren ve hile ile 
ortadan kaldıracak kadar hukuktan uzaklaşanların 
demokrasilerde yeri olmayacağı, halka hesap vermesi 
gerektiği açıktır.

Bu ülkede demokrasiyi yeniden kuracak olan ise 
işçilerin, emekçilerin, halkın birleşik ve örgütlü 
mücadelesi olacaktır.

DİSK-KESK-TMMOB-TTB
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EDİRNE İKK: YSK’NIN HUKUKA AYKIRI KARARINI 
KINIYORUZ

TMMOB Edirne İl Koordinasyon Kurulu Yüksek Seçim Kurulu’nun İstanbul seçimlerini yenileme kararı üzerine 
7 Mayıs 2019 tarihinde bir basın açıklaması yaptı.

BASINA VE KAMUOYUNA

31 Mart yerel seçimleri sonrası Yüksek Seçim 
Kurulu’nun Hak ve Hukuka aykırı aldığı kararlar    
Ülke Demokrasi tarihinin temellerini ciddi anlamda 
sarsmakta, halkın seçme ve seçilme hakkını elinden 
almakta , totaliter bir rejime ön ayak olmaktadır.

KHK ile ihraç edilen ve belediye başkanı seçilenlere 
mazbatalarının verilmemesi kararından sonra  
İstanbul’da Ekrem İmamoğlu’nun kazandığının 
netleşmesine rağmen İstanbul B.B.Başkanlığı Seçiminin 
iptal edilmesi  açıkça seçmen iradesini yok etmektedir.  
Bunun adı Hukuk Cinayetir.

Cumhuriyet ve Evrensel  Demokrasi değerlerine  inanan 
meslek örgütleri olarak  “halk iradesini “  gasp eden  
Yüksek Seçim Kurulu’nu ve arkasındaki siyasi karanlık 
gücü kınıyoruz. Tek adam ve tek parti rejiminin bu ülkeye 
verebileceği hiçbir şey kalmamıştır.

Seçimle gelenlerin seçimle gitmesi gerektiğini bir kez 
daha vurguluyor;  Ülkemizin, halkımızın ve mesleğimizin 
geleceği için Cumhuriyet değerlerine ve anayasal 
demokrasiye sahip çıkmaya devam edeceğimizi bir kez 
daha kamuoyuna duyuruyoruz.
Saygılarımla,

Yılmaz EREN
TMMOB Edirne İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri

TMMOB Muğla İl Koordinasyon Kurulu, Muğla 
Barosu, Muğla Tabip Odası, DİSK Muğla Birimi ve 
KESK Muğla Birimi 8 Mayıs 2019 tarihinde bir araya 
gelerek ortak basın açıklamalarıyla Yüksek Seçim 
Kurulu’nun İstanbul seçimlerini yenileme kararını 
kınadılar.

Ortak açıklama Muğla İl Koordinasyon Kurulu 
Sekreteri Görkem Acar tarafından okundu. Açıklama 
şöyle:

YÜKSEK SEÇİM KURULU’NUN HUKUK 
DIŞI KARARINI KINIYORUZ TÜM 
HALKIMIZI DEMOKRASİYE DAHA 
GÜÇLÜ BİÇİMDE SAHİP ÇIKMAYA 

ÇAĞIRIYORUZ!

31 Mart 2019 tarihinde gerçekleştirilen İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı Seçimleri, 6 
Mayıs 2019 tarihinde Yüksek Seçim Kurulu 
tarafından iptal edilmiştir. Yüksek Seçim 
Kurulu adına seçimleri yürütmekle görevli 
ilçe seçim kurulları tarafından oluşturulan 
sandık kurulları gerekçe gösterilerek verilen 
iptal kararı, sandığa yansıyan halk iradesinin 
gasp edilmesidir.

Bu, sadece İstanbul’un seçilmiş Büyükşehir 
Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na ve ona oy 
verenlere değil, İstanbul’a ve hatta 82 milyon yurttaşa 
karşı büyük bir saygısızlık ve haksızlıktır.

Yüksek Seçim Kurulu, kararlarını hukuk kurallarına ve 
içtihatlarına göre değil; siyasal iktidarın talimatlarına 
göre vererek tarihe geçmiştir. Rantın ve akıtılan 
kaynakların kesilerek; ekmeğin, ulaşımın, suyun 
fiyatının düşürülmesinden rahatsız olan çıkar 

MUĞLA EMEK VE DEMOKRASİ BİLEŞENLERİ: 
YÜKSEK SEÇİM KURULU’NUN HUKUK DIŞI KARARINI 

KINIYORUZ
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gruplarının baskısıyla, hukuk ve demokrasi ayaklar 
altına alınmıştır.

Aynı seçimde, aynı sandık kurullarıyla, aynı zarftan 
çıkan üç oyun geçerli; sadece iktidar partisinin 
kaybettiği İstanbul Büyükşehir belediye başkanının 
seçilmesi için kullanılan oyların geçersiz olduğuna dair 
karar verenler, “partiye göre hukuk, parti için hukuk” 
anlayışının egemenliğini ilan etmişlerdir. 

Seçimlerden bu yana yaşadığımız süreçte pek çok şey 
çok daha net ortaya çıkmıştır: Yıllardır sandığı dilinden 
düşürmeyenlerin, seçmen iradesine tahammül 
edemediği net biçimde açığa çıkmıştır. Siyasal iktidarın 
devletin tüm imkanlarını kullanarak seçimleri ve 
seçmenleri zan altında bırakacak denli demokrasiden 
uzaklaştığı apaçık ortadadır. Kaynakları tehlikeye 
düşen yandaş medyanın iftira ve yalanlarının sınırı 

olmadığı net biçimde açığa çıkmıştır. Bütün bunlar 
halkın hafızasından asla silinmeyecektir.

İktidara geldikleri günden bu yana, başta yasama ve 
yargı olmak üzere demokratik siyasal rejimin tüm 
temel direklerini ortadan kaldıranların, gelinen süreçte 
yıkamadıkları  yegane şey, halkın umudu ve direnci 
olmuştur. Yaşanan onca hukuksuzluğa rağmen halkın 
demokrasiye sahip çıkma kararlılığı, demokrasimizin 
ve ülkemizin geleceğinin en büyük teminatıdır.

Bizler tüm hukuksuzluğa ve adaletsizliklere rağmen, 
demokrasiye inanmaya, demokrasi yolunda mücadele 
etmeye devam edeceğiz. Bu ülke halkından ve mücadele 
geleneğinden umudumuzu asla kesmeyeceğiz.

Demokrasiye her zamankinden daha güçlü biçimde 
sahip çıkacağız! 

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), İstanbul Büyükşehir 
Belediye Başkanlığı seçimini 7’ye karşı 4 oyla alınan 
haksız bir kararla iptal etmiştir. Bu kararın, hukuki değil,  
baskıyla verilmiş siyasi bir karar olduğu açıkça ortadadır. 
İptal kararı, İstanbul’u ve giderek tüm ülkeyi büyük bir 
kaosa sürüklemektedir.

Hukuki olarak, Sandık kurulu teşkiline ilişkin itirazlar 
298 sayılı kanunun 130. Maddesine göre olağanüstü 
itiraza konu olamaz. Sandık kurulları oluşumu,  2 Mart 
2019 itibariyle kesinleşmiş bir seçim işlemidir. Ayrıca, 
YSK’nın daha önce verdiği bir kararda başvuruyu “139 
sayılı Genelgenin 13’üncü maddesine göre, sandık 
kurullarına yapılacak itirazlar için son günü 2 Mart 
2019 tarihine kadar yapılması gerektiği” gerekçesiyle 
reddetmiştir. O halde, İstanbul Büyükşehir Belediye 
Başkanlığı seçiminin iptali açıkça görülmektedir ki 
YSK’nın önceki kararlarına, hukuka ve kanunlara aykırı 
olarak verilmiş bir karardır.

Aynı kurullarla, aynı yöntemlerle yapılan önceki seçimleri 
meşru kabul edip, İstanbul seçimlerini meşru kabul 
etmemek hiçbir hukuk düzenine ve mantığa sığmaz. Bu 
takdirde 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin de 
geçerliliği yoktur.

31 Mart seçimleri sonrasında, KHK’li oldukları gerekçesiyle 
bazı seçilmiş belediye başkanlarına mazbata verilmemesi 
YSK’nın güvenilir bir kurum olmadığını bize önceden 
kanıtlamıştır.
İstanbul seçiminin iptali kararı ise ülkede aslında YSK diye 
bir kurumun olmadığını, kararları siyasilerin verdiğini 
açıkça göstermiştir.
Saray İttifakı, YSK’yı baskı altına alarak sandığa açıkça 
darbe yapmıştır. 
İstanbul seçiminin iptali, ne sadece CHP’nin ne de seçilmiş 
başkanı Ekrem İmamoğlu’nun sorunudur. Bu sorun, 
bütün İstanbul ve Türkiye halkının demokrasi sorunudur. 

ANTALYA EMEK VE DEMOKRASİ GÜÇLERİ: YÜKSEK 
SEÇİM KURULU’NUN HUKUK DIŞI KARARINI 

KINIYORUZ
TMMOB Antalya İl Koordinasyon Kurulu, Antalya Barosu, Antalya Tabip Odası, DİSK Antalya Birimi ve KESK 
Antalya Birimi 9 Mayıs 2019 tarihinde bir araya gelerek ortak basın açıklamalarıyla Yüksek Seçim Kurulu’nun 
İstanbul seçimlerini yenileme kararını kınadılar.
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Dolayısıyla İstanbullular sadece kentlerinin değil, 
Türkiye’nin kaderini de belirleyecek önümüzdeki süreçte 
seçimlerini hiç zorlanmadan yapacaklardır.
Bu kaos sürecinden çıkış ancak demokrasiyle mümkündür. 

Ülkemizde demokrasiyi yeniden kuracak olanlar, saray 
ittifakı değil, bizleriz. İşçiler, emekçiler, beyaz yakalılar, 
kısaca halkın örgütlü demokrasi mücadelesi bize çıkış 
yolunu gösterecektir.

ADANA EMEK VE DEMOKRASİ BİLEŞENLERİ: 
DEMOKRASİLERDE HALKIN İRADESİNE SAYGI 

DUYMAYANLARA YER YOK
TMMOB Adana İl Koordinasyon Kurulu, Adana 
Barosu, Adana Tabip Odası, DİSK Adana Birimi ve 
KESK Adana Birimi 8 Mayıs 2019 tarihinde Atatürk 
Parkı’nda bir araya gelerek YSK’nın 31 Mart 2019 
tarihinde yapılan İstanbul Büyükşehir Belediye 
Başkanlığı seçimlerini iptal etmesiyle ilgili ortak bir 
basın açıklaması yaptılar.
Açıklama TMMOB Adana İKK Sekreteri Erol 
Salman tarafından okundu. Açıklama şöyle:
DEMOKRASİLERDE HALKIN İRADESİNE SAYGI 

DUYMAYANLARA YER YOK
Türkiye demokrasiye  tarihine halkın iradesinin gasp 
edildiği yeni bir tarih daha eklenmiştir. KHK lı Belediye 
başkanlarının ve meclis üyelerinin hukuksuzca 
ihraç edilmesi gerekçe gösterilerek seçilmiş belediye 
başkanlarına mazbata verilmemesi utancına YSK’nın 
İstanbul kararı eklenmiştir. 6 Mayıs 2019 tarihli YSK 
kararıyla ülkemizde demokrasiden geriye kalan son 
haklardan birine, seçme ve seçilme hakkına da el 
uzatılmıştır.
YSK, hukuka ve kendi içtihatlarına göre değil 
talimatlara göre karar vererek tarihe geçmiştir. Rantın 
ve akıtılan kaynakların kesilerek ekmeğin, ulaşımın, 
suyun fiyatının düşürülmesinden rahatsız olan çıkar 
gruplarının baskısıyla hukuk ve demokrasi ayaklar 
altına alınmıştır.
Üyelerinin görev süreleri Anayasa’ya aykırı biçimde 
uzatılan YSK’nın, İstanbul Büyükşehir Belediye 
Başkanlığı seçimini iptal kararı gayrimeşrudur.
Tüm devlet olanaklarını kullanmalarına rağmen 
seçimlerde oyların çalındığı, sahte seçmen/
kısıtlı seçmenlerin oy kullandığı iddialarını 
temellendiremeyenlerin imdadına YSK yetişmiştir. 
YSK, kendi belirlediği sandık kurullarının kanunsuz 
olduğunu iddia ederek halkın iradesine karşı büyük bir 
saygısızlık yapmıştır.
Bu, sadece İstanbul’un seçilmiş Büyükşehir Belediye 
Başkanı Ekrem İmamoğlu’na ve ona oy verenlere yönelik 
bir saygısızlık değildir. Bu aynı zamanda İstanbul’a ve 

hatta 82 milyon yurttaşa karşı bir saygısızlıktır.
Aynı seçimde, aynı sandık kurullarıyla, aynı zarftan 
çıkan üç oyun geçerli, sadece iktidar partisinin 
kaybettiği oyların geçersiz olduğuna dair karar verenler, 
“partiye göre hukuk, parti için hukuk” anlayışının 
egemenliğini ilan etmişlerdir.
YSK halkın iradesine ipotek koymak için, kendi 
sorumluluğundaki uygulamaların kanunsuz olduğunu 
gerekçe göstermiştir. Bu açıdan mevcut YSK kendi 
meşruiyetini ortadan kaldırmıştır ve AKP-MHP 
ittifakının noteri haline dönüşmüştür.
YSK bu kararıyla, sandık kurullarının benzer biçimde 
teşekkül ettiği 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı 
seçimlerinde de “tam kanunsuzluk” hali doğurmuştur.
Halkın seçme ve seçilme hakkını cebren ve hile ile 
ortadan kaldıracak kadar hukuktan uzaklaşanların 
demokrasilerde yeri olmayacağı, halka hesap vermesi 
gerektiği açıktır.
Bu ülkede demokrasiyi yeniden kuracak olan ise 
işçilerin, emekçilerin, halkın birleşik ve örgütlü 
mücadelesi olacaktır.
Bizler tüm hukuksuzluğa ve adaletsizliklere rağmen 
demokrasiye inanmaya, demokrasi yolunda mücadele 
etmeye devam edeceğiz. Bu ülke halkından ve mücadele 
geleneğinden umudumuzu asla asla kesmeyeceğiz. 
Demokrasiye her zamankinden daha güçlü biçimde 
birlik ve beraberlik içinde sahip çıkacağız!
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Yüksek Seçim Kurulu’nun, İstanbul seçiminin iptaline 
ilişkin kararına karşı bir araya gelen, Meslek Odaları 
ve Sendikaların İstanbul bileşenleri, 23 Mayıs 2019 
Perşembe günü İstanbul Barosu’nda bir basın toplantısı 
gerçekleştirildi.

YSK’nin 6 Mayıs tarihinde aldığı iptal kararının siyasal 
iktidarın baskısıyla alınmış bir karar olduğunun 
vurgulandığı basın toplantısında; İstanbul Barosu 
Başkanı Mehmet Durakoğlu, TMMOB İstanbul İl 
Koordinasyon Kurulu Sekreteri Cevahir Efe Akçelik, 
Kesk İstanbul Şubeler Platformu Eş Sözcüsü Ayfer 
Koçak, Disk Yönetim Kurulu Üyesi Kamber Saygılı, 
İstanbul Kadın Kuruluşları Koordinatörü Nazan 
Moroğlu, İstanbul Tabip Odası Sekreteri Osman 
Öztürk, İstanbul Eczacılar Odası Başkanı Cenap 
Sarıoğlu, İstanbul Dişhekimleri Odası Başkanı Turhan 
Atalay,  İstanbul Veteriner Hekimler Odası Başkanı 
Murat Aslan ve Muhasebe Yap Platformu adına Hamdi 
Balcı yer aldı.

Karar Siyasal İktidarın Baskısıyla Alınmıştır

Grup adına İstanbul Barosu Başkanı Mehmet 
Durakoğlu’nun okuduğu basın açıklamasında, YSK’nin 
gerekçeli kararının hukuksal dayanakları olmadığı 
vurgulanırken, “Bu karar, hukukun evrensel kabule 
ulaştırılmış temel ilkelerinden, Anayasadan, kanundan 
ve bizzat YSK’nın kendi içtihatlarından temellenmek 
yerine, siyasal iktidarın baskılarıyla alınmıştır.” ifadeleri 
yer aldı.

Adalet, Demokrasi ve Vicdan Adına Kaygılıyız

Durakoğlu, yaşanan sürecin yurttaşların adalete dair 
güven ve inançlarında ciddi kayıplara neden olduğunu 
vurgulayarak, “Yargının bağımsız ve tarafsız olması 
gerekirken, giderek siyaset stratejilerinin taktik alanı 
olarak kullanılması, sadece yargıda değil, yurttaşların 
adalete dair güven ve inançlarında da ciddi kayıplara 
neden olmaktadır. Meslek Odaları, Sendikalar 
ve Kuruluşlar olarak Hukuksuzluğun yargı eliyle 
meşrulaştırıldığı bir geçmişle mücadele ederken, bu 
anlayışın ve uygulamaların geleceğe de taşınmasına 
seyirci kalmayacağız.” dedi.

Demokrasi Mücadelemizi Geleceğe Taşımakta 
Kararlıyız

23 Haziran seçimlerinin sadece bir belediye başkanlığı 
seçiminin ötesinde anlamlar taşıdığı tespitiyle Meslek 
Odaları, Sendikalar ve Kuruluşlar olarak .demokrasi 
için dayanışma kararı alındığının ifade edildiği basın 
toplantısı, “Toplum kesimlerinin ayrıştırılmadan, 
ötekileştirilmeden sevgi ile bütünleşmesini sağlayacak 
bir dayanışmadan söz ediyoruz. Bu mücadelemizi 
geleceğe taşımak ve birliktelik sağlamak konusunda 
kararlıyız. Vicdan, adalet ve demokrasi ekseninde 
buluşmanın, sadece bu değerleri korumakla 
kalmayacağını, bizi çağdaş ve özgür dünyaya taşıyacak 
temel birliktelik olacağını biliyoruz.” ifadeleriyle sona 
erdi.

MESLEK ODALARI VE SENDİKALARIN İSTANBUL 
BİLEŞENLERİNDEN “DEMOKRASİ İÇİN DAYANIŞMA” 

KARARI
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İstanbul’da yaşayan yurttaşlar olarak 23 Haziran 2019, 
bu Pazar günü bir kez daha sandığa gideceğiz.

Aslında, daha iki ay bile olmadı, 31 Mart günü de sandığa 
gitmiş, oylarımızı kullanmıştık. Ne var ki, aynı zarfa 
koyduğumuz dört oydan üçünü geçerli, birini geçersiz 
kabul eden Yüksek Seçim Kurulu (YSK) “gerekçesiz bir 
gerekçe”yle İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı 
seçiminin yenilenmesine karar verdi.

Bugün artık 23 Haziran’da yapılacak seçim sadece bir 
belediye başkanı seçimi olmaktan çıkmış, “Adalet, 
Demokrasi ve Vicdan” kavramlarını içeren bir seçime 
dönüşmüştür.

Demokratik rejimlerde oy kullanmak ve yöneticileri 
seçmek her vatandaşın hem hakkı hem de bir yurttaşlık 
görevidir. Zaten seçimlerde belli bir yüzdenin oy verme 
zorunluluğu olmadığı için, oy kullanmamak gibi bir 
tutum anlamlı olmamaktadır. 18 milyonluk bir şehirde 
oy vermenin minimal etkisi olacak düşüncesinin karşıtı 
olarak tek bir oy bile pozitif bir katkıdır ve önemlidir.

Bu Pazar günü İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanını 
bir kez daha seçmenin yanı sıra bütün demokrasilerin 
temeli olan oy verme, seçme ve yöneticilerimizi 
belirleme hakkımız için oy kullanacağız. Ülke tarihinin 
demokrasimiz adına en karanlık dönemlerinden birini 
yaşadığımız bugünlerde sandığa gidip oy kullanarak 
aynı zamanda ülkemize, geleceğimize, gelecek güzel 
günlere olan inancımıza sahip çıkacağız ve 31 Mart’ta 

ortaya koyduğumuz seçmen irademizi YSK marifetiyle 
haksız, hukuksuz bir şekilde gasp edilmesine karşı 
gereken cevabı vermiş olacağız.

Bizler, İstanbul Meslek Odaları Koordinasyonunu 
oluşturan avukatlar, mimar-mühendis-şehir plancıları, 
doktorlar, eczacılar, diş hekimleri, veteriner hekimler ve 
serbest muhasebeci mali müşavirlerin meslek örgütleri 
olarak sesleniyoruz:

31 Mart seçimlerinde oy kullan(a)mayanlar da dahil 
olmak üzere bütün üyelerimizi, bütün meslektaşlarımızı 
eşleri, dostları, arkadaşları, komşularıyla birlikte 
23 Haziran günü sandığa giderek oy kullanmaya 
ve sandıklar açıldığında oylarına sahip çıkmaya 
çağırıyoruz.

Gelin, el ele verelim; 24 Haziran Pazartesi gününü 
kentimiz için, ülkemiz için, geleceğimiz için bir büyük 
şenlik gününe dönüştürelim.

Saygılarımızla.

İSTANBUL MESLEK ODALARI KOORDİNASYONU

TÜRK MİMAR MÜHENDİS ODALARI BİRLİĞİ 
İSTANBUL İL KOORDİNASYON KURULU/
İSTANBUL BAROSU/ İSTANBUL TABİP 
ODASI/İSTANBUL ECZACI ODASI/İSTANBUL 
DİŞHEKİMLERİ ODASI/İSTANBUL VETERİNER 
HEKİMLER ODASI/GELECEĞİMİZ İÇİN 
MUHASEBE YAP PLATFORMU

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, 31 
Mart’ta gerçekleştirilen Büyükşehir Belediye Başkanlığı 
seçimlerinin hukuk dışı gerekçelerle iptal edilmesiyle 
23 Haziran Pazar günü yeniden gerçekleşecek seçimde 
tüm üyelerimizi sandık başına çağırarak demokrasiye 
sahip çıkmaya çağırdı.

23 Haziran’da Oy Kullanalım, Sandıklara ve 
Demokrasiye Sahip Çıkalım!

İMOK: KENTİMİZ İÇİN, ÜLKEMİZ İÇİN, 
GELECEĞİMİZ İÇİN!

Aralarında TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu’nun da bulunduğu İstanbul Meslek Odaları Koordinasyonu 
19 Haziran 2019 tarihinde bir basın açıklaması yaparak 23 Haziran’da yapılacak seçimde kamuoyunu sandığa 
ve oylarını korumaya davet etti.

Değerli Üyelerimiz,
16 Milyonu aşkın yurttaşımızın yaşadığı İstanbul’da 31 
Mart’ta gerçekleştirilen Büyükşehir Belediye Başkanlığı 
seçimlerinin hukuk dışı gerekçelerle iptal edilmesi 
nedeniyle 23 Haziran Pazar günü yeniden sandık 
başına gidilecek.

31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde ve sonrasında 
yaşananlar, demokrasi tarihimize kara bir leke olarak 
geçmiştir.

23 HAZİRAN’DA OY KULLANALIM, SANDIKLARA VE 
DEMOKRASİYE SAHİP ÇIKALIM!



21

birlik haberleri
MAYIS-HAZİRAN 2019 SAYI: 186

açıklamalar

Seçim hukukunun ülkenin doğusunda farklı batısında 
farklı, iktidar partisi  için farklı muhalefet partileri için 
farklı uygulandığı,  Yüksek Seçim Kurulunun kendi 
eski kararlarıyla dahi çelişkili kararlar aldığı, seçmen 
iradesinin gasp edildiği,  hukukun açıkça çiğnendiği 
bu seçim süreci  yurttaşlarımızın seçimlere ve seçim 
kurullarına güvenini derinden sarsmıştır.

Seçme / seçilme hakkı ve seçim süreçlerinin demokratik 
bir şekilde işletilmesi yurttaşların siyasete katılımının 
en temel unsurudur. Cumhuriyetimizin bu en önemli 
kazanımının elimizden alınması demokrasiye vurulan 
en büyük darbedir.

Bu açıdan 23 Haziran seçimleri sadece bir oylama değil, 
demokrasiye ve cumhuriyete sahip çıkma sorumluluğu 
haline dönüşmüştür.

Demokrasinin büyük bir yara aldığı bu süreçte tüm 
üyelerimizi ve halkımızı demokrasiye ve hukuka sahip 
çıkmaya çağırıyoruz.

23 Haziran’da oy kullanalım, sandıklara ve demokrasiye 
sahip çıkalım!

Emin Koramaz
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

Gezi Davası, 24-25 Haziran tarihlerinde Silivri’de 
görülecek. Ülkemizin başına gelmiş en güzel şeylerden 
birisi olan Gezi Direnişini kriminalize etme amacıyla 
kurgulanmış olan bu dava, yargı kurumlarının 
siyasallaşmasının en somut göstergelerinden birisidir.

Mahkeme tarafından kabul edilen iddianamede 
aralarında üyelerimizin de olduğu 16 kişi hakkında 
ağırlaştırılmış müebbet istenmektedir. Bilinmeli ki, 
bu arkadaşlarımız bizim onurumuzdur, tıpkı Gezi 
Direnişinin bu ülkenin onuru olduğu gibi!

28 Mayıs 2013’te Gezi Parkı’nın ağaçlarına nasıl 
sarılıp sahip çıktıysak, 24-25 Haziran’da Silivri’de 
görülecek davada yargılanan arkadaşlarımıza da öyle 
sarılıp sahip çıkacağız!

Deli saçması iddianame ve davalarla Gezi Direnişinin 
kirletilmesine asla izin vermeyeceğiz.

Gezi Direnişi dönemiyle ilgili yargılanması 
gereken birileri varsa onlar, sabaha karşı çadırları 
ateşe verenlerdir; insanların üzerine on binlerce 
gaz bombasını atarak arkadaşlarımızı sakat 
bırakanlardır; Abdocan’ı, Mehmet’i, Ethem’i, Ali 
İsmail’i, Berkin’i aramızdan alanlardır.

Herkesi 24-25 Haziran’da Silivri’de görülecek olan 
Gezi Davasına katılmaya ve ülkemizin onuruna 
sahip çıkmaya davet ediyoruz.

Emin Koramaz
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

GEZİ DİRENİŞİ ÜLKEMİZİN ONURUDUR, 
YARGILANAMAZ

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz 21 Haziran 2019 tarihinde yaptığı basın açıklamasıyla kamuoyunu 
24-25 Haziran’da Silivri’de görülecek Gezi Davasına katılmaya ve ülkemizin onuruna sahip çıkmaya davet etti.
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TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz 23 
Haziran 2019 tarihinde BirGün gazetesine bir söyleşi 
vererek 24-25 Haziran’da görülecek Gezi Davasına 
ilişkin TMMOB görüşünü kamuoyu ile paylaştı.

Üzerinden altı yılı aşkın zaman geçmesine rağmen Gezi 
Direnişi siyasi iktidarın en önemli gündemi olmaya 
devam ediyor.

Altı yıldır İktidarın tüm olanaklarını kullanarak, yalan 
ve iftiranın tüm sınırlarını zorlayarak Gezi Direnişini 
kötülemeye çalıştılar. Şimdi de Gezi Direnişçilerini 

yargılıyorlar. Hem de 2014 yılında, şimdi FETÖ firarisi 
bir savcı tarafından hazırlanan ve arkadaşlarımızın 
yargılanıp beraat ettiği bir iddianamenin neredeyse 
tıpatıp aynısı bir iddianame ile. Daha 3 yıl önce kendi 
gazetelerinde bylock kayıtlarını delil göstererek “Gezi’yi 
FETÖ Organize etti” diyenler, bugün FETÖ’cülerin 
iddianameleriyle yargılama yapıyorlar.

Aynı iddianame ve delillerle arkadaşlarımızın, 
bugün yeniden yargılanmak istenmesi, hukukun 
temel ilkelerinden biri olan “Aynı suçlamayla iki defa 
yargılanmama” hakkının ve adil yargılanma ilkesinin 
ihlalidir. Dolayısıyla bu yargılama daha başlangıçtan 
hukuki olarak sakattır. Davadan hangi karar çıkarsa 
çıksın, adil ve hukuka uygun olmayacaktır.

Gezi Direnişini ısıtıp ısıtıp önümüze getiren siyasi 
iktidarın hukuka uygunluk ya da adalet gibi bir 
beklentisinin olmadığını hepimiz biliyoruz. AKP’nin 
bu dava ile beklentisi toplumsal muhalefeti baskı 
altında tutmaktır. Bunu da kerameti kendinden 
menkul bir terör tanımlaması ve dış güçler zırvalığı ile 
yapmaktadır. Kendinden olmayan herkesi terörist ilan 
eden, kendisine yönelik tüm eleştiri ve eylemleri terör 
eylemi olarak gören siyasi iktidar, hukuku da bu kirli 
siyasal propagandasının aracı haline getirmiştir.

Gezi Direnişi bu topraklarda ağaca, doğaya ve kamusal 
mekânlara sahip çıkma iradesinin, geleceği kazanma 
mücadelesinin zirvesidir. Gezi Direnişi insanlığın ortak 

TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu 21 Haziran 
2019 tarihinde bir basın açıklaması yaparak 24-25 
Haziran’da Silivri’de görülecek GEZİ davasına çağrıda 
bulundu.

Mimarlar Odamızdan Mücella Yapıcı ve Can Atalay, 
Şehir Plancıları Odamızdan Tayfun Kahraman 

arkadaşlarımızın da aralarında bulunduğu 16 kişi 
hakkında ağırlaştırılmış müebbet istemiyle açılan Gezi 
davasının ilk duruşması 24-25 Haziran’da Silivri’de 
görülüyor.

Savcılık soruşturması devam ederken yaptığımız basın 
açıklamasında “Gezi Parkı’na nasıl sahip çıktıysak, 
davada yargılanan arkadaşlarımıza da öyle sahip 
çıkacağız” demiştik. Bugün hem arkadaşlarımıza 
sahip çıkmak hem de parklarda, meydanlarda 
özgürlük, demokrasi ve insanca yaşam için sokağa 
çıkan milyonların taleplerini savunmak için herkesi 
24-25 Haziran’da Silivri’de görülecek GEZİ davasına 
çağırıyoruz.

TMMOB İSTANBUL İKK: GEZİ’Yİ SAVUNUYORUZ

GEZİ DİRENİŞİ VE YARGILANAN ARKADAŞLARIMIZ 
ONURUMUZDUR
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Gezi Parkı davasının ilk duruşması, İstanbul 30. Ağır 
Ceza Mahkemesi’nce Silivri Ceza İnfaz Kurumları 
Yerleşkesi karşısındaki binada 24 Haziran 2019’da 
görülmeye başlandı.

Gezi eylemleri Mayıs 2013’te Taksim Gezi Parkına 
iş makinelerinin girmesiyle başladı. Gezi Parkına 
yapılması planlanan Topçu Kışlasını protesto 
eylemleri kısa bir sürede Türkiye’nin pek çok yerine 
yayıldı. Ağaçları korumakla başlayıp yaşam biçimini 
savunmaya dönüşen eylemlerde sekiz kişi hayatını 
kaybederken 10 bine yakın insan da yaralandı.

değerlerine, haklara ve özgürlüklere, dayanışmaya 
sahip çıkmanın hikâyesidir. Gezi direnişi toplumun 
her kesiminden insanın bir arada yaşamasının, 
paylaşmasının ve dayanışmasının en güzel örneğidir. 
Gezi direnişi katılımcılığın, yaratıcılığın ve doğrudan 
demokrasinin ifadesidir. Siyasi iktidarı asıl korkutan 
da zaten Gezi’de kolektif olarak ortaya çıkardığımız bu 
değerlerdir.

Arkadaşlarımız yargılanırken, aslında bu değerler 
yargılanmak istenmektedir.

Bizler mühendisler, mimarlar ve şehir plancıları Gezi 
Parkı’ndan başlayarak ülkenin dört bir tarafına dalga 
dalga yayılan büyük Haziran Direnişi’nin bir parçası 
olmaktan onur duyuyoruz. Bu iktidarın alametifarikası 
olmuş siyaset güdümlü davalarla, deli saçması iftiralarla 
kirletilmesine asla izin vermeyeceğiz.

Eğer bir Gezi Davası görülecekse, asıl yargılanması 
gerekenler, sabaha karşı çadırları ateşe verenler, 
insanların üzerine on binlerce gaz bombasını atanlar, 
yüzlerce insanı sakat bırakanlar, ömrünün baharında 
7 gencimizi aramızdan alanlardır. “Polise emri ben 
verdim” diyenlerdir.

Bu isimler yargılanıncaya kadar, yitirdiğimiz 
kardeşlerimizin katilleri cezalarını alıncaya kadar 
mücadele edeceğiz.

28 Mayıs 2013’te Gezi Parkı’nın ağaçlarına nasıl sarılıp 
sahip çıktıysak, 24-25 Haziran’da Silivri’de görülecek 
davada da yargılanan arkadaşlarımıza da öyle sarılıp 
sahip çıkacağız!

Herkesi 24-25 Haziran’da Silivri’de görülecek olan 
Gezi Davasına katılmaya ve ülkemizin onuruna sahip 
çıkmaya davet ediyoruz.

Aradan geçen altı yılın 
sonunda 657 sayfalık 
bir Gezi İddianamesi 
yazıldı. 16 kişinin 
“Hükümeti Devirmeye 
Teşebbüs” suçuyla 
yargılandığı davanın 
ilk duruşması 24 
Haziran’da görülmeye 
başlandı.

Birçok gözlemciye göre, 
Silivri yerleşkesinde 
‘şimdiye kadar 
görülmüş en kalabalık 
duruşmaya’ sahne 
olan davaya, sanık 

yakınları, milletvekilleri, siyasi parti üyeleri, 
yabancı konsolosluk temsilcileri, yerli ve yabancı 
basın mensuplarının yanı sıra TMMOB Yönetim 
Kurulu Başkanı Emin Koramaz, II. Başkanı Selçuk 
Uluata, Yönetim Kurulu üyesi Ayşegül Oruçkaptan, 
TMMOB İstanbul İKK Sekreteri Cevahir Efe 
Akçelik, TMMOB İstanbul İKK bileşenleri ve çok 
sayıda Oda yöneticisi katıldı.

TMMOB’nin basın açıklamasıyla çağrısında 
bulunduğu davanın ikinci duruşması 25 Haziran 
günü görülmeye devam ediyor.

GEZİ DİRENİŞİNDEN 6 YIL SONRA AÇILAN DAVA 
BAŞLADI
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İnşaatı devam eden Akkuyu Nükleer Santralının 
temelinde tespit edilen beton çatlaklarına ilişkin 
haberler, nükleer santrallerin risklerine ilişkin uyarı ve 
kaygılarımızda ne kadar haklı olduğumuzu bir kez daha 
göstermiştir.

Santral temel yapısının bazı bölümlerinde oluşan 
çatlakların projeyi denetlemekle yükümlü olan Türkiye 
Atom Enerjisi Kurumu’nun (TAEK) yetkililerince tespit 
edildiği basına yansımıştır. Haberde, çatlak oluşan 
bölümlerin kırılarak yeniden beton dökülmek sureti 
ile onarıldığı ancak aynı yerlerde yeniden çatlakların 
oluştuğu ifade edilmektedir. Haberde ayrıca, oluşan 
yeni çatlakların da aynı yöntemle onarılarak temelin 
tamamlandığı ve 80 metre yüksekliğindeki üst yapı için 
hazır hale getirildiği de belirtilmektedir.

Akkuyu Nükleer A.Ş. tarafından 8 Mayıs 2019 tarihinde 
yapılan ciddiyetten uzak kısa açıklamada zeminde 
çatlakların oluştuğu dolaylı olarak kabul edilmektedir. 
Açıklamada, zeminde oluşan çatlak reddedilmeyerek 
kullanılan betonun ağırlık altında yayılıp sıkışma 
özelliğine sahip olan özel bir tür olduğu ifade 
edilmektedir.

Akkuyu Nükleer Santralinin yer seçimi 1970’li yılların 
başında yapılmıştır. Bu alanın seçildiği günden beri 
Akkuyu Santralinin seçilen bu alanda yapılmasının 
jeolojik olarak uygun olmadığı Birliğimiz ve ilgili 
odalarımız tarafından defalarca dile getirilmiştir. 
Projeye ilişkin hazırladığımız raporlarda, inşaat alanının 
Akdeniz fay hatlarına çok yakın olduğunun ve bu 
alanda bir nükleer santral yapılmasının hiçbir biçimde 
uygun olmadığının altı özel olarak çizilmiştir. Ancak 
bu uyarılar dikkate alınmamış ve yeni incelemeler 
yapılmaksızın, yarım asır önce seçilen alanda inşaat 
çalışmalarına başlanmıştır.

Uluslararası nükleer santral yapım kurallarına göre 
nükleer santral yapım denetimlerinin yetkin bağımsız 
kuruluşlar tarafından yapılması gerekirken , ülkemizde 
bu görev bir devlet kuruluşu olan TAEK tarafından 
yapılmaktadır. Çok kısa bir süre önce de TAEK 
personelinin bir kısmı yeni kurulan Nükleer Denetleme 
Kurulu(NDK) isimli kuruluşa devredilerek Akkuyu 
Nükleer Santralının yapım işlerini denetleme görevi bu 
kuruluşa verilmiştir.

Akkuyu NGS , Türkiye ile Rosatom isimli Rus şirketi 
arasında yapılan bir anlaşmanın Milletlerarası 
bir anlaşma haline getirilerek yasalaşması sonucu 
yapılmakta olan bir tesistir. Anlaşmanın bir tarafı 
Devlettir. Devlet ise anlaşmanın giriş bölümünde 
ve içerisinde belirtildiği üzere bu nükleer santralın 
yapılmasını talep eden ve destekleyen taraftır. Yani 
bağımsız bir kuruluş değil anlaşmanın talep eden 
tarafıdır. Dolayısıyla Nükleer Santralın bugüne kadarki 
yapım sürecinin TAEK tarafından yapılması uluslararası 
kurallara aykırıdır. Bu aykırılığın üstesinden gelebilmek 
için hükümet tarafından bağımsız(!) bir yapı olarak 
kurulan Nükleer Denetleme Kurulu, henüz denetim 
işlerini yerine getirebilecek kadroya sahip değildir. Bu 
yapısıyla, Kurulun bu ne derece bağımsız olabileceği 
kadar, bu görevi ne derece yerine getirebileceği de 
belirsizdir.

Nitekim temel yapısında meydana gelen çatlakların 
iki kere tekrarlamasına rağmen, kısa sürede üst yapıya 
uygun hale getirildiğinin belirtilmesi de, çatlaklar 
konusunda gerekli analiz ve araştırmaların yapılıp 
yapılmadığı sorularını akla getirmektedir.

TMMOB olarak, Akkuyu NGS’nin yapımı için 
hazırlanan ÇED raporunu ayrıntılı olarak incelemiş ve 
yanlışlarla dolu ÇED raporunun kabul edilmemesini 
talep etmiştik. Uyarılarımızı dikkate almayan Bakanlık, 
projeye ÇED Olumlu kararı vermişti. Bakanlığın bu 
kararına karşı, “saha çalışmalarının yeterli olmadığı” ve 
“deprem konusunun göz önünde tutulmadığı” gibi temel 
itiraz noktaları ekseninde açtığımız dava süreci devam 
etmektedir.

Bugün gelinen noktada TMMOB olarak uyarılarımızın 
dikkate alınmamış olmasının yaratabileceği vahim 
sonuçların belirtileri ortaya çıkmaya başlamıştır.

İnşaat daha fazla ilerlemeden Akkuyu Nükleer Santralı 
için yapılan tüm çalışmalar durdurulmalıdır. Nükleer 
sevdası felakete dönüşmeden proje derhal iptal 
edilmelidir.

EMİN KORAMAZ
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

NÜKLEER SEVDASI FELAKETE DÖNÜŞMEDEN 
PROJELER İPTAL EDİLSİN!

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz Akkuyu Nükleer Santralı inşaatında reaktörün oturacağı 
temelde çatlaklar oluştuğu ve bu bölümlerin yeniden yapıldığına ilişkin haberler üzerine 9 Mayıs 2019 tarihinde 
bir basın açıklaması yaparak TMMOB’nin uyarılarının dikkate alınmamış olmasının yaratabileceği vahim 
sonuçları hatırlattı.
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İŞÇİLER MEZARDA, SORUMLULAR DIŞARIDA
ADALET İSTİYORUZ!

Bundan tam 5 yıl önce, 2014 yılı Mayıs ayında Soma’da 
301 maden işçisini yitirmiştik. Bu süre zarfında 
acılarımızın hafiflemesi bir yana, yaraları daha da 
kanatan gelişmeler yaşandı.

Bilindiği gibi, madenin patronu Can Gürkan 
ölümünden sorumlu olduğu her işçi için yaklaşık 5 gün 
hapis yatmasının ardından geçtiğimiz aytahliye oldu. 
Böylece 301 maden işçisi arkadaşımızın ardından adalet 
de göçük altında kaldı.

İşçinin emeğinin olduğu kadar yaşamının da ucuz 
olduğu bu düzende, insanlık bir kez daha göçük altında 
kalmış oldu.

Bu göçük ülkeyi yönetenlerin eseri olan hukuki bir 
göçüktür, politik bir göçüktür, ekonomik bir göçüktür, 
ahlaki bir göçüktür.

Ülkemizde hukukun çöküşü Soma davasıyla bir kez 
daha gözler önüne serilmiştir. Davayı Soma’dan kaçıran, 
katliamda sorumluluğu bulunanları yargılama konusu 
yapmayan, maden patronu ve yöneticilerini “olası kasıt” 
üzerinden değil; “bilinçli taksir” ile “cezalandırarak” 
adeta ödüllendiren yargı sistemi, bir işçi için 5 gün hapis 
yatmayı yeterli görmüş; ülkemizde “hukuk”un geldiği 
noktayı bir kez daha gözler önüne sermiştir.

Başından beri madenlerde gerekli denetimi 
yapmayanlar, Soma’daki öldüren çalışma düzenine izin 
verenler, güvencesiz ve taşeron çalıştırma biçimlerini 
egemen hale getirenler, sendikalaşmanın önüne engeller 
koyanlar hiçbir biçimde hesap vermemiştir. Aksine bu 
boyuttaki katliamların “fıtrat” olduğunu ifade ederek, 
katliamın politik savunusuna devletin tepesinin 
imzasını atmışlardır.

Bu düzen, daha fazla kar için daha fazla kan dökülmesini 
meşru gören bir düzendir. Soma katliamının ardından 
“Artık hiçbir şey eksisi gibi olmayacak” diyenler, 
hiçbir şeyi değiştirmemiş ve her şey eskisi gibi devam 
etmiştir. Soma katliamından bugüne en az 28 Soma 

katliamı kadar daha işçinin yaşamını yitirmesi kaza 
değil, tesadüf değil, hata değil, ülkeyi yönetenlerin 
kasıtlı bir tercihidir. İşçi Sağlığı İş Güvenliği yasasının, 
İş Sağlığı ve Güvenliği olarak değiştirilmesi, iktidar için 
işin ve patronların güvenliğinin işçinin yaşamından 
daha öncelikli olduğunu göstermektedir. Sadece 
kavramlardaki değişimde bile kendi gösteren bu 
zihniyetinin sonucu olarak, Türkiye iş cinayetlerinin en 
fazla olduğu ülkelerden biri olmuştur.

Bugün içinde bulunduğumuz ekonomik göçükten 
çıkış için insanı, emeği, doğayı ve yaşamı değil; kanı, 
gözyaşını, betonu ve yıkımı güvence altına alan bir 
yol tercih edilmektedir. Bu korkunç tercih, 301 işçinin 
ölümüne sebep olan maden patronuna yeniden maden 
işletme hakkı vererek bir kez daha ilan edilmiştir.

Demokrasi isteyenlerin, basın özgürlüğüne sahip 
çıkanların, yaşamı savunanların, barış talep edenlerin, 
iktidarı eleştirenlerin hapishanelere doldurulduğu bir 
ülkede, 301 kişiyigöz göre göre ölüme yollayanların 
serbest olması, dibi görünmeyen derinlikte bir ahlaki 
göçüktür.

Gerekli işçi sağlığı ve iş güvenliği önlemlerini bilerek ve 
isteyerek almamak hata değil, kasıttır.

Yıllık üretim planının neredeyse üç katı üretim yapmak 
için işçileri zorlamak hata değil, kasıttır.

Madenlerdeki taşeron, rodövans, dayıbaşılık gibi 
güvencesiz çalıştırma uygulamalarını yaygınlaştırmak, 
madenleri özelleştirmek, kamu denetiminden çıkarmak 
hata değil, kasıttır.

301 işçi kardeşimiz göz göre göre gelen bir katliam 
sonucu hayatını kaybetmiştir. Karşımızda insan 
hayatına karşı büyük bir tehdit haline gelmiş; hukuki, 
politik, ekonomik ve ahlaki olarak göçmüş bir düzen 
vardır.

Soma katliamını unutmamak unutturmamak hepimizin 
görevidir. Soma’nın hesabını er ya da geç soracağız. Bu 
ülkede çalışırken ölmeyeceğimiz, insanca çalışacağımız, 
insanca yaşayacağımız güzel günleri elbet göreceğiz.

DİSK-KESK-TMMOB-TTB: İŞÇİLER MEZARDA, 
SORUMLULAR DIŞARIDA ADALET İSTİYORUZ!

DİSK, KESK, TMMOB ve TTB, Soma faciasının yıldönümünde yaşamını yitiren maden emekçilerini anmak ve 
iş cinayetlerine dikkat çekmek için 12 Mayıs’ta Soma’da 13 Mayıs 2019 Pazartesi günü ise kent merkezlerinde 
kitlesel basın açıklamaları düzenledi.

Soma faciasının yıldönümü olan 13 Mayıs’ta Ankara, Adana, Samsun, Muğla ve Zonguldak’ta da kitlesel basın 
açıklamaları yapıldı.
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Hukuksuz bir biçimde OHAL Kanun Hükmünde 
Kararnameleriyle kamu görevinden ihraç edilen 
Kamu emekçilerinin, meslektaşlarımızın sorunları 
güncelliğini ve yakıcılığını korumaya devam etmektedir. 
Olağanüstü bir halde sürmekte olan 31 Mart 2019 yerel 
seçimleri süreciyle beraber  ihraç edilenlere yönelik hak 
ihlalleri artarak yeni bir boyuta ulaşmıştır.  

OHAL KHK’leri ile ihraç edilen ve 31 Mart 2019 
seçimlerinde belediye başkanı ya da belediye meclis 
üyesi seçilen adaylara mazbataları verilmeyerek seçilme 
hakları gasp edilmiştir.

KHK ile ihraç edilmiş olmanın temel siyasi hakların ihlal 
edilmesi ve bu çerçevede seçilme hakkının kısıtlanması 
asla kabul edilemez. Anayasaya aykırı bu uygulama 
nedeniyle seçilen, ancak mazbataları verilmeyen 
Diyarbakır ili Kayapınar, Bağlar, Yenişehir İlçeleri, Kars 
ili Dağpınar İlçesi, Van ili Edremit, Çaldıran, Tuşba 
ilçeleri, Erzurum Tekman ilçelerinde Seçilmiş Belediye 
Başkanlığı ve diğer il ve ilçelerdeki Meclis Üyelerinden 
mühendis, mimar ve şehir plancısı meslektaşlarımızın 
mücadelelerinde yanlarında olduğumuzu ifade etmek 
isteriz.  

AKP’nin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimlerini 
yeniletmek üzere sunduğu ilk itirazın içerisinde yer 
alan, KHK ile ihraç edilenlerin seçme haklarının 
olmadığı iddiası her ne kadar kabul görmemiş olsa da 

bu konunun öne sürülerek seçimde şaibe, şüphe olduğu 
iddiasının ortaya atılması demokrasi açısında ibret 
vericidir.

Siyasi iktidar güç kaybettiği, zayıfladığı her anda 
politik veya nesnel ortamı marjinalleştirerek siyasi 
güç devşirmek amacıyla  KHK ile ihraç edilenleri ve 
yakınlarını konuya dahil etmektedir. AKP’nin KHK ile 
ihraç edilenleri hedef göstermesi, itibarsızlaştırmaya 
çalışması, olumsuz gördüğü her gelişmenin suçlusu ve 
sorumlusu olarak göstermesi siyasi acizlik içerisinde 
olduğunun göstergesidir.

Bilindiği gibi İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimleri 
için yapılan olağanüstü itiraz, hukuka aykırı, Yüksek 
Seçim Kurulunun kendi eski kararlarıyla dahi çelişkili 
bir biçimde kabul edilmiştir. Bu şaibeli karar göz 
önüne alındığında; yenilenecek seçim döneminde de 
hukuk dışılığın, antidemokratik uygulamaların devam 
edeceğinden ve KHK ile ihraç edilen kamu emekçilerine 
yönelik saldırıların artacağından kuşkuluyuz.

OHAL KHK’leri dikta rejiminin bir aracıdır, ihraç 
işlemleri tümüyle hukuka aykırıdır. İhraç edilenlere 
dönük hak ihlalleri son bulmalıdır, Anayasa mahkemesi 
görevini yerine getirmeli OHAL KHK’lerini iptal 
etmeli ve  ihraç edilen kamu emekçileri tüm haklarıyla 
beraber görevlerine iade edilmelidir. 

Emin Koramaz
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

“OLAĞANÜSTÜ” SEÇİM SÜREÇLERİNDE OHAL 
KHK’LERİ İLE İHRAÇ EDİLEN EMEKÇİLERİ HEDEF 

ALAN HUKUKSUZLUKLAR SON BULSUN!
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimlerinin iptal edilmesi 
sürecinde OHAL KHK’leri ile ihraç edilen kamu emekçilerini hedef alan hukuksuz ve antidemokratik uygulama-
ların son bulmasına ilişkin olarak 11 Mayıs 2019 tarihinde basın açıklaması gerçekleştirdi.

Olağanüstü Hal Kanun Hükmünde Kararnameleriyle 
ihraç edilen mühendis, mimar ve şehir plancılarının 
sorunlarının gündeme taşındığı TMMOB Diyarba-
kır yerel çalıştayı 15 Haziran 2019 tarihinde TMMOB 
Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz’ın katılımıyla 
Makina Mühendisleri Odası Diyarbakır Şube Toplantı 
Salonunda gerçekleştirildi.

OHAL KHK’LARIYLA İHRAÇ EDİLEN MMŞP SORUNLARI 
DİYARBAKIR YEREL ÇALIŞTAYI YAPILDI
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OHAL ve KHK rejiminin yarattığı tahribatın ve 
mücadele pratiklerinin paylaşıldığı yerel çalıştaya 
TMMOB Yürütme Kurulu üyesi Ayşegül Oruçkaptan 
ve TMMOB Yönetim Kurulu Üyesi Deniz Kimyon 
Tuna’nın yanı sıra TMMOB Diyarbakır bileşenleri ve 
çok sayıda mühendis, mimar ve şehir plancısı katıldı.

Çalıştayda, TMMOB’nin OHAL ve KHK rejimine karşı 
yürüttüğü mücadele, sorunlar ve çözüm önerilerine 
ilişkin konular ele alındı.

TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu tarafından 
düzenlenen 'OHAL KHK`ları ile İhraç Edilen Mühendis, 
Mimar ve Şehir Plancılarının Sorunları' Yerel Çalıştayı 16 
Haziran 2019 tarihinde İstanbul’da gerçekleşti. Çalıştaya 
meslek odaları yöneticileri ve OHAL KHK ile ihraç edilen 
Oda üyeleri katılarak sorunları masaya yatırıldı. 

Çalıştaya TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin 
Koramaz’ın yanı sıra Mimarlar Odası YK Başkanı Eyüp 
Muhçu, İMO İstanbul Şube Başkanı Nusret Suna katıldı.

Koramaz çalıştayın açılışında şöyle konuştu:

Değerli Arkadaşlar,

Hepinizi Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Yönetim 
Kurulu adına selamlıyorum. Olağanüstü Hal Kanun 
Hükmünde Kararnameleriyle ihraç edilen mühendis, 
mimar ve şehir plancılarının sorunlarını tartışmak 
için İstanbul İl Koordinasyon Kurulumuz tarafından 
düzenlenen yerel çalıştayımıza hepiniz hoş geldiniz.

Biliyorsunuz ihraç edilen arkadaşlarımızın sorunlarına 
ilişkin Ocak ayında Ankara’da merkezi bir çalıştay 
düzenlemiştik. Genel Kurulu Kararlarımız doğrultusunda 
gerçekleştirdiğimiz o çalıştayımızda konuyu hukuki 

ve sosyal boyutlarıyla değerlendirip, ihraç edilen 
arkadaşlarımızın kişisel deneyimlerini paylaşmıştık.
Çalıştayda dile getirilen ve sonuç bildirgesinde de yer 
verdiğimiz önerilerden birisi KHK’lılarla ilgili çalıştay 
ve etkinliklerin ihraçların yaşandığı yerellerde de 
yapılmasıydı.
Dün İzmir ve Diyarbakır’da bölge il koordinasyon 
kurullarımızın katılımıyla bu çalıştayın benzerlerini 
gerçekleştirdik. Biliyorsunuz OHAL döneminde bölgede 
3’ü büyükşehir belediyesi olmak üzere, 10 il, 72 ilçe ve 
12 beldedeki Belediye Başkanları görevlerinden alınarak, 
yerlerine kayyum atandı. Bu kayyumların ilk icraatlerinden 
birisi, belediyelerde çalışan devrimci, demokrat, yurtsever 
kadroların işlerine son vermek oldu.
Türkiye çapında ihraç edilen 3 binin üzerindeki 
mühendis, mimar ve şehir plancısının önemli bir kısmı 
bu bölgedeki kayyum yönetimindeki belediyelerden atılan 
arkadaşlarımızdan oluşuyor.
TMMOB olarak bugüne kadar üyelerimizin toplu 
olarak ihraç edildiği yerlere ve ihraç edilen yönetici 
arkadaşlarımıza dayanışma ziyaretleri gerçekleştirmiştik 
zaten. Dün ve bugün yaptığımız çalıştaylar, hem ihraç 
arkadaşlarımızla dayanışma irademizi gösterebilmek, 
hem de TMMOB’nin ihraçlarla ilgili mücadelesini 
şekillendirmek için önem arz ediyor.
Değerli Arkadaşlar,
130 binin üzerinde kamu emekçisinin hukuksuz biçimde 
işten atıldığı Olağanüstü Hal Rejimi, siyasi iktidar 
tarafından, toplumsal muhalefeti sindirmenin ve tek 
adam rejimini kurmanın aracı olarak gördü. OHAL 
rejimi altında, her türden antidemokratik uygulamalarla 
önce Anayasa değişikliği referandumu, ardından da 
Cumhurbaşkanlığı seçimi yapıldı.

OHAL KHK'LARI İLE İHRAÇ EDİLEN MMŞP 
SORUNLARI İSTANBUL YEREL ÇALIŞTAYI 

GERÇEKLEŞTİRİLDİ
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Türkiye’de bugün egemen olan mevcut tek adam 
rejimi, iktidarın tüm topumu hedef alan baskı ve şiddet 
politikalarının üzerine inşa edilmiştir. Baskı ve zorbalığa 
dayalı hiçbir rejimin halka rağmen ayakta kalma şansız 
yoktur!

Bu yüzden AKP en güçlü olmayı umduğu tek adam rejimi 
altında, en zayıf, en istikrarsız günlerini yaşamaktadır. 
Bugün yaşadığımız ekonomik krizin, siyasal krizin, 
uluslararası ilişkiler krizinin nedeni, iktidarın gücünü 
halktan değil, zorbalık düzeninden alması yatmaktadır.

Değerli Arkadaşlar,

OHAL dönemi boyunca yaşanan hak ihlallerini tek 
tek saymayacağım ama OHAL’in ilk yılında Erdoğan’ın 
yabancı yatırımcılarla yaptığı toplantıda “Biz OHAL’i grev 
tehdidi olan yere müdahale için kullanıyoruz” sözünün 
OHAL’in emekçi karşıtı yüzünü açıkça ortaya koyması 
açısından önemli görüyorum. Nitekim bu dönem boyunca 
çok sayıda grev ertelendi. Sendikaların düzenlemek 
istediği mitingler, yürüyüşler yasaklandı.

2016-2018 yılları arasında yaşanan OHAL döneminin 
en kendine özgü kamuda yaşanan ihraçlardı. Daha 
önceki OHAL, Sıkıyönetim ve Darbe dönemlerinde 
görmediğimiz kadar kamu çalışanı OHAL KHK’larıyla 
ihraç edildi.

Bu ihraçlar arasında çeşitli illerde kamu görevlisi olarak 
çalışan Oda yöneticilerimiz, şube yöneticilerimiz; il, 
ilçe ve işyeri temsilcilerimiz, akademide görev yapan 
meslek mensuplarımız ve hayatını darbecilerle ve gerici 
cemaatlerle mücadele ederek geçiren çok sayıda üyemiz 
de bulunuyor.

OHAL dönemi ihraçlarının en tartışmalı yönü, ihraçların 
herhangi bir idari soruşturmaya ya da yargı kararına 
dayanmadan yapılmış olması. Kimler tarafından ne 
şekilde hazırlandığı belli olmayan listelerle yapılan 
ihraç kararlarına karşı yargı yolu da kapatıldı. İdare 
Mahkemelerine, Anayasa Mahkemesine ve AİHM’e 
yapılan tüm başvurular, OHAL İnceleme Komisyonu 
adres gösterilerek reddedildi.

OHAL İnceleme Komisyonu ise bağımsız bir yargı 
kurumu değil, yine KHK ile kurulmuş idari bir yapı. 
Yürütme kendi işlemine karşı itirazı yine kendi biriminde 
inceleyerek karara bağlıyor. Bunu da bir yargı süreci gibi 
göstererek iç hukuk yollarını tümüyle geciktiriyor.

Bunda kendilerince başarılı da oldular. 2 yılı aşkın 
sürede OHAL Komisyonuna yapılan 125 bin civarındaki 
başvurunun henüz 70 binini karara bağladılar. 
Komisyonunun son açıklamasına 70 bin incelemeden 
sadece 5 bin 250’kişinin itirazı haklı bulunarak işe iadeleri 
sağlanmış. Başvurusu kabul edilmeyenlerin mahkeme 
yolu ise 2 buçuk yılın ardından başlayabiliyor.

Kamudan ihraç edilen arkadaşlarımız sadece işlerini 
kaybetmekle kalmadılar. Aynı zamanda başka işlerde 
çalışmaları önünde engeller de çıkartıldı. Meslek 
alanımızda bunu en somut olarak yapı denetim alanında 
yaşadık. Yapı denetimi kuruluşlarında çalışan mühendis 
ve mimarlardan KHK ile ihraç edilmiş olanların belgeleri 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından iptal edildi. Yeni 
başvurular da reddedilerek yapı denetimi sistemindeki 
sicilleri silindi.

İhraç arkadaşlarımızın yurt içinde kamusal hizmeti 
niteliğindeki işlerde çalışmasına izin verilmediği gibi, 
pasaport yasakları nedeniyle yurt dışına da çıkmaları 
engellenmektedir. Meslektaşlarımızın çalışma hakkını 
elinden alan bu uygulamalara ilişkin bizler TMMOB 
olarak hukuki mücadelemizi sürdürüyoruz.

Biliyorsunuz Anayasamıza göre “OHAL Rejimi”, “neden, 
konu, amaç ve süre” bakımlarından sınırlandırılmış 
istisnai bir yönetim biçimidir. Herhangi bir nedene bağlı 
olmaksızın sürekli bir olağanüstü hal uygulaması söz 
konusu olamaz.

Değerli Arkadaşlar,

Türkiye’deki OHAL Rejimi ve buna bağlı sınırlandırmalar 
da resmi olarak 19 Temmuz 2018 tarihi itibariyle ortadan 
kalkmıştır. Ama İhraç arkadaşlarımızın durumunda 
gördüğümüz gibi OHAL kararnameleri etkilerini 
sürdürmektedir.

Bunun en somut ve hukuk dışı örneğini 31 Mart 
seçimlerinde gördük. OHAL KHK’lari ile ihraç edilen 
arkadaşlarımızın adaylıkları kabul edilmiş olmasına 
rağmen, seçilen belediye başkanı ve belediye meclis 
üyelerine mazbataları verilmedi. Mazbatası verilmeyen 
belediye başkanı ve meclis üyeleri arasında Mühendis, 
Mimar ve Şehir Plancısı arkadaşlarımız da bulunuyor. 
Dün Diyarbakır’a yaptığımız ziyarette bu arkadaşlarımızla 
dayanışma duygularımızı paylaştık.

OHAL döneminde hukuksuz biçimde ihraç edilenlerin 
en temel yurttaşlık hakları olan seçilme haklarının da 
yok sayılması, ülkemizdeki OHAL-KHK Rejiminin fiilen 
devam ettiğinin göstergesidir. Mazbatası verilmeyen 
isimlerin yerine seçimlerde ikinci olan parti adayının 
yetkilendirilmesi, sadece seçimi kazanan adayın hakkının 
değil, onu seçen halkın da iradesinin gasp edilmesine 
neden olmuştur. Seçmen iradesine el koyan bu kayyum 
zihniyetini kınıyoruz.

Değerli Arkadaşlar,

Siyasi iktidarın 7 Haziran seçimlerinden bu yana devam 
ettirdiği baskı, şiddet ve savaş siyaseti artık sürdürülemez 
hale gelmiştir. Siyasi iktidarlar sadece seçimleri kazanarak 
değil, aynı zamanda halkın gönlünü kazanarak ayakta 
durabilir. Artık AKP’nin halkın gönlünde yeri kalmamıştır.
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31 Mart seçimleri, halkın gönlünü kaybeden AKP’nin 
sandıkta da kaybettiğinin göstergesi olmuştur. Ne var ki, 
bugüne kadar hep sandıkta kazanarak iktidarını büyüten 
siyasi iktidar, kaybetmeye tahammül edememektedir.

Çünkü biliyorlar ki elinde tuttuğu kaynaklar kesildiğinde, 
toplumu ağ gibi saran vakıf adı altında örgütlenen 
cemaatlere ve tarikatlara para akıtamayacak.

Çünkü biliyorlar ki kaynaklar kesildiğinde, belediye 
ihaleleriyle zenginleştirdiği besleme şirketler ve medya 
tekelleri ayakta duramayacak.

Çünkü biliyorlar ki kaynaklar kesildiğinde, parti örgütünü 
bir arada tutan paylaşım çarkını döndüremeyecek.

O yüzden ihraç edildikleri gerekçesiyle bölgede seçilmiş 
isimlerin mazbatalarını vermiyorlar. O yüzden İstanbul’da 
seçilmiş Belediye Başkanı’nın mazbatasını elinden 
alıyorlar.

Ama halkla inatlaşan, halkla seçim düellosuna giren her 
iktidar gibi bunlar da mutlaka kaybedecekler.

Bizler 25 Mayıs tarihinde İstanbul’da topladığımız 
Danışma Kurulumuzda İstanbul seçimlerinde yaşanan 
tüm hukuksuzlukları dile getirerek tüm kamuoyunu 
demokrasiye ve halk iradesine sahip çıkmaya çağırmıştık.

O tarihi Danışma Kurulu’nun sonuç bildirgesinde yer 
alan şu düşüncelerimizin altını bir kez daha çizmek 
istiyorum: “Devletin olanaklarını kullanarak seçmenleri 
baskı altına alanlar, propaganda sürecini eşitler arası 
bir yarış olmaktan çıkaranlar, yurttaşların seçme ve 
seçilme hakkını yok sayanlar, hukuku kendi keyiflerince 
işletenler ve nihayetinde halkın iradesini elinden alanlar 
demokrasiye karşı büyük bir suç işlemiştir.

Bizler bu ülkenin mühendis, mimar ve şehir plancıları 
olarak, halkın hukuka olan güveninin derinden sarsıldığı, 
insan hakları ihlallerinin birbirini izlediği, bir insanlık 
suçu olan işkence ve kötü muamelenin yaygınlaştığı ve 
demokrasinin büyük bir yara aldığı bu süreçte demokrasiyi 
ve hukukun üstünlüğünü koruma doğrultusundaki 
kararlılığımızı bir kez daha vurguluyoruz.

Siyasi iktidarın ve devletin farklı organları içerisindeki 
siyasallaşmış odakların demokrasiyi ve hukuku yok 
sayan girişimleri karşısında, demokrasiye ve hukuka her 
zamankinden daha güçlü biçimde sahip çıkacağız! Bu ülke 
halkından ve mücadele geleneğinden umudumuzu asla 
kesmeyeceğiz.”

Bu kararlılığımızı buradan bir kez daha duyuruyor, 23 
Haziran’da  tüm halkımızı oy kullanmaya, sandıklara ve 
demokrasiye sahip çıkmaya çağırıyorum!

Değerli Meslektaşlarım,

İktidar seçimlerle uğraşmaktan, ülkenin sorunlarına 
odaklanamaz hale gelmiştir. Her geçen gün daha da 

derinleşen ekonomik kriz, gündelik yaşantımızı daha 
fazla etkilemektedir.
Hayat pahalılığı, yüksek vergiler, işsizlik ve borçlar 
nedeniyle derin bir toplumsal travma yaşanmaktadır.
Ülkemizdeki her üç gencimizden birisi işsizse, temel gıda 
fiyatları kontrolsüz biçimde artıyorsa, insanlar borçlarını 
ödeyebilmek için daha fazla borçlanmak zorunda 
kalıyorsa, sanayici üretim için ham madde alamıyorsa, 
esnaf siftah yapmadan dükkanını kapatıyorsa bunun 
sorumlusu siyasi iktidardır.
Halk hayat pahalılığı, borçlar ve geçim sıkıntısıyla 
boğuşurken işsizlik fonunun kaynakları, yandaşların 
kredilerini finanse etmek için kullanılıyor. Devletin resmi 
rakamlarına göre bugün işsizlerin sadece %14’ü işsizlik 
fonundan yararlanabiliyor. İşsizlerin hakkını sermayeye 
peşkeş çekenleri asla affetmeyeceğiz!
İşsizlik Fonunu sürekli zarar ettirerek kurutma noktasına 
getirenler şimdi de emekçilerin Kıdem Tazminatlarını 
“Fon” adı altında gasp etmeyi amaçlamaktadır.
AKP iktidarı bir gasp düzeniyle ayakta duruyor. Seçmenin 
iradesini gasp ediyorlar, işçinin alın terini gasp ediyor, 
kamunun kaynaklarını gasp ediyorlar, haklarımızı gasp 
ediyorlar. Bu gasp düzenini sürdürebilmek için de, 
hukuku, kolluk kuvvetlerini, Yüksek Seçim Kurulunu, 
devletin tüm kurumlarını kendi siyasal emellerine alet 
ediyorlar.
Ama bilsinler ki gün gelecek bizim olanı, bizden gasp 
ettiklerini geri alacağız. Yıllar boyunca kurdukları israf ve 
yağma düzenine son vereceğiz.
Değerli Arkadaşlar,
Bizler dün olduğu gibi bugün de üyelerimizin, ülkemizin 
ve mesleğimizin geleceğini savunmaya devam edeceğiz.
Karanlığa karşı aydınlığı; baskıcı, otoriter yönetim 
anlayışına karşı, özgürlük ve demokrasiyi; ırkçı ve 
milliyetçi anlayışın beslediği linç kültürüne karşı, bir 
arada kardeşçe ve barış içinde yaşamayı; paranın tek 
egemen güç olduğu piyasa anlayışına karşı eşitliği ve 
adaleti savunmaya devam edeceğiz.
Emekçi sınıfların haklar mücadelesine; halkımızın işsizlik, 
yoksulluk ve yolsuzlukla mücadelesinde taleplerine sahip 
çıkmaya devam edeceğiz. Hukuksuz biçimde işinden, 
ekmeklerinden edilen arkadaşlarımızın ekmek, adalet ve 
onur mücadelesine omuz vermeye devam edeceğiz.
Çalıştayımıza ev sahipliği yapan İstanbul İl Koordinasyon 
Kurulumuza ve etkinliğimize katılım sağlayan diğer 
İl Koordinasyon Kurullarımıza hepinizin huzurunda 
teşekkür ediyorum. Burada yürütülecek tartışmaların 
sorunlarımızın çözümüne ve örgütlülüğümüzün 
büyütülmesine katkı vereceğine olan inancımla hepinizi 
saygıyla selamlıyorum.
Yaşasın TMMOB Örgütlülüğü, Yaşasın Mücadelemiz!
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Bundan tam 49 yıl önce 15-16 Haziran 1970 tarihinde 
Kocaeli ve İstanbul’daki yüzbinlerce işçinin sendikal hak 
ve özgürlüklerine sahip çıkmak için gerçekleştirdikleri 
büyük yürüyüş, ülkemizdeki emek ve demokrasi 
mücadelesinin en görkemli direnişi olarak tarihe 
geçmiştir.

1970’li yıllardan bugüne miras kalan toplumsal 

49. YILINDA 15-16 HAZİRAN BÜYÜK İŞÇİ DİRENİŞİNİ 
SELAMLIYORUZ!

15-16 Haziran 1970 Büyük İşçi Direnişinin 49. Yıldönümünde TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Kora-
maz tarafından basın açıklaması yapıldı.

AKKUYU NÜKLEER SANTRAL TEMEL BETONUNDA 
ÇATLAK OLUŞMASI KONUSUNUN ÜSTÜ 

KAPATILMAMALIDIR
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz Akkuyu Nükleer Santraline ilişkin 21 Mayıs 2019 tarihinde 
bir basın açıklaması yaparak santralin zemininde meydana gelen çatlaklarla gerekli tedbirler alınmadan inşaata 
devam edilmesinin yaratacağı tehlikeyi işaret etti.

Yapımı devam etmekte olan Akkuyu Nükleer Santralinin 
1200 MW gücündeki birinci reaktörünün temel yapısı 
betonunda iki kez çatlamalar meydana geldiği, oluşan 
çatlakların inşaatı denetlemekle yükümlü olan TAEK 
tarafından tespit edildiği ve bu çatlakların onarılmış 
olduğu basında yer almaya devam etmektedir.

Bu haberler üzerine Akkuyu Nükleer AŞ tarafından 
yapılan açıklamada çatlaklar kabul edilmiş, temel 
yapısında kullanılan betonun yüksek kaliteli ve boşluk 
dolduran tipte olduğu açıklanarak temel yapısının 
tamamlandığı belirtilmiştir. Temel çatlağı haberlerinin 
devam etmesi üzerine, projeyi yürüten Rus Şirketi 
ROSATOM tarafından, temel yapısında çatlaklar 
oluştuğuna dair haberlerin doğru olmadığı yönünde 
ayrı bir açıklama yapılmıştır.

Akkuyu Nükleer Santrali kamu güvenliği açısından çok 
önemli bir tesistir.

Bir kaza olması durumunda telafisi olanaksız büyük 
felaketlere neden olacağı bilinen bir gerçektir. Akkuyu 
da bir nükleer santrali kurulmasının gereksiz olduğu 
kamuoyunun büyük bir çoğunluğu tarafından yaklaşık 
50 yıldır ısrarla dile getirilmektedir. Bu karşı çıkışa 
rağmen yapımına devam edilen Akkuyu Nükleer 
Santralinde temel çatlağı gibi ileride büyük yıkımlara 

neden olabilecek teknik hataların yapılmış olması 
kabul edilemez.

Basında yer alan haberlerde çatlakların TAEK 
tarafından tespit edildiği yer almaktadır. Dolayısıyla 
yürütücü şirketin yalanlaması bir anlam ifade 
etmemektedir.

Bilindiği gibi temel çatlağı çok önemli bir teknik 
konu olup gerçek nedeninin bulunup gerekli tedbirler 
alınmaz ise üzerine yapılacak yapının güvenilmez 
olmasına neden olur. Bir nükleer santralin temelinin 
güvenilmez olması ise kesinlikle kabul edilebilecek bir 
husus değildir ve bir felakete neden olacağı kesindir. 
Böyle bir felakete neden olunmaması için Akkuyu 
Nükleer Santrali yapım çalışmalarının durdurulması 
gerekmektedir.

TAEK bir kamu kuruluşudur. Haberlerde belirtildiği gibi 
eğer Akkuyu Nükleer Santrali temel yapısında bir çatlak 
tespit etmiş ise bu konuyu kamuoyuna açıklamalıdır. 
Sonucu büyük bir felaket olabilecek böyle bir konuda 
TAEK’in kamuoyuna doğru bilgi vermesi zorunludur.

Bu konunun üstünün örtülmesine izin vermeyeceğimiz 
bilinmelidir.

Emin KORAMAZ
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

mücadele geleneğimize ilham verip cesaret aşılayan 
bu görkemli direnişi ve o direnişin yaratıcısı olan 
ülkemizin işçi sınıfını selamlıyoruz!

15-16 Haziran Direnişi, çalışma yaşamını sermayenin 
çıkarları doğrultusunda şekillendirmek isteyen siyasal 
iktidara karşı işçi sınıfının çaresiz olmadığının en 
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önemli göstergelerinden birisi olmuştur. Fabrikalardaki 
üretimi durdurarak yollara çıkan işçiler, yan yana 
geldiklerinde neleri başarabileceklerini dosta-düşmana 
göstermişlerdir.

15-16 Haziran’da sokaklarda bir sel gibi akan işçileri 
barikatlarla durdurmak isteyip bunda başarılı 
olamayanlar, bu toplumsal uyanışı 12 Mart ve 12 Eylül 
darbeleriyle boğmak istemiştir. Bu darbelerin öncelikli 
hedefi işçilerin örgütlenme özgürlüklerini ve sendikal 
yapılarını ortadan kaldırarak yükselen emek hareketini 
bastırmak olmuştur. Bugün sıklıkla karşılaştığımız grev 
yasakları ve baskı uygulamaları darbe zihniyetinin ve 
uygulamasının devamıdır.

Aradan geçen yıllar boyunca uygulanan 
neoliberal politikalarla emeğin hakları 
birer birer budanırken, örgütlü yapıları 
da etkisizleştirilmiştir. Emekçi sınıfları 
hedef alan bu saldırılar 17 yıllık AKP 
iktidarı döneminde had safhaya 
ulaşmıştır. Özelleştirme, taşeronlaştırma 
ve sendikasızlaştırma uygulamalarıyla 
iş güvencesi azalmış, esnek çalışma 
biçimleri yaygınlaşmış, kayıt dışı istihdam 
artmış ve çalışma koşulları ağırlaşmıştır.

49 yılın ardından 15-16 Haziran direnişi bizlere, 
kaybettiklerimizin değerini yeniden hatırlatmaktadır. 
Bizden alınan haklarımızı geri alabilmek, 15-16 Haziran 
ruhunu yeniden hatırlamak ve ayağa kaldırmakla 
mümkündür.

Bizler bu ülkenin üreten ve yaratan kesimlerinin bir 
parçası olan mühendis, mimar ve şehir plancıları 
olarak, emeğin alın terine ve örgütlenme haklarına 
sahip çıkmaya devam edeceğiz. Kırk dokuz yıl önce 
sokaklara taşan umudu hiç soldurmadan büyüteceğiz.

Emin KORAMAZ
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

02.05.2018 tarihli, 30409 sayılı mükerrer Resmi 
Gazetede yayımlanan TS 10970 Formlar-Yapı 
Kullanma İzin Belgesi Standardına ve TS 8737 Yapı 
Ruhsatı Standardına ilişkin tebliğin 2. maddesi 
ile yürürlüğe giren 18.12.2017 tarihli TS 8737 
Yapı Ruhsatı Standardında “yapı sahibinin, yapı 
müteahhidinin, şantiye şefinin, yapı denetçilerinin 
ve proje müelliflerinin ıslak imzalarının” 
kaldırılması üzerine, standardın ve tebliğin ilgili 
maddesinin iptali istemiyle açtığımız davada, 
Danıştay Dairesince “yapılaşmaya ilişkin sürecin can 
ve mal güvenliği açısından  hayati olduğu dikkate 
alındığında, fenni mesullerin, şantiye şeflerinin ve 
proje müelliflerinin yapı ruhsatlarında imzalarının 
bulunması son derece önem arz etmektedir.” 
gerekçesiyle yürütmenin durdurulmasına karar 
verilmiştir.

TMMOB tarafından Çevre ve Şehircilik Bakanlığına 
karşı açılan davada, Danıştay Dairesince, deprem 

kuşağında yer alan Ülkemiz açısından sağlıklı bir 
çevre ile can ve mal güvenliğinin sağlanabilmesininin 
önemi vurgulanarak, Yapı Ruhsatlarından “yapı 
sahibinin, yapı müteahhidinin, şantiye şefinin, 
yapı denetçilerinin ve proje müelliflerinin ıslak 
imzalarının”kaldırılmasının hukuka aykırı olduğu 
ortaya konmuştur.

Karar ile, yine Birliğimiz tarafından dava açılan 
ve halen görülmekte olan, 27.10.2018 tarih ve 
30578 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan değişiklik 
Yönetmeliği ile Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğine 
eklenen ve yürütmesinin durdurulmasına karar 
verilen standartta olduğu üzere yapı sahibinin, yapı 
müteahhidinin, şantiye şefinin, yapı denetçilerinin 
ve proje müelliflerinin imza hanelerine yer vermeyen  
“Ek-10 Yapı Ruhsatı Formu”nun da hukuka aykırılığı 
ispatlamış oldu.

TS 8737 YAPI RUHSATI STANDARDININ YÜRÜTMESİ 
DURDURULDU
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Ülkemizdeki kadın mühendis, mimar ve şehir 
plancılarının mesleki ve toplumsal yaşamda karşı 
karşıya kaldıkları cinsiyet eşitsizliklerine dikkat 
çekmek ve toplumsal cinsiyet eşitsizlikleri temelinde 
yaşanan sorunlara çözüm aramak için 2009 
yılından bu yana gerçekleştirilen TMMOB Kadın 
Kurultaylarının altıncısı 16-17 Kasım 2019 tarihlerinde 
gerçekleştirilecektir.

Söz konusu Kurultaya hazırlık amacıyla farklı illerde 
bulundan TMMOB İl Koordinasyon Kurullarımız 
tarafından yerel kurultayların toplanarak, ülke 
çapındaki tüm kadın meslektaşlarımızın sürece 
aktif katılımı amaçlanmıştır. Bu doğrultuda içinde 
bulunduğumuz ay içerisinde ESKİŞEHİR, MARDİN, 
TRABZON, DİYARBAKIR, BURSA, KOCAELİ, VAN 
ve İSTANBUL’DA TMMOB Kadın Yerel Kurultaylarının 
toplanmasına karar verilmiştir. Yerel kurultayların 
içeriği, kadınların ekonomik, sosyal, siyasal ve gündelik 
yaşam içerisinde karşı karşıya kaldıkları sömürü, 
eşitsizlik ve ayrımcılığın farklı biçimleri esas alınarak, 
toplumsal cinsiyet eşitsizliklerini giderici öneriler 
geliştirebilmek hedefiyle İl Koordinasyon Kurullarımız 
tarafından belirlenmiştir.

TMMOB üyesi kadın mühendis, mimar ve şehir 
plancılarının bu değerli çalışması, son yıllarda 
iktidardan aldıkları cesaretle giderek hoyratlaşan 

bazı gerici odakların hedefi olmuştur. 15 Haziran 
2019 tarihinde gerçekleştirilecek olan Mardin Yerel 
Kadın Kurultayımıza ilişkin gerici odakların sahibi 
oldukları yerel ve ulusal basında çıkan haberlerde, 
sadece Birliğimiz değil, tüm kadınlar ve farklı 
cinsiyet kimlikleri kin ve nefret duygularıyla hedef 
gösterilmiştir.

Haberlerde yer alan asılsız bilgilerle toplumu 
kışkırtmaya yönelik bu gerici yaklaşımı kınıyoruz. 
Bu gerici ve saldırgan tutum, ülkemizdeki kadınların 
uğradığı ayrımcılığın ve tehdidin boyutlarını göstermesi 
açısından da önemlidir. Bu saldırgan tutumlar ve 
yalan haberler, kadınların eşitliği ve özgürlüğü için 
verdiğimiz mücadelede bizleri yıldırmaktan çok, 
motive etmektedir. Yalan haberlerle etkinliğimizi, 
kadınları ve TMMOB’yi hedef alan kurum ve kişiler 
hakkında hukuki girişimleri başlatmış bulunuyoruz.

Sınıfsız, sömürüsüz, eşit ve özgür bir ülkede ve dünyada 
yaşamak için mücadele eden tüm kadınları selamlıyor, 
İl Koordinasyon Kurullarımız tarafından yapılan Yerel 
Kadın Kurultaylarımızın başarılı biçimde geçmesi için 
çaba gösteren tüm kadın meslektaşlarımıza kolaylıklar 
diliyoruz.

EMİN KORAMAZ
TMMOB YÖNETİM KURULU BAŞKANI

GERİCİ YALANLARA VE SALDIRGANLIĞA BOYUN 
EĞMEYECEĞİZ!

Mardin’de gerçekleştirilecek olan TMMOB Yerel Kadın Kurultayının gerici basın yayın organları tarafından 
hedef gösterilmesine ilişkin TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz tarafından 15 Haziran 2019 
tarihinde basın açıklaması gerçekleştirildi.

TMMOB 6. Kadın Kurultayına hazırlık amacı ile 
düzenlenen İzmir Yerel Kurultayı, 26 Mayıs 2019 
tarihinde İzmir Mimarlık Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Açılış, TMMOB İzmir İKK Kadın Çalışma Grubu 
tarafından hazırlanan TMMOB’ye bağlı odaların İzmir 
Şubelerinin kadın başkanlarının İzmir Yerel Kurultayı 
ve TMMOB 6. Kadın Kurultayı’na çağrı videosunun 
İzlenmesi ile başladı.

Ardından TMMOB İzmir İKK Kadın Çalışma 
Grubu’nun, kurulduğu tarih olan 2008 yılından bu 

yana yapmış olduğu çalışmaları içeren tanıtım sunumu 
İzlendi. Sunumun ardından açılış konuşmalarına 
geçildi.

Açılışta TMMOB İzmir IKK Kadın Çalışma Grubu 
adına konuşan Dönem Sözcüsü Güniz Gacaner 
Ermin, kadınların çalışma ve toplumsal yaşamda, 
erkeklere oranla cinsiyetlerinden dolayı farklı 
konularda olumsuz anlayış, davranış ve tutumlarla 
karşılaştıklarını ve çalıştıkları işyerlerinde bir taraftan 
terfilerde ayrımcılığa maruz kalırken, diğer taraftan 
tacize, şiddete ve mobbinge uğradıklarını belirtti.

TMMOB İZMİR YEREL KADIN KURULTAYI 
GERÇEKLEŞTİRİLDİ



35

birlik haberleri
MART-NİSAN 2019 SAYI: 185

açıklamalar

birlik haberleri
MAYIS-HAZİRAN 2019 SAYI: 186

Gacaner Ermin, “Biz TMMOB’li kadınlar olarak 
‘Kadınlar Örgütlü, TMMOB Daha Güçlü’, ‘Birlikte El 
Ele, Örgütlüyüz Hep Birlikte’ diyor ve örgütümüze, 
yaşamımıza ve geleceğimize sahip çıkma kararlılığında 
olduğumuzu bir kez daha haykırıyoruz” diyerek 
sözlerini tamamladı.

TMMOB Kadın Çalışma Grubu Başkanı M. Işık 
Gürbulak ise konuşmasında, TMMOB 6. Kadın 
Kurultayı çalışma başlıklarının, TMMOB’de Kadın 
Örgütlülüğü, Kadına Yönelik Şiddet, güncele ve 
gündeme dair konular olduğunu belirtti.

Gürbulak, “45. Dönem Kadın Çalışma Grubu olarak 
programımıza aldığımız ‘Toplumsal Cinsiyet Eşitliği 
Eğitimleri’ ile ilgili çalışmalarımıza hız vermeyi 
ve sizlerin de katkısıyla tüm TMMOB üyelerine 
yaygınlaştırmayı hedefliyoruz. Bir diğer kurumsal 
kazanımımız olan Cinsiyet Ayrımcılığı Takip 
Sekretaryası ( CATS ) yönetmeliği hazırlanarak hayata 
geçirildi” diyerek konuşmasını tamamladı.

TMMOB İKK Kadın Çalışma Grubu üyesi D.Ferda 
Yamanlar ise “TMMOB Organizasyon Yapısı” 
hakkında bir sunum gerçekleştirdi. Sunumda, 
TMMOB’nin kuruluşunun yasal dayanakları, çalışma 
anlayışı ve organizasyon yapısı hakkında bilgi veren 
Yamanlar, Şube, Oda, TMMOB organlarında karar 
mekanizmalarının oluşum süreçlerini anlattı.

Sunumda, 45. Dönem TMMOB yönetim kurulunda 4 
kadın, 20 erkek üyenin yer aldığı, ancak denetleme ve 
yüksek onur kurulunda hiç kadın üyenin bulunmadığı 

belirtilerek, TMMOB tarihinde hiç kadın başkan 
olmadığı vurgulandı.

Yamanlar, “TMMOB içindeki kadın örgütlenmesinin 
hedefi; ‘toplumsal cinsiyet eşitliği’ temelinde bir 
çalışma ve örgütlenme anlayışının yaşama geçirilmesi 
ve ülkemizde toplumsal cinsiyet eşitliğine dayalı bir 
kadın politikası oluşturulması yönünde farkındalık 
sağlanmasıdır” dedi.

Konuk konuşmacı KESK Eğitim-Sen Üyesi Çiğdem 
Oral Murathan “Geleceği Kadınlar Örgütleyecek” 
konulu bir sunum gerçekleştirdi. Oral Murathan, 17. 
yüzyıldan bugüne dünyada kadın örgütlenmelerinin 
çalışmalarının devam ettiğini ve bu çalışmaların 
uzun soluklu yılgınlık içermeden devam etmesi 
gerektiğini belirterek, sendikalar, sivil toplum ve 
meslek örgütlerinde kadın örgütlenmesinin, yaşanan 
sorunların çözümünde çok önemli olduğunu 
vurguladı.

Sunumun ardından öğle arasında canlı müzik 
performansında İç Mimarlar Odası üyesi Deniz 
Tezer’in şarkılarına, Harita ve Kadastro Mühendisleri 
Odası üyesi İrem Erten kemanıyla eşlik etti.

Öğleden sonraki oturumda, oluşturulan 6 masada 
TMMOB üyesi kadınlar ile odak grup çalışması 
yapıldı. Bu masalarda konuşulanlardan öne çıkan konu 
başlıkları, her masanın raportörleri tarafından salonda 
okunmak suretiyle paylaşıldı. Kurultayın sonuç 
bildirgesi ve çıkacak önergeler, odak grup çalışmasına 
ait yapılacak teknik çalışma sonrası paylaşılacak.
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Birlikte eşit adil yaşanabilir yarınlarımız için 
KADINLAR BİZ VARIZ dedi…

Bursa’da 22 Haziran 2019 Cumartesi günü Bursa 
Akademik Odalar Birliği (BAOB) Yerleşkesi Makine 
Mühendisleri Odası Bursa Şube Remzi Erişler 
Konferans Salonunda, TMMOB Bursa İl Koordinasyon 
Kurulu (İKK) Yerel Kadın Kurultayı düzenlendi.

Kurultayda birçok kurum ve kuruluşun kadın başkan 
ve temsilcileri, mimar, mühendis, plancı kadınlar hazır 
bulundu.

Kurultayın açılışı Mudanya Belediyesi Kültür Sanat 
Müdürlüğü tarafından destekli gönüllü öğrencilerin 
özgün müzik dinletisi ile yapıldı.

Açılış konuşmasını yapan Peyzaj Mimarları Odası 
Bursa Şube Başkanı ve Bursa Yerel Kadın Kurultayı 
Koordinatörü Necla Özkaplan Yörüklü, “Kadın 
haklarının savunulması, korunması ve geliştirilmesi, 
öncelikle kadının yaşam hakkının güvence altına 
alınması, kadına yönelik her türlü şiddetin ve 
ayrımcılığın ortadan kaldırılması ile mümkündür” 
dedi.

Yörüklü, “Sağlıklı kuşakların yetişmesi ve sonucunda 
çağdaş bir Türkiye‘nin oluşumunda asıl temelin 
kadınlarımız olacağı bilinci ile düzenlediğimiz bu Yerel 
Kadın Kurultayımızda, Kadın sorunlarının gündeme 
gelmesi ve çözüm yollarının bulunması yönünde 
kurultayımızın başarılı olacağı inancındayım.” diye 
konuştu.

TMMOB Kadın Çalışma Grubu Başkanı M. Işık 
Gürbulak ise konuşmasında, TMMOB 6. Kadın 

Kurultayı çalışma başlıklarının, TMMOB’de Kadın 
Örgütlülüğü, Kadına Yönelik Şiddet, güncele ve 
gündeme dair konular olduğunu belirtti.

Gürbulak, “45. Dönem Kadın Çalışma Grubu olarak 
programımıza aldığımız ‘Toplumsal Cinsiyet Eşitliği 
Eğitimleri’ ile ilgili çalışmalarımıza hız vermeyi 
ve sizlerin de katkısıyla tüm TMMOB üyelerine 
yaygınlaştırmayı hedefliyoruz. Bir diğer kurumsal 
kazanımımız olan Cinsiyet Ayrımcılığı Takip 
Sekretaryası ( CATS ) yönetmeliği hazırlanarak hayata 
geçirildi” diyerek konuşmasını tamamladı.

TMMOB Kadın Çalışma Grubu Üyesi, TMMOB 
Yönetim Kurulu Üyesi ve Peyzaj Mimarları Odası 
Genel Merkez Yönetim Kurulu Başkanı Ayşegül 
İbici Oruçkaptan ise eşit ve özgür bir ülkede ve 
dünyada yaşamak için mücadele eden tüm kadınları 
selamladığını belirterek, “Geleceği savunmak için, 
savaş ve işgal politikalarına geçit vermemek için, 
erkek egemen istem ve siyaseti değiştirmek için her 
zaman olduğu gibi bugün de gücümüz ve örgütümüzle, 
kalplerimizin kolektif birlikteliği ile başaracağız” dedi.

Nilüfer Belediyesi Başkan Yardımcısı Dr. Sibel Özer de 
açılışta yaptığı konuşmada “Kadın varsa demokrasi var 
diyerek, toplumda kadınların üretimde, yönetimde, 
siyasette aktif olarak yer aldığı, fiziksel, duygusal 
şiddetten, tacizden uzak olduğu, toplumsal cinsiyet 
eşitliğinin sağlandığı günlere ulaşmamız temennisiyle 
TMMOB BURSA 6.Yerel Kadın Kurultayının 
düzenlenmesine katkı koyan herkese teşekkür 
ediyorum” ifadeleriyle kurultayın başarıyla geçmesi 
dileğinde bulundu.

TMMOB KADIN ÇALIŞMA GRUBU BURSA YEREL 
KURULTAYI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Türk Mühendis Mimar Odaları Birliği Kadın Çalışma Grubu Bursa Yerel Kadın Kurultayı 22 Haziran 2019 
tarihinde BAOB yerleşkesinde gerçekleştirdi.
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Basın yayın organlarında yakın 
zamanda Ilısu Barajı`nda su 
tutulmaya başlanacağına dair 
haberler yer almaktadır.

Hazırlıkları 1954 yılına dek 
uzanan Ilısu Barajı`nın projesi 
1975 yılında hazırlanmış ve 
kültürel miras, doğa ve sosyal 
yaşam üzerinde yaratacağı 
olumsuz etkiler nedeniyle 
yapılan tüm protesto ve karşı 
kampanyalara rağmen 2000`li 
yıllarda yapımına başlanmıştır.

Devreye alınacak Ilısu Barajı`nın 
Türkiye`nin enerji kurulu 
gücüne katkısı yaklaşık yüzde 
1.4 oranında olacaktır. Elektrik üretiminde mevcut 
kurulu gücümüzün ihtiyacı fazlasıyla karşıladığı 
bilinmekteyken, daha fazla elektrik üretmek için 
binlerce yıllık tarihi ve çevreyi katledecek bir santralin 
devreye sokulmak istenmesi tamamen akıldışıdır.

Barajın devreye girmesi ile  250`ye yakın höyük, 5 
binden fazla mağara, tarihi camiler, minareler, kilise 
kalıntıları, sahabe kabirleri, türbeler, tarihi köprüler 
gibi eşsiz değerler ile henüz bilimsel kazıları yapılmamış 
çok sayıda arkeolojik alan ve tarım toprakları sular 
altında kalacaktır.

Dicle Nehri boyunca binlerce yıldır varlığını sürdüren 
Hasankeyf ’teki eşsiz tarihsel birikim ve ekolojik sistem 
bir baraj için talan edilecektir. Tarih boyunca birçok 
medeniyete ev sahipliği yapmış ve günümüze kadar 
korunabilmiş 12 bin yıllık Hasankeyf, bütün itirazlara 
rağmen maalesef bugün yok olmakla yüz yüzedir.

Unesco`nun on kriterinden dokuzunu yerine 
getirmesine rağmen, ne Hükümetin ne de Unesco’nun 
Hasankeyf ’in Dünya Miras Listesine alınması yönünde 
bir girişimi olmamıştır. Tam tersine Hasankeyf ’i 
yaşatmak için yapılan girişimler iktidar çevreleri 
tarafından bertaraf edilmiş, sesini yükselten tüm 
kesimler susturulmaya, bastırılmaya çalışılmıştır. Yöre 

halkı göce zorlanmış, bölge insansızlaştırılmış,  tarihi 
kent bir şantiye alanına dönüştürülmüştür.

Her ne kadar bazı anıt eserler kamuoyunda oluşan 
tepkileri azaltmak amacıyla taşınmış olsa da 
tarihi eserlerin bulundukları yerde korunması ve 
sergilenmesi gerekliliği ile birkaç eseri taşıyarak 
yeni bir Hasankeyf inşa edilemeyeceği gerçeği, tarihi 
dokunun bozulmasının önüne geçildiği iddialarını 
yalanlamaktadır. Öte yandan elverişsiz koşullar altında 
gerçekleştirilen taşıma işlemleri nedeniyle tarihi eserler 
tahrip edilmiştir.

Dicle nehrinin kenarında bulunan bu kültürel ve doğal 
miras yok edilmek üzeredir. Binlerce yıllık Anadolu 
uygarlıklarının bizlere bıraktığı mirası koruyarak 
gelecek kuşaklara aktarmamız gerekirken, tam tersine 
bu değerleri yok etmeye kimsenin hakkı yoktur.

Ilısu projesi  durdurulmalı ve Hasankeyf sular altında 
kalmaktan kurtarılmalıdır.

Bu yıkıma son verilmesi için son ana kadar mücadeleye 
devam etme kararlılığında olduğumuzu bir kez 
daha ifade ediyor, tüm duyarlı çevreleri Hasankeyf ’i 
sahiplenmeye davet ediyoruz

Emin KORAMAZ
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

ILISU PROJESİ DURDURULMALI VE HASANKEYF 
SULAR ALTINDA KALMAKTAN KURTARILMALIDIR

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz Dicle nehrinin kenarında bulunan Hasankeyf ’in Ilısu Barajı 
nedeniyle yok olma tehlikesiyle burun buruna olmasına ilişkin 19 Haziran 2019 tarihinde bir basın açıklaması 
yaptı.
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T.C. ADALET BAKANLIĞI 
Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü’ne
Bilirkişilik Dairesi Başkanlığı’na
ANKARA
İlgi: T.C.Samsun Bilirkişilik Bölge Kurulu’nun 2019/172 
sayılı yazısı.

TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası tarafından 
Birliğimize iletilen Samsun Bilirkişilik Bölge Kurulunun 
2019/172 sayılı kararı ile, Odaya üyeliği bulunmayan 
meslek mensuplarının 6235 sayılı Yasa ve 3458 sayılı 
Yasa gereği mesleki faaliyet icra etmesi mümkün 
olmadığından bilirkişi listelerinden silinmesine yönelik 
TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası, TMMOB Orman 
Mühendisleri Odası ve TMMOB Jeoloji Mühendisleri 
Odasınca yapılan başvuruların reddine karar verilmiştir.

Söz konusu kararda Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri 
Genel Müdürlüğü Bilirkişilik Dairesi Başkanlığının 
24/04/2019 tarih ve E.243/12536 sayılı yazısından 
bahisle ret kararı verildiği ifade edilmektedir. Gerek 
Daire Başkanlığı görüşü gerekse de bu görüşe dayalı 
alınan Bölge Kurulu kararı, Kanunlara açıkça aykırılık 
taşımakta olup, kararlardan ivedilikle dönülmesi 
gerekmektedir.

6754 sayılı Bilirkişilik Kanunu’nun ‘Bilirkişiliğe kabul 
şartları’ başlıklı 10. maddesinin birinci fıkrasının (g) 
bendinde; “Meslek mensubu olarak görev yapabilmek 
için mevzuat tarafından aranan şartları haiz olmak 
ve mesleğini yapabilmek için gerekli olan uzmanlık 
alanını gösteren diploma, mesleki yeterlilik belgesi, 
uzmanlık belgesi veya benzeri belgeye sahip olmak”  
bilirkişiliğe kabul şartları arasında düzenlenmiştir. 
Aynı düzenlemeye 03/08/2017 tarih 30143 sayılı Resmi 
Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Bilirkişilik 
Yönetmeliği’nin ‘Bilirkişiliğe başvuru ve kabul şartları’ 
başlıklı 38. maddesinin birinci fıkrasının (g) bendinde 
de yer verilmiştir.

Dolayısıyla hem Kanun hem de Yönetmelik bilirkişiliğe 
kabul şartı olarak “meslek mensubu olarak görev 
yapabilmek içinmevzuat tarafından aranan şartları haiz 
olmak” koşulunu aramaktadır.

Birliğimize bağlı Odaların iştigal alanı olan 
mühendislik, mimarlık ve şehir planlama mesleği 
mensubu olarak görev yapabilmek için aranan şartlara 
ilişkin başlıca mevzuat, 3458 sayılı Mühendislik ve 
Mimarlık Hakkında Kanun ile 6235 sayılı TMMOB 

Kanunudur. Bu bakımdan bilirkişiliğe kabul şartları 
arasında sayılan “meslek mensubu olarak görev 
yapabilmek içinmevzuat tarafından aranan şartların 
belirlenebilmesi için 3458 sayılı Yasa ile 6235 sayılı 
Yasaya bakmak gerekmektedir.

3458 sayılı Yasa uyarınca mühendislik ve mimarlık 
unvanı lisans eğitimi ile kazanılmaktadır. Bununla 
birlikte, Anayasanın 135. maddesi uyarınca çıkarılan 
6235 sayılı Yasa ile Türk Mühendis ve Mimar Odaları 
Birliği kurulmuş; Birliğin yetkileri, mühendislik ve 
mimarlık mesleğinin icra ediliş şartları ve mesleki 
faaliyete ilişkin hususlar düzenlenmiştir.

Anayasanın 135. maddesine paralel olarak 6235 sayılı 
Yasanın 33. maddesinde;        

“Madde 33 – Türkiye’de mühendislik ve mimarlık 
meslekleri mensupları mesleklerinin icrasını 
iktiza ettiren işlerle meşgul olabilmeleri ve mesleki 
tedrisat yapabilmeleri için ihdisasına uygun bir 
odaya kaydolmak ve azalık vasfını muhafaza etmek 
mecburiyetindedirler.

(Ek: 19/4/1983 - KHK - 66/10 md.) Kamu Kurumu ve 
Kuruluşları ile İktisadi Devlet Teşekkülleri ve Kamu 
İktisadi Kuruluşlarında asli ve sürekli olarak çalışan 
mühendislik ve mimarlık meslekleri mensuplarının 
meslek ve ihtisaslarıyla ilgili odaya girmeleri isteklerine 
bağlıdır. Ancak bunlar görevlerinin gereği olan 
işleri yaparken, mesleki bakımdan, Odaya kayıtlı 
meslekdaşlarının yetkileriyle haklarına sahip ve onların 
ödevleriyle yükümlüdürler. Bu konuda Türk Silahlı 
Kuvvetleri mensupları ile ilgili hükümler saklıdır.”

düzenlemesi öngörülmüş, 38. maddesinde ise buna 
aykırı davrananların Türkiye’de mesleki faaliyetten 
men edileceği düzenlenmiştir.

Yukarıda alıntılanan mevzuatta açıkça görüldüğü 
üzere, Türkiye’de mühendislik ve mimarlık 
mesleği mensuplarının, serbest mesleki faaliyette 
bulunabilmeleri için Odaya kaydolmaları zorunluluktur. 
Meslek mensubu olarak görev yapabilmek için mevzuat 
tarafından aranan şart Odaya üyeliktir. Bu bakımdan 
6754 sayılı Yasa düzenlemesinin açıklığı karşısında, 
bilirkişiliğe kabul için gereken mevzuata uygunluk şartı 
olan Oda üyeliğinin aranmaması olanaklı değildir.

Bunlarla birlikte 6754 sayılı Bilirkişilik Kanunu’nun 
‘Bilirkişiliğe kabul şartları’ başlıklı 10. maddesinin 

TMMOB ADALET BAKANLIĞI BİLİRKİŞİLİK DAİRESİNE 
GÖRÜŞ GÖNDERDİ

TMMOB, Samsun Bilirkişilik Bölge Kurulunun Odaya kayıtlı olmayan bilirkişilerin listelerden çıkarılma talebi-
ni reddeden yanlış kararın düzeltilmesine ilişkin T.C. Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğüne ve bağlı 
Bilirkişilik Daire Başkanlığına 25 Haziran 2019 tarihinde görüş gönderdi.
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birinci fıkrasının (ç) bendinde; “ç) Disiplin yönünden 
meslekten veya memuriyetten çıkarılmamış ya da 
sanat icrasından veya mesleki faaliyetten geçici ya da 
sürekli olarak yasaklanmamış olmak.” bilirkişiliğe 
kabul şartları arasında düzenlenmiştir. Aynı 
düzenlemeye 03/08/2017 tarih 30143 sayılı Resmi 
Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Bilirkişilik 
Yönetmeliği’nin ‘Bilirkişiliğe başvuru ve kabul şartları’ 
başlıklı 38. maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde 
de yer verilmiştir. Bu anlamda, anılan mevzuat 
uyarınca bilirkişiliğe kabul için mesleğin icrasının 
yasaklanmamış olması aranmaktadır.

6235 sayılı Yasanın 26. maddesinde;

“Odalara kayıtlı meslek mensuplarından bu kanuna 
aykırı hareketleri görülenlerle, meslekle alakalı işlerde 
gerek kasten ve gerekse ihmal göstermek suretiyle 
zarara sebebiyet veren veya akdettiği mukavalelere 
riayet etmiyen veyahut meslek şeref ve haysiyetini 
muhil durumları tesbit olunanlara kayıtlı bulundukları 
oda haysiyet divanınca aşağıda yazılı inzibati cezalar 
verilir:

a) Yazılı ihtar;
b) (25) liradan (100) liraya kadar para cezası;
c) (100) liradan (1 000) liraya kadar para cezası;
ç) 15 günden 6 aya kadar serbest sanat icrasından men’i;
d) Odadan ihraç”

düzenlemesi öngörülmüştür. Bu bakımdan mesleğin 
icrasının yasaklanmasına karar verecek ise Oda Onur 
Kurullarıdır. Yine Odadan ihraç biçiminde tezahür 
eden meslekten çıkarılma da Oda Onur Kurullarınca 
verilecek disiplin cezaları arasındadır.

Netice itibariyle, mühendislik, mimarlık ve şehir 
planlama mesleği mensupları açısından ‘Disiplin 

yönünden meslekten veya memuriyetten çıkarılma ya 
da sanat icrasından veya mesleki faaliyetten geçici ya 
da sürekli olarak yasaklanma’ yaptırımını uygulayacak 
olan Odalardır. Bilirkişiliğe kabul koşulu olarak 
disiplin yaptırımına tabi olmamak aranıyor iken; 
Oda üyeliğinin aranmaması Kanunun sistematiği 
bakımından mümkün olamayacağından, bu yöndeki 
görüşte isabet bulunmamaktadır.

Yine Bilirkişilik Yönetmeliğinin 40. maddesinin birinci 
fıkrasının (ç) bendinde; bilirkişilik başvurusunda 
başvuruya eklenecek belgeler arasında “Mesleğini icra 
edebilmek için herhangi bir meslek kuruluşuna kayıtlı 
olmak zorunda olanlar için, meslek kuruluşuna üye 
olduğuna dair son altı ay içinde alınmış oda faaliyet 
belgesi veya oda kayıt belgesi.”; (e) bendinde ise “Görev 
belgesi veya mesleki faaliyetten veya sanat icrasından 
geçici ya da sürekli olarak yasaklı olmadığına dair 
kayıtlı olduğu meslek kuruluşu veya çalıştığı kurum ya 
da kuruluştan alacağı belge” sayılmıştır.

Tüm bu hususlar bakımından; mühendis, mimar ve 
şehir planlama mesleği mensuplarının bilirkişilik 
faaliyetinde bulunabilmesi için Birliğimize bağlı ilgili 
meslek Odasına üye olması zorunluluğunun, bilirkişi 
listelerinin hazırlanması ile görevli Bölge Kurulları ile 
Bilirkişilik Daire Başkanlığına hatırlatılması ve Samsun 
Bilirkişilik Bölge Kurulunun 2019/172 sayılı kararı ile 
kararda ifade edilen Daire Başkanlığı görüşünden bir 
an evvel dönülmesi için gerekli işlemlerin yapılması, 
aksi halde Birliğimizce gerekli hukuki girişimlerin 
başlatılacağı hususlarını bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

Dersim GÜL
Genel Sekreter 

TMMOB AKKUYU 
NÜKLEER GÜÇ SANTRALİ 

GÜNCEL DURUM 
RAPORU YAYIMLANDI

TMMOB Akkuyu Nükleer Güç Santrali İzleme 
Komisyonu tarafından hazırlanan "TMMOB Akkuyu 
Nükleer Güç Santrali Güncel Durum Raporu" 
yayımlandı. TMMOB; başından itibaren hukuksuz 
ve bilimdışı biçimde izleyen süreci yakından takip 
ediyor ve Komisyonumuz santralin yapım süreçlerini 
raporlandırıp kamuoyuyla paylaşmaya devam edecek.
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T.C.
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI’NA
ANKARA

02.05.2018 tarihli, 30409 sayılı mükerrer Resmi Ga-
zetede yayımlanan TS 10970 Formlar-Yapı Kullanma 
İzin Belgesi Standardına ve TS 8737 Yapı Ruhsatı Stan-
dardına ilişkin tebliğ ile Yapı Ruhsatlarında değişiklik 
yapılmış ve yapı sahibinin, yapı müteahhidinin, şanti-
ye şefinin, yapı denetçilerinin ve proje müelliflerinin 
ıslak imzaları ruhsat formundan kaldırılmıştı. Bunun 
üzerine Birliğimizce söz konusu düzenlemenin iptali 
istemiyle dava açılmıştır.

Davanın devamı esnasında; 27.10.2018 tarih ve 30578 
sayılı Resmi Gazetede yayımlanan değişiklik Yönetme-
liği ile Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğine Ek-10 Yapı 
Ruhsatı Formu ve Ek-9 Yapı Kullanım İzin Belgesi ek-
lenmişti. Yönetmelik ekinde yer alan Yapı Ruhsatı For-
munda da yapı sahibinin, yapı müteahhidinin, şantiye 
şefinin, yapı denetçilerinin ve proje müelliflerinin imza 
hanelerine yer verilmemiş; her iki formun açıklama 
bölümünden de daha önceki yapı ruhsatı ve yapı kul-
lanma izin belgesi formu açıklamalarında yer alan “İda-
reler sorumluluk alan mimar ve mühendislerin yaptık-
ları işlemlere ilişkin bilgileri her ayın ilk haftası içinde 
ilgili meslek odalarına bildirir.” hükmü çıkarılmıştı. Bu 
düzenlemenin ardından da Yönetmelik değişikliğinin 
iptali istemiyle Birliğimizce dava açılmıştır.

Danıştay 6. Dairesince hem Standartların iptaline iliş-
kin açtığımız davada hem de Yönetmelik değişikliğinin 
iptali istemiyle açtığımız davada; deprem kuşağında 
yer alan Ülkemiz açısından sağlıklı bir çevre ile can ve 
mal güvenliğinin sağlanabilmesininin önemi vurgula-
narak, Yapı Ruhsatlarından “yapı sahibinin, yapı müte-
ahhidinin, şantiye şefinin, yapı denetçilerinin ve proje 
müelliflerinin ıslak imzalarının” kaldırılmasının huku-
ka aykırı olduğu ortaya konmuş; “yapılaşmaya ilişkin 
sürecin can ve mal güvenliği açısından  hayati olduğu 
dikkate alındığında, fenni mesullerin, şantiye şeflerinin 
ve proje müelliflerinin yapı ruhsatlarında imzalarının 
bulunması son derece önem arz etmektedir.” denerek 

Yapı ruhsatlarında fenni mesul, şantiye şefi ve proje 
müellifi meslektaşlarımızın imzalarının bulunma zo-
runluluğuna işaret edilmiştir.

Yine Dairece yönetmelik değişikliğinin iptali istemiy-
le açılan davada verilen yürütmenin durdurulması 
kararında; 3194 sayılı Kanunun 28. maddesinin amir 
hükmünü teminen yapı ruhsatı formu ve yapı kullan-
ma izni formu eki föylerde yer alan‘yapıların inşaasında 
sorumluluk alan mimar ve mühendislerin yaptıkları 
işlemlere ilişkin bilgilerin ilgili idarelerce meslek oda-
larına gönderilmesine’ ilişkin ifadelerin, dava konusu 
işlemle kaldırılmasında hukuka uyarlık bulunmadığı 
sonucuna ulaşılmıştır.” şeklindeki gerekçe ile yapı ruh-
satı ve yapı kullanma izni formlarının bir örneğinin 
Birliğimize bağlı Odalara gönderilmesi zorunluluğuna 
da işaret edilmiştir.

Anayasanın 138. maddesinde; “Yasama ve yürütme 
organları ile idare, mahkeme kararlarına uymak zo-
rundadır; bu organlar ve idare, mahkeme kararlarını 
hiçbir suretle değiştiremez ve bunların yerine getiril-
mesini geciktiremez.” kuralı öngörülmüş; Yine 2577 sa-
yılı Yasanın 28. maddesinde de; “Danıştay, bölge idare 
mahkemeleri, idare ve vergi mahkemelerinin esasa ve 
yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icap-
larına göre idare, gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya 
eylemde bulunmaya mecburdur.” ifadesine yer veril-
miştir. Kaldı ki, bu durumun Anayasanın 2. maddein-
de öngörülen hukuk devleti ilkesinin gereği olduğu da 
kuşkusuzdur.

Tüm bu hususlar dolayısıyla ekte yer alan Danıştay ka-
rarlarının gereğinin gecikmeksizin yerine getirilmesi; 
hukuka aykırılığı ortaya konan ve yürütmesi durduru-
lan düzenlemelere dayalı uygulamalara bir an evvel son 
verilmesi; kararlarda belirtilen hususlar dikkate alına-
rak yeniden düzenleme yapılması hususunda gereğini 
arz ederiz.

Saygılarımızla,

Dersim GÜL
Genel Sekreter

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞINA YAZI 
GÖNDERİLDİ

Danıştay kararlarının gereğinin gecikmeksizin yerine getirilmesi; hukuka aykırılığı ortaya konan ve yürütmesi 
durdurulan düzenlemelere dayalı uygulamalara bir an evvel son verilmesi; kararlarda belirtilen hususlar dikka-
te alınarak yeniden düzenleme yapılması hususunda Çevre ve Şehircilik Bakanlığına 25 Haziran 2019 tarihinde 
yazı gönderildi.
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“Tababet İçin Adalet” ana talebi ve temasıyla düzenlenen 
Türk Tabipleri Birliği (TTB) 70. Büyük Kongresi, 22 
Haziran 2019 Cumartesi günü, Ankara’da Devlet Su 
İşleri (DSİ) Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.

Kongre, Divan seçimi ile başladı. Divan Başkanlığına 
Dr. Funda Obuz, Başkan Yardımcılığına Dr. İncilay 
Erdoğan, Divan üyeliklerine Dr. Mürşit Enis Akyüz ve 
Dr. Onur Naci Karahancı’nın seçilmesinin ardından, 
TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Sinan 
Adıyaman, kongrenin açış konuşmasını gerçekleştirdi. 
Adıyaman konuşmasına “Savaş bir halk sağlığı 
sorunudur” açıklaması yaptıkları için hapis cezası alan 
2016-2018 dönemi TTB Merkez Konseyi üyelerinin 
adlarını sayarak başladı. Adıyaman isimleri sayarken, 
2016-2018 dönemi TTB Merkez Konseyi üyelerinin 
hepsi salonda bulunanlar tarafından ayrı ayrı alkışlandı.

Türkiye’de tarihin en büyük ve en önemli krizlerinden 
birinin yaşandığına dikkat çeken Adıyaman, enflasyon, 
pahalılık, döviz artışı, işsizlik gibi parametreler 
üzerinden görünürlük kazanan krizin, sadece ekonomik 
değil, siyasal, sosyal, kültürel krizlere, esasen toplumsal 
bir krize dönüşmüş durumda olduğunu kaydetti. 
Adıyaman, sağlık ortamı ve hekimlerin de doğal olarak 
bu kriz ortamından etkilendiğini, hekimler olarak 

mesleklerini her açıdan kırılgan bir iklimde yaşama 
geçirmeye çalıştıklarını söyledi.

Bu konuşmayı, TTB adına yapılan basın 
açıklamalarından dolayı diğer Merkez Konseyi 
üyeleriyle beraber 20 ay hapis cezasına çarptırılmış 
bir TTB başkanı olarak yaptığını belirten Adıyaman, 
bu durumun Türkiye tarihinde ilk kez yaşandığını ve 
dünyada da benzer bir örneği olmadığını kaydetti. 
Adıyaman, TTB’nin darbe dönemleri başta olmak üzere 
defalarca yargılandığını, ancak hekimliğin evrensel 
değerleri açısından tartışmasız ve haklı görüldüğü 
için bu yargılamaların hiç birinin daha önce hapisle 
sonuçlanmadığını söyledi.

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz 
da Kongreye katılarak destek verdi. Koramaz şöyle 
konuştuı:

Sevgili Başkan, Değerli Genel Kurul Delegeleri, 
SayınKonuklar

Hepinizi Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği 
adına dostlukla selamlıyorum.

Yıllardır eylemlerde, meydanlarda, mahkeme 
salonlarında yan yana geldiğimiz, mücadele ve kader 

TMMOB 70. TTB BÜYÜK KONGRESİNE KATILDI
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ortaklığı yaptığımız sizlerle bir arada olmaktan 
mutluluk duyuyorum. Burada kendimi bir protokol 
konuğu olarak değil, “adalet” talebiyle bir araya gelmiş 
bu kıymetli topluluğun bir parçası olarak görüyorum.

Değerli Arkadaşlar,

Bilirsiniz eskiden adliye binalarında kocaman harflerle 
Adalet Sarayı yazardı ve hepimiz o biçimsiz binalara 
bakıp“böyle saray mı olur” diye sorardık. Şimdi yıllar 
geçti adalet saraylarının yerini “saray adaleti” aldı ve bu 
kez hukukun içine düştüğü duruma bakıp “böyle adalet 
mi olur” diye soruyoruz.

“Savaş bir halk sağlığı sorunudur” dedikleri için 
hekimlere hapis cezası veriliyorsa, bilin ki öyle adalet 
olmaz.

“Bu suça ortak olmayacağız” diye dilekçe imzaladıkları 
için akademisyenler mesleklerinden ihraç edilip hapse 
atılıyorsa, bilin ki öyle adalet olmaz.

İktidarın hoşuna gitmeyen gerçekleri yazdıkları için 
gazeteciler hapse atılıyorsa, bilin ki öyle adalet olmaz.

Muhalif belediye başkanları, milletvekilleri, siyasi parti 
liderleri siyasi rehine olarak cezaevinde tutuluyorsa, 
bilin ki öyle adalet olmaz.

Halkın büyük çoğunluğu hayata pahalılığı, borç ve 
geçim sıkıntısıyla boğuşurken, iktidar sahiplerinin israf 
ve yolsuzlukları hasır altı ediliyorsa, bilin ki öyle adalet 
olmaz.

Bu ülkenin başına gelmiş en güzel şeylerden biri olan 
Gezi Direnişinde yer alanlar, müebbet hapis cezasıyla 
yargılanıyorsa, bilin ki öyle adalet olmaz.

Halkın sandığa yansıyan iradesi seçim kurulları eliyle 
gasp ediliyorsa, bilin ki öyle adalet olmaz.

Bizler tüm bu adaletsizliklere itiraz ediyoruz. Hayatın 
her alanında, toplumun tüm kesimleri için adalet ve 
eşitlik istiyoruz.

Değerli Arkadaşlar,

Bu iktidarın ülkemize verebilecek hiçbir şeyi, bu halka 
anlatabilecek hiçbir hikayesi kalmamıştır.

İktidarın yapabildiği tek şey halkı kin ve nefret 
duygularıyla birbirine düşman etmek haline geldi. 
Buna karşı mücadele edenleri de baskı ve zorbalıkla 
susturmak istiyor.

Yargı adeta bir iktidar sopası, bir şiddet aracı olarak 
kullanıyor. Anayasanın ve uluslararası sözleşmelerin 
güvencesi altında olan en temel hak ve özgürlüklerimiz 
yok sayılıyor. Susmayanlar, boyun eğmeyenler, 
direnenler önce polis şiddetiyle ardından cezaeviyle 
yüz yüz kalıyor.

Ne mutlu bize ki, iktidarın tüm zorbalığına rağmen asla 
teslim olmayan bir mücadele geleneğinden geliyoruz.

Ne mutlu bize ki, yol arkadaşlarını asla yalnız 
bırakmayan bir dayanışma geleneğinden geliyoruz.

Bu ülkenin mühendislerinin, mimarlarının, şehir 
plancılarının meslek örgütü olan TMMOB Yönetim 
Kurulu Başkanı olarak hepinizin önünde söz veriyorum 
ki, sizi asla yalnız bırakmayacağız.

Pazartesi günü Silivri’de hakim karşısına çıkacak Gezi 
Direnişçilerini yalnız bırakmayacağız.

Dün olduğu gibi yarın da kol kola, omuz omuza, yan 
yana olmaya devam edeceğiz.

Dostlar,

Brecht bir şiirinde “Halkın ekmeğidir adalet” diyor ve 
ekliyordu: “Ekmeğini kendi sağlayan halk, adaleti de 
kendi sağlamalı”.

Halkın kendi adaletini mutlaka sağlayacağına olan 
inancım ve tüm dayanışma duygularımla 70. Büyük 
Kongrenizi bir kez daha selamlıyorum. Kongrenin 
demokrasi, barış ve adalet mücadelemize katkı 
vermesini diliyorum.

Kurtuluş yok tek başına,

Ya hep beraber ya hiçbirimiz!
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İNSANLIĞIN ORTAK MİRASI DİYARBAKIR 
SURLARINA HEP BİRLİKTE SAHİP ÇIKALIM, 

KORUYALIM VE İNSANLIĞA ARMAĞAN EDELİM

Diyarbakır Surları ve Hevsel bahçeleri 2015 yılında 
Unesco tarafından Dünya Kültür mirası olarak 
tescillenen insanlığın ortak mirasıdır. Betonlaşan 
kentler ve her geçen gün büyük tahribatlara maruz kalan 
doğa yıkımlarına karşın bugüne  kadar korunabilen 
istisna kültürel ve tabii değerlerimizdir.

Mevcut devlet politikasındaki her şeyi meta olarak 
görme yaklaşımını, ülkenin bir çok yerinde olduğu gibi 
bir doz fazladan bir etkiyle coğrafyamızın doğası ve 
kültürel değerlerine yaklaşımda da görmekteyiz.

Siyasi iktidarlar bu tür doğa ve kültürel yıkım 
politikalarıyla kendilerini ayakta tutarlar. Rant odaklı 
bu uygulamalarla ömürlerini uzatırlar.

Siyasi iktidar Hasankeyf, Sur, Dakyanus gibi bir çok 
tarihi tescilli sit alanında Kültürel yıkım ile Hesler 
ve Barajlarla da doğa güzelliklerimize karşı doğa 
yıkımlarıyla bugüne kadar bir çok uygulamada kendi 
yıkım politikasını her defasında bizlere göstermiştir.

Bu doğa ve kültürel kırım politikası en son Diyarbakır 
Sur içinde ve Hevsel bahçelerindeki uygulamalarla 
karşımıza çıkmıştır.

Daha önce Hevsel bahçelerine rantiyerler bir çok 
defa göz dikmişlerdi, bunun sonucunda çeşitli fiili 
girişimleri de olmuştu ancak bu girişimlerden sonuç 

alınamamıştı.

Kronolojik olarak bu süreci hatırlatmakta yarar vardır, 
şöyle ki;

Ocak 2014’te Çevre Şehircilik Bakanlığı tarafından 
hevsel bahçelerinin bir bölümünün tarım 
alanı niteliğinin değiştirilip “Rekreasyon alanı, 
ağaçlandırılacak alan ve doğal park alanı”  yani 
yapılaşmanın önünü açma girişimi olarak Tarım dışı 
kullanıma açılmasına ilişkin bir karar alındı.

 Mart 2014’te Hevsel bahçelerinin Dicle üniversitesi 
bölgesinde ağaç kıyımları başlamıştı ancak doğa 
savunucuları ve kent dinamiklerinin bir bütünen karşı 
duruşuyla doğal kırım durdurulmuştu. Bu süreçte 
gelişen tepkilerle eş zamanlı olarak Mimarlar odası 
Diyarbakır şubemizin açmış olduğu yürütmenin 
durdurulması ve iptal davası 30/09/2015 tarihinde 
karara bağlanmıştı. Karara göre bu değişiklik sonucu 
bölgede çok ciddi bir yapılaşma riskinin oluşacağı, bu 
durumun da bölgenin bahsi geçen doğal özgünlüğünü 
bozacağından kaynaklı bakanlığın bu kararı iptal 
edilmişti.

Bu gelişen süreçlerden ders alınmamış olacak ki 
yine; 2017 yılında tüm itirazlarımıza rağmen Çevre 
Şehircilik Bakanlığı ve Kayyımlı Belediyeler eliyle 
Dicle vadi projesi kapsamında ‘Dicle vadisi kırklar dağı 
Rekreasyon alanı projesiyle’  yani Diyarbakır kalesi 
ve Hevsel bahçeleri kültürel peyzaj alanının tampon 
bölgesinde yeni bir doğa kıyımı gerçekleştirildi. Sosyal 
tesisler, cami ve çeşitli yapısal imalatlarla kırklar dağı ve 
hevsel bahçelerinin doğasına müdahale edildi.

Bu projenin iptali için Şehir Plancıları Odası Diyarbakır 
şubemiz tarafından 2017 tarihinde dava açılmış olup bu 
dava Ocak 2019 tarihinde karara bağlanmıştır. Karara 
göre; Diyarbakır kalesi ve hevsel bahçeleri kültürel 
peyzaj alan yönetimi planı ile çeliştiği yani projenin bu 
alanda doğayı tahrip ettiği gerekçesiyle iptal edilmiştir. 
Proje uygulaması bittiği için bu kararın pratikte bir 
karşılığı şimdilik bulunmamaktadır.

Çevre şehircilik bakanlığına sormak istiyoruz; Temyiz 
sonrası da karar değişmezse kırklar dağındaki o doğa 
felaketini nasıl onarmayı düşünüyorlar acaba?

DİYARBAKIR EMEK VE DEMOKRASİ PLATFORMU: 
İNSANLIĞIN ORTAK MİRASI DİYARBAKIR SURLARINA 

HEP BİRLİKTE SAHİP ÇIKALIM
Aralarında TMMOB Diyarbakır İl Koordinasyon Kurulunun da bulunduğu Emek ve Demokrasi Güçleri 13 
Mayıs 2019 tarihinde TMMOB Mimarlar Odasında bir basın toplantısı düzenleyerek Diyarbakır Surlarına 
sahip çıkma çağrısında bulundu.
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Tüm kenti ilgilendiren bu tür proje ve uygulamaların 
başlangıç aşamasında ilgili meslek odaları ve kent 
dinamikleriyle paylaşılması ısrarımız bundandır.

Ülkede hukukun geç kararlaşması sonucu işlenen 
birçok suç, cezasız kalabilmektedir.

Ancak bu karar bundan sonraki Dicle vadisi ve hevsel 
bahçelerindeki yanlış uygulamalara karşı olumlu bir 
karar olarak elimizde bulunacaktır. Nasıl ki Dicle 
vadisi Kırklar dağı projesi doğal tahribat yaratacağı 
için hukuken iptal edildiyse aynı şekilde şu an Fiskaya 
bölgesinden Mardin kapıya kadar Sur’ların yamacında 
uygulanan ‘millet bahçesi’ projesi de yanlış bir 
uygulamadır ve iptal edilmelidir.

Bu projenin yürütmesinin durdurulması ve iptali için 
de hukuki süreci başlatacağımızı da belirtmek istiyoruz.

Bizler topluma ve kente, dolayısıyla insanlığa karşı 
kendini sorumlu hisseden kent dinamikleri olarak  
Dünya kültür Mirasi Sur’ların hemen dibinde ağır 
iş makineleri ile kazı yapılarak oluşan titreşimlerle 
Surlara zarar veren, hevsel bahçelerine beton dökmek 
suretiyle bölgenin doğasını bozan, Surlarla bütünlüğü 
olmayan malzemelerle çeşitli yapıları inşa ederek 
Surların silüetini bozan ve doğayı tahrip eden bu gibi 
yanlış uygulamaların durdurulmasını istiyoruz.

Bu projelere uygunluk veren Çevre Şehircilik 
Bakanlığını ve Kültür  varlıklarını Koruma Bölge 
Kurulunu da yasa ve yönetmenliklerde belirlenen 
çalışma esaslarına uymalarını, bilimsel, teknik, 
ahlaki ve vicdani bir misyonla hareket edip bu tür 
yanlış uygulamalara karşı bir duruş sergilemelerini 
beklemekteyiz.

Bu kurumların görevi kültürel ve doğal değerlerimize 
yanlış uygulamalarla zarar vermek değildir. Bu 
kurumların görevi, Ben u Sen burcu gibi yıkım tehlikesi 
yaşayan bakımsızlık ve ilgisizlikten tüm insanlığa 
seslenen SUR’lara gereken ilgiyi gösterip bizden 
sonraki nesillere ulaştırılması için çaba içerisinde olup 
korumaktır.

Bizler başta ilgili kurumlar olan Unescoyu, Çevre 
Şehircilik Bakanlığını, Büyük Şehir Belediyesini, Sur 
Belediyesini ve Dünya mirası olması itibariyle bir 
bütünen tüm topluma sesleniyoruz;

Tarihsel değerlere, Doğal ve Kültürel mirasına sahip 
çıkan bir toplum ancak tarihe ve insanlığa hizmet etmiş 
olur, bundan dolayı gelin insanlığın SUR’larına hep 
birlikte sahip çıkalım, koruyalım ve insanlığa armağan 
edelim.

Gıda Mühendisleri Odası üyemiz Dr. Bülent Şık, 
Sağlık Bakanlığınca yürütülen ve Türkiye’de kanser 
vakalarının sık görüldüğü bölgelerde bulunan kanser 
yapıcı kimyasalları tespit etmeyi amaçlayan projeye 
ilişkin bulguları, kamuoyuyla paylaştığı için açılan 
davada 12 yıla kadar hapis istemiyle yargılanıyor.

2011-2016 yılları arasında Antalya, Ergene ve 
Dilovası’nda yürütülen araştırma projesinin üzerinden 
3 yıl geçmesine rağmen, Sağlık Bakanlığınca kirliliği 
önleme yönünde herhangi bir çalışma yürütülmemiştir. 
Dr. Bülent Şık, toplum ve çevre sağlığını hiçe sayan bu 
anlayışa karşı, her bilim insanının yapması gerekeni 
yapmış ve elindeki bilgileri kamuoyuyla paylaşmıştır.

Meslektaşımız, Cumhuriyet Gazetesinde yayımlanan 
yazı dizisine ilişkin başlatılan soruşturma sonrasında 
hazırlanan iddianameyle; TCK’nin 258/1, 334/1, 

336/1 maddeleri uyarınca, “Açıklanması yasaklanan 
gizli bilgileri açıklama, temin etme, göreve ilişkin 
sırrın açıklanması” ile suçlanmaktadır. Ortada suç 
teşkil edecek bir durum var ise; sonuçları açısından 
milyonlarca insanı ilgilendiren çalışmaya dair 
bilgileri paylaşmak değil, bu bilgileri gizleyerek halk 
sağlığını hiçe saymaktır. Dolayısıyla esas yargılanması 
gerekenler; toplum, gıda ve çevre sağlığı açısından 
bu denli önemli bir konu hakkında bilgi sahibi olup, 
görevini yerine getirmeyenlerdir.

TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu olarak, 
insan sağlığı ve doğanın korunması konusunda duyarlı 
davrandığı için yargılanan Dr. Bülent Şık’ın yanında 
olduğumuzu belirtiyor, dayanışmayı büyütmek için 
30 Mayıs Perşembe saat 10.05’de, açılan davanın ikinci 
duruşmasında da Çağlayan Adliyesinde olacağımızı 
kamuoyunun bilgisine sunuyoruz.

TMMOB İSTANBUL İKK: BÜLENT ŞIK DEĞİL 
SORUMLULAR YARGILANSIN

TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu Dr. Bülent Şık davasına ilişkin 29 Mayıs 2019 tarihinde bir basın 
açıklaması yaptı.
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TMMOB Ankara İl Koordinasyon Kurulu tarafından 
30 Mayıs 2019 tarihinde Devrimci Yazar ve Ozanlar 
İMO Teoman Öztürk toplantı salonunda saat 19.00’da 
başlayan etkinlikle anıldı.

Şükrü Erbaş, Abdullah Ataşçı ve Oğuz Türkyılmaz’ın 
konuşmacı olarak katıldığı etkinlikte TMMOB 
Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz bir açılış 
konuşması yaptı. Etkinlikte; Tiyatro 1112 Garaj “15. 
Yıl Kıraathanesi” oyunuyla özel gösterim sergiledi. 
Sonrasında TMMOB eski Yönetim Kurulu Başkanı 
Mehmet Soğancı moderatörlüğünde konuşmacılar 
sunumlarını yaptılar.

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

Değerli Konuklar, Sevgili Meslektaşlarım

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Yönetim 
Kurulu adına hepinizi sevgiyle selamlıyorum.

Bizleri bu anlamlı etkinlikte bir araya getirdiği için 
Ankara İl Koordinasyon Kurulumuza teşekkür 
ediyorum.

“Devrimci Yazar ve Ozanlarımızı Anma” etkinlikleri 
1990’lı yıllara uzanan bir geçmişe dayanıyor.

İlkini benim Makine Mühendisleri Odası Genel 
sekreteri olarak görev yaptığım 1998 yılında, Makina 
Mühendisleri, Elektrik Mühendisleri ve Mimarlar 
Odamızın Ankara Şubelerinin ortak etkinliği olarak 
gerçekleştirmiştik.

3 Haziran 1963 te yitirdiğimiz Nazım Hikmet, 2 Haziran 
1970’te yitirdiğimiz Orhan Kemal ve 2 Haziran 1991 
tarihinde sonsuzluğa uğurladığımız Ahmet Arif ’in 
şahsında, devrimci yazar ve ozanlarımıza sahip çıkmak, 
onların temsil ettikleri fikirleri yaşatmak için böyle 
bir etkinlik yapmıştık. Daha sonraki yıllarda benzer 
etkinlikler odalarımız ve İl Koordinasyon Kurullarımız 
aracılığıyla devam ettirildi.

Hepinizin bildiği gibi bu üç isim verdikleri eserlerle 
sadece edebiyatımıza katkı vermekle kalmadılar, 
Türkiye’de 1960’lı yıllardan itibaren gelişen toplumsal 
mücadeleye de büyük bir ilham kaynağı oldular. Onların 
toplumcu çizgisi, onların romanları, tiyatro eserleri, 
şiirleri ülkemizdeki devrimcilerin, sosyalistlerin, 
yurtseverlerin geniş halk kesimleriyle doğrudan bağ 
kurmasında önemli bir rol oynadı.

Bizler gidemediğimiz coğrafyaları, görmediğimiz 
insanları, yaşamadığımız hayatları onların aracılığıyla 
tanıdık. Dünyamızın ve fikirlerimizin şekillenmesinde 
devrimci yazar ve ozanlarımızın katkısı büyüktür.

Bizim bu etkinliklerle yapmaya çalıştığımız şey bir 
yandan onların edebi ve toplumsal yönlerini yeni 
kuşaklara hatırlatmak, diğer yandan da onlara olan 
minnet borcumuzu ödemektir aslında.

Çünkü her üç isim de savundukları fikirler yüzünden 
çok zor koşullarda yaşamak zorunda kalmışlar, 
ömürlerinin belirli kısımlarını cezaevlerinde 
geçirmişler.

Bizler biliyoruz ki Türkiye’de emekten yana, toplumdan 
yana, doğrudan yana olmak büyük bedeller ödemeyi 
gerektirebiliyor.

Özgürlük yerine esaretin, barışın yerine savaşın, 
sevginin yerine korku ve şiddetin, bilimsel düşüncenin 
yerine gericiliğin egemen olduğu bir ülkede yaşıyoruz.

İnsanlık dışı çalışma koşullarına karşı çıkmak, insanca 
bir yaşam ve özgür bir gelecek istemek, güvenceli 
istihdamı, sosyal refahı, doğal-kültürel çevre ve 
varlıkların korunmasını savunmak neredeyse suç 
sayılıyor günümüz Türkiye’sinde.

Basın dahil her türlü muhalif düşünce ve örgütlenmenin 
baskı ile sindirilmeye çalışıldığı, bir arada yaşam 
isteminin, laikliğin, seçme seçilme hakkı dahil temel 
hak ve özgürlüklerin sistemli bir şekilde tehdit edildiği, 
yargının tamamen siyasallaşarak siyasi iktidarın bir 
şiddet aracına dönüştüğü karanlık günlerden geçiyoruz.

Susan, itiraz etmeyen korkuyla yaşayan bir toplum 
yaratmak istiyorlar.

Ama herkes şunu da bilsin ki, bizler asla susmayacağız, 
sinmeyeceğiz, korkmayacağız,

İtiraz etmeye, mücadeleye etmeye devam edeceğiz.

Emek, barış, kardeşlik ve özgürlük günlerini mutlaka 
kuracağız.

Hayatını emek için, toplum için, hakikat için bedeller 
ödeyerek harcamış isimlerin hatırasını da daima 
yaşatacağız.

Bu duygu ve düşüncelerle hepinizi yeniden saygıyla 
selamlıyorum.

DEVRİMCİ YAZAR VE OZANLAR 
İMO’DA YAPILAN ETKİNLİKLE ANILDI
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ÇAYIROVA’DA BAYRAM GÜNÜ YANARAK 
YAŞAMA HAKLARI ELLERİNDEN ALINAN 

CANLARIN HESABINI KİMLER VERECEK!!!

06/06/2019 günü Çayırova’da kurulu bir tekstil 
fabrikasında meydana gelen yangında yetkili 
makamların açıklamalarına göre 4 işçinin hayatını 
kaybettiğini, 6 işçinin de yaralı olduğunu öğrendik. 
Hepimizin canını yakan bu üzücü olay neticesinde 
hayatını kaybeden işçilerin yakınlarına başsağlığı 
dileriz.

Daha önce de benzerlerine tanık olduğumuz 
vakalardan ders çıkarılmamış olduğu ne yazık ki 
ortadır. Mühendisler ve Mimarlar olarak olayın bir an 
önce aydınlatılması ve sorumluların adalet karşısında 
hesap vermesini talep ediyoruz. Olayın aydınlatılması 
ve kamuoyunun bilgilendirilmesi için yetkililerin 
aşağıdaki soruları cevaplamasını istiyoruz.

• Yangının meydana geldiği adresteki Tekstil firmasında 
olması gereken ruhhsatları var mıdır? İtfaiye denetim 
yapmış mıdır? Yapılan bir denetim var ise sonuçları 
nedir?

• Ölen işçilerin kimlikleri tespit edilemediği açıklandı. 
İşletmede çalışanların kayıtlarına bakılarak, ölenlerin 
kimler olduğu yangının üzerinsen bu kadar süre 
geçmesine rağmen belirlenemez miydi? Bu işletmede 
yangın anında içeride çalışan kişilerin isimleri belli 
değil midir?

• Mülteci-göçmen aileler burada barındığı ve 
kayıt dışı çalıştırıldığı yönündeki iddialar söz 
konusudur.  Bu konuya açıklık getirilmelidir. 
Çok sayıda mülteci çocukların tekstil iş 
kolunda çalıştırıldığı herkesçe bilinmektedir. 
Bu işyerinde de böyle bir durum söz konusu 
mudur?

• İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında 
Yönetmelik ve Binaların Yangından 
Korunması Hakkında Yönetmelik gerekleri 
olan ;

o İşletmenin bir yangın algılama ve ikaz 
sistemi var mıdır?

o Acil durum tahliye planı, uygun kaçış yolu, 
merdivenleri ve yeterli sayı ve genişlikte kaçış 
kapıları var mıdır?

o Başta depolama alanlarında söndürme sistemi 
var mıdır? Bunların periyodik muayene ve testleri 
yapılmış mıdır?

o Acil durum tatbikatları yapılmış mıdır?

•Hiçbir açıklamada işletme adına yer verilmemesi 
bilinçli bir tercih midir? 4 insanın hayatına mal olan bir 
işletmenin ticari itibarı korunmak mı isteniyor?

Bu facia söz konusu işletmenin gerekli önlemleri 
almadığını göstermektedir. Bu durum karşısında 
etkili kurumlar olan makamlar ne yapmıştır? Önlem 
almayanlar kadar denetim görevini yerine getirmeyen 
kamu otoritesi de işletme sahipleri gibi sorumludur ve 
adalet önüne çıkarılmalıdır. İtfaiye raporuna getirilen 
yayın yasağı kararı işletme sahiplerinin ve sorumluluğu 
olan diğer kişi ve kurumların korunduğu şüphesini 
güçlendirmektedir.

TMMOB Kocaeli İl Koordinasyon Kurulu olarak 
aşağıdakilerin yapılması gerektiğini savunuyoruz. 

•Yaşanan bu katliamla ilgili tüm bilgilerin kamuoyu ile 
paylaşılmalı,

KOCAELİ İKK: ÇAYIROVA’DA BAYRAM GÜNÜ 
YANARAK YAŞAMA HAKLARI ELLERİNDEN ALINAN 

CANLARIN HESABINI KİMLER VERECEK!!!
TMMOB Kocaeli İl Koordinasyon Kurulu Çayırova’da bir tekstil fabrikasında 6 Haziran günü 4 işçinin yaşa-
mını yitirdiği ve 5 işçinin ağır yaralandığı yangına ilişkin 7 Haziran 2019 tarihinde bir basın açıklaması yaptı.
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•Etkin bir işyeri denetimi süreci başlatılmalı ve denetim 
raporları sendika ve meslek odaları ile de paylaşılmalı.

•İşçi sağlığı ve İş güvenliği ile araştırmalar yapılmalı,

•Her yıl iki bine yakın emekçi iş cinayetlerinde yaşamını 
yitirmektedir. Meclis insan hakları komisyonunda 
bu konu gündeme geldiğinde AKP ve MHP’li 
üyeler “böyle basit işlerle mi uğraşacağız” diyerek 
aslında bu yaşananlardan rahatsız olmadıklarını dile 
getirmişlerdir. TBMM her vatandaşın hayatından 
sorumludur ve iş cinayetlerini gündemine alması ve 
araştıran bir komisyonu kurması gerekmektedir.

•İş cinayetleri sonrası işyeri sahipleri ile birlikte sorumlu 
kamu otoriteleri de yargılamaya dahil edilmelidir.

•Kayıt dışı çalıştırma ve çocuk işçiliği kanunlarla 
yasaklanmış olmasına rağmen başta tekstil, deri, 
inşaat gibi iş kollarında yaygınlık göstermektedir. Bu 
iş kollarında bu husus dikkate alınarak denetimler 

yapılmalıdır. Çocukların yaşamı ve eğitimi devlet 
güvencesi altında olmalıdır.

•İşçi sağlığı ve iş güvenliği politika ve uygulamalarını 
belirleyen, bakanlıklar, üniversiteler, meslek örgütleri 
ve sendikaların eşit katılımı ile İşçi Sağlığı ve İş 
Güvenliği Konseyi kurulmalıdır.

•Ruhsatlandırma süreçlerinin en önemli belgelerinden 
olan İtfaiye Raporlarının güvenilirliği iyiden iyiye 
tartışmalı bir hal almıştır. İnsan yaşamını doğrudan 
etkileyen siyasetin etkin olduğu Belediyelere bağlı 
olarak hizmet yapan İtfaiye Kurumlarının idari 
yönden özerkleşmeye ihtiyacı bulunmaktadır. İtfaiye 
Kurumlarının müdahale edilebilir ve etki altına 
alınabilir idari yapısı değişmelidir.

Yitip giden her can bizdendir. Emekçilerin bir lokma 
ekmek için hayatlarını kaybetmeleri kabul edilemezdir 
ve hepimizin meselesidir. Takipçisi olacağız.

Murat Kürekçi
TMMOB Kocaeli İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri

Değerli basın emekçileri, kıymetli dostlar,

6 Haziran günü bayram yapılması gereken bir günde 
aldığımız bir haberle hepimiz çok üzüldük. Çayırova 
ilçesinde bir tekstil firmasına ait fabrikada nedeni henüz 
açıklanmayan bir sebeple çıkan yangında ölü sayısı net 

ifade edilemese de 5 işçinin yaşamını yitirdiğini büyük 
bir üzüntü ile öğrendik.
Ülkemizde özellikle son yıllarda iş kazalarının 
sayısında büyük bir artış olması bu alana dair ihmalleri 
ve sorumsuzlukları bir kez daha gözler önüne 

KOCAELİ BİLEŞENLERİ: ÖNLEMİ ALINMAYAN HER İŞ 
KAZASI BİR CİNAYETTİR!

TMMOB, KESK, DİSK ve TTB Kocaeli Bileşenleri 11 Haziran 2019 tarihinde Çayırova’da meydana gelen fabri-
ka yangınına ilişkin ortak bir basın açıklaması yaptılar.
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sermektedir. Üzülerek ifade etmek gerekirse Türkiye 
iş kazlarında Avrupa birincisi Dünya üçüncüsü 
konumundadır. Bu durum net olarak göstermektedir 
ki, işçi sağlığı ve iş güvenliği ihmal edilerek işçilerin 
yaşam hakkı sermayenin kar hırsına kurban 
edilmektedir.

Geçmiş yıllarda yaşadığımız ve Cumhuriyet tarihinin 
en büyük maden kazası olarak tarihe geçen Soma 
maden kazası, Ermenek maden kazası, İstanbul 
Esenyurt’ta kaldıkları çadırda çıkan yangın sonucu 
ölen işçiler ve Aladağ’da kız öğrenci yurdunda çıkan 
yangın sonucu yanarak can veren çocuklarımızın 
ölümü, iş ve işçi güvenliği ve önlemleri konusunda 
ihmallerin suiistimallerin devam ettiğini gösteriyor.  

Yaşanan bu iş cinayetlerinden sonra hükümetin 
yaptığı en etkili girişim olaylar hakkında yayın yasağı 
getirmek ve gerçeklerin kamuoyundan gizlenmesini 
sağlamaktır. Buradan şunu ifade etmek isteriz ki, 
her ne kadar yayın yasağı getirseniz de gerçekleri 
gizleyemeyeceksiniz. 

Emek ve meslek örgütleri olarak son yaşanan bu iş 
kazasında gerek kamuoyunun ve gerekse bizlerin doğru 
bilgilendirilmeye ve yaşanan bu cinayette sorumluluğu 
olanların bir an önce adalet karşısına çıkarılmasını ve 
hesap vermesini talep ediyoruz.

Bu anlamıyla gerçeklerin açığa çıkarılması için tüm 
yetkili makamlardan şu sorularımızın cevabını 
bekliyoruz;

Bayram tatil olan bir günde fabrikada çalışma var mıydı? 
Çalışma yok ise işçiler neden fabrika da bulunuyordu?

Yangının meydana geldiği adresteki tekstil firmasında 
yeterli ve kullanılabilir durumda yangın merdivenleri 
var mıdır? Olması gereken işletme ruhsatları var mıdır? 
İtfaiye denetim yapmış mıdır? Yapılan bir denetim var 
ise sonuçları nedir?

Ölen işçilerin kimlikleri tespit edilebildi mi? Yangın 
esnasında fabrikada kaç işçi çalıştırılmaktaydı bu 
işçilerin kayıtları ilgili makamlara bildirilmiş midir?

Mülteci, göçmen aileler burada barındığı ve kayıt 
dışı çalıştırıldığı yönündeki iddialar söz konusudur. 
Bu konuya açıklık getirilmelidir. Çok sayıda mülteci 
çocukların tekstil iş kolunda çalıştırıldığı herkesçe 
bilinmektedir. Bu işyerinde de böyle bir durum söz 
konusu mudur?

İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik ve 
Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik 
gerekleri olan, İşletmenin bir yangın algılama ve ikaz 
sistemi var mıdır? Acil durum tahliye planı var mıdır?

Depolama alanlarında söndürme sistemi var mıdır? 
Bunların periyodik muayene ve testleri yapılmış mıdır? 
Acil durum tatbikatları yapılmış mıdır?

Hiçbir açıklamada işletme adına yer verilmemesi 
bilinçli bir tercih midir? 5 insanın hayatına mal olan 
cinayetin üstü örtülmek mi isteniyor? Bu işletmenin 
ticari itibarı korunmak mı isteniyor?

Bu facia söz konusu işletmenin gerekli önlemleri 
almadığını göstermektedir. Bu durum karşısında ilgili 
kurum ve makamlar ne yapmıştır? Önlem almayanlar 
kadar denetim görevini yerine getirmeyen kamu 
otoritesi de işletme sahipleri gibi sorumludur ve adalet 
önüne çıkarılmalıdır. İtfaiye raporuna getirilen yayın 
yasağı kararı işletme sahiplerinin ve sorumluluğu 
olan diğer kişi ve kurumların korunduğu şüphesini 
güçlendirmektedir.

Bu bir kaza değil cinayettir. Dolayısıyla kazaya 
dair tüm ayrıntılar, yapılan inceleme ve demetim 
raporları ve yargı süreci kamuoyu ile şeffaf bir şekilde 
paylaşılmalıdır.  

Meclis insan hakları komisyonunda bu konu gündeme 
geldiğinde AKP ve MHP’li üyeler “böyle basit işlerle 
mi uğraşacağız” diyerek aslında bu yaşananlardan 
rahatsız olmadıklarını dile getirmişlerdir. TBMM her 
vatandaşın hayatından sorumludur ve iş cinayetlerini 
gündemine alması ve araştırma komisyonu kurması 
gerekmektedir.

İşçi sağlığı ve iş güvenliği politika ve uygulamalarını 
belirleyen, bakanlıklar, üniversiteler, meslek örgütleri 
ve sendikaların eşit katılımı ile İşçi Sağlığı ve İş 
Güvenliği Konseyi kurulmalıdır.

Bu tür afetlerde gerek ilk müdahale birimleri olan 
itfaiye ve gerekse Afad gibi kurumların daha etkin 
çalışması için siyasi otoriteden arındırılması ve özerk 
bir yapıya kavuşturulması gerekmektedir. 

Yitip giden her can bizdendir. Emekçilerin bir lokma 
ekmek için hayatlarını kaybetmeleri kabul edilemez bir 
durum ve hepimizin meselesidir. 

KESK – DİSK – TMMOB – TTB KOCAELİ 
ÖRGÜTLERİ
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Bilindiği üzere bir kısmı ilimiz sınırlarından geçen 
Kuzey Marmara Otoyolu yapımı için Kandıra İlçesi 
Babaköy’de 13 hektar alanda taş ocağı açılması 
planlandığı, resmi rakamlara göre dahi en az 2.159 
ağaç kesileceği ve ağaç kesim işlemlerinin başlandığı 
bilinmektedir.

Bu işlemler sırasında, aynı bölgede Roma Dönemi’ne 
ait, yaklaşık 2 bin yıllık olduğu tahmin edilen kayaya 
oyulmuş ve ender görülen lahit mezarlara rastlanmıştır.

Başkaca mezar ve diğer tarihi eserlere rastlama olasılığı 
da göz önünde bulundurulduğunda konuyla ilgili 
bölgede ilgili kurumların birlikte çalışma yapmaları 
zorunluluğu doğmuştur.

Tüm kurum ve kurullarımızın öncelikli 
yaklaşımlarından birisi Tarihsel ve doğal varlıklarımıza 
sahip çıkmaktır.

TMMOB Samsun İl Koordinasyon Kurulu Samsun’un 
Terme ilçesinde 21 Haziran Cuma gecesi başlayan 
ve gece boyu devam eden yağışların yol açtığı seli 25 
Haziran 2019 tarihinde TMMOB Samsun İKK Heyeti 
olarak inceledi.

TMMOB Samsun İKK Sekreteri İshak Memişoğlu, 
Çevre Mühendisleri Odası Başkanı Özcan Çoluk, 

İnşaat Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Üyesi Zeki 
Bayrak, Samsun Çevre Platformu Sözcüsü Elektrik 
Mühendisi Mehmet Özdağ’dan oluşan TMMOB 
Samsun İKK Heyeti, Terme ilçesinde incelemelerde 
bulundu. İnceleme heyetine sahanın gezilmesi ve 
kurumlarla temas kurulması konularında Terme Çevre 
Platformu Sözcüsü Zekai Altunpala eşlik etti.

İnceleme esnasında Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, 
Terme Ziraat Odası Başkanı Ferda Ergün, Terme 
Sanayi Sitesi Kooperatif Başkanı Hüseyin Aydın, Terme 
Ulusoy Dinlenme Tesisleri sahibi İşadamı İmran 
Okumuş ziyaret edilerek selin etkileri, sele neden 
olan faktörler ve zaman zaman bölgede yaşanan aşırı 
yağışların yol açtığı tahribatların önüne geçilebilmesi 
için ortaya konulabilecek çözüm önerileri hususunda 
bilgi alışverişinde bulunuldu.

Selden en çok etkilenen bölgeler Terme’nin doğusunda 
yer alan yerleşim yerleri  olan Kocaman, Kazım 
Karabekir, Sakarlı, Evci, Yahyalı, Hüseyinmescit  
mahallelerindeki yerleşim yerleri ve araziler ile Terme 
Sanayi sitesi olarak tespit edildi.

TMMOB KOCAELİ İKK: DOĞAMIZA DA, TARİHİMİZE 
DE SAHİP ÇIKMAYA DEVAM EDECEĞİZ

TMMOB Kocaeli İl Koordinasyon Kurulu Kuzey Marmara Otoyolu yapımına ilişkin 14 Haziran 2019 tarihinde 
bir basın açıklaması yaptı. 

Açığa çıkan kalıntılar da dikkate alındığında, maden 
ocağına yol yapım çalışmalarının durdurularak, 
çalışmaların Müze Müdürlüğü denetimine alınmasını 
ve tarihi eserlere rastlanan bahse konu alan ile 
çevresinin SİT ALANI olarak tespit ve tescilinin 
yapılması hususunda 14 Haziran 2019 tarihinde 
Kocaeli Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu 
Müdürlüğü’neTMMOB Kocaeli İl Koordinasyon 
Kurulu başvuruda bulunmuştur. 

Canlıların ve ekolojik alanlarının, ormanlarımızın, 
denizlerimizin, akarsularımızın kısaca doğamızın 
yok edilmesine karşı; doğamıza ve tarihimize sahip 
çıktığımızı ve çıkacağımızı bir kez daha kamuoyuyla 
paylaşıyoruz.

Saygılarımızla,

Murat KÜREKCİ
TMMOB Kocaeli İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri

TMMOB SAMSUN İKK SAMSUN TERME İLÇESİ SEL 
RAPORUNU YAYIMLADI
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Alınan bilgiler doğrultusunda TMMOB Samsun İKK 
Heyeti’nin yaptığı inceleme sonucu şöyle:

1. Aşırı ve ani yağışın ( metrekarede 60 kg ın üzerinde)  
yüksek rakımlardan itibaren yüksek su debisi 
oluşturması,

2. Oluşan yüksek su debisinin yüksek kesimlerde 
toprağı doygunlaştırması sebebiyle kısmi heyelanların 
oluşması,

3. Oluşan yüksek su debisinin mevcut su yataklarının 
kesitlerinin yetersizliğinden dolayı kanala sığmaması 
sebebiyle yol açtığı taşkınlar,

4. Kanal projelerinin oluşturulması esnasında, su 
yataklarının direnç yaratan bölümlerinin düzenlenmesi 
maksadı ile vatandaşlardan talep edilen arazilerden 
geçiş haklarının vatandaşlar tarafından verilmemesi 
sebebi ile, projelerin su akışını zorlaştıracak kesit ve 
güzergahta oluşturulması ve inşa edilmesi,

5. Su yollarına yakın yerleşmeler oluşturulması,

6. Oluşan yüksek su debisinin denize ulaşacağı 
kesimlerde DSİ tarafından deşarj için oluşturulan 
yada oluşturulması gereken ana kanallar ve kılcal 
kanalların kısmen bitirilmemiş olması, bazı kanalların 
temizliklerinin yapılmamasından dolayı kapalı olması, 
bazı kanalların kısmen kapalı olması, kanalların 
vatandaşlar tarafından atıklarla doldurularak işlevsiz 
hale getirilmesi,

7. Bölgede oluşturulan menfezli geçişlerde uygun 
kesitlerin kullanılmamış olması, (Geçişlerin yüksek 
olmaması için küçük kesitlerde vatandaşların ısrarcı 
olduğu)

8. Yine yüksek su debisinin ve getirdiği rusubatın 
Karadeniz Bölünmüş oto yolu üzerinde yapılan 
köprülerin çok ayaklı ve alçak olması sebebi ile köprü 
altlarına dolarak tıkaması,  su akışının engellenmesi, 
bunun sonucu olarak su yollarının geriye doğru şişerek 
suyun arazilere yönelmesi,

9. Tahliye kanallarının denize açılan ağızlarının  kumla 
kapalı olması,

10.Kurumlar arası (SASKİ-DSİ gibi) sorumluluk 
karmaşası yaşanması,

sel oluşmasının ve maddi kayıplara yol açmasının 
koşullarını oluşturduğu anlaşılmıştır.

Tek tesellimiz Terme İlçemizde can kaybı olmamasıdır.

Zira 19 Haziran 2019Trabzon-Araklı ilçesinde 
yaşanan benzer felakette can kayıplarının oluşmuş 
olması bizlerin tespit ettiği ihmallerin çok daha büyük 

boyutlarda olduğunun işaretlerini vermekte olup, 
hepimizde derin üzüntü oluşturmuştur. Hayatını 
kaybedenlere Allah’tan Rahmet diliyoruz. Milletimizin 
başı sağolsun.

Bütün bu olumsuzlukların giderilmesi ve gelecekte aynı 
sonuçların doğmaması maksadı ile,

1. Heyelan oluşabilecek alanlarda toprağı tutacak bitki 
yapısının oluşturulmasının,

2. Su yollarının kesitleri için yeniden değerlendirme 
yapılarak, uygun kesitlerde ve akışın rahat 
sağlanabileceği uygun güzergahta inşa edilmelerinin 
sağlanmasının, bunun için arazi sahiplerinin ikna 
edilmesi yada kamulaştırma gibi sonuca yönelik 
yöntemlerin kullanılmasının,

3. Su yollarına yakın yerleşmelerin engellenmesinin, 
mevcutların taşınması için çözüm üretilmesinin,

4. Ana ve kılcal su kanallarının Yatırımcı kuruluş 
tarafından biran önce bitirilmesinin, mevcutların 
periyodik bakımlarını yapılmasının, kontrol altında 
tutulması, deniz ağızlarının sürekli açık tutulması,

5. Karadeniz Bölünmüş Oto Yolunda bulunan 
köprülerin suyun akışını engelleyen durumuna çözüm 
getirilmesi,

6. Kurumlar arası yetki ve sorumlulukların yerine 
getirilmesi için sürecin takibinin titizlikle sağlanması,

7. Planlanmış sel kapanı ve barajların öncelikle 
tamamlanması,

8. Karadeniz’e yapılan dolguların derelerin denizle 
buluştuğu noktada akış eğimini sıfırladığı için deniz 
dolgularına son verilmesi,

9. Küresel iklim değişikliğinin etkilerinin yağış 
rejimlerinde düzensizlikler getirdiği bilinmekte ve 
ülkemizde de örnekleri görülmektedir. Bu kapsamda 
yerel yönetimlerin kent planlanmasında bu olasılığı 
da gözardı etmeden değerlendirmelerini yapmaları 
ve ilgili diğer kurumlarla koordineli çalışarak gerekli 
planları oluşturmaları gerekliliği,

Bir sonraki yaşanması olası felaketlerin önüne 
geçilebilecek önlemler olarak görülmektedir.

Yetkililerin, devletin tüm imkanları ile sahada 
olduğunu belirtmeleri memnuniyet verici olmakla 
birlikte, Devletin tüm imkanlarının afete yönelik 
çözümler doğrultusunda kullanılmasının aynı yetkililer 
tarafından öncelikli olarak benimsenmesi, gelecekte 
doğabilecek zararların önünü önceden kesilmesi 
bakımından daha yararlı olacağı inancını taşımaktayız.
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