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açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Şehircilik Şurası’nda TMMOB örgütlülüğünü hedef alan 
itham ve tehditlerine karşı TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz tarafından 9 Kasım 

2017 tarihinde basın açıklaması gerçekleştirildi.

KENTLERİMİZİ, TARİHİMİZİ VE DOĞAMIZI 
SAVUNMAYA DEVAM EDECEĞİZ!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dün düzen-
lenen Şehircilik Şurası’nda TMMOB’ye yönelik itham 
ve tehditlerini şaşkınlıkla izledik, bu tutumu şiddetle 
kınıyoruz.

2008 yılında ‘tadilat’ bahanesiyle kapatılan Atatürk Kül-
tür Merkezi’nin yıkılarak yerine başka bir proje yapılma-
sına yönelik hukuki ve mimari eleştirilerimiz nedeniyle 
Birliğimizi hedef alan Erdoğan, bundan sonra yargı ka-
rarlarını da tanımayacağını açık biçimde ifade etti.

Öncelikle bilinmelidir ki, 
cumhuriyet tarihimizi anıt 
yapılarından biri olan Ata-
türk Kültür Merkezi’nin 
oldu-bittiye getirilerek or-
tadan kaldırılması müm-
kün değildir. Sahip olduğu 
kültürel, tarihi ve mimari 
değerleri nedeniyle Atatürk 
Kültür Merkezi, başta Ana-
yasa olmak üzere ulusal ve 
uluslararası koruma kanun-
ları ile güvenceye alınmıştır. Kanunlara ve mahkeme 
kararlarına rağmen, ülkede uygulanan OHAL’i fırsat 
bilerek böyle bir yıkıma girişmek, telafisi imkânsız so-
nuçlara yol açacaktır.

Aynı konuşma içerisinde şehirlerin ruhunun kaybolma-
sından şikâyet eden Cumhurbaşkanı’nın İstanbul’un ve 
Türkiye’nin modernleşmesinin simgesel bir anıtı niteliğin-
deki AKM’nin yıkılmasını savunması derin bir çelişkidir.

Siyasi hayatlarının her dönemini kendi geçmişlerini in-
kar ederek, kendi yaptıklarını yalanlayarak, hatalarının 
sorumluluğunu reddederek geçirenler, son günlerde 
doğaya ve şehirlere karşı işledikleri suçları da başka ke-
simlere yıkmaya çalışıyor.

Sayın Cumhurbaşkanı, 23 yıldır İstanbul’u başka bir 
parti yönetiyormuş gibi, şimdi gecekondulaşmadan, 
gökdelenlerden, çarpık kentleşmeden, kent dokusunun 
bozulmasından şikâyet ediyor.

Sayın Cumhurbaşkanı, dereleri kurutan, ormanlık alan-
ları satan, kıyıları imara açan başka bir partiymiş gibi, 
şimdi yeşilin korunmasının öneminden bahsediyor.

Sayın Cumhurbaşkanı, yeşil alanları, parkları, deprem 
toplanma alanlarını AVM’lere dönüştüren AKP’li be-
lediyeler değilmiş gibi, şimdi betonlaşmayı eleştiriyor.

Sayın Cumhurbaşkanı, İstanbul’un az sayıdaki nefes 
alma yerlerinden biri olan Gezi Parkı’nı yıkıp Topçu 
Kışlası’na dönüştürmek isteyen kendisi değilmiş gibi, 
şimdi toprağın huzurundan bahsediyor.

Sayın Cumhurbaşkanı, bu ülkenin binlerce yıllık tari-
hi zenginliklerini, Alinoi’yi, Zeugma’yı, Hasankeyf ’i 

tarumar edenler kendileri 
değilmiş gibi, şimdi tarihi 
mirasın önemine değiniyor.

TMMOB, rant ve çıkar 
çevrelerinin şehirlerimize 
ve doğamıza yönelik sal-
dırılarına karşı yürütülen 
mücadelenin en ön safla-
rında yer almıştır. Açtığımız 
davalarla, yürüttüğümüz 
kampanyalarla, hazırladığı-

mız bilimsel raporlarla, kamuoyuna yönelik yaptığımız 
açıklamalarla, yıkım ve talan politikalarına karşı kül-
türel mirasımızı, şehirlerimizi ve doğamızı savunduk.

Cumhurbaşkanının ve AKP’li Belediyelerinin Birliği-
mize olan kini ve düşmanlığı, bizlerin bilime, insana, 
ülke ve halk çıkarlarına düşman olan tüm girişimlere 
karşı takındığımız bu onurlu tavrımızdır.

Biz gücümüzü, almış olduğumuz eğitimden, yüreği-
mizdeki insan sevgisinden, mesleğimizin toplumcu 
özünden ve tüm saldırılara karşı bizlere sahip çıkan 
üyelerimizden ve halkımızdan alıyoruz. Bizler ne sırça 
köşklerde yaşıyoruz, ne rant çetelerine dayanıyoruz, ne 
de kamu kaynaklarından besleniyoruz.

Tüm saldırı ve hedef göstermelere rağmen dün olduğu 
gibi bugün de, kamu ve toplum yararı için çabalamaya, 
ülkemize, halkımıza, mesleğimize ve meslektaşlarımıza 
sahip çıkmaya, aklın ve bilimin ışığında gerçekleri hay-
kırmaya devam edeceğiz.

Emin Koramaz
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

Biz gücümüzü, almış olduğumuz 
eğitimden, yüreğimizdeki insan 

sevgisinden, mesleğimizin 
toplumcu özünden ve tüm 

saldırılara karşı bizlere sahip çıkan 
üyelerimizden ve halkımızdan 

alıyoruz. 
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BU SAYIDA
TMMOB ve bağlı odalarının iki yıllık çalışma 
takviminin en yoğun dönemini geride bıraktık. 
Birliğimize bağlı 24 odamızın meslek alanlarında 
gerçekleştirdiği kongre, sempozyum, sergi vb et-
kinliklerle, meslek alanımızdaki yeni gelişmeleri 
üyelerimizle ve toplumla buluşturduk.

Kasım ve Aralık ayları aynı zamanda TMMOB’nin 
DİSK, KESK ve TTB ile birlikte başlattığı “OHAL 
Değil Demokrasi İstiyoruz” başlıklı kampanya-
nın da en yoğun sürdüğü dönem oldu. Bir buçuk 
yıldır devam eden Olağanüstü Hal Rejimine son 
verilmesi talebini büyütmek için yürüttüğümüz 
kampanya boyunca hem merkezi düzeyde hem de 
İKK’larımız aracılığıyla çok sayıda etkinlik ger-
çekleştirdik.

Gerek mesleki gerek toplumsal alandaki bu yoğun 
faaliyetlerimiz TMMOB ve bağlı odalarının siya-
sal iktidarın ve yandaş yayın organlarının hede-
fine alınmasına neden oldu.  Bu dönem içerisin-
de Cumhurbaşkanı’ndan Belediye Başkanlarına, 
tetikçi medyadan sosyal medya trollerine kadar 
geniş bir kesim örgütlülüğümüze yönelik saldırı-
larda bulundu. 

Bizler dün olduğu gibi bugün de bu yoğun saldı-
rılar karşısısında TMMOB’nin ilerici, toplumcu 
değerlerini savunmaya devam edeceğiz.

Bu sayıda tüm bu gelişmelere ilişkin detaylı bilgi 
ve haberleri bulacaksınız. İyi okumalar...
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açıklamalar açıklamalar

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu, Kamu 
Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu, Türk Tabipleri Birliği ve 10 Ekim Barış ve Dayanışma 
Derneği, 10 Ekim Katliamı Davasının 6. tur duruşması öncesinde, 21 Kasım 2017 tarihinde bir 

araya gelerek bir basın toplantısı düzenlediler.

10 Ekim Katliamı’nı protesto etmek için 12 Ekim 2015 tarihinde Artvin’de yapılan basın 
açıklaması hakkında görülen davada, aralarında TMMOB Artvin İl Koordinasyon Kurulu 
Sekreteri Hakan Yavuz’un da bulunduğu emek ve meslek örgütü temsilcilerine hapis cezası 
verilmesi üzerine; TMMOB 20 Aralık 2017 tarihinde konuya ilişkin basın açıklaması yaptı.

KATLİAM KINAMASINA CEZA KABUL EDİLEMEZ! 10 EKİM DAVASINA ÇAĞRI

10 Ekim 2015 tarihinde Tren Garı önünde gerçekleşen 
Ankara Katliamı ardından DİSK, KESK, TMMOB ve 
TTB, 12-13 Ekim 2015 günleri için grev kararı alarak 
kamuoyu ile paylaşmış ve ardından ülke çapında ger-
çekleştirilen etkinlikler ile katliam kınanmış, hayatını 
kaybeden kardeşlerimiz için yas tutulmuştu.

DİSK, KESK, TMMOB ve TTB’nin merkezi düzeyde 
duyurduğu program kapsamında Artvin’de gerçekleş-
tirilen basın açıklaması hakkında dava açılmış ve ka-
tılanlar hakkında cezalar istenmişti. Mahkemenin 19 
Aralık 2017 tarihinde gerçekleştirilen son duruşmasın-
da aralarında TMMOB Artvin İl Koordinasyon Kurulu 
Sekreteri Hakan Yavuz’un da bulunduğu emek ve mes-
lek örgütü temsilcilerine hapis cezası verildi.

10 Ekim 2015’te ülkenin dört bir yanından “Emek, Ba-
rış ve Demokrasi Mitingi” için gelen onbinlerce yurt-
taşımızın toplandığı alanda, devletin ilgili birimleriyle 
paylaşılan istihbarata rağmen ellerini kollarını sallaya-
rak gelen canlı bombalar ile ülke tarihinin en büyük 

katliamlarından birisi gerçekleştirildi. Katliamın ger-
çekleşmesinde sorumlulukları bulunan kamu görevlile-
rinin foyaları da yavaş yavaş gün yüzüne çıkmaktayken 
ve bu sorumlular hakkında hala işlem yapılmamışken 
Artvin’de katliamı andıkları ve basın açıklaması yaptık-
ları gerekçesiyle yöneticilerimizin cezalandırılması asla 
kabul edilemez. Cezalandırılması gerekenler bellidir.

İktidarın 10 Ekim Ankara Katliamında ve ardından 
takındığı tutum insanlık açısından utanç vericidir. 10 
Ekim Katliamını anmak ve katliamı protesto etmek için 
demokratik tepkilerini ifade eden yöneticilerimizin ce-
zalandırılması utanç vericidir. Bu cezaları kınıyoruz.

Bu utancın bir an önce giderilmesi ve başta TMMOB 
Artvin İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Hakan Yavuz 
olmak üzere DİSK, KESK, TMMOB ve TTB çağrısı ile 
bir araya gelen Artvinlilere verilen cezaların iptal edil-
mesi için sorumlulara çağrıda bulunuyoruz.

Emin Koramaz
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

TMMOB Yönetim Kurulu ta-
rafından alınan karar uyarınca 
Mühendis, Mimar ve Şehir Plan-
cıları Asgari Ücreti 2018 yılı 
için brüt 3750 TL olarak tespit 
edildi.

6235 Sayılı Türk Mühendis 
ve Mimar Odaları Birliği (TM-
MOB) Kanunu hükümlerine 
dayanarak, TMMOB Ana Yönet-
meliğinde yer alan “Birliğin ve 
Bağlı Odaların Amaçları” ma-
desi uyarınca her yıl TMMOB 
Yönetim Kurulu tarafından 
açıklanan Mühendis, Mimar ve 
Şehir Plancıları Asgari Ücreti 
2018 yılı için brüt 3750 TL ola-
rak tespit edildi.

TMMOB Yönetim Kurulu’nun 9 

Aralık 2017 tarihli toplantısında 

alınan kararın tam metni şöyle: 

“Ücretli çalışan mühendis, mi-

mar ve şehir plancıları için 
2018 yılı ilk işe giriş bildir-
gesinde baz alınacak asgari 
brüt ücretin 3750 TL olarak 
belirlenmesine; Odalarınca 
belgeli çalışmanın koşul ol-
duğu uzmanlık alanlarında, 
mesleki deneyimin arandığı 
alanlarda, şantiye şefliği, 
sorumlu müdürlük, iş güven-
liği uzmanlığı, yapı denetim 
elemanı, daimi nezaretçi, 
uzak yol kaptanlığı vb. hiz-
metlerde asgari ücret uygu-
lanmayacağını, bu durumda 
olan mühendis, mimar, şehir 
plancılarının ücretlerinin alı-

nan sorumluluk gereği belirlenen 
asgari ücretinin üzerinde olması-
na karar verilmiştir.”

10 Ekim 2015’te Türkiye’nin 81 ilinden Türkiye’nin baş-
kentine, “Emek, Barış ve Demokrasi Mitingi” için ge-
len onbinlerce yurttaşın toplandığı alanda, tüm kamu 
sorumlularının gözü önünde binlerce kilometre öteden 
taşınan canlı bombalarla bir katliam yapıldı. 

Yirmi beşinci ayı geride kalan katliamdan sonra hayat-
ta kalanların yaşamı; 10 Ekimden önce ve 10 Ekimden 
sonra diye ikiye yarıldı. O gün alanda olan onbinlerin 
81 ilden getirdiği güneşli aydınlık, o sonbahar gününü 
ısıtmıştı ancak IŞİD ve destekçilerinin karanlığı, Türki-
ye’nin barışını kaybettirdi.

Evet, Biz yakınlarımızı, Türkiye de barışını 10 Ekim’de 
Ankara’nın kalbinde kay-
betti. Türkiye adaletini, 
aydınlığını ve barışını 10 
Ekim 2015’te O alanda, An-
kara Garında kaybetmiştir.

Katliamın üzerinden geçen 
zamana rağmen an itiba-
riyle tedavisi devam eden 
30’dan fazla yaralımız bu-
lunmaktadır. 8 yaralımız 
ömür boyu engelli kalmıştır. 
Onlarca insan bedeninde 
katliamda kullanılan “bilye-
lerle” yaşamını sürdürmek-
tedir. 3 Yaralımızın kopan 
ayakları yerine takılan pro-
tez ayaklar ile yaşamı devam 
etmektedir. 497 yaralının olduğu bu katliamda yaralıla-
rımızın çoğu adil olmayan bu siyasal yapının mağduru 
olmuşlardır. 10 Ekimde yaralandığı için ihraç edilen, 
tutuklanan, gözaltına alınan onlarca arkadaşımız bu-
lunmaktadır.

30 Kasım 2017’de, 10 Ekim Anmasına katıldığı için göz 
altına alınanlar yargılanıyor ama 10 Ekim katliamında 
açık sorumluluğu bulunan kamu görevlileri yargılan-
mıyor. Bizler temel taleplerimizi toplumun vicdanına 
ulaştırmaya çalışıyoruz.

Emeğin hakkı, Barış ve Demokrasinin tesis edilmesi 
için en öncelikli taleplerimiz şunlardır:

• 10 Ekim Davasının ve bu davanın benzerleri olan 
Suruç, Antep, Diyarbakır, İstanbul gibi davaların sa-
dece tetikçilerinin değil başta kamusal sorumluluğunu 
yerine getirmeyen kamu görevlileri olmak üzere tüm 
sorumluların yargılanarak adil bir şekilde tamamlan-
masını talep ediyoruz. 

• O gün o alanda katliamcıların binlerce kilometreden 
gelmesine göz yuman, katliam anında gerekli sağlık 
desteğini sundurmayan, ambulans göndermeyen, gelen 
ambulansı bekleten, bir nefesin can kurtardığı yerde bi-
ber gazı sıkıp ilk yardım ve müdahaleyi engelleyen ve 
diğer tüm kamusal sorumluları bu katliamdaki ihmal 
ve kasıtları nedeniyle hesap vermelidir.

• 10 Ekim Katliamı davası 
6. Tur duruşması 22-23 Ka-
sım’da bu katliam yerine 300 
metre uzaklığındaki “Anka-
ra Adalet Sarayında, 4. Ağır 
Ceza Mahkemesinde” gö-
rülecektir. Kamuoyunun bu 
davayı takip etmesini talep 
ediyoruz. 10 Ekim davasın-
da ortaya konulacak adalet 
veya adaletsizlik, Türki-
ye’nin hangi yöne doğru 
savrulduğunun bir göster-
gesi olacaktır. Dava gerçek 
sorumlular da yargılandığı 
gün kapanacaktır.

• Ankara Garı önündeki 
meydan adının “10 Ekim Emek Barış ve Demokrasi” 
meydanı olarak değiştirilmesi ve bu Meydanda on eki-
min taleplerine uyumlu bir anıtın yapılmasını talep 
ediyoruz.

• 10 Ekim Yaralıları ile kamuoyunun dayanışmasını 
ve bu yaraların hepimizin yarası olduğunu belirtmek 
istiyoruz. Emek, Barış ve Demokrasi için bedenleri-
ni siper ederek bedel ödeyenleri asla yalnız bırakma-
malıyız.

Kamuoyuna ve basına saygı ile duyurulur.

TMMOB • DİSK • KESK • TTB • 10 EKİM DER

O gün o alanda katliamcıların 
binlerce kilometreden gelmesine 

göz yuman, katliam anında gerekli 
sağlık desteğini sundurmayan, 
ambulans göndermeyen, gelen 

ambulansı bekleten, bir nefesin can 
kurtardığı yerde biber gazı sıkıp ilk 
yardım ve müdahaleyi engelleyen 
ve diğer tüm kamusal sorumluları 
bu katliamdaki ihmal ve kasıtları 

nedeniyle hesap vermelidir.

MÜHENDİS, MİMAR VE ŞEHİR PLANCILARI İÇİN
2018 YILI ASGARİ ÜCRETİ BELİRLENDİ
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kampanyakampanya

AKP Genel Başkanı ve 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 

grevleri engellemek için OHAL’i 
kullandıklarını açıkça söylemiştir. 
Bu sözlere uygun olarak 2017 yılı 

boyunca beş grevi engelleyerek 
yaklaşık 25 bin işçinin hakkı gasp 

edilmiştir.

OHAL toplumsal muhalefeti 
susturmak için bulunmaz bir 
fırsat olarak görülmekte ve 

kullanılmaktadır. AKP, siyasal 
projesinin önünde engel gördüğü 
kesimleri OHAL hukuksuzluğu ve 
keyfiyetinden faydalanarak ihraç 

etmekte, susturmakta ve cezaevine 
göndermektedir.

TMMOB, DİSK, KESK, TTB:
“OHAL DEĞİL DEMOKRASİ İSTİYORUZ!”

DİSK, KESK, TMMOB ve TTB tarafından başlatılan “OHAL Değil, Demokrasi İstiyoruz” başlıklı 
kampanya, 3 Kasım 2017 tarihinde Çağdaş Sanatlar Merkezi’nden gerçekleştirilen ortak basın 

toplantısıyla kamuoyuna açıklandı.

15 Temmuz darbe girişimi başarısız olsa da, 20 Tem-
muz 2016 tarihinde ilan edilen OHAL ve KHK Rejimi 
ile AKP’nin fiili darbesine dönüşerek bir rejim deği-
şikliğine giden yol açılmıştır. Bu on altı aylık sürede 
Anayasa fiilen ilga edilmiş, yasama-yürütme ve yargı 
tamamen tek bir kişinin emrine verilmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti artık hiçbir biçimde Anayasa’da 
iddia edildiği gGibi “Demokratik, Laik, Sosyal Hukuk 
Devleti” değildir. 

BİÇİMSEL DEMOKRASİ DAHİ RAFA
KALDIRILMIŞTIR!

TBMM fiilen etkisizleştirilmiş, yasama yetkisi de bü-
tünüyle askıya alınmış du-
rumdadır.

TBMM onayından geçiril-
meyen KHK’lar, yargı süreç-
leri ile de denetlenememekte, 
tek bir kişinin akşam aklına 
gelen, sabah kanun olabil-
mektedir. Yaz saati uygula-
masından, kış lastiğine kadar 
darbe girişimiyle uzaktan 
yakından ilgisi olmayan he-
men her konu, KHK’lar ile 
düzenlenmektedir.

Sadece TBMM değil, yerel 
yönetimler de tek adamın atadığı seçilmemiş, kişilere 
devredilmiştir. 83 belediyeye kayyum atanması ve 6 be-
lediye başkanının “görevden alınması” sonucu Türkiye 
nüfusunun %43’ünü seçilmemiş, atanmış belediye baş-
kanları tarafından yönetmektedir. Milli irade diyenler, 
TBMM’den yerel yönetimlere halkın iradesini gasp et-
meye devam etmektedir.

OHAL toplumsal muhalefeti susturmak için bulunmaz 
bir fırsat olarak görülmekte ve kullanılmaktadır. AKP, 
siyasal projesinin önünde engel gördüğü kesimleri 
OHAL hukuksuzluğu ve keyfiyetinden faydalanarak ih-
raç etmekte, susturmakta ve cezaevine göndermektedir. 
Basın yayın organları, dernekler kapatılmış, gazeteciler 
tutuklanmış, OHAL tek sesli bir Türkiye yaratmak için 
kullanılmıştır. Yine bu hedefe uygun olarak her türlü 

hak arama mücadelesi keyfi biçimde yasaklanmaktadır.

DEVLETİN “LAİK” OLDUĞUNU SÖYLEMEK 
MÜMKÜN DEĞİLDİR

Darbe girişiminin merkezinde olan cemaatin devletin 
her kademesinde yerleşmesini, kadrolaşmasını ve pa-
lazlanmasını sağlayan AKP iktidarı, yüzlerce insanın 
ölümündeki sorumluluğunun hesabını vermek bir 
yana, aynı “hata”da ısrar etmekte, Gülen cemaatinden 
boşalan devlet kadrolarını bugün kendine biat eden ta-
rikat ve cemaatlerle doldurmaktadır.

Liyakatin yerine mülakatın getirilmesinin amacı, açıktır 
ki başka başka cemaatlere ve “sadık kullara” kadro sağla-
maktır. Dini cemaatler arasındaki mücadele ekseninde 

şekillenen bir devlete “laik” 
demek mümkün değildir. 

OHAL, gerici-mezhepçi bir 
toplumsal yapı inşası için 
kullanılmaktadır. Eğitim 
müfredatı bilimsel olmak-
tan çıkarılmış, tamamen 
dinselleştirilerek, sınav sis-
temleri değiştirilerek tüm 
okullar imam hatipleştiril-
miştir. 

Kadınlara yönelik şiddet, 
taciz, tecavüz artmış, ceza 

indirimleri ile kadına yönelik şiddet teşvik edilmiş son 
olarak da müftülere nikah kıyma yetkisi verilerek çocuk 
gelinlerin artması ve çok eşlilik meşrulaştırılmış, kadın 
ve çocukların yasalarla korunan haklarının da ortadan 
kaldırılması söz konusu olmuştur. OHAL döneminde 
artan iş cinayetleri “fıtrat”a bağlanarak sorumlular yar-
gılanamaz hale getirilmiştir.

SOSYAL DEVLETİN SON KIRINTILARI
YOK EDİLMİŞTİR!

Sosyal bir devletin en temel özelliği, emeğiyle geçinen-
lerin iş güvencesidir. Nüfusun dörtte üçünün ücret ge-
lirleriyle geçindiği bir ülkede iş güvencesi OHAL döne-
minde tümüyle ortadan kaldırılmıştır. 

Darbe girişimi ile ilgisi açık-seçik kurulmaksızın, hiç-

bir somut delile dayanmadan, adil yargılama süreçleri 
işletilmeden 130 binin üzerinde kamu emekçisi işin-
den, geleceğinden edilmiştir. 50’nin üzerinde emekçi 
bu süreçte intihar etmiştir. Anayasal güvence altında 
olan çalışma ve yaşam hakkı gasp edilmiş, devlet iş 
güvencesinin teminatı olmak bir yana, iş güvencesine 
karşı en büyük “tehdit” halini almıştır. 

OHAL iş güvencesinin yanı sıra işçilerin en temel hak-
larına da bir tehdittir. AKP Genel Başkanı ve Cumhur-
başkanı Erdoğan, grevleri engellemek için OHAL’i kul-
landıklarını açıkça söylemiştir. Bu sözlere uygun olarak 
2017 yılı boyunca beş grevi engelleyerek yaklaşık 25 bin 
işçinin hakkı gasp edilmiştir.

Hayatı darbelerle, Gülen Cemaati gibi cemaat ve tari-
katlarla mücadele içinde geçmiş olan emek ve meslek 
örgütlerinden binlerce kişi 
darbe ile ilişkilendirilerek 
işlerinden atılmıştır. Bugün 
DİSK üyesi 2000’e yakın 
işçi, KESK üyesi 4099 kamu 
emekçisi, 3315 hekim ve 
TMMOB üyesi 3000’in üze-
rinde mühendis, mimar ve 
şehir plancısı ihraç edilmiş 
durumdadır. Devletin tüm 
sosyal yönleri tasfiye edilir-
ken, direnen/direnecek olan 
herkes etkisizleştirilmek 
istenmektedir. İşe iade tale-
biyle açlık grevine başlayan Nuriye Gülmen ve Semih 
Özakça’nın haklarının iadesi bir yana tutuklanmaları, 
Nuriye Gülmenin tutukluluk halinin halen devam etti-
rilmesi, emeği için, işi için mücadeleyi düşünen herke-
se karşı bir gözdağı olarak gündeme gelmiştir.

Bütün çalışma yaşamı, tamamen antidemokratik yol-
larla, meclisi işlevsiz kılıp halkın iradesini çiğneyerek 
düzenlenmekte, KHK ile İşsizlik Sigortası Fonundan, 
işçilerin parasından sermayeye kaynak aktarılmaktadır.

OHAL sürecinde birçok kamu kuruluşu VARLIK FO-
NU’na devredilerek uluslararası sermaye kuruluşlarına 
ipotek karşılığı borçlanma yoluna gidilmiştir.

OHAL SÜRECİNDE “HUKUK DEVLETİ”NDEN 
BAHSETMENİN OLANAĞI KALMAMIŞTIR!

Türkiye’de tam bir hukuksuzluk ve keyfiyet rejimi hâkim 
olmuştur. Yapılmak istenen düzenlemeleri hukuki dene-
timden kaçırmak için sıklıkla kullanılan KHK’larla huku-
kun üstünlüğü ve hukuk devleti ilkelerinin hiçbir kırıntısı 
kalmamıştır. Ülkeyi yönetenlerin kararlarını ve uygulama-
larını hukuk yoluyla durdurmanın imkânı bırakılmamıştır.

Mahkemeler açıkça emirle çalışmakta, savcılara tali-
matla soruşturma açmakta, hakimler “yukarıdan” gelen 
“telkinlerle” tutuklama kararları almaktadır. Ülkenin 
cumhurbaşkanı yargıya açıktan kamuoyu önünde ta-
limat vermekte, yargı kararlarını ilan etmekte, hüküm 
kesmektedir. Kimin niye tutuklandığının, niye serbest 
bırakıldığının hukuki gerekçelerle açıklanmadığı, ta-
mamen bir kişinin politik hedeflerine göre karar veren 
bir yargı sistemi yaratılmıştır.

OHAL sürecinde muhalif kesimler cezaevlerine doldu-
rulurken cezaevlerindeki baskı ve hak ihlallerinde kay-
gı verici düzeyde artışlar yaşanmaktadır.

DEMOKRASİ İSTİYORUZ!
OHAL’DE DİRENECEĞİZ!

Demokrasi ve barış için ilk 
şart OHAL’in kaldırılması, 
KHK’ların iptal edilmesidir.

Bizler DİSK, KESK, TM-
MOB ve TTB olarak; gelece-
ğimizi ipotek altına almaya 
çalışan, hak-hukuk tanıma-
yan bu adaletsiz düzene kar-
şı, OHAL rejimine karşı, 
toplumun tüm kesimlerini 
ortak mücadeleye çağırıyo-
ruz. Siyasi partilerle, demok-
ratik kitle örgütleriyle, gaze-

tecilerle, akademisyenlerle, sanatçılarla, toplumun tüm 
renkleriyle Hayır’ı kazanan, adalet talebiyle yan yana 
yürüyen milyonlar olarak bir araya geldiğimizde neler 
yapabildiğimizin tanığıyız!

OHAL rejimine son vererek demokrasiyi kazanacak 
olan biziz! Laik, demokratik ve sosyal bir cumhuriyeti 
kendi kollarımızla, aklımızla, yüreğimizle inşa edecek 
olan biziz!

Bu bilinçle, “Ohal Değil Demokrasi İstiyoruz” başlı-
ğıyla düzenleyeceğimiz kampanyamızı 81 ilde emek ve 
meslek örgütleri ve yerel demokrasi güçleriyle ortaklaş-
tırarak yaygınlaştıracağız.

Öncelikli amacımız 20 Ocak 2018 tarihinde OHAL’in bir 
kere daha uzatılmamasıdır. Bu amaçla demokratik bir çok 
etkinliği hep beraber, omuz omuza hayata geçireceğiz. 

Emekçilerin yüzyıllardır süren mücadele ile kazandığı 
hakları ve özgürlüklerini OHAL’e, AKP’nin tek adam 
rejimine terk etmeyecek, demokrasi, barış, eşitlik, öz-
gürlük ve laiklik için mücadeleyi büyüteceğiz!

TMMOB • DİSK • KESK • TTB
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DİSK, KESK, TMMOB ve TTB’nin yürüttüğü “OHAL Değil Demokrasi İstiyoruz” kampanyası kap-
samında düzenlenen “Emek ve Demokrasi Güçleri OHAL’i Sorguluyor” Ankara forumu, 2 Aralık 

2017 tarihinde İMO Teoman Öztürk Salonu’nda gerçekleştirildi.

EMEK VE DEMOKRASİ GÜÇLERİ
OHAL’İ SORGULUYOR!

kampanyakampanya

TMMOB, DİSK, KESK ve TTB Nuriye Gülmen’in 27 Kasım’daki karar duruşması öncesinde serbest 
bırakılması ve Nuriye ve Semih’in işe dönme taleplerinin kabul edilmesine ilişkin 24 Kasım 2017 

tarihinde TTB’de bir basın toplantısı düzenlediler.

TMMOB, DİSK, KESK, TTB:
“NURİYE GÜLMEN SERBEST BIRAKILMALI,

NURİYE VE SEMİH İŞLERİNE İADE EDİLMELİDİRLER!”

Siyasi iktidar her kapıyı açan anahtar gibi işlev gördür-
meye çalıştığı 15 Temmuz darbe girişimi sonrası eşine 
rastlanmayan baskılar üretmeye devam ediyor.

Darbe girişimi ile ilgisi kurulmaksızın, hiçbir somut de-
lile dayanmadan, adil yargılama süreçleri işletilmeden, 
hukuksuz biçimde yüz binin üzerinde kamu emekçisi 
işinden, geleceğinden, vatandaşlık haklarından edildiler.

Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’nın ihraç edilmeleri 
sonrası çok yalın ve meşru talepleri olan işlerine geri 
dönmek amacıyla açlık grevine başlamalarıyla birlikte 
yaşananlar, tıpkı işlerinden atılmalarındaki süreç gibi 
hiçbir hukuki gerekçe ile izah edilmeyecek denli akla ve 
vicdana aykırı uygulamalardır.

Aylarca hemen her gün gözaltına alınmalarından so-
nuç alınamayınca bu kez tutuklandılar. Tutuklanmaları 
sonrası daha önce örneği olmayan bir şekilde İçişleri Ba-
kanlığı tarafından aleyhlerinde broşür hazırlandı. Du-
ruşmaları öncesi avukatları tutuklandı. İstekleri dışında 
hastaneye yatırıldılar ve zorla müdahalenin koşulları 
hazırlandı. Kamuoyunda duyarlılık yaratmaya yönelik 
yapılan her basın açıklamasına müdahale edildi. Ankara 
Valiliği Yüksel Caddesinde kurduğu mobil karakol yet-
mezmiş gibi tüm şehirde aylarca süren ve devam eden 
gösteri ve toplantı yasağı ilan etti.

Nuriye Gülmen tutuklu olarak hastanede, Semih Özakça 
ise evinde açlık grevlerine devam etmektedirler. Nuriye 

ve Semih ölmek değil işlerine geri dönmeyi istiyorlar. 
İşlerine geri döndükleri andan itibaren açlık grevini son-
landıracaklarını defalarca açıkladılar.

Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’nın sağlık durumlarının 
hayati tehlike arz ettiği böylesi bir süreçte hiç kimsenin 
hukuksuz politikalarda ısrar etme hakkı ve yetkisi olamaz.

OHAL İşlemlerini İnceleme Komisyonunun her ikisinin 
başvurularını bir an önce ele alıp işlerine geri dönmele-
rini sağlamalıdır. Bu karar bekletilmeksizin açıklanmalı-
dır. Çünkü uzamış açlık durumunda ortaya çıkan doku 
yıkımı gün geçtikçe derinleşmekte ve açlık grevini bırak-
maları durumunda organları ve vücut dokularının eski 
haline kavuşması imkânsız hale gelmektedir. İşlerine 
geri dönmeleri bu nedenle yaşamsal önem taşımaktadır.

Nuriye Gülmen’in bir sonraki duruşması 27 Kasım 2017 
tarihindedir. Bulunduğu koşulların ne kadar sağlıksız ol-
duğunu son duruşmada mahkeme heyetine ve duruşma-
yı izleyenlere ayrıntılarıyla izah etmiştir. Nuriye Gülmen 
27 Kasım’da derhal serbest bırakılmalıdır.

OHAL kaldırılmalıdır. KHK’ları iptal edilmeli, anayasa 
ve yasalara uygun bir süreç başlatılmalıdır. Bir kez daha 
buradan çağrıda bulunuyoruz: Kritik bir aşamadayız; 
haksız hukuksuz ihraç edilen Nuriye Gülmen, Semih 
Özakça ve hukuksuzca ihraç edilen tüm emekçiler 
kamu görevlerine iade edilmelidir.

TMMOB • DİSK • KESK • TTB

TMMOB, KESK, TTB ve DİSK baş-
kan ve yöneticilerinden oluşan bir 
heyet, Kanun Hükmünde Kararna-
me ile kamu hizmetinden çıkartı-
lan ve işine geri dönebilmek için 
259 gündür açlık grevinde bulunan 
Semih Özakça ve destek için 183 
gündür açlık grevinde bulunan eşi 
Esra Özakça’yı 22 Kasım 2017 tari-
hinde ziyaret etti.

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı 
Emin Koramaz, TMMOB Yönetim 
Kurulu 2. Başkanı Züber Akgöl, 
KESK Eşbaşkanı Mehmet Bozgeyik, 
TTB 2. Başkanı Sinan Adıyaman 
ve DİSK Ankara Bölge Temsilcisi 
Tayfun Görgün’ün bulunduğu zi-
yarette, Semih ve Esra Özakça’nın 
sağlık durumları ve mahkeme sü-
reçleri hakkında bilgi alındı.

DİSK, KESK, TMMOB ve TTB 
tarafından OHAL rejiminin son-
landırılması ve KHK’ların iptal 
edilmesi talepleriyle 2 Kasım’da 
başlatılan “OHAL Değil Demokra-
si” kampanyası hakkında da görüş 
alışverişinin yapıldığı ziyarette, 
önümüzdeki süreçte yapılacak 
etkinlikler ve kampanya süreci de 
değerlendirildi.

TMMOB, KESK, DİSK VE TTB HEYETİ
AÇLIK GREVİNDEKİ SEMİH VE ESRA ÖZAKÇA’YI ZİYARET ETTİ

“Emek ve Demokrasi Güçleri OHAL’i Sorguluyor” slo-
ganıyla İMO Teoman Öztürk Salonu’ndan gerçekleşti-
rilen foruma düzenleyici dört örgütün yanı sıra siyasi 
partiler ve diğer emek-meslek örgütleri de katıldı. Fo-
rum, DİSK, KESK, TMMOB ve TTB Genel Başkanları-
nın konuşmalarıyla başladı. 

DİSK: “OMUZ OMUZA MÜCADELE”

DİSK Genel Başkanı Kani Beko, AKP’nin ülkeyi OHAL 
ile yönetmekten vazgeçmeyeceğini, muhalefetin sus-
turulduğu, muhalif siyasetçilerin hapse atıldığı, med-
yanın baskı altına alındığı, sokağa 
çıkıp hakkını savunanın terörist ilan 
edildiği bu OHAL rejimini kalıcı hale 
getirmek istendiğini söyledi. Beko, 
önemli olanın bu gidişat karşısında 
emekten yana, barıştan yana, demok-
rasiden yana güçlerin ne yapacağı ol-
duğunu belirterek, şöyle konuştu:

“Bu karanlık gidişe karşı hep be-
raber bir çoban ateşi yakacağımızı 
ilan etmek için toplandık. Mücadele 
yöntemlerimiz farklı olabilir ama ge-
leceği kurmak için tüm bu farklılık-
ları bir zenginlik olarak görmeliyiz. 
OHAL değil demokrasi istiyoruz. 
Çocuklarımıza kalıcı bir olağanüstü 
hal rejimi değil, aydınlık bir gelecek 
bırakmak istiyoruz. OHAL rejimine 
son vererek demokrasiyi kazanacak olan biziz. Bu ülke-
nin işçileri, kamu emekçileri, mühendisleri, hekimleri; 
bu ülkenin tehdit altındaki kadınları, geleceği çalınan 
gençleri, hiçbir ayrım gözetmeden, tüm farklılıkları-
mızla ve renklerimizle bir araya geliyoruz. Bu ülkenin 
gerçek sahipleri biziz. Darbe girişimi ile ilgisi açık-seçik 
kurulmadan, hiçbir somut delile dayanmadan, adil yar-
gılama süreçleri işletilmeden 130 binin üzerinde kamu 
emekçisi işinden, geleceğinden edildi. 50'nin üzerinde 
emekçi bu süreçte intihar etti. DİSK üyesi 2000'e yakın 
işçi, KESK üyesi 4099 kamu emekçisi, 3315 hekim ve 
3000'in üzerinde TMMOB üyesi mühendis, mimar ve 
şehir plancısı ihraç edildi. Er ya da geç OHAL gidecek, 
demokrasi gelecek. Ve elbette bir gün mutlaka bu güze-
lim ülke işçilerin emekçilerin olacak.

KESK: “YAN YANA OLMALIYIZ”

KESK Eş Başkanı Aysun Gezen, faşit bütün baskılara 
karşın yan yana mücadelenin önemine dikkati çekerek 
şöyle konuştu:

“AKP bir lütuf olarak gördüğü OHAL’den istifade ede-
rek yaptığı değişiklikler ile terörün tanımını genişletti. 
Kendine muhalif olan bu politikalara karşı çıkan, yağ-
ma, talan, rant ekonomisine itiraz eden bütün kesim-
lere karşı ‘terörist’ yaftası ile bir savaş başlattı. Bunun 
arkasında AKP’nin tekçi, otoriter, anti-demokratik 

faşist bir rejim inşasının amaçlandı-
ğını görmek mümkün. Bu durumda 
meslek örgütlerine ve sendikalara yö-
neltilen saldırıların anlamı ne? Sen-
dikaların ve meslek örgütlerinin tüm 
bu yağma, talan politikasına, emek-
çilerin haklarının hiçe sayılmasına, 
kadın düşmanı cinsiyetçi politikalara 
karşı ses çıkarmasını engellemektir. 
Emek ve meslek örgütlerinin iç işle-
yişine karışacak saldırılar yaşıyoruz. 
Şunu bilmeliler ki, ne emek meslek 
örgütleri olarak bizler çekiliriz ne 
de bizlerle birlikte mücadele karar-
lılığında olan yoldaşlarımızla ara-
mızın bozulmasına izin veririz. Yan 
yana omuz omuza yürümeye devam 
edeceğiz. Emek ve meslek örgütleri 
olarak güvencesizliğin ve çıkarılan 

KHK’lerin yarattığı sonuçları ortadan kaldırmaya yö-
nelik çabalarımızı sürdüreceğiz. Bizler emek ve meslek 
örgütleri olarak referandumda kazandık bir daha kaza-
nabiliriz diyoruz.”

TMMOB: “OHAL’SİZ, KHK’SIZ,
AKP’SİZ BİR TÜRKİYE”

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, 
“AKP Hükümetinin ülkeyi yönetme yeteneği ve ko-
şulları kalmadı. Kendi halkına yalan söyleyen, kendi 
halkına zulmeden, kendi halkının taleplerini gör-
mezden gelen bir iktidarın hiçbir toplumsal meşru-
iyeti yok. AKP Hükümeti, Gezi Direnişinde ortaya 
çıkan bu gerçekle yüzleşmek yerine, yıllardır yalan-
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TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin KORAMAZ’ın 2 Aralık 2017 tarihinde Ankara’da 
İMO Teoman Öztürk Salonu’nda gerçekleştirilen “Emek ve Demokrasi Güçleri OHAL’i 

Sorguluyor” başlıklı forumda yaptığı konuşma...

EMİN KORAMAZ:
“EMEKÇİ VE YOKSULLARIN İSTİKBALİ,

OHAL’SİZ, KHK’SIZ, AKP’SİZ BİR TÜRKİYE’DEDİR!”

la, zulümle, baskıyla, zorla ülke yönetmeye çalışı-
yor. Darbecilerle mücadele etmek için çıkartıyoruz 
dedikleri OHAL’in asıl amacı AKP’nin 15 yıllık rant 
düzenine, rüşvet çarkına, yağma ekonomisine karşı 
çıkan toplumsal muhalefet hareketini, emek ve de-
mokrasi güçlerini bastırmak. 16 aydır hüküm süren 
OHAL Rejimi, FETÖ’nün devlet içindeki uzantıları-
nı tasfiye etmek için değil, emekçilerin sokağa çık-
masını, hakkını aramasını, hesap sormasını engelle-
mek için kullanılıyor” diye konuştu.

OHAL koşulları altında inşa edilmeye çalışılan tek 
adam rejimine karşı mücadele eden herkesin, AKP 
iktidarının topyekûn saldırısına maruz kaldığını söy-
leyen Koramaz, “Birliğimize yönelik saldırılar, şaibeli 
Anayasa Referandumu sonrasında daha da yoğunlaştı. 
Referandumdan bu yana geçen 6 aylık dönemde ger-
çekleştirilen yasal değişikliklerle, Birliğimize bağlı 
odaların kamu adına yürüttükleri mesleki denetim 
yetkileri ellerinden alınarak, Birliğimiz etkisizleş-
tirilmek istendi. Bu saldırılar, bu tehditler bizleri 
yıldıramayacak. AKP zulmüne de boyun eğmeyece-
ğiz, hiçbir arkadaşımızın boynunu eğdirmeyeceğiz. 
Emekçi ve yoksulların istikbali, OHAL’siz, KHK’sız, 
AKP’siz bir Türkiye’dedir. Bunu yaratacak olan biz-
lerin mücadelesidir. Bu mücadeleye omuz veren her-
kese selam olsun” ifadelerini kaydetti.

TTB, “MÜCADELEYE DEVAM EDİYORUZ”

TTB Merkez Konseyi Başkanı Raşit Tükel, “KHK’lar-
la ihraç edilen hekim sayısı, Sağlık Bakanlığı’ndan bin 
960, Tıp Fakültelerinden bin 382 olmak üzere toplam 3 
bin 342’dir. Bu konuda çarpıcı bir olgu, son 10 yıl için-
de Diyarbakır Tabip Odası Başkanlığı’nı yapmış ya da 
yapmakta olan 5 meslektaşlarımızın OHAL sürecinde 
ihraç edilmiş olmasıdır” dedi.

“Hekimlerin hukuksuz bir biçimde görevlerinden ih-
raç edilmeleri ne OHAL ne de darbe girişimi ile iliş-

kilendirilebilir” diyen Tükel, sözlerini şöyle sürdürdü: 
“TTB ve tabip odaları yönetici ve üyeleriyle birlikte 
çok sayıda hekimin kamu görevinden ihraç edilme-
leri, üniversitelerdeki kadrolarından koparılmaları, 
ülkemizde sağlık hizmetlerine ve yükseköğretim sis-
temine zarar verdi. 3 bin 342 hekimin ihraç edilmesi 
halkın sağlık hizmetlerine erişimini aksattı ve sağlık 
hakkının engellenmesine neden oldu. İhraçlar, ni-
telikli sağlık hizmeti verilmesini, hastalarının ve öğ-
rencilerin ülkemizin değeri olan bilim insanlarından 
faydalanmasını, iyi ve donanımlı hekim yetişmesini 
engelledi. OHAL kaldırılmalı, KHK’lar iptal edilme-
lidir. Herhangi bir somut suçlama dahi yöneltilmek-
sizin hukuksuz olarak ihraç edilen kamu çalışanları 
görevlerine iade edilmelidir. Sağlık hakkımız, hekim-
lik değerlerimiz ve toplumsal sağlığımız için; emek, 
demokrasi, adalet ve toplumsal barış için, hukuksuz 
biçimde ihraç edilen meslektaşlarımızın hastalarına 
ve öğrencilerine bir an önce kavuşabilmeleri için mü-
cadeleye devam ediyoruz.”

TMMOB Basın Danışmanı Mutlu Arslan OHAL sü-
recine ilişkin sunumunun ardından forum siyasi par-
ti ve demokratik kitle örgütü temsilcilerinin konuş-
maları ile devam etti. Sırasıyla HDP Eş Genel Başkan 
Serpil Kemalbay, CHP Milletvekili Şenal Sarıhan, 
SYKP Eş Başkanı Tülay Hatimoğlu, Emek Partisi Ge-
nel Başkan Yardımcısı Şükran Doğan, YSGP’denNaci 
Sönmez, ÖDP’den İdem Erman, SEP Genel Başkanı 
Güneş Gümüş, Birleşik Haziran Hareketi’nden Soy-
dan Kavraal, Türk Dişhekimleri Birliği Genel Sekre-
teri Neslihan Sevim, Halkevleri Genel Sekreteri Dil-
şat Aktaş, Mülkiyeliler Birliği Genel Başkanı Erdal 
Eren, İHD Genel Başkanı Öztürk Türkdoğan, Alevi 
Bektaşi Dernekleri Başkanı Tuncay Özkan, 78’liler 
Federasyonu’ndan Cumhur Yavuz, Toplumsal Öz-
gürlük Parti Girişimi’nden Mithatcan Türetken ve 
ADAM-DER Kurucu Başkanı Rahmi Yıldırım birer 
konuşma yaptılar.

Değerli Siyasi Parti Başkanları, Değerli Milletvekilleri, 
Emek ve Meslek Örgütlerinin Saygıdeğer Yöneticileri, 
Sevgili Arkadaşlar

“OHAL Değil, Demokrasi İstiyoruz” sloganıyla baş-
lattığımız ortak mücadele programının Ankara Foru-
mu’na hepiniz hoş geldiniz. Türkiye’deki 520 bini aşkın 
Mühendis, Mimar ve Şehir Plancısının örgütü olan 
TMMOB adında, emeğiyle, onuruyla, vicdanıyla yaşa-
yan milyonlarca yurttaşımızın sesi olan sizleri saygıyla 
selamlıyorum.

DEĞERLİ ARKADAŞLAR,

En baştan net bir biçimde söylüyorum ki, AKP Hükü-
metinin ülkeyi yönetme yeteneği ve koşulları kalma-
mıştır. Kendi halkına yalan söyleyen, kendi halkına 
zulmeden, kendi halkının taleplerini görmezden gelen 
bir iktidarın hiçbir toplumsal meşruiyeti yoktur.

AKP Hükümeti, Gezi Direnişinde ortaya çıkan bu 
gerçekle yüzleşmek yerine, yıllardır yalanla, zulümle, 
baskıyla, zorla ülke yönetmeye çalışıyor. 15 yıllık ikti-
darları boyunca öyle büyük suçlar işlediler ki, öyle çok 
kan döktüler ki, öyle yolsuzluklar yaptılar ki, iktidarı 
kaybettikleri, dokunulmazlık zırhını yitirdikleri anda 
dünyalarının başlarına yıkılacağını çok iyi biliyorlar. 
Bu yüzden, iktidarı kaybetmemek için her şeyi yapıyor-
lar. Anayasayı çiğniyorlar, seçimlere hile karıştırıyorlar, 
mahkemeleri ayartıyorlar, siyasi parti başkanlarını tu-
tukluyorlar, halk iradesini hiçe sayıyorlar.

Şimdi çok daha iyi anlıyoruz ki, darbecilerle mücadele 
etmek için çıkartıyoruz dedikleri OHAL’in asıl amacı 
da, AKP’nin 15 yıllık rant düzenine, rüşvet çarkına, 
yağma ekonomisine karşı çıkan toplumsal muhalefet 
hareketini, emek ve demokrasi güçlerini bastırmakmış. 
15 aydır hüküm süren OHAL Rejimi, FETÖ’nün devlet 
içindeki uzantılarını tasfiye etmek için değil, emekçile-
rin sokağa çıkmasını, hakkını aramasını, hesap sorma-
sını engellemek için kullanılıyor.

Hayatını darbelere karşı, Gülen Cemaatine karşı mü-
cadeleye adan sosyalistleri, barış için bildiri yayınlayan 
akademisyenleri, sendikal eylemlere katılan emekçileri, 

CHP eski Genel Başkanı Deniz 
Baykal, tedavi gördüğü İbni Sina 
Hastanesi’nde DİSK, KESK, TMMOB 
ve TTB yönetim kurulu üyeleri ta-
rafından 2 Kasım 2017 tarihinde 
ziyaret edildi.

TMMOB Yönetim Kurul Başkanı 
Emin Koramaz, TMMOB Sayman 
Üye Bahattin Şahin, DİSK Genel 
Başkanı Kani Beko, DİSK Genel 

Başkan Yardımcısı Cafer Konca, 
Emekli-Sen Başkanı Veli Beysülen 
ve sendika yöneticileri, KESK Eş 
Genel Başkanı Mehmet Bozgeyik, 
TTB Merkez Konsey II. Başkanı Si-
nan Adıyaman ile Merkez Konsey 
üyelerinden oluşan heyet, Deniz 
Baykal’ın ailesiyle görüşerek geç-
miş olsun dileklerini iletti. Ailesi, 
Deniz Baykal’ın sağlık durumu 
hakkında bilgi verdi.

DİSK, KESK, TMMOB, TTB DENİZ BAYKAL’I ZİYARET ETTİ

özgür ve demokratik bir ülke için mücadele eden dev-
rimcileri “FETÖcülükle”, “darbecilikle” suçlayarak işle-
rinden atmanın başka bir açıklaması olamaz.

İşçilerin grevlerini, sendikaların eylemlerini, kitle ör-
gütlerinin basın açıklamalarını yasaklamanın başka 
açıklaması olamaz!

Kadın kuruluşlarını, çocuk derneklerini, insan hakları 
örgütlerini kapatmanın başka açıklaması olamaz!

Stadyumda pankart açan taraftarın, sosyal medyada 
mesaj paylaşan gencin, gazetesinde haber yapan gaze-
tecinin tutuklanmasının başka açıklaması olamaz!

Darbenin girişiminin 1 numaralı şüphelisi 16 Tem-
muz’da adliye kapısından serbest bırakılırken, gözaltın-
daki damatlar hakim karşısına bile çıkarılmadan salıve-
rilirken, işinden atıldığı için 270 gündür açlık grevinde 
olan Nuriye’nin cezaevinde tutulmasının başka açıkla-
ması olamaz!

DEĞERLİ ARKADAŞLAR,

OHAL koşulları altında inşa edilmeye çalışılan tek 
adam rejimine karşı mücadele eden herkes, AKP ikti-
darının topyekûn saldırısına maruz kalmaktadır. Poli-
siyle, mahkemeleriyle, yandaş basınıyla, kurumlarıyla 
dört bir koldan yürütülen bu saldırıların hedefinde bu 
ülkenin onuruyla yaşayan mühendis, mimar ve şehir 
plancıları ve onların örgütü olan TMMOB de bulun-
maktadır.

OHAL döneminde yayınlanan Kanun Hükmünde Ka-
rarnameler ile bakanlıklardan, kamu kurumlarından, 
üniversitelerden ve belediyelerden ihraç edilen mühen-
dis, mimar ve şehir plancılarının sayısı 3000’e ulaşmak-
tadır. Mahalli idarelerde sözleşmeli olarak çalışan arka-
daşlarımızın sözleşmeleri yenilenmemesi nedeniyle bu 
sayı her geçen gün daha da büyümektedir.

Birliğimize yönelik saldırılar, şaibeli Anayasa Referan-
dumu sonrasında daha da yoğunlaşmıştır. Hayır talebi-
nin tüm Türkiye çapında örgütlenmesi için mücadele 
eden Birliğimiz, o günden beri soruşturmalarla, dava-
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TMMOB Gaziantep İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Burkay Güçyetmez, DİSK Gaziantep Bölge 
Temsilcisi Ali Güdücü, KESK Gaziantep Dönem Sözcüsü Ali Ersönmez ve Türk Tabipler Birliği 

adına Gaziantep-Kilis Tabip Odası Başkanı Dr. Hamza Ağca, 1 Aralık 2017 tarihinde DİSK 
Gaziantep Bölge Temsilciliğinde bir araya gelerek “OHAL değil, Adalet ve Demokrasi istiyoruz” 

başlıklı bir basın açıklaması gerçekleştirdiler.

TMMOB, DİSK, KESK VE TTB GAZİANTEP 
BİLEŞENLERİNDEN “OHAL DEĞİL DEMOKRASİ 

İSTİYORUZ” AÇIKLAMASI

larla, idari yaptırımlarla, yandaş medya saldırılarıyla 
karşı karşıya gelmekte, bizatihi Cumhurbaşkanı tara-
fından hedef gösterilmektedir.

Referandumdan bu yana geçen 6 aylık dönemde ger-
çekleştirilen yasal değişikliklerle, Birliğimize bağlı 
odaların kamu adına yürüttükleri mesleki denetim yet-
kileri ellerinden alınarak, Birliğimiz etkisizleştirilmek 
istenmiştir.

Sosyal Güvenlik Kurumu ile Birliğimiz arasında 2012 
yılında imzalanan “asgari ücret belirleme protokolü” 
tek taraflı olarak feshedilerek, meslektaşlarımızın in-
sanca bir ücretle yaşama hakları gasp edilmiştir.

İdari ve mali denetim bahanesiyle, Odalarımız Bakan-
lıkların vesayeti altına alınmak istenmiştir. Odalarımı-
zın buna direnmesi üzerine Bilim, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı’nın Birliğimize bağlı Kimya Mühendisleri 
Odası’na karşı açmış olduğu davada mahkeme, Kimya 
Mühendisleri Odamızın Yönetim Kurulu üyelerinin 
görevden alınmasına karar vermiştir.

Birliğimize, odamıza ve üyelerimize yönelik bu saldırı-
lar, bu tehditler bizleri yıldıramayacak! 63 yıllık bir mü-
cadele geleneğinin üzerine kurulu olan TMMOB, nice 

baskılar, nice zorbalıklar, nice saldırılarla karşılaşmış, 
hiçbirisine boyun eğmemiştir. AKP zulmüne de boyun 
eğmeyeceğiz, hiçbir arkadaşımızın boynunu eğdirme-
yeceğiz!

DEĞERLİ ARKADAŞLAR,

Cumhurbaşkanı son zamanlarda sıklıkla, “Türki-
ye’nin kaderiyle AKP’nin kaderinin bütünleştiğini” 
söylüyor. Kendi yanlış kararlarının sorumluluğunu 
bütün ülkeye yüklemeye, kendi içinde bulundukları 
kaosu bütün ülkeye yaymaya çalışıyorlar. Bütün ül-
keyi, içinde bulundukları bataklığın içine çekmele-
rine izin vermeyeceğiz. Bu ülkenin emekçi ve yoksul 
halklarının kaderi hiçbir zaman onların istikbaliyle 
bir olmadı, bundan sonra da olmayacak. Emekçi ve 
yoksulların istikbali, OHAL’siz, KHK’sız, AKP’siz bir 
Türkiye’dedir.

Bunu yaratacak olan bizlerin mücadelesidir. Bu müca-
deleye omuz veren herkese selam olsun, hepimize kolay 
gelsin!

Emin Koramaz
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

TMMOB Yürütme Ku-
rulu Üyesi Kemal Zeki 
Taydaş, DİSK Genel 
Başkanı Kani Beko, 
KESK Eş Genel Başka-
nı Mehmet Bozgeyik, 
KESK Eş Genel Başkanı 
Aysun Gezen ve TTB 
Merkez Konsey 2. Baş-
kanı Sinan Adıyaman 
15 Kasım 2017 tarihin-
de CHP’yi ziyaret ede-
rek CHP Genel Başkanı 
Kemal Kılıçdaroğlu ile 
görüştü.

DİSK, KESK, TMMOB 
ve TTB’nin OHAL ve 
KHK’larla topluma da-
yatılan baskıya, hukuk-
suzluklara, yaşatılan 
travma ortamına dur 
demek için; “Bütçe 
bir haktır, 2018 Rant, 
Savaş, Talan Bütçesine 
hayır”, “Katılımcı, Şef-
faf, Demokratik Bütçe 
istiyoruz” demek için 
yaptığı çalışmalar hak-
kında görüş alış veri-
şinde bulunuldu.

Toplumsal Araştırmalar, Kültür 
ve Sanat İçin Vakıf (TAKSAV) Baş-
kanı Selçuk Candansayar, Başkan 
Yardımcısı Abdullah Kahraman, 
Muhasip Üye Yener Aksu ve TAK-
SAV kurucularından Ali Rıza Cihan 

12 Aralık 2017 tarihinde TMMOB’yi 
ziyaret ederek, TMMOB Yönetim 
Kurulu Başkanı Emin Koramaz, 
Yönetim Kurulu II. Başkanı Züber 
Akgöl ve Basın Danışmanı Mutlu 
Arslan ile görüştü.

Ziyarette TAKSAV Başkanı Selçuk 
Candansayar, bu yıl yirmi ikincisi 
düzenlenen TAKSAV Uluslararası 
Tiyatro festivaline desteklerinden 
ötürü TMMOB Yönetim Kurulu Baş-
kanı Emin Koramaz’a plaket verdi.

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

TAKSAV YÖNETİM KURULU BİRLİĞİMİZİ ZİYARET ETTİ

“OHAL Değil Demok-
rasi” kampanyasını 
yürüten DİSK, KESK, 
TMMOB ve TTB 28 Ka-
sım 2017 tarihinde 
tek gündemi “OHAL 
ve OHAL’in yarattığı 
hukuksuzluklar” olan 
HDP Grup toplantısına 
katıldı.

TMMOB Yönetim 
Kurulu Başkanı Emin 
Koramaz, TMMOB Yö-

netim Kurulu Başkanı 
II. Başkanı Züber Ak-
göl, DİSK Genel Başka-
nı Kani Beko, KESK Eş 
Başkanı Aysun Gezen, 
TTB Merkez Konseyi II. 
Başkanı Sinan Adıya-
man’dan oluşan heye-
tin katıldığı HDP Grup 
toplantısında HDP 
Sözcüsü Ayhan Bilgen 
OHAL’in yarattığı hu-
kuksuzlukları hak ka-
yıplarını dile getirdi.

DİSK, KESK, TMMOB VE 
TTB HEYETİ HDP GRUP 

TOPLANTISINA KATILDI

DİSK Gaziantep Bölge Temsilcisi Ali Güdücü'nün oku-
duğu açıklamada şu başlıklar dikkat çekti:

“15 Temmuz 2016’da gerçekleşen darbe girişimi bastırıl-
mıştır. Fakat iktidar darbeyle mücadele etmek için Tür-
kiye’nin daha demokratik, laik bir ülke olması yolunda 
adımlar atmak yerine, 20 Temmuz’da OHAL ilan etmiş-
tir. OHAL’in ilan edildiği tarihten bugüne 16 ayı aşkın 
bir süre geçmiş ve bu süre içerisinde Türkiye’de tam bir 
hukuksuzluk ve keyfiyet uygulamaları hakim olmuştur. 
Gelinen noktada OHAL ile sadece kişisel hak ve hürri-
yetler değil, halkın oylarıyla seçilen TBMM’nin yasama 
yetkisi de bütünüyle fiili olarak askıya alınmış durumda-
dır. Bu dönemde çıkartılan KHK’lar TBMM onayından 
geçirilmediği için, yargı süreçleri de işletilememektedir.”

130 BİN KAMU GÖREVLİSİ İHRAÇ EDİLDİ

“Bugüne kadar çıkan kanun hükmünde kararnameler 
ile 130 bine yakın kişi kamu görevinden ihraç edilmiş, 
107 kanunda değişiklik yapılmıştır. Sınırlı bir süreyle ve 
belirli amaçlar için ilan edilmesi ve sadece bu dönemle 
sınırlı olabilecek düzenlemeler getirmesi gereken OHAL 
ile bütün bir geleceğimiz şekillendirilmektedir. Kamu 
personel rejiminde, eğitim ve sağlık sisteminde, çalışma 
yaşamında büyük değişimler getiren KHK’lar bir yöne-
tim aracına dönüşmüştür. Parlamento işlevsiz kılınmış, 
anayasa askıya alınmış, KHK’lar bütün bu değişimleri 
her tür denetimden kaçırmak için sıklıkla kullanılır ol-
muştur. Hukukun üstünlüğü ve hukuk devleti ilkelerinin 
hiçbir kırıntısı kalmamıştır. Hayatı darbelerle, Gülen 
Cemaati gibi cemaat ve tarikatlarla mücadele içinde geç-
miş olan emek ve meslek örgütlerinden binlerce kişinin 
darbe ile ilişkilendirilerek kamudan ihraç edilmesi hiçbir 
biçimde kabul edilemez. Bugün DİSK üyesi 2 bine yakın 
işçi, KESK üyesi 4 bin kamu çalışanı, 3315 hekim ve TM-
MOB üyesi 3 binin üzerinde mühendis, mimar ve şehir 
plancısı ihraç edilmiş durumdadır.”

25 BİN İŞÇİNİN HAKKI GASP EDİLDİ

“OHAL ve KHK rejiminin süreklileştirilmesi iş güven-

cesinin herkes için tamamen ortadan kaldırılması anla-
mına gelmektedir. KHK’lar ile yapılan düzenlemelerle 
kurum yöneticilerine de kamu görevinden çıkarma yet-
kisi verilmiş, emekçilerin kaderi tamamen bir kaç kişi-
nin keyfi uygulamalarına terk edilmiştir. Halkın iradesi 
ile seçilmiş milletvekilleri, belediye başkanları, mesleğini 
icra eden gazeteciler, insan hakları mücadelesi yürüten-

ler, yaşanan hak gasplarına karşı çıkanlar, tutuklanmak-
tadırlar. OHAL sürecinde işten çıkarmayı kolaylaştıran 
uygulamaları hayata geçirilmiş, 2017 yılı boyunca beş 
grevi engellenerek yaklaşık 25 bin işçinin hakkını gasp 
edilmiş, grev ertelemelerinin kapsamını genişletilmiştir.”

OHAL VE KHK REJİMİNE SON VERİLMELİ

“Bütün çalışma yaşamımıza dair uygulamalar, tama-
men antidemokratik yollarla, meclisi işlevsiz kılıp 
halkın iradesi yok sayılarak düzenlenmektedir. İşçi-
ler, emekçiler ve emekliler açlık sınırında yaşamaya 
mahkum edilmektedir. İhraç edilerek çalışma hak-
ları gasp edilen 37 kişi intihar etmiştir. Giderek içi-
ne sürüklendiğimiz bu karanlık süreçten kurtulmak 
için OHAL ve KHK rejimine derhal son verilmelidir. 
KHK’lar iptal edilmeli, haksız yere ihraç edilenler ve 
açığa alınanlar bütün haklarıyla birlikte işlerine he-
men iade edilmelidir.”
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Aralarında TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu’nun da bulunduğu İzmir Emek ve Demokrasi 
Güçleri, “OHAL Değil, Acil Demokrasi” mitinginin İzmir Valiliği tarafından yasaklanmasına 

ilişkin 14 Aralık 2017 tarihinde bir basın toplantısı gerçekleştirdi.

İZMİR EMEK VE DEMOKRASİ GÜÇLERİ:
“MİTİNG YASAĞI, OHAL’İN NE ANLAMA GELDİĞİNİN 

EN NET İFADESİDİR”Mersin’de TMMOB, DİSK, KESK ve TTB Mersin bileşenlerince 2 Aralık 2017 tarihinde Yenişehir 
Belediyesi Nikah Salonu’nda “OHAL Değil, Demokrasi İstiyoruz” paneli düzenlendi.

TMMOB, DİSK, KESK VE TTB MERSİN BİLEŞENLERİ:
“OHAL DEĞİL, DEMOKRASİ İSTİYORUZ”

"İhraç edilen üyelerimiz işlerine geri alınsın. Nuriye Gül-
men Semih Özakça yaşasın", "Demokratik laik ve kardeş-
çe yaşayacağız” pankartlarının açıldığı panele, Halkların 
Demokratik Partisi Sözcüsü Ayhan Bilgen, Cumhuriyet 
Halk Partisi İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, Ka-
nun Hükmünde Kararname ile ihraç edilen akademis-
yen Hülya Dinçer ve Yüksel Caddesi direnişçisi KHK 
ile ihraç edilen Sosyolog Veli Saçılık katıldı. Paneli çok 
sayıda kamu çalışanı ve yurttaş dinledi.

OHAL İLE YENİ BİR REJİM YARATILDI

Panelde ilk olarak konuşan akademisyen Hülya Dinçer, 
Olağanüstü Hal’de (OHAL) yapılan yargılanmaların ana-
yasaya aykırı olduğunu ve OHAL ile birlikte yeni bir rejim 
yaratıldığını belirterek, “Bir OHAL hukuku içindeyiz. Bü-
tün toplumsal ve ekonomik hayat OHAL sonrası çıkarılan 
KHK’lerle düzenleniyor. Bu düzenlemeler anayasaya ay-
kırıdır. OHAL ile getirilen birçok düzenleme kalıcı düzen-
lemelerdir. Halkın iradesi ile seçilen belediyelere kayyum 
atanarak filen yerel yönetimler merkezi yönetime bağlan-
masının yolu açılmıştır" dedi.

AKP SİYASETİ DIŞ POLİTİKAYI YOK ETTİ

CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı da, siyasi ik-
tidarın antidemokratik uygulamalarıyla hem yurttaşın 
hayatını zorlaştırdığını hem de Türkiye’nin üye olduğu 
uluslararası örgütlerde ilişkiyi kurmayı zorlandığını söy-
ledi. AKP’nin elindeki basın organlarıyla yaratmak istedi-
ği devlet anlayışını yurttaşlara aktarmaya devam ettiğini 
aktaran Salıcı, halkın ve kendilerinin üzerine büyük bir 
sorumluluk düştüğünü belirtip, “İnsanlara doğruları an-
latmak ve gerçeği göz önüne koymak gerekir. İç siyasette 
olduğu gibi dış siyasette de ekonomik, siyasi ve toplum-

sal sorunlar yaşıyoruz. Dışta çok sorunlar yaşamamızın 
nedeni AKP iktidarının izlediği siyasettir” diye konuştu. 
Salıcı, “Her ülke ile kavga eden bir Türkiye var. Böyle bir 
dış siyasetimiz var. Böyle dış siyaset olmasına rağmen 
Meclis’te dışişleri komisyonu toplanmıyor. Çünkü, AKP, 
OHAL’i bahane ederek her şeye kendisi karar veriyor. Bu 
yapanlar devletin çıkarını istemeyenlerdir" diye belirtti.

‘KENDİ HUKUKUNA BİLE UYMUYOR

"Tehdit bahane soygun şahane” diyerek söze başlayan 
HDP Sözcüsü Ayhan Bilgen de, AKP’nin bir şekilde ki-
şileri düşmanlaştırıp sonra bir tehdit olarak gösterdiğine 
dikkat çekti. OHAL’de yapılan her şeyin iktidarın kendisi 
istediğinde olabileceğini belirten Bilgen, emekçiler hakları 
için ne varsa OHAL bahane edilerek engellenmeye çalışıl-
dığını ifade etti. Bakanlar Kurulu toplanmadan OHAL'in 
uzatıldığını hatırlatan Bilgen, AKP’nin kendi başına 
OHAL'i uzatarak kendi kurduğu hukuka ne kadar ciddi-
yetsiz yaklaştığının açık bir göstergesi olduğunu vurgula-
dı. Bu kadar mağdurun fazla olduğu bir dönemde muhalif 
kesimlerin sözlerini her platformda dile getirmesi gerek-
tiğini ifade eden Bilgen, muhalif kesimlerin biran önce 
özeleştirilerini yaparak yaratılmak istenen AKP rejimine 
karşı adım atması gerektiğini dile getirdi. Bilgen, sözlerini 
şöyle sürdürdü: "Mağduriyetin bu kadar fazla olduğu bir 
dönemde neden mücadele bu kadar az. İnsanlar korkabi-
lir. Ama en azından örgütlü çevreler, şunun farkında; kor-
ku bizi rahatlatmıyor. Var olan korku AKP hükümetinin 
işine yaramaktadır. İşte hep birlikte mücadele ederek AKP 
işine gelen bu korkuyu yok etmemiz gerekir.”

OHAL KALDIRILMALI

Mücadelelerin bedelinin ağır olduğuna vurgu yapan Bilgen, 
daha çok ses çıkartıp etkili ve güçlü eylemlerin yapılarak 
mücadele edilmesi gerektiğini dile getirdi. AKP’nin OHAL’i 
fırsat bilip iktidarının ömrünü uzatmaya çalıştığını belirten 
Bilgen, şöyle devam etti: “İktidar ne pahasına olursa olsun 
OHAL'i uzatması gerekiyor. Çünkü indiği andan itibaren 
hesap vereceği bir sürü şey var. Ortalığa dökülen hadise-
lerden tutun, rahatsızlıklara kadar yargılama alanının ka-
patıldığı birçok şey var. Ne pahasına olursa olsun iktidarda 
kalmanın yolu bir tehdidin var olduğuna toplumu inandı-
racaksınız ve o tehditle, korkuyla toplumu dizayn etmeye 
devam edeceksiniz. OHAL kaldırılmalıdır. Özgür günler 
için bir an önce çalışmalar yürütülmesi gerekir.”

23 Aralık Cumartesi günü Gündoğdu Meydanı’nda ger-
çekleştirilmek istenen “OHAL Değil, Acil Demokrasi” 
mitinginin İzmir Valiliği tarafından OHAL gerekçesiy-
le yasaklanmasının ardından İzmir Emek ve Demok-
rasi Güçleri tarafından bir basın toplantısı düzenlendi. 
DİSK Ege Bölge Temsilciliği’nde gerçekleştirilen top-
lantıya çeşitli emek ve meslek örgütleri ile demokratik 
kitle örgütü ve siyasi partilerden temsilciler katılırken, 
İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri adına açıklamayı 
KESK İzmir Şubeler Platformu Dönem Sözcüsü İsmet 
Süzer yaptı.

Süzer açıklamasında, OHAL yasaklarına ve baskıları-
na karşı bu yasak ve baskıların mağdurlarının sesini 
yükseltmek amacıyla 23 Aralık 2017 tarihinde düzen-
lenmek istenen mitingin, ironik bir biçimde OHAL ka-
nunu ile gerekçelendirilerek yasaklandığını belirterek, 
“Valilik yasağı, gerçekleştirmek istediğimiz mitingin 
amacının ne kadar haklı ve yerinde olduğunun olabi-
lecek en net açıklamasıdır” dedi. Yasak kararında, mi-
tingin kamu düzeninin yanı sıra “başkalarının hak ve 
özgürlüklerini bozacak olaylara sebebiyet verebileceği-
nin iddia edildiğine dikkat çeken Süzer, “Hak ve özgür-
lükleri korumak adına gerçekleştirmek istediğimiz bir 
mitingin, hak ve özgürlüklere zarar vereceği gerekçesi 
ile yasaklanması trajikomiktir. Bu yasaklama, bizim 
miting vasıtasıyla bir kez daha hatırlatmak istediğimiz 
OHAL’in karakterini belki de miting kadar etkili bir şe-
kilde ülke kamuoyuna göstermiştir” şeklinde konuştu. 
Süzer, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Daha birkaç ay önce, 15 Temmuz darbe girişiminin yıl 
dönümünde Türkiye’nin her yanında meydanları kutla-
malara açan, sokağa çıkan insanlar için bir günlüğüne 
de olsa hak ve özgürlüklere dair kısıtlamaları esneten 
iktidarın gerçek yüzü miting yasağı ile açık bir şekilde 
görülmektedir. AKP iktidarı, kendinden olmayanlara 
baskıyı, zoru, yasakları reva görürken, tüm hak ve öz-
gürlüklerin kendisi ve yandaşları için sınırsız kullanıl-
masında bir sakınca görmemektedir.

OHAL’in kalkması ve demokrasi talebimiz acildir. Bu 
aciliyet gün gibi ortadadır. Ülkenin OHAL ile idare 
edildiği süre 18 aya yaklaşmaktadır. OHAL; yoksulla-

rın, emekçilerin, kadınların çıkarına değildir. OHAL; 
iktidarını mutlaklaştırmak isteyenlerin, onları besleyen 
patronların çıkarınadır. OHAL; sorgusuz sualsiz işini 
kaybetmek, hukuksuz, keyfi ihraçlar demektir, grev 
ve örgütlenme yasakları demektir, işsizlik, yoksulluk, 
pahalılık demektir, iktidar aygıtı olmayan basının sus-
turulması demektir, parlamentonun tasfiyesi, beledi-
yelere el konulması, halk iradesinin gaspıdır, hukukun 
yok edilmesidir. OHAL; basının karartılmasıdır. İşsiz-

lik, yoksulluk, pahalılıktır. OHAL, tek adam rejimi ve 
zorbalık demektir. OHAL; ne ekonomiyi daha iyi duru-
ma getirmiş, ne istihdamı arttırmış, ne kadına yönelik 
şiddeti azaltmıştır. Bu nedenle, baskı rejimi için önemli 
bir araç olan ve sürekli bir hâl durumuna gelen OHAL’e 
karşı mücadele hepimizin öncelikli görevlerinden-
dir. Yasak ile kısılmaya çalışılan ses sadece İzmir’den 
“OHAL’e hayır” diyen ses değil, Türkiye’de demokrasi 
ve özgürlük isteyen milyonların sesidir.

Bizler emek ve demokrasi güçleri olarak yurttaşları-
mızla yan yana tüm OHAL mağdurlarının sesini yük-
seltmeye, darbe girişimini fırsata dönüştüren baskı ve 
zor rejiminin aracı OHAL kalkana kadar mücadele et-
meye devam edeceğiz. Acil demokrasi talep eden sesi-
miz yasaklamalarla, gözaltılarla kısılamayacak. OHAL 
boyunduruğu ile bunaltılmış olan tüm toplumsal ke-
simleri bu mücadelede bizlerle yan yana, omuz omuza 
durmaya davet ediyoruz.”
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DİSK, KESK, TMMOB ve TTB Olağanüstü Hal’in (OHAL) kaldırılması için yürüttükleri, “OHAL 
değil, demokrasi istiyoruz” kampanyası kapsamında Karaköy’de bulunan TMMOB Mimarlar Oda-

sı Büyükkent Şubesi’nde 17 Aralık 2017 tarihinde bir forum gerçekleştirdi.

DİSK, KESK, TMMOB VE TTB TARAFINDAN 
DÜZENLENEN “OHAL DEĞİL DEMOKRASİ”

İSTANBUL FORUMU TAMAMLANDI

TMMOB Mimarlar Odası Büyükkent Şubesi toplantı 
salonunda gerçekleştirilen Foruma, TMMOB İstanbul 
İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Cavahir Efe Akçe-
lik, DİSK Genel Başkanı Kani Beko, KESK Eş Genel 
Başkanı Mehmet Bozgeyik, TTB Merkez Konsey Baş-
kanı Raşit Tükel, İstanbul Tabip Odası Sekreteri Samet 
Mengüç, HDP Grup Başkanvekili Filiz Kerestecioğlu, 
EMEP MYK üyesi Levent Tüzel’in yanı sıra KHK ile 
ihraç edilen akademisyenler, siyasi parti ve meslek ör-
gütleri temsilcileri katıldı.

İlk olarak söz alan DİSK Genel Başkanı Kani Beko, Tür-
kiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) geçtiğimiz günler-
de Türkiye’nin ekonomisinin yüzde 11 oranında büyü-
düğüne ilişkin paylaştığı verilere değinerek, “Bu kadar 
büyüme varken ülkenin tüm borçlarının kapanması 
lazımdı. Milli gelirdeki payı istihdama yatırın. Asgari 
ücreti 2 bin 300 TL yapın” dedi. Türkiye’de kişi başına 
düşen milli gelirin 2 bin TL’nin üzerinde gösterildiğini 
aktaran Beko, “Siz vergiyi bizden alıyorsunuz. Onlar 
vergilerini Mann Adası’na, Malta Adası’na yatırıyorlar. 
Biz ise Türkiye Cumhuriyeti’ne vergilerimizi veriyoruz. 
O zaman bizim vergilerimizle bize yatırım yapın” ifade-
lerini kullandı. Beko, DİSK, KESK, TTB, TMMOB’un 
bir araya gelerek sendikal hak ve özgürlükleri bu top-
raklarda nasıl geliştirecekleri yönünde tartışmaları ge-
rektiğini söyledi.

Savaşa karşı barışı savunanlar olarak savaşı durdura-
madıklarını dile getiren Beko, “Ortadoğu bugün kan 
içinde. Bunun da taşeronluğunu yapan Türkiye’dir. 
7 milyon işsiz kardeşimiz var. Ne yazık ki bunların 1 
milyonu üniversite mezunudur. Çocukken birbirimizle 
küserdik, bir daha konuşmuyorduk. Şimdi 52 ülke ile 
küsüz. 9 yaşındaki bir adam Türkiye’yi yönetmeye kal-
kıyor, ondan dolayı Türkiye bu hale geldi” diye konuş-
tu. Toplumsal muhalefetin örülmesi gerektiğini vurgu-
layan Beko, “Spartaküs’ün dediği gibi: ‘Ya oturup hep 
birlikte ölümü bekleyeceğiz ya da örgütlenip düşmanı 
yok edeceğiz’ başka çaremiz yok” dedi.

Daha sonra söz alan TTB Merkez Konseyi Başkanı Ra-
şit Tükel ise, AKP’nin 15 yıllık iktidarı döneminde sağ-
lık alanında yaptığı çalışmaları eleştirerek konuşmasına 
başladı. OHAL ilanından sonra ihraç edilen hekimle-
rin durumuna dikkat çeken Tükel, “İhraç edilen hekim 
arkadaşlarımıza özel hastanelerde çalışma imkanı ve-
rilmiş. Fakat çalıştığı özel hastanelerde işten çıkarılma 
tehdidi altında ve ucuz iş gücü olarak, sömürü altında 
çalışıyorlar” dedi. OHAL ile birlikte güvencesiz çalışma 
koşullarının arttığını aktaran Tükel, şehir hastaneleriy-
le birlikte bu çalışma koşullarının artacağını söyledi. 
Şehir hastanelerinin tümü uygulamaya konulduğu za-
man Sağlık Bakanlığı'nın yılda 5 milyondan fazla kira 
ödeyeceğine vurgu yapan Tükel, bunun da herkesin 
cebinden çıkacağını belirtti. Ülkede baskıcı bir ortam 
oluştuğunda, yaşamsal risklerin de beraberinde arttığı-
nı kaydeden Tükel, “Yaşamsal riskleri olan tutukluların 
tahliye edilmesi konusunda da çalışma yapmamız ge-
rekiyor. Bu bir yaşam ihlali olarak kabul edilmektedir” 
dedi. 

KESK Eş Genel Başkanı Mehmet Bozgeyik de, OHAL'le 
beraber uygulamaya konulan KHK’lerin tüm toplum-
sal kesimlerde bir travma yarattığını ifade ederek, 15 
Temmuz 2016’da yapılan darbe girişiminin AKP'nin 
sivil darbesine dönüştüğünü söyledi. “2014’te Milli Gü-
venlik Kurulu’nun (MGK) kararlarına bakıldığında bir 
çökerteme ve toplumsal muhalefeti yok etme üzerine 
alınan kararlar olduğunu biliyoruz” ifadelerini kulla-
nan Bozgeyik, AKP’nin her sıkıştığı dönemlerde sıkış-
mışlığını aşmak için adımlar attığını söyledi. Kudüs ve 

Lozan söylemlerinin Zarrab ve Man Adası’ndaki sıkış-
mışlığını aşmak için kullandığını ifade eden Bozgeyik, 
“15 Temmuz’da ikiz kardeşlerden diğer kardeş darbe 
yapsaydı, yine aynı şeyleri yaşardık. Türkiye faşist sivil 
darbeyle karşı karşıya” ifadelerini kullandı. 

Daha sonra söz alan TMMOB İstanbul İl Koordi-
nasyon Kurulu Sekreteri Cevahir Efe Akçelik, AKP 
hükümetinin ülkeyi yönetme yeteneğinin ve koşul-
larının kalmadığını ifade ederek, “Kendi halkına 
yalan söyleyen, zulmeden, taleplerini görmezden 
gelen bir iktidarın hiçbir toplumsal meşruiyeti yok-
tur” diye belirtti. AKP iktidarının 15 yıllık sürecinde 
büyük suçlar işlediğini dile getiren Akçelik, "Öyle 
çok kan döktüler ki, öyle yolsuzluklar yaptılar ki, 
iktidarı kaybettikleri, dokunulmazlık zırhını yitir-
dikleri anda dünyanın başlarına yıkılacağını çok iyi 
biliyorlar. Bu yüzden Anayasa’yı çiğniyorlar. Seçim-
lere hile karıştırıyorlar. Mahkemeleri ayartıyorlar. 
Siyasi parti başkanlarını tutuklayıp, halkın iradesini 

hiçe sayıyorlar” şeklinde konuştu. Anayasa Referan-
dumu’ndan sonra AKP Genel Başkanı Recep Tayyip 
Erdoğan tarafından birlikteliklerinin hedef haline 
geldiğini dile getiren Akçelik, idari ve mali denetim 
bahanesiyle odalarının Bakanlıkların vesayeti altına 
alınmaya çalışıldığını, buna direnmelerinin sonu-
cunda da Kimya Mühendisleri Odası’na karşı açılan 
davada Kimya Oda Yönetim Kurulu üyelerinin gö-
revden alındıklarını hatırlattı. 

Erdoğan’ın son zamanlarda sıklıkla “Türkiye’nin kade-
riyle AKP’nin kaderi bütünleşmiştir” dediğini hatırla-
tan Akçelik, kendi yanlış kararlarının sorumluluğunu 
bütün ülkeye yaymaya çalıştıklarını ifade etti. Akçelik 
son olarak, emekçi ve yoksulların istikbalinin OHAL, 
KHK ve AKP’siz bir Türkiye’de olduğunu söyledi.

Konuşmaların ardından, foruma katılan tüm siyasi 
parti, sendika ve meslek örgütlerinin temsilcileri söz 
alarak görüşlerini dile getirdi.

TMMOB İstanbul İl Koordinasyon 
Kurulu 28 Aralık 2017 tarihinde MMO 
İstanbul Şubesi Konferans Salonun-
da bir basın toplantısı düzenleyerek 
KHK ile görevlerinden alınan Özcan 
Doğan ve Hüseyin Mercan’ın işleri-
ne iadelerini talep etti.

FMO İstanbul Şube Başkanı Al-
per Mertoğlu, HKMO İstanbul Şube 
Başkanı Alişan Çalcalı, Eğitim Sen 
6 Nolu Şube Başkanı Görkem Do-
ğan ve KHK ile görevlerinden ihraç 
edilen Hüseyin Mercan ve Özcan 
Doğan’ın da birer konuşma yaptı-
ğı toplantıda TMMOB İstanbul İKK 
Sekreteri Cevahir Efe Akçelik oku-
duğı açıklama şöyle:

“15 Temmuz Darbe Girişimine 
karışanları bertaraf etme gerek-
çesiyle 3 ay süreyle ilan edilen 
Olağanüstü Hal Rejimi, on yedinci 
ayını doldurdu. On yedi aydır de-
vam eden Olağanüstü Hal Rejimi 
boyunca parlamentonun yetkileri 
gasp edilerek çıkartılan toplam 30 
Kanun Hükmünde Kararname ile 
yapılan düzenlemeler, Türkiye’yi 
hızla karanlığa doğru sürüklüyor. 
24 Aralık sabahı yayınlanan 695 ve 
696 Sayılı KHK’larda yapılan dü-

zenlemeler, içine sürüklendiğimiz 
bu karanlığın en açık göstergesidir.

2756 kamu emekçisinin daha 
hukuksuz biçimde ihraç edildiği bu 
KHK’lar, tutuklu sanıklara tek tip 
elbise uygulamasından Yargıtay’a 
yeni üyeler atanmasına, taşeron 
işçilerden Varlık Fonu’na dış borç 
yetkisine, herhangi bir kamu gö-
revi taşımayan sivillerin “terör 
eylemleri ile bunların devamı ni-
teliğindeki eylemlerin bastırılması 
kapsamında hareket eden kişiler 
hakkında” hukuki sorumsuzluk 
getirilmesi gibi şiddeti özendiren, 
toplumsal çatışmayı körükleyen 
düzenlemeleri de içermektedir.

Son çıkan KHK’lar ile Fizik Mü-
hendisleri Odası İstanbul Şube Üye-
si Özcan DOĞAN, memur olarak 
görev yaptığı Sağlık Bakanlığı’ndan 

ve Harita ve Kadastro Mühendisle-
ri Odası İstanbul Şube Üyesi Taylan 
Hüseyin MERCAN, öğretim görevlisi 
olarak görev yaptığı İstanbul Teknik 
Üniversitesi’nden hukuksuz ve ge-
rekçesiz bir şekilde ihraç edildi.

Darbelere ve dikta rejimlerine 
karşı duran TMMOB ve EĞİTİM-SEN 
üyelerini de içine alan bu cadı 
avına bir an önce son verilmeli-
dir. Geç olmadan, halk iradesini 
görmezden gelen, güçler ayrılığı 
ilkesini tanımayan, parlamento-
nun yasama yetkisini gasp eden bu 
düzenlemeler geri alınmalı, OHAL 
Rejimine son verilmeli, ihraç edi-
len Özcan DOĞAN ve Hüseyin MER-
CAN, vakit kaybetmeden görevle-
rine iade edilmelidir.

Açıklamayı gerçekleştirem ku-
rumlar olarak Özcan DOĞAN ve Hü-
seyin MERCAN ile dayanışma içinde 
olduğumuz bildirir, hiçbir gerekçe 
gösterilmeden kamu görevinden 
çıkartılmalarının takipçisi olacağı-
mızın ve görevlerine iadeleri için 
mücadelemizi sürdüreceğimizin bi-
linmesini isteriz.”

TMMOB İSTANBUL
İL KOORDİNASYON KURULU

İSTANBUL İKK: HUKUKSUZ İHRAÇLAR SON BULSUN!



18 19

birlik haberleri
KA S I M - A RA L I K  2 0 1 7  SAY I :  1 7 7

birlik haberleri
KA S I M - A RA L I K  2 0 1 7  SAY I :  1 7 7

kampanya

OHAL ve KHK düzenine karşı 
KESK tarafından her hafta ger-
çekleştirilen basın açıklamasına 
polisin saldırısı sonrasında gözal-
tına alınan KESK Eş Başkanı Aysun 
Gezen’e destek olmak ve polis 
müdahalesini kınamak için 31 Ara-
lık 2017 tarihinde KESK, TMMOB, 
TTB ve DİSK tarafından ortak basın 
toplantısı gerçekleştirildi.

Gözaltına alındıktan sonra ser-
best bırakılan KESK Eş Genel Baş-
kanı Aysun Gezen, eyleme yönelik 

polis saldırısının OHAL rejiminin 
ne kadar keyfi ve zorbaca bir ara-
ca dönüştürdüğünü gösterdiğini 
söyledi. Haklarındaki işlemin ka-
bahatlar kanununa göre yapıldı-
ğını belirten Gezen, cezaya itiraz 
ederek her türlü hukuki yola baş-
vuracaklarını söyledi.

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı 
Emin Koramaz da “Son bir yıldır 
Ankara faşizan Vali tarafından yö-
netiliyor. Her türlü hak arama po-
lis zoruyla bastırılmaya çalışılıyor. 

AKP kendi dayattığı OHAL’i kalıcı-
laştırmak için kullanıyor” dedi. 

KESK’in emekçilerin meşru ör-
gütü olduğunu kaydeden Koramaz, 
saldırıyı kınayarak, bu tür baskıla-
rın kendilerini yıldıramayacağını, 
korku atmosferine boyun eğme-
yeceklerini söyledi.Koramaz, “se-
simizi yükseltmeye devam edece-
ğiz. Yaptıkları her saldırı suçlarını 
örtmek için. Yaptıklarının hesabını 
soracağız” diyerek sözlerini ta-
mamladı.

Daha da geç olmadan, halk 
iradesini görmezden gelen, güçler 

ayrılığı ilkesini tanımayan, 
parlamentonun yasama yetkisini 
gasp eden bu düzenlemeler geri 

alınmalı, OHAL Rejimine derhal 
son verilmelidir.

24 Aralık 2017 tarihinde yayınlanan 695 ve 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameler hakkında 
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz tarafından 25 Aralık 2017 tarihinde basın 

açıklaması gerçekleştirildi.

OHAL VE KHK DÜZENİ
TÜRKİYE’Yİ KARANLIĞA SÜRÜKLÜYOR

kampanya

15 Temmuz Darbe Girişimi sonrasında başlatılan OHAL sürecini değerlendiren DİSK, KESK, 
TMMOB, TTB Denizli Bileşenleri 21 Aralık 2017 tarihinde Denizli Gazeteciler Cemiyeti’nde ortak 

bir basın açıklaması yaptılar.

TMMOB, DİSK, KESK, TTB DENİZLİ BİLEŞENLERİ:
“OHAL DEĞİL, DEMOKRASİ İSTİYORUZ”

TMMOB Denizli İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Cü-
neyt Zeytinci, KESK TİS Hukuk ve Uluslararası Genel 
Sekreteri Yusuf Şenol, TÜM BEL-SEN Mali Sekreteri 
Satı Burunucu Çalı, Tüm Bel-Sen Örgütlenme Sekre-
teri Mümtaz Başar ve KESK Denizli Şubeler Platformu 
Sözcüsü Mehmet Dede’nin katılımıyla gerçekleşen ba-
sın açıklamasını Yusuf Şenol okudu.

KESK Merkez Yürütme Kurulu Üyesi Yusuf Şenol 
“OHAL, demokrasi, adalet, hukuk, barış, emek ve ka-
dın düşmanı, gerici, mezhepçi bu yeni rejimin inşası, 
buna karşı çıkan tüm kesimleri baskı ve zorla sustur-
manın aracı olarak kullanılmaktadır” diyerek hüküme-
ti eleştirdi. OHAL süreci boyunca KHK ile işinden olan 
kamu emekçileri hakkında da konuşan Yusuf Şenol, 
“Anayasal güvence altında olan çalışma ve yaşam hak-
kı gasp edilmiş, devlet iş güvencesinin teminatı olmak 
bir yana, iş güvencesine karşı en büyük tehdit halini 
almıştır. KHK’lar ile hiçbir somut delile dayanmadan, 
130 binin üzerinde kamu emekçisi işinden edilmiş, 57 
emekçi yine bu süreç içinde yaşamını yitirmiştir” dedi.

KHK’ların iptal edilmesini isteyen Yusuf Şenol, “Haksız 
ve hukuksuz olarak ihraç edilen 130 bin kamu emekçisi-
nin sesiyiz. OHAL sürecinde yargı sürecinin önü kesildi. 
Hiçbir arkadaşımız yargıya başvuramıyor. Bununla ilgili 
OHAL İnceleme Komisyonu oluşturuldu. Ama ne yazık 
ki komisyonun bir başkanı yok. Komisyon henüz başka-

nını bile seçemedi ve bir çalışma adresi yok. Her türlü iç 
hukuk yolu kapalı. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine 
başvuran 25 bin KHK mağduru arkadaşımıza, iç hukuk 
nedeniyle dosyaları iade edildi. Komisyonun amacı ik-
tidar tarafından tam da bu amaçla kurulmuştu zaten. 
Mümkün olduğunca süreci uzatmak ve hukuk yolunun 
önünü kesme amacıyla. İnceleme Komisyonu bir oyala-
ma kurumudur. Nihayetinde bu arkadaşlarımız işlerine 
dönecek ama biz bunları 12 Eylül öncesi 1402 arkadaşla-
rımızın yaşadığını da biliyoruz” dedi.

Şenol, şunları söyledi: “Her darbe sonrası darbenin fa-
turası emekçilere kesilir. Tüm emekçilerin de hak ara-
ma yolları kapanır. Bu dönemde de öyle oldu. Cemaat 
ile iktidar arasındaki savaşın bedeli emekçilere ödetildi. 
Komisyon ne zaman çalışır ne zaman karar verir bilmi-
yoruz. Arkadaşlarımızın haksız yere işten atılmalarına 
rağmen bunun kanıtlanmasına rağmen hala komisyon 
karar veremediği için işlerine geri dönemiyorlar” dedi. 
Konfederasyonumuz KESK, işte bu yakıcı ihtiyaçtan 
hareketle DİSK, TMMOB ve TTB ile birlikte ‘OHAL 
Değil, Demokrasi’ kampanyası başlatmıştır.”

Kampanyanın öncelikli hedefi; 20 Ocak 2018 tari-
hinde OHAL’in bir kere daha uzatılmaması olduğunu 
söyleyen Şenol; “OHAL rejimine son vererek demok-
rasiyi kazanacak olan işte bu milyonlardır. Bu bilinç-
le kampanyamızı 81 ilde emek ve meslek örgütleri ve 
yerel demokrasi güçleriyle ortaklaştırarak yaygınlaştı-
racağız. Yurdun dört bir tarafında forumlar, sempoz-
yumlar ve söyleşiler düzenleyecek, stantlar açıp bil-
diri – broşür dağıtarak geleceğimizi tahakküm altına 
alan OHAL’e ‘hayır’ diyeceğiz. Konfederasyonumuz ve 
bağlı sendikalarının yöneticileri kampanyamız kapsa-
mında 14 Kasım’dan itibaren yurdun dört bir yanın-
dan çalışma yürütmek üzere il gezileri başlatmıştır. 
Bu nedenle buradan bir kez daha toplumun tüm ke-
simlerini, ülke için omuz omuza vererek mücadeleyi 
büyütmeye çağırıyoruz” dedi.

Türk Tasarım Danışma Konse-
yi’nin On Beşinci toplantısı 22 
Aralık 2017 tarihinde Bilim, Sana-
yi ve Teknoloji Bakanlığı’nda ger-
çekleştirildi.

“2017 yılının ikinci yarısında 
tasarım alanında yaşanan geliş-
meler, tasarın stratejisi ve eylem 
planı taslağının değerlendirilmesi, 
tasarım stratejisi ve eylem planı” 

gündemleriyle bir araya gelen ve 
Faruk Özlü’nün başkanlık ettiği 
konseye TMMOB’yi temsilen Yü-
rütme Kurulu Sayman Üyemiz Ba-
hattin Şahin katıldı.

TÜRK TASARIM DANIŞMA KONSEYİNİN 17. TOPLANTISI YAPILDI

ZORBALIĞA TESLİM OLMAYACAĞIZ!

15 Temmuz Darbe Girişimine karışanları bertaraf etme 
gerekçesiyle 3 ay süreyle ilan edilen Olağanüstü Hal Re-
jimi, on yedinci ayını doldurdu.

On yedi aydır devam eden Olağanüstü Hal Rejimi bo-
yunca parlamentonun yetkileri gasp edilerek çıkartılan 
toplam 30 Kanun Hükmünde Kararname ile yapılan 
düzenlemeler, Türkiye’yi hızla karanlığa doğru sürük-
lüyor. 24 Aralık sabahı yayınlanan 695 ve 696 Sayılı 
KHK’larda yapılan düzen-
lemeler, içine sürüklendi-
ğimiz bu karanlığın en açık 
göstergesidir.

2756 kamu emekçisinin 
daha hukuksuz biçimde 
ihraç edildiği bu KHK’lar-
la, tutuklu sanıklara tek tip 
elbise uygulamasından Yar-
gıtay’a yeni üyeler atanması-
na, taşeron işçilerden Varlık 
Fonu’na dış borç yetkisine 
kadar çok sayıda yeni düzenleme yapılmıştır.

Bu düzenlemelerin en korkutucu olanlarından biri-
si, 696 Sayılı KHK’nın 121. Maddesi ile herhangi bir 
kamu görevi taşımayan sivillerin “terör eylemleri ile 
bunların devamı niteliğindeki eylemlerin bastırılması 

kapsamında hareket eden kişiler hakkında” hukuki so-
rumsuzluk getirilmesidir. Şiddeti özendiren, toplumsal 
çatışmayı körükleyen, hukukun üstünlüğü ilkesini yok 
sayan bu cezasızlık sistemi asla kabul edilemez!

AKP Hükümetini bir kez daha uyarıyoruz! Hükümet, 
kendi siyasal istikbali için ülkenin geleceğini karanlığa 
sürüklemeyi bırakmalıdır. Ülke olarak ihtiyacımız olan 
şey, toplumsal çatışmaların körüklenmesi değil, barış 
ve huzur dolu bir Türkiye’dir.

Artık herkes biliyor ki, AKP 
Hükümeti OHAL’i, darbe 
girişiminde bulunanlar-
la hesaplaşmak için değil, 
kendi siyasal ihtiyaçlarını 
karşılamak için kullanmak-
tadır. Hukuk düzenini ve 
toplumsal barışı tehdit eden 
bu gidişata artık bir son ve-
rilmelidir.

Daha da geç olmadan, halk iradesini görmezden gelen, 
güçler ayrılığı ilkesini tanımayan, parlamentonun yasa-
ma yetkisini gasp eden bu düzenlemeler geri alınmalı, 
OHAL Rejimine derhal son verilmelidir.

 Emin Koramaz
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı



20 21

birlik haberleri
KA S I M - A RA L I K  2 0 1 7  SAY I :  1 7 7

birlik haberleri
KA S I M - A RA L I K  2 0 1 7  SAY I :  1 7 7

DANIŞMA KURULUDANIŞMA KURULU

44. Dönem TMMOB IV. Danışma Kurulu toplantısı, 11 Kasım 2017 tarihinde İnşaat Mühendisleri 
Odası Teoman Öztürk toplantı salonunda gerçekleştirildi.

TMMOB 44. DÖNEM IV. DANIŞMA KURULU 
TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

44. Dönem IV. Danışma Kurulumuz, TMMOB Yöne-
tim Kurulu Başkanı Emin Koramaz’ın açış konuşma-
sıyla başladı. Ardından TMMOB Genel Sekreteri Der-
sim Gül, 3. Danışma kurulu sonrası TMMOB’ye bağlı 
Odalar, İl Koordinasyon Kurulları, örgüt içi toplantıla-
rı, etkinlikler ve yayınlar konusunda geniş kapsamlı bir 
sunum yaptı.

300’e yakın TMMOB Yöneticisinin katıldığı toplantı-
da sırasıyla; Danışma Kurulu üyeleri Ali Ekber Çakar 
(MMO), Cemal Gökçe (İMO), Erkin Etike (KMO), 
Mehmet Makar (MADENMO), Emre Sevim (ŞPO), Ali 
Ekinci (MO), Mehmet Mak (EMO), Kaya Güvenç (TM-
MOB YK eski BAŞKANI - MMO), Yavuz Önen (TM-
MOB YK eski BAŞKANI - MO), Birhan Şahin (MMO), 
Kadir Dağhan (GIDAMO), Tevfik Peker (MMO), Hü-
seyin Atıcı (MMO), Ayşegül Oruçkaptan (PEYZAJMO), 
Melih Yalçın (MMO), Hasan Emir Kavi (MMO), Meh-
met Özdağ (EMO), İbrahim Tataroğlu (MMO), Nihat 
Çolak (İMO), Hüseyin Yeşil (EMO), Fikri Düşünceli 
(MMO) ve Yusuf Bozkurt (EMO) konuştu.

"OHAL, güncel gelişmeler ve TMMOB" gündemiyle 
toplanan 4. Danışma Kurulunda TMMOB Yönetim Ku-
rulu Başkanı Emin Koramaz'ın açılış konuşması şöyle:

SAYIN BAŞKANLARIM, SAYIN ONUR VE DE-
NETLEME KURULLARI ÜYELERİ, BİRLİK VE 
ODALARIMIZIN SAYIN YÖNETİCİLERİ, SAYIN 
MESLEKTAŞLARIM,

44. Dönem Dördüncü Danışma Kurulu toplantısına 
hoş geldiniz. TMMOB Yönetim Kurulu adına sizleri 

saygıyla, sevgiyle selamlıyorum.

Bu dönemin Dördüncü Danışma Kurulunu da OHAL 
Rejimi altında gerçekleştiriyoruz. 20 Temmuz 2016’da 
3 aylığına ilan edilen Olağanüstü Hal, bugüne kadar 5 
kez uzatılarak 1,5 yıllık bir döneme ulaştı.

OHAL’in ilan edilmesinden sonraki ilk açıklamamızda, 
bu antidemokratik rejimin tek adam yönetiminin inşa-
sı için kullanılacağını ifade etmiştik. Yaşadığımız süreç, 
öngörülerimizde ne kadar haklı olduğumuzu gösterdi.

Tek adam rejiminin provası niteliğinde olan OHAL dö-
nemi, Türkiye tarihinin en baskıcı, en hukuksuz, en an-
tidemokratik dönemlerinden birisi olarak tarihe geçti.

Aralarında 3000’e yakın mühendis, mimar ve şehir 
plancısının da bulunduğu 130 bin kamu emekçisi, hu-
kuksuz biçimde işlerinden atıldı.

Yüzlerce gazete, dergi, haber ajansı, televizyon kanalı 
ve dernek sorgusuz sualsiz kapatıldı. Grevler ertelen-
di, mitingler iptal edildi, basın açıklamaları yasaklandı. 
Sokağa çıkan tüm kesimler polis şiddetiyle bastırıldı. 
10 Ekim Katliamı’nda yitirdiklerimizi anmamıza bile 
gazlarla, TOMA’larla müdahale edildi.

Başta emek ve meslek örgütleri olmak üzere tek adam 
rejimine muhalif olan tüm kesimlere yönelik planlı bir 
saldırı yürütüldü.

Siyasi parti başkanları, milletvekilleri, belediye başkan-
ları, gazeteciler, sanatçılar, sosyal medya kullanıcıları 
cezaevlerine gönderildiler.

Şaibeli referandum sonuçları ile Anayasa değiştirilerek 
parlamenter demokrasi yok edildi, güçler ayrılığı biti-
rildi, yargı organları Saray’a bağlandı, hukukun üstün-
lüğü tümüyle sona erdirildi.

DEĞERLİ ARKADAŞLAR,

OHAL sadece siyasal alanda yaşanmıyor, ekonomide 
de kelimenin tam anlamıyla bir olağanüstü hal döne-
minin içinden geçiyoruz.

Sanayileşmeye, istihdama dayanmayan rant ekonomi-
si için artık yolun sonuna gelindi. Sıcak para ve körfez 
fonlarıyla döndürülmeye çalışılan çark artık sürdürüle-

mez hale geldi.

Hayat pahalılığı, zamlar, yoksulluk, işsizlik ve gelir 
adaletsizliği halkın en önemli gündemleri haline geldi. 
Şaibeli TÜİK verilerine göre bile enflasyon yüzde 12, 
işsizlik yüzde 11 sınırlarını aşmış durumda.

Döviz kurları, her gün yeni rekorlar kırıyor. Fahiş dü-
zeylerdeki vergi artışları ve birbiri ardına yapılan zam-
lar sonucunda, emeğiyle geçinenler, her geçen gün 
daha da yoksullaşıyor.

Bütçe açığı ve borçlar kontrol edilemez seviyelere kadar 
yükseldi. Yurt dışındaki tüm kredi kaynaklarını kuru-
tan AKP Hükümeti, rant ekonomisini sürdürebilmek 
için Varlık Fonu adı altında tüm kamusal zenginliklere 
el koydu.

AKP’nin rant pastası o kadar küçüldü ki, kendi beledi-
ye başkanlarını bile zorla ve tehditle görevden alacak 
duruma düştüler.

Ekonomide, siyasette, dış politikada tümüyle iflas eden 
AKP, dinci gerici politikalarla toplumsal alanı kontrol 
altında tutmaya çalışıyor.

Eğitim müfredatı baştan aşağı değiştirilerek, sınav sis-
temleri bir gecede değiştirilerek, imam hatipler yaygın-
laştırılarak gençlerimizin geleceği elinden alınıyor.

Gündelik yaşamda ve medeni ilişkilerde dinci gerici-
liğin etkisini artırabilmek için müftülere nikah kıyma 
yetkisi veriliyor.

Toplumsal muhalefetin, emek örgütlerinin, kadınların, 
bilim insanlarının tüm tepkilerine rağmen atılan bu 
adımlar göstermektedir ki geldiğimiz noktada OHAL, 
darbe girişiminin sorumlularını tasfiye etmenin ara-
cı değil, kendi iktidarlarını güvence altında tutmanın 
aracı haline gelmiştir. AKP ve Saray, kendi iktidarlarını 
koruyabilmek için ülkenin geleceğini gözden çıkarmış 
durumdadır.

AKP’nin kendinden başka hiçbir kesimin sözlerini dikka-
te almayan bu yönetim tarzı toplumu bıktırmıştır. Doğu-
sundan batısına, gencinden yaşlığına, kadınından gencine 
kadar toplumun tüm kesimlerinin “ADALET” talebi etra-
fında bir araya gelmesine neden olan, ekonomik krizin fa-
turasını emekçi yoksul halka ödetmek isteyen bu hukuk-
suz ve adaletsiz rejim sürdürülebilir değildir.

Hak, hukuk, adalet ve vicdan talebiyle yollara dökülen, 
meydanlara çıkan milyonlarca kişi, yaşadığımız bu faşist 
baskı rejiminin sonunun yakın olduğunu göstermektedir.

3 Kasım tarihinde DİSK, KESK ve TTB ile birlikte baş-

lattığımız “OHAL değil, Demokrasi İstiyoruz” kam-
panyası bu açıdan önemlidir. Kampanyanın bir ayağı, 
OHAL rejiminin kaldırılıp, hukuksuz biçimde çıkar-
tılan Kanun Hükmünde Kararnamelerin iptal edilme-
sidir. Kampanyanın ikinci ayağı ise yoksulluk ve savaş 
bütçesine karşı, sosyal adaletin ve adil bölüşümün sağ-
lanması talebidir.

Bu doğrultuda başta Ankara ve İstanbul olmak üzere 
örgütlü bulunduğumuz illerde emek ve demokrasi güç-
leriyle birlikte paneller ve forumlar gerçekleştireceğiz. 
Ortak afiş ve bildirilerle toplumun geniş kesimleriyle 
birlikte OHAL’in kaldırılması doğrultusunda aktif bir 
çalışma yürüteceğiz. Merkezi düzeyde planlayacağımız 
çalışmaların il koordinasyon kurullarımız tarafından 
DİSK, KESK ve TTB’nin yerel bileşenleri ile birlikte ör-
gütlenmesi toplumdaki yılgınlık ve korku duygularının 
kırılmasında, OHAL’in baskı ve şiddet ortamının dağı-
tılmasında etkili olacaktır.

Emek ve demokrasi güçleri olarak bizler daha fazla yan 
yana gelerek; işsizliğe, yoksulluğa hayata pahalılığına 
karşı sesimizi daha gür çıkartarak; faşist baskı yasala-
rına karşı daha fazla mücadele ederek bu istibdat reji-
mini yıkacağız!

DEĞERLİ ARKADAŞLAR,

İçinden geçtiğimiz bu olağanüstü günlerde aldığımız 
her karar, yaptığımız her açıklama, takındığımız her 
tutum tarihe geçmektedir.

Bizler, 15 Temmuz Askeri Darbe girişimi karşısında 
da, AKP’nin parlamentoyu askıya alan sivil darbesi 
karşısında da, tek adam rejimini hedefleyen Anayasa 
Referandumu karşısında da, arkadaşlarımızı kamudan 
ihraç eden Kanun Hükmünde Kararnameler karşısında 
da ikirciksiz ve ilkeli bir duruş sergiledik.

Birliğimizin kapısına gerici-faşistler geldiğinde de, 
hakkımızda davalar açıldığında da, yöneticilerimiz gö-
revden alındığında da, yandaş basın tarafından hedef 
gösterildiğinde de bu duruşumuzu koruduk.

Değerlerimizi, mesleğimizi, örgütümüzü ve üyelerimizi 
daima savunduk. Birlik olarak asla boyun eğmedik ve 
bu süreçte hiçbir arkadaşımızın boynunu büktürmedik.

Bizim bu kararlı ve ilkeli duruşumuz siyasal iktidarı ve 
yandaşları rahatsız etmektedir. Birliğimize ve odaları-
mıza yönelik saldırılar giderek yoğunlaşmaktadır.

Daha 3 gün önce gerçekleştirilen Şehircilik Şurasında 
bizzat Cumhurbaşkanı, TMMOB’yi bir kez daha açık 
açık tehdit etmiştir. AKP’nin yıkım politikalarına kar-
şı hukuki ve meşru yollarla yürüttüğümüz mücadeleyi 
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DANIŞMA KURULUDANIŞMA KURULU

Hiçbir bakanlığın, TMMOB ve 
bağlı odalarının yasayla verilen 

hak ve yetkilerine müdahale etme 
hakkı ve haddi yoktur. TMMOB ve 
Odalarımız bakanlıklara ait birer 

alt birim değildir. 

Biz gücümüzü, almış olduğumuz 
eğitimden, yüreğimizdeki insan 

sevgisinden, mesleğimizin 
toplumcu özünden ve tüm 

saldırılara karşı bizlere 
sahip çıkan üyelerimizden ve 

halkımızdan alıyoruz. 

“çete” faaliyeti olarak gören Erdoğan bize “bugüne ka-
dar ne yaptınız?” diye soruyor.

Enerjiden haberleşmeye, fabrikalardan barajlara, ma-
denlerden ormanlara kadar bilimin ve tekniğin kulla-
nıldığı her alanda üyelerimizin emeği ve alınteri bu-
lunmaktadır. TMMOB olarak bizim sorumluluğumuz 
mesleğimizi, meslektaşlarımızı ve ülkemizin çıkarlarını 
korumaktır. Bugüne kadar yaptığımız şey budur. Bu-
güne kadar yaptığım şey, mesleğimizin onurunu koru-
maktır, meslektaşlarımızın alınterini korumaktır, ülke-
mizin tarihini, doğasını ve geleceğini korumaktır.

TMMOB, rant ve çıkar çevrelerinin şehirlerimize ve do-
ğamıza yönelik saldırılarına karşı yürütülen mücadele-
nin en ön saflarında yer almıştır. Açtığımız davalarla, 
yürüttüğümüz kampanyalarla, hazırladığımız bilimsel 
raporlarla, kamuoyuna yönelik yaptığımız açıklamalar-
la, yıkım ve talan politikala-
rına karşı kültürel mirasımı-
zı, şehirlerimizi ve doğamızı 
savunduk.

Cumhurbaşkanının ve 
AKP’li Belediyelerinin Birli-
ğimize olan kini ve düşman-
lığı, bizlerin bilime, insana, 
ülke ve halk çıkarlarına düş-
man olan tüm girişimlere 
karşı takındığımız bu onur-
lu tavrımızdır.

Biz gücümüzü, almış olduğumuz eğitimden, yüreği-
mizdeki insan sevgisinden, mesleğimizin toplumcu 
özünden ve tüm saldırılara karşı bizlere sahip çıkan 
üyelerimizden ve halkımızdan alıyoruz. Bizler ne sırça 
köşklerde yaşıyoruz, ne rant çetelerine dayanıyoruz, ne 
de kamu kaynaklarından besleniyoruz.

Bizler bugüne kadar var olan tüm gücümüzle kamu ve 
toplum yararı için çabalamaya, ülkemize, halkımıza, 
mesleğimize ve meslektaşlarımıza sahip çıkmaya, aklın 
ve bilimin ışığında gerçekleri haykırmaya çalıştık. Bu 
çabamızda bazen başarılı olduk, bazen başarılı olama-
dık, bu bize dert oldu. Ama biz de ona o Topçu Kışla-
sı’nı yaptırmadık ya, bu da ona dert olsun!

DEĞERLİ MÜCADELE ARKADAŞLARIM,

Burada bulunan tüm arkadaşlarım, AKP’nin 15 yıllık 
iktidar dönemi boyunca birliğimize ve yöneticilerimi-
ze yönelik saldırılarının tanığı ve hedefidir. Cumhur-
başkanlığı Denetleme Kurulu Raporu’yla, hakkımızda 
açılan davalarla, yasamızı değiştirmeye yönelik giri-
şimlerle, yöneticilerimize yönelik tehditlerle, yandaş 

basın ve sosyal medya trollerinin hedef göstermeleriyle 
TMMOB’yi işlevsiz kılmak, korkutmak istemektedir.

Referandum ertesinde gerçekleştirdiğimiz bir önceki 
Danışma Kurulu toplantımızdan bu yana yaşadığımız 
saldırıları kısaca paylaşmak isterim:

OHAL rejimi altında, devletin tüm imkanları seferber 
edilerek gerçekleştirilen ve şaibeli bir sonuçla tamam-
lanan Anayasa Referandumu sürecinde “HAYIR” tale-
binin en gür sesi olan Birliğimizi tehditlerle susturama-
yanlar, “seçim yasaklarını ihlal ettiğimiz” gerekçesiyle 
hakkımızda soruşturma başlattılar.

Birliğimizin kapısına yığdığınız protestocularınız kar-
şısında nasıl dimdik durduysak, savcılarınız karşısında, 
hakimleriniz karşısında da aynı şekilde dimdik durup 
referandumda savunduğumuz görüşleri sonuna kadar 
savunacağız.

İktidar sahiplerinin refe-
randum öfkesi sadece birli-
ğimize ve yöneticilerimize 
yönelik tehdit ve davalarla 
sınırlı kalmadı. Referan-
dumdan hemen sonra, Çev-
re ve Şehircilik Bakanlığı 
tarafından 6235 Sayılı TM-
MOB Kanunu’nda değişik-
lik yapma yönünde çalışma-
lar başlatıldığını öğrendik. 

Yasa değişikliği taslağının hedefi, odalarımızın mesleki 
denetim yetkilerini ortadan kaldırılmak ve seçim sis-
temlerini değiştirmekti.

Birliğimizin mesleki etkinliklerinden rahatsızlık du-
yanlar, TMMOB ve bağlı odalarını demokratik seçim 
süreçleri içerisinde kazanamayanlar, demokratik işle-
yişimizi bypass ederek TMMOB’yi ve odalarımızı ele 
geçirmeyi ummaktadır. Referandumda milyonlarca 
seçmenin oyunu gasp edenler, TMMOB üyelerinin ira-
desini gasp etmeye çalışıyorlar.

Buna izin vermeyeceğiz! TMMOB’nin devrimci, de-
mokrat, yurtsever üyeleri bu saldırılara karşı hep bir-
likte kararlılıkla mücadele edecek ve bu saldırıları püs-
kürtecektir.

DEĞERLİ ARKADAŞLAR,

Örgütlülüğümüze yönelik saldırıların belki de en ciddi-
si, 2014 yılından bu yana devam eden ve “Denetleme” 
adı altında kurumsal özerkliğimizi ortadan kaldırmaya 
yönelik girişimdir.

Biliyorsunuz, 2014 yılında alınan Bakanlar Kurulu Ka-

rarlarıyla başlatılan bu süreçte, ilgili Bakanlıkların Bir-
liğimiz bünyesindeki odaları “İdari ve Mali Denetim” 
uygulaması öngörülmüştür. Bu karara dayanak oluştu-
ran yasal düzenleme, 12 Eylül Darbecilerinin Birliği-
mizin demokratik işleyişine müdahale edebilmek için 
TMMOB yasasına eklediği bir maddedir.

6235 Sayılı Kanun uyarınca kurulan TMMOB ve bağ-
lı odaları, Anayasa’nın 135. Maddesinde tanımlandığı 
biçimiyle kamu kurumu niteliğinde bir meslek örgü-
tüdür. Aynı Anayasa maddesine göre meslek örgütleri 
üzerinde devletin idari ve mali denetimine ilişkin ku-
rallar kanunla düzenlenir.

AKP, Anayasa’nın 135. maddesini çiğneyerek, herhangi 
bir kanun olmaksızın, Bakanlar Kurulu Kararı ile Oda-
larımızı keyfi biçimde denetlemek istemektedir.

AKP’nin amacı denetim yapmak değil, Bakanlıklar eliy-
le TMMOB üzerinde sanki 
TMMOB kendine bağlı bir 
genel müdürlükmüş gibi 
“hiyerarşik vesayet” oluştur-
mak, TMMOB’nin yasayla 
verilmiş kamusal görevleri-
ni yürütmesini engellemek-
tir.

Hiçbir bakanlığın, TMMOB 
ve bağlı odalarının yasay-
la verilen hak ve yetkilerine müdahale etme hakkı ve 
haddi yoktur. TMMOB ve Odalarımız bakanlıklara ait 
birer alt birim değildir. TMMOB, anayasal statüsü olan, 
kanunla kurulmuş ve 1954 yılından bu yana varlığını ve 
mücadelesi sürdüren bir meslek örgütüdür.

TMMOB ve Odaları, ülkenin en açık, en şeffaf işleyi-
şine sahip örgütleridir. Her iki yılda bir yapılan genel 
kurullarımızda seçilen denetim kurullarımız, üçer ay-
lık dönemlerle idari ve mali denetim yapmaktadır. Bu 
denetim ve faaliyet raporları tüm üyelerimizin ve halkı-
mızın erişimine açık biçimde yayınlanmaktadır.

Tüm bu gerçeklere ve yasal gerekçelere rağmen, Bilim, 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın Birliğimize bağlı 
Kimya Mühendisleri Odası’na karşı açmış olduğu dava-
da mahkeme, Kimya Mühendisleri Odası Yönetim Ku-
rulu üyelerinin görevden alınmasına karar vermiştir.

Hukukun tümüyle ayaklar altına alındığı, yüksek mah-
keme başkanlarının Saray salonlarında el pençe divan 
durduğu bu dönemde mahkemenin verdiği bu karar 
bizleri şaşırtmadı. Çünkü bizler biliyoruz ki Mahkeme-
nin Kimya Mühendisleri Odamız hakkında verdiği bu 
karar hukukla ilgili değil, tamamıyla AKP’nin siyasal 

çıkarlarıyla ilgilidir.

Bu hukuk dışı dayatmaya karşı Kimya Mühendisle-
ri Odası Yönetim Kurulu arkadaşlarımız görevlerinin 
başında olmaya, mücadelemizde yanımızda durmaya 
devam ediyorlar.

Birliğimize ve odalarımıza yönelik sistematik biçimde 
yürütülen tüm bu saldırılara karşı mücadelemizi tüm 
meşru zeminlerde yürütmeye devam ediyoruz.

DEĞERLİ ARKADAŞLAR,

Birliğimizin çalışmalarını ve yetkilerini sınırlandırma-
ya yönelik adımların bir diğer boyutu da birbiri ardı-
na yapılan yönetmelik değişiklikleriyle odalarımızın 
kamu adına yürüttüğü mesleki denetim faaliyetlerini 
sınırlandırma çabalarıdır. Odalarımızın faaliyet alanla-
rını sınırlandırmak için işgüzarlıkla yapılan değişiklik-

ler, hizmet alanlarındaki de-
netimi, güvenliği ve kaliteyi 
ortadan kaldırarak telafisi 
mümkün olmayan kamusal 
zararlara yol açmaktadır.

Bu alandaki saldırılar sa-
dece odalarımızla ve mes-
leğimizle sınırlı kalmamış, 
meslektaşlarımızın hakları-
na da yönelmiştir. Bunun en 

önemli örneği, Sosyal Güvenlik Kurumu ile Birliğimiz 
arasında 2012 yılında yapılan asgari ücret belirleme 
protokolünün tek taraflı olarak feshedilmesidir.

Meslektaşlarımızı düşük ücretlerle kayıt dışı biçimlerde 
çalışmaya, geleceklerinde ise düşük emeklilik ücretleri-
ne mahkum etmeye zorlayan bu karar, AKP’nin emek 
düşmanı yüzünün en önemli göstergelerinden biridir.

Sosyal Güvenlik Kurumu’nun bu keyfi ve tek taraflı ka-
rarı başta olmak üzere mesleki etkinliklerimizi sınırlan-
dırmaya yönelik tüm kararlara ve yönetmelik değişiklik-
lerine karşı hukuki ve demokratik zeminde üyelerimizle 
birlikte verdiğimiz haklı mücadele devam etmektedir.

DEĞERLİ ARKADAŞLAR,

Birliğimize, Odalarımıza ve 1970’li yıllardan beri sa-
vunduğumuz değerlerimize saldırganlığın bu denli 
arttığı bu dönemde, bizler kendi değerlerimize, kendi 
örgütlülüğümüze ve kendi kurullarımıza daha sıkı sa-
rılmalı ve sahip çıkmalıyız.

TMMOB ve bağlı odalarındaki hiçbir mevki ve makam, 
TMMOB’nin inançla, mücadeleyle, fedakarlıklarla inşa 
ettiği demokratik değerlerden daha kıymetli değildir.
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kONGRE-SEMPOZYUMDANIŞMA KURULU

TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu tarafından düzenlenen İstanbul Kent Sempozyumu’nun 
dördüncüsü “Kent ve Adalet” temasıyla 1-3 Aralık 2017 tarihlerinde İstanbul Harbiye Askeri 

Müzesi’nde gerçekleştirildi.

TMMOB İSTANBUL KENT SEMPOZYUMU 
GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Onların asıl hedefi logomuzdaki 
renkler değil, karanlığa karşı aydın-
lığı, savaşa karşı barışı, dinci gerici-
liğe karşı laikliği, dogmatizme karşı 
bilimi, faşizme karşı özgürlükleri, 
her türlü ırkçılığa karşı eşitliği ve 
barış içerisinde bir arada yaşamı, 
rant ve sömürüye karşı emeği, em-
peryalizme karşı bağımsızlığı savu-

nan mücadele geleneğimizdir.

İktidar yandaşı gazetelerin Birliğimizin logosundaki 
renklere bile saldırdığı bir dönemde, bizlerin omuzla-
rındaki sorumluluk çok daha büyüktür.

Çünkü onların asıl hedefi logomuzdaki renkler değil, 
karanlığa karşı aydınlığı, savaşa karşı barışı, dinci ge-
riciliğe karşı laikliği, dogmatizme karşı bilimi, faşizme 
karşı özgürlükleri, her türlü ırkçılığa karşı eşitliği ve ba-
rış içerisinde bir arada yaşamı, rant ve sömürüye karşı 
emeği, emperyalizme karşı bağımsızlığı savunan müca-
dele geleneğimizdir.

Bizler bu geleneği korumak, yaşatmak ve geleceğe ta-
şımakla yükümüyüz. Çün-
kü bu örgüt bizlere Teoman 
ÖZTÜRK’ün ve isimlerini 
burada sayamadığım onlar-
ca devrimci, demokrat ve 
yurtsever meslektaşımızın 
emanetidir.

Kişisel hırslarla, gündelik 
kararlarla bu emaneti, bu 
değerli mirası yaralamaya 
kalkanlar, karşılarında tüm 
TMMOB örgütlülüğünü 
bulurlar. Herkes bu sorum-
lulukla davranmalı, adımla-
rını buna göre atmalıdır.

DEĞERLİ ARKADAŞLAR,

Tüm TMMOB örgütlülüğü açısından zorlu ve yoğun ge-
çen bir çalışma döneminin ardından Odalarımızın mes-
leki ve teknik kongre, sempozyum dönemlerine girmiş 
bulunuyoruz. Birliğimize bağlı 24 odamız bu dönem bo-
yunca 100’ün üzerinde kongre, sempozyum, kolokyum, 
sergi gibi bilimsel ve teknik etkinlik düzenlemektedir.

TMMOB bünyesinde gerçekleştireceğimiz Coğrafi 
Bilgi Sistemleri Kongresi, Kadın Kurultayı, Kent Sem-
pozyumları, Sanayi Kongresi, Enerji Sempozyumu 
ve Mühendislik, Mimarlık ve Şehir Plancılığı Eğitimi 
Sempozyumu hem hazırlanış aşamaları hem de tema-
ları bakımından mühendis, mimar ve şehir plancılığı-
nın farklı disiplinlerinin sorunlarını bir arada tartışı-
labildiği önemli etkinlikler olacaktır. Bu etkinliklere 
tüm arkadaşlarımızın aktif biçimde katılım sağlaması 
gerekmektedir.

Yüzlerce üyemizin katılımıyla gerçekleşen bu kongre ve 
sempozyumlar bizler için sadece teknik bilgilerin tar-
tışılıp değil, bu bilgilerin aynı zamanda toplumsallaştı-
rıldığı zeminlerdir. Bu anlayışla yürütülen çalışmalarda 
hepinize kolaylık diliyorum.

Önümüzdeki dönemin, geçtiğimiz dönemden daha 
kolay olmayacağını hepimiz biliyoruz. Ocak ayından 
itibaren başlayacak olan genel kurullar sürecinin bu 
bilinç ve anlayışla, birliğimize ve geleneğimize yakışan 
bir olgunlukla yürütülmesi gerekiyor.

Genel kurullar sürecine girerken bilelim ki işsizliğe, 
yoksulluğa, yolsuzluğa ve hayat pahalılığına karşı mü-
cadele etmenin sorumluluğu bizlerin omuzundadır.

Savaşa, şiddete ve çatışmalara karşı barışın ve bir ara-
da yaşamın sesini yükseltmenin sorumluluğu bizlerin 
omuzundadır.

Baskı, zulüm ve sömürüye 
karşı eşitliği, özgürlüğü ve 
emeği savunmanın sorum-
luluğu bizlerin omuzunda-
dır.

Faşizme ve dinci gericiliğe 
karşı, toplumun aydınlık 
değerlerini egemen kılma-
nın sorumluluğu bizlerin 
omuzundadır.

Emperyalizme, militariz-
me ve savaş çığırtkanlığına 
karşı hakların kardeşliğini 
savunmanın sorumluluğu 
bizlerin omuzundadır.

Umutsuzluğa karşı umudu; korkuya karşı cesareti; tes-
limiyete karşı direnişi örgütlemenin sorumluluğu biz-
lerin omuzundadır.

Bu salon, omuzlarımızdaki bu yaşama yükünü hiç te-
reddüt etmeden omuzlayan insanlarla dolu olduğu için 
örgütümüzle gurur duyuyorum.

“Yaşamak bu yangın yerinde, her gün yeniden ölerek
Zalimin elinde tutsak, cahile kurban olarak
Yalanla kirli havada, güçlükle soluk alarak
Savunmak gerçeği, çoğu kez yalnızlığını bilerek
Korkağı, döneği, suskunu görüp de öfkeyle dolarak
Toplanıyor ölü arkadaşlar, her biri bir yerden gelerek
Kiminin boynunda ilmeği, kimi kanını silerek
Kucaklıyor beni Metin Altıok “Aldırma” diyor gülerek
Yaşamak görevdir bu yangın yerinde, yaşamak, insan 
kalarak...”

İnsanca yaşayabileceğimiz bir Türkiye ve dünya umu-
duyla, hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum.

 Emin Koramaz
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

Sempozyum açılışında sırasıyla TMMOB İstanbul İl 
Koordinasyon Kurulu Sekreteri Cevahir Efe Akçelik, 
Kadıköy Belediye Başkanı Aykut Nuhoğlu, CHP İstan-
bul Milletvekili Ali Şeker, CHP İstanbul Milletvekili 
Gülay Yedekçi, ÖDP Başkanlar Kurulu Üyesi Alper Taş, 
KESK Eş Genel Başkanı Aysun Gezen ve TMMOB Yö-
netim Kurulu Başkanı Emin Koramaz konuşma yaptı.

Sempozyumun ilk gününde "Kent ve Adalet", "Emek, 
Meslek Örgütlerinin Gözünden Kent ve Adalet", "Kent 
Politikalarının Mekansal ve Toplumsal Etkileri" konu-
şuldu. İkinci günde ise "Göç Mekanları ve Kent Yurt-
taşlığı", "Kentsel Yaşamda Adalet", "İstanbul’un Doğal 
Yapısının Dönüşümü" ve "Kentsel ve İklimsel Dönü-
şümü" konuları ele alındı. Sempozyumun son günü de 
"İstanbul’da Arazi ve Enerji Yönetimi", "Mekan,Kimlik, 
Kültür", "Medya,Kent ve İletişim" konuları konuşuldu.

Üç gün süren oturumların ardından son gün İstanbul’da 
kent ve yaşam mücadelesi veren tüm kişi ve kurumların 
katılımıyla "İstanbul Kent Forumu" düzenlendi.

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz 
konuşması şöyle:

DEĞERLİ MESLEKTAŞLARIM,
DEĞERLİ KONUKLAR

Bu yıl dördüncüsünü düzenlediğimiz İstanbul Kent 
Sempozyumuna hepiniz hoş geldiniz. TMMOB Yönetim 
Kurulu adına hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum.

Birliğimiz adına bu etkinliğin sekretaryasını yürüten 
İstanbul İl Koordinasyon Kurulumuza, İstanbul birim-
lerimizin yöneticilerine, çalışanlarına ve sempozyum 
boyunca görüşlerini bizimle paylaşacak bilim insanla-
rına teşekkür ediyorum.

DEĞERLİ KONUKLAR,

Kent Sempozyumları TMMOB örgütlülüğünün en 
önemli ve en yaygın etkinliklerinden biridir. Birli-
ğimize bağlı odaların kentlerin sorunlarına ilişkin 
kendi meslek disiplinleri ışığında düzenledikleri fa-
aliyetler 2006 yılında gerçekleştirilen 39. Genel Ku-
rulumuzda alınan kararla birlikte, İl Koordinasyon 
Kurullarımız bünyesinde yürütülen ortak faaliyetler 
haline dönüştürülmüştür.

2007 yılından bu yana geçen 10 yıllık süreçte 26 ayrı 
ilde toplam 47 Kent Sempozyumu gerçekleştirildi. Bu 
sempozyumlarda bugüne kadar alt yapı hizmetlerinden 
kentsel dokuya, afetlerden çevre düzenlemesine, turizm-
den kent suçlarına, ulaşımdan konut projelerine kadar 
pek çok farklı konuda şehirlerimizin sorunları irdelendi 
ve çözüm önerileri geliştirildi. Mesleki bilgi ve birikim-
lerimiz ışığında kentlerimizin nasıl daha iyi yönetilebile-
ceği konusunda ortak bir fikri faaliyet yürütüldü.

Bu faaliyetler TMMOB örgütlülüğünün mesleki ve top-
lumsal sorumluluğunun bir gereğidir. Türkiye çapında 
520 bin mühendis, mimar ve şehir plancısının mesleki 
örgütü olan TMMOB, sadece meslektaşlarımızın hak 
ve çıkarlarını koruyup geliştirmeyi değil, aynı zamanda 
bu mesleki birikimimizi ülkemizin ve toplumumuzun 
çıkarları doğrultusunda kullanmayı da şiar edinmiş bir 
örgüttür.

Bu bilinçle, meslek alanlarımızla ilgili gelişim ve de-
ğişimlerin, politik, sosyal, ekonomik ve kültürel bo-
yutlarının derinlemesine kavranması, yorumlanması, 
toplumun bilgilendirilmesi daha da önemlisi yönetim 
politikalarının bu çerçevede belirlenmesi doğrultusun-
da çalışmalar yapıyoruz.

Bu anlayışla, bu yıl dördüncüsünü düzenlediğimiz İs-
tanbul Kent Sempozyumunda da İstanbul’un öne çıkan 
sorunları hakkında doğayı, tarihi, kenti ve kamusal fay-
dayı öne çıkaran çözüm önerilerinin geliştirileceğine 
inanıyorum.
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kONGRE-SEMPOZYUM kONGRE-SEMPOZYUM

Sizler bu şehre ihanet ederken, 
sizler kupon arazilerin peşinde 

koşarken, sizler kenti parsel parsel 
satarken, bizler bu şehri savun-
mak için mücadele ediyorduk. 
Şehrimiz yağmalanmasın diye, 

ormanlarımız yok olmasın diye, 
Gezi Parkı Topçu Kışlası olmasın 
diye mücadele ettik, bedeller öde-
dik. Bundan sonra da mücadele 

etmeye devam edeceğiz!

SEVGİLİ MESLEKTAŞLARIM

İlginç zamanlardan geçiyoruz. 15 yıldır Türkiye’yi, 23 
yıldır da İstanbul’u yöneten bir siyasal parti lideri, son 
zamanlarda birbiri ardına itiraflarda bulunuyor.

İktidarları boyunca, İstanbul’un tüm yeşil alanları-
nı AVM’ye çevirenler, dere yataklarını imara açanlar, 
plansız kentleşmeyle şehri alt üst edenler, bugün, “Biz 
bu şehre ihanet ettik” açıklamasında bulunuyor.

İktidarları döneminde binlerce yıllık tarihi eserleri res-
torasyon adı altında yandaş inşaat şirketlerin cehaletine 
teslim edenler, bugün, “Tarih ve kültür cellatları kol ge-
ziyor. Asırlık taşların yerine beton dökülüyor” açıkla-
masında bulunuyor.

23 yıldır, İstanbul Boğazını kaçak yapılarla dolduranlar, 
şehrin en işlek yerlerinde biçimsiz gökdelenlere izin ve-
renler, bugün, “İstanbul’un siluetini bozan ucube yapı-
lara izin verdik” açıklamasında bulunuyor.

Yıllardır yaylalarımızı, vadilerimizi, kıyılarımızı, or-
manlarımızı rant adına yağmalayanlar, bugün, “ekosis-
temi tahrip eden her adımın 
sonu felakettir” açıklama-
sında bulunuyor.

Evet, tüm bunları yaptınız, 
daha fazlasını da yaptınız!

İstanbul’un akciğerleri olan 
Kuzey Ormanlarını yok et-
tiniz.

Galataport, Kabataş Martı, 
Tarlabaşı projeleriyle şehrin 
dokusunu bozdunuz.

Şehrin en değerli arazile-
rini imara açarak kamusal 
kaynakları yandaşlarınıza 
aktardınız.

Deprem toplanma alanlarına binalar dikerek halkın 
can güvenliğini tehlikeye attınız.

Kentsel dönüşüm adı altında fakir fukaranın evini elinden 
alıp, yerlerine diktiğiniz villaları yandaşlara pay ettiniz.

Başarı diye sunduğunuz Üçüncü Köprüyle, Üçüncü 
Havalimanıyla, Avrasya Tüneliyle ülkenin geleceğine 
ipotek koydunuz.

Evet, tüm bunları yaptınız, daha fazlasını da yaptınız!

Hükümet gerçekten özeleştiri vermek istiyorsa, yaptık-

ları yanlışları görmek istiyorsa TMMOB’nin hazırladığı 
raporlara, açtığı davalara baksın.

Yandaş gazeteler, nöbetleşe olarak TMMOB ile ilgili ya-
lan ve iftira dolu haberler yapmak yerine, sözlerimizi ve 
uyarılarımızı manşete taşısın.

Sizler bu şehre ihanet ederken, sizler kupon arazilerin 
peşinde koşarken, sizler kenti parsel parsel satarken, 
bizler bu şehri savunmak için mücadele ediyorduk.

Şehrimiz yağmalanmasın diye, ormanlarımız yok ol-
masın diye, Gezi Parkı Topçu Kışlası olmasın diye mü-
cadele ettik, bedeller ödedik. Bundan sonra da müca-
dele etmeye devam edeceğiz!

DEĞERLİ KONUKLAR

15 yıldır iktidarda bulunan hükümet, tümüyle toplum-
sal meşruiyetini kaybetmiş durumdadır. Yağma ekono-
misinin yarattığı ekonomik kriz, yolsuzluklar ve siyasal 
çürüme en açık biçimiyle ortaya serilmiş durumda. 
Her defasında daha büyüğünü söyledikleri yalanlar, ya-
rattıkları çöküşü gizleyemiyor.

Bundan 16 ay önce Darbe 
girişimi bahanesiyle ilan et-
tikleri OHAL, darbecilerle 
hesaplaşmak için değil, top-
lumu baskı altında tutmak 
için kullanılıyorlar.

Barış talebi duyulmasın 
diye akademisyenleri yar-
gılıyorlar. Özgürlük talebi 
duyulmasın diye gazeteci-
leri tutukluyorlar. Demok-
rasi talebi duyulmasın diye 
emek ve meslek örgütlerini 
hedef alıyorlar. Eşitlik talebi 
duyulmasın diye kadınları 
susturmak istiyorlar.

Ne kadar çabalarlarsa çabalasınlar, bu ülkenin onurlu 
akademisyenlerini, cesur gazetecilerini, kararlı emek ve 
meslek örgütlerini, direngen kadınlarını susturamaya-
caklar. Susmayacağız!

DEĞERLİ KONUKLAR,

AKP Hükümeti’nin 15 yıllık iktidar dönemi boyunca 
Birliğimize yönelik saldırıları, son dönemde tamamen 
çığırından çıktı. Bugüne kadar defalarca kuruluş ya-
samızı değiştirmeye, yetkilerimizi elimizden almaya 
çalışan, hakkımızda davalar açan AKP, artık tetikçi ga-
zetecilerin iftira dolu haberleriyle, yandaş hakimlerin 

hukuksuz kararlarıyla ve bizzat Erdoğan’ın konuşmala-
rıyla TMMOB örgütlülüğüne saldırmaktadır.

Bizler bugüne kadar üyelerimizle birlikte verdiğimiz 
mücadele ve demokratik kamuoyunun desteğiyle mes-
leğimize, meslektaşlarımıza ve örgütlülüğümüze yöne-
lik tüm saldırıları püskürtmeyi başardık. Bundan sonra 
da bu saldıralar karşı tek vücut olarak göğüs gereceğiz, 
birlikteliğimizi koruyacağız.

Bizler rant için, siyasi istikbal için, kişisel menfaatlerimiz 
için bir araya gelmedik. Bizler, mesleki alanlarımıza iliş-
kin sahip olduğumuz bilimsel ve teknik bilgiyi halkımı-
zın ortak geleceği için kullanmak için bir araya geldik.

Düzenlediğimiz bu kongre, sempozyum, panel gibi 
etkinliklerimizin de temel amacı, mesleki alanlarımız-
daki yeni fikirleri ve teknikleri halkla buluşturabilmek, 
toplumsallaştırabilmektir.

Bizler kent yaşamına da bu toplumcu anlayış çerçe-
vesinde bakarak, kentsel hizmetlerin kamusal hizmet 
kapsamında ele alındığı; barınma, eğitim, sağlık, kültür 
hizmetlerinin insan hakkı olarak görüldüğü; doğru-

dan ve katılımcı demokrasi ilkeleri ile yönetilen; ener-
ji, çevre ve gıda politikalarının belirlenmesinde kamu 
yararının esas alındığı; doğayla ve tarihle barışık; sağ-
lıklı kentler yaratmak istiyoruz. İnanıyorum ki, 3 gün 
boyunca burada sürdüreceğimiz tartışmalar toplumcu, 
demokratik, kamusal bir kent yaratma mücadelemize 
katkı sağlayacaktır.

SEVGİLİ ARKADAŞLAR

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

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

Bu duygu ve düşüncelerle, hepinizi sevgi, umut ve gele-
cek güzel günlere olan inancımla bir kez daha selamlı-
yor, etkinliğimizin başarılı geçmesini diliyorum.

Emin Koramaz
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

ABD’nin Kudüs’ü İsrail’in baş-
kenti olarak tanıması, DİSK, KESK, 
TMMOB, TTB Eskişehir ve İzmir 
bileşenlerince 13 Aralık 2017 ta-
rihinde yapılan açıklamalarla pro-
testo edildi.

Eskişehir’de DİSK, KESK, TM-
MOB, TTB Eskişehir bileşenleri ve 
siyasi partiler Adalar Migros önün-
de toplanarak “Katil ABD Orta 
Doğudan defol”, “Filistin halkı 
yalnız değildir” sloganları atıla-
rak burada bir basın açıklaması 
gerçekleştirildi.

Eğitim Sen Eskişehir Şube Baş-
kanı Faik Alkan tarafından oku-
nan basın açıklamasında “ABD’nin 
kendisin aldığı ve 22 yıldır uy-
gulanmayan ‘Kudüs’ün İsrail’in 
başkenti olduğuna dair kararı’ 
halkların bir arada yaşama irade-
sine açıkça provokasyondur. Kudüs 
kadimdir ve halkların kardeşliği-
nin bir arada yaşama başkentidir. 
Maalesef bugün emperyalistlerin 

ve bölgede ki işbirlikçi yönetimle-
rin kirli ellerini yıkadıkları bir yer 
haline getirilmiştir. Filistin halkı 
on yıllardır bütün dünyanın gözü 
önünde zulme, baskıya ve ayrım-
cılıklara direnmektedir” denildi.

Yaşanan zulme sessiz kalmaya-
caklarını ve mücadeleye devam 
edeceklerini belirten Alkan, “Biz-
ler DİSK, KESK, TMMOB ve TTB ola-
rak Filistin halkının gerçek dostla-
rının kim olduklarını bilmekteyiz. 
Nerenin başkent olduğuna ABD ya 
da İsrail politikacıları değil orada 
yaşayan halklar karar vermelidir. 
Diyoruz ki Filistin halkının taleple-
ri kabul edilmeli, Filistin ve İsrail 
halklarının bir arada barış içinde 
yaşaması için gerekli siyasi adım-
lar atılmalıdır ve bunun için so-
nuna kadar mücadele edilmelidir. 
Emperyalistler ve işbirlikçiler ye-
nilecek, Filistin halkı kazanacak” 
ifadeleriyle sözlerini sonlandırdı.

İzmir’de ise TMMOB İzmir İl 

Koordinasyon Kurulu, KESK İzmir 
Şubeler Platformu, DİSK Ege Böl-
ge Temsilciliği ve TTB tarafından 
MMO Tepekule Kongre ve Sergi 
Merkezi önünde gerçekleştirilen 
basın açıklamasında “Filistin hal-
kı yalnız değildir”, “Katil İsrail, 
işbirlikçi AKP”, “ABD elini Ortado-
ğu’dan çek” gibi sloganlar atıldı. 
Dört kurum adına basın açıklama-
sını KESK İzmir Şubeler Platfor-
mu’ndan Mustafa Güven okudu. 
Güven açıklamasında, ABD’nin, 
Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak 
tanımasının Siyonizme, Filistin 
topraklarında bir devlet vaat eden 
Balfour Deklarasyonu’nun yüzüncü 
yılına denk geldiğine işaret ede-
rek, “Bu adımlar sömürgeci ve 
işgalci politikalar sonucunda ha-
lihazırda bir yangının içinde olan 
Ortadoğu’daki ateşin büyümesi 
demektir. ABD’nin amacı, Orta-
doğu’da sürmekte olan savaş ve 
çatışmaları yaygınlaştırmak, istik-
rarsızlığı derinleştirmektir” dedi.

İZMİR VE ESKİŞEHİR’DE EMEK VE MESLEK ÖRGÜTLERİNDEN
KUDÜS PROTESTOSU
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kONGRE-SEMPOZYUMkONGRE-SEMPOZYUM

Modern bilim nasıl ki ortaçağın 
skolastik düşüncesinin dar 
kalıplarının yıkılmasıyla 

geliştiyse, günümüzün teknolojisi 
de sermayenin kar odaklı 

kalıplarından kurtulduğunda 
yepyeni bir boyut kazanacaktır.

TMMOB Uluslararası Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresi 15-18 Kasım 2017 tarihleri arasında 
Adana Çukurova Üniversitesi Balcalı Kampüsü Prof. Dr. Mithat Özsan Kongre Salonu‘nda 

gerçekleştirildi.

TMMOB ULUSLARARASI COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ 
KONGRESİ 2017 GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Kongrenin açılışında sırasıyla, Kongre Yürütme Ku-
rulu Başkanı Prof. Dr. Çetin Cömert, HKMO Adana 
Şube YK Başkanı Yaşar Tanrıverdi, Harita ve Kadastro 
Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ertuğrul 
Candaş, FIG Başkanı Chryssy Potsiou, TMMOB Yö-
netim Kurulu Başkanı Emin Koramaz ve Coğrafi Bilgi 
Sistemleri Genel Müdürlüğü Coğrafi Bilgi Dairesi Baş-
kanı Dr. Akın Kısa birer konuşma yaptılar. Konuşmalar 
sonrası 13 firma ve kurum-kuruluş stantlarının yer al-
dığı "Coğrafi Bilgi Teknolojileri Yazılım Fuarı" alanının 
açılışı yapıldı.

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

DEĞERLİ MESLEKTAŞLARIM, DEĞERLİ HOCA-
LARIM, SEVGİLİ ÖĞRENCİLER

TMMOB adına Harita ve Kadastro Mühendisleri Oda-
mız tarafından organize edilen Coğrafi Bilgi Sistemleri 
Kongremize hoş geldiniz. TMMOB Yönetim Kurulu 
adına hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum.

Kongrenin yapılmasında büyük emekleri bulunan Dü-
zenleme ve Yürütme Kurulumuza, Harita ve Kadastro 
Mühendisleri Odamız yöneticilerine, ev sahipliğimizi 
üstlenen Çukurova Üniversitesi rektörlüğüne, Oda ça-
lışanlarımıza ve elbette görüşlerini bizimle paylaşacak 
bilim insanlarına teşekkür ediyorum. Oldukça yoğun 
bir programla 4 gün boyunca devam edecek kongrenin 
başarıyla geçmesini diliyorum.

DEĞERLİ KONUKLAR,

Ülkemizde bulunan 500 bini aşkın mühendis, mimar 
ve şehir plancısının meslek örgütü olan Birliğimiz, 
meslektaşlarımızın mesleki, ekonomik, sosyal ve kül-
türel alanlardaki gelişimlerini sağlamayı amaç edindiği 
kadar, mesleki birikimlerini toplum yararına kullan-
malarını sağlamayı da amaç edinmektedir. Bu amaçla 
meslek alanlarımızla ilgili tüm konularla yakından ilgi-
lenerek, bu konular hakkında halkın çıkarları doğrul-
tusunda görüş oluşturmaya çabalıyoruz.

Halkın çıkarını esas alan bu anlayışımız çoğu zaman 
rant çevrelerinin ve siyasi iktidarların hoşuna gitmiyor.

Rant için, para için, yandaşlarına imtiyaz sağlamak için şe-
hirlerimizi, doğamızı, tarihimizi yani insanlığın ortak gele-
ceğini yok sayan bu anlayışla uyuşmamız mümkün değil.

Derelerimizi, kıyılarımızı, meralarımızı yapılaşmaya 
açıp tabiatı yağmalayanlarla uyuşmamız mümkün değil.

Kamusal kaynaklarla kurulmuş büyük sanayi kuruluş-
larını özelleştirenlerle, ortak zenginliklerimizi satanlar-
la uyuşmamız mümkün değil.

Şehirleri biçimsiz gökdelenlerle, kaçak yapılarla doldu-
ranlarla, parklarımızı bahçelerimizi AVM yapanlarla 
uyuşmamız mümkün değil.

Tarihi yapılarımızı, ortak kültürel mirasımızı ortadan 
kaldıranlarla uyuşmamız mümkün değil.

TMMOB olarak bizler yıllardır açtığımız davalarla, 
yaptığımız kongre ve sempozyumlarla, hazırladığımız 
raporlarla bu yağma düzenini durdurabilmek kamusal 
değerlerimizi ve ortak geleceğimizi savunmak için bü-
yük mücadeleler verdik. İktidar sahipleri aksini istiyor 
diye doğruları savunmaktan vazgeçecek değiliz.

Ne yazık ki bu ülkede doğruları ve halkın çıkarlarını 
savunmanın da bir bedeli oluyor. Bu yağma düzenine 
karşı mücadelenin en önemli mevzilerinden biri olan 
TMMOB’ye de bu bedeli ödetmek istiyorlar.

Kuruluş yasamızı değiştirerek, mesleki denetim yet-
kilerimiz kısıtlanarak, denetim adı altında vesayet 
uygulanmak isteyerek, yandaş basın tarafından hedef 

gösterilerek, hakkımızda mesnetsiz suçlamalarla dava-
lar açılarak, üyelerimizin hakları gasp edilerek, oda yö-
netim kurullarımız görevden alınmak istenerek bizleri 
susturmak, yıldırmak istiyorlar. Bugüne kadar örgütlü 
yapımıza karşı gerçekleştirilen tüm bu saldırıları üye-
lerimizle birlikte verdiğimiz mücadele ve demokratik 
kamuoyunun desteğiyle geri püskürttük. İktidarın tüm 
bu saldırılarına rağmen bizler doğrudan ve halktan 
yana tavır almaktan asla geri adım atmadık, bundan 
sonra da atmayacağız.

DEĞERLİ KONUKLAR,

Bizim mesleğimiz insanlık tarihinin en başından beri, 
doğanın bilgisi ile insanın tekniğinin bir arada uygu-
lanmasıdır. Doğanın verili koşullarını insanın yaşa-
mını kolaylaştıracak biçimde dönüştürmek, gündelik 
hayatımızı ve çevremizi doğayla en uyumlu biçimde 
yapılandırmak mühendis, mimar ve şehir plancılarının 
mesleki etkinliğinin özüdür.

Bu anlamıyla önümüzdeki 
4 gün boyunca farklı bo-
yutlarıyla tartışacağımız 
Coğrafi Bilgi Sistemleri, çok 
sayıda farklı mühendislik, 
mimarlık ve şehir plancılığı 
disiplininin ortak çalışma 
alanını oluşturmaktadır. Bu 
disiplinlerarası niteliği ne-
deniyle Harita ve Kadastro 
Mühendisleri Odamızın yürütücülüğü üstlendiği bu 
kongremizin düzenleme kurulunda 13 ayrı odamızdan 
temsilci bulunmaktadır.

Bilgisayardan çevreye, enerjiden madene, ormancılık-
tan doğan kaynaklara, ulaşımdan kriz yönetimine, kent 
planlamasından iletişime, altyapı uygulamalarından 
sanayileşmeye kadar her alanda Coğrafi Bilgi Sistemle-
rine dayalı teknoloji ve uygulamalara ilişkin bilgi ve ça-
lışmalarımızı paylaşmak bu kongrenin temel amacıdır.

Konuşmamın en başında da söylediğim gibi bizler bi-
limin ve tekniğin halk için kullanılmasını benimsemiş 
bir örgütüz. Binlerce yıllık medeniyet birikimimizin 
ortak ürünü olan bilginin, tekniğin ve teknolojinin ka-
musal niteliğinin göz önünde bulundurularak halkın 
ortak çıkarı için kullanılması gerektiğini her fırsatta 
dile getiriyoruz.

Bilgi ve teknolojinin belirli kesimlere ait bir ayrıcalık 
olmaktan çıkartılarak kamusal bir nitelik kazandırıl-
ması aynı zamanda bilgi ve teknolojinin de sınırla-
rından kurtarılarak özgürleştirilmesi anlamına gelir. 
Özgür bilim, yeni teknolojik gelişmelerin ve bilimsel 

buluşların en önemli şartıdır.

Modern bilim nasıl ki ortaçağın skolastik düşüncesi-
nin dar kalıplarının yıkılmasıyla geliştiyse, günümü-
zün teknolojisi de sermayenin kar odaklı kalıplarından 
kurtulduğunda yepyeni bir boyut kazanacaktır. Bilimin 
savaş ve yıkım için değil, barış içinde bir arada yaşam 
için kullanıldığı; yeni icatların bir avuç çok uluslu şir-
ketin kasalarını doldurmak için değil, insanlığın genel 
refahını artırmak için kullanıldığı; teknolojik gelişme-
lerin çalışmaktan tükenerek değil, özgürce üreterek 
yaşayabileceğimiz bir yaşam için kullanıldığı bir dünya 
mümkün hale gelecektir.

Coğrafi Bilgi Sistemleri, sosyo-ekonomik, politik ve 
kültürel kaynakların topyekûn yönetimi gibi karmaşık 
karar-destek analizlerinde oynadığı rolle, tüm dünya 
ülkelerinde etkin bir teknolojik araç olarak kullanıl-
maya başlanmıştır. Günümüzde uydulardan alınan 

yüksek hassasiyete sahip 
konum bilgileri, yine uydu-
lardan alınan görüntülerle 
artık çok daha hızlı bir şe-
kilde birleştirilip, veri top-
lama süreçleri de oldukça 
kolaylaşmıştır. Tüm bu hızlı 
gelişmelerle birlikte coğrafi 
bilgiler artık çok daha sağ-
lıklı ve dinamik bir biçimde 
yönetilip, paylaşılabilmek-
tedir. Her türlü karar-des-

tek faaliyetinin en önemli aracı haline gelen Coğrafi 
Bilgi Sistemleri, sadece teknik değil, sosyal ve kültürel 
alanda da birçok gelişmeyi yönlendirebilen çağımızın 
güçlü bir bilgi yönetim bakışıdır. Dünyamızın yüz yüze 
olduğu “göç”, “kıtlık”, “kuraklık”, “küresel ısınma”, “do-
ğal afetler” gibi sorunlarla başa çıkabilmek için küresel 
anlamda coğrafi bilgi sistemlerini doğru analiz edip uy-
gun biçimde kullanmamız gerekiyor. İnsanlık onuruna 
yaraşır bir yaşam düzeyine gelinmesi ve yaşanabilir bir 
çevre için coğrafi bilgi sistemleri en önemli gücümüz-
dür.

Önümüzdeki 4 gün boyunca gerçekleştirilecek panel-
lerde ve yapılacak sunumlarda Coğrafi Bilgi Sistemleri-
nin farklı alanlardaki uygulamalarını ve bu alanlardaki 
yeni teknolojik gelişmelerinin göreceğiz. Hepimiz için 
faydalı bir kongre olmasını temenni ediyorum.

Barışın egemen olduğu özgür bir dünyada yaşamak di-
leğiyle hepinizi TMMOB Yönetim Kurulu adına saygı, 
sevgi ve dostlukla selamlıyorum.

Emin Koramaz
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
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Bu karanlık günlerde biz kadınlar, 
saray iktidarının kadın düşmanı, 
laiklik karşıtı, gerici uygulamaları 

nedeniyle toplumsal yaşamı kuşatan 
katmerlenmiş şiddet karşısında bir 
de “yaşamak için” savaş veriyoruz.

TMMOB Kadın Çalışma Grubu tarafından ilki 2009 yılında düzenlenen TMMOB Kadın 
Kurultayı’nın beşincisi “OHAL’de Kadınız” başlığıyla İnşaat Mühendisleri Odası Teoman Öztürk 

toplantı salonunda 25-26 Kasım 2017 tarihlerinde gerçekleştirildi.

TMMOB 5. KADIN KURULTAYI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Kısa film gösterimi ile başlayan Kurultay, TMMOB 
Kadın Çalışma Grubu Başkanı Hanze Gürkaş'ın açı-
lış konuşmasıyla devam etti. Sonrasında Divan seçimi 
gerçekleştirildi. Necla Özkaplan Yörüklü’nün Divan 
Başkanlığında Fulya Üçyıldız Bankoğlu, Gamze Kara-
demir, Zemzem Fedani Banli ve Emine Uzun Divan 
üyeleri olarak görev yaptı.

Sonuç Bildirgesi Komisyon seçiminin ardından TM-
MOB Kadın Çalışma Grubunun sunumu yapıldı. Su-
num, çalışma grubunu temsilen Işık Gürbulak tarafın-
dan paylaşıldı. 

TMMOB 5. Kadın Kurultayı programı çerçevesinde 
25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele ve Daya-
nışma Günü dolayısıyla hazırlanan "OHAL'DE HER 
HALDE KARANLIĞA TESLİM OLMAYACAĞIZ" 
başlıklı basın açıklaması gerçekleştirildi.

İlk gün; İstanbul ve Adana İKK’larınca hazırlanan 
“TMMOB’de Kadın Örgütlenmesi”, Trabzon ve Zongul-
dak İKK’larınca hazırlanan “Kamu Kurumları ve Özel 
Kuruluşlarda, Yer Altı, Arazi, Şantiye, Fabrika, Ofis Vb 
İşyerlerinde Çalışan MMŞP Kadınların Çalışma Yaşa-
mında Karşılaştıkları Sorunlar Ve Çözüm Önerileri”, 
Mersin İKK’nın hazırladığı “Eğitimde Cinsiyetçilik” ve 
son olarak Diyarbakır ve İzmir İKK’larınca hazırlanan 
“Olağanüstü Hal Koşulları, Kanun Hükmünde Karar-
nameler İle Yapılan Düzenlemeler Ve İşten Atmalar, 
Anayasa Değişikliği, Savaş Koşulları, Zorlu Göç Vb. 
Güncel Siyasal Gelişmelerin TMMOB Örgütlülüğüne 
ve Mühendis Mimar Şehir Plancı Kadınlarına Yansı-
malar” sunumları yapıldı.

İkinci gün 4. Kadın Kurultayında görüşülemeyen öner-
geler görüşülüp karara bağlandı. Sonrasında 5. Kadın 
Kurultayına sunulan önergeler görüşülerek onaya su-
nuldu. Mühendis, Mimar, Şehir Plancısı Kadınların 
sorunlarına ve çözüm önerilerine eğilen TMMOB 5. 
Kadın Kurultayı 350 delegenin katılımıyla başarıyla 
sona erdi.

TMMOB Kadın Çalışma Grubu Başkanı Hanze Gür-
kaş’ın konuşması şöyle:

DEĞERLİ KONUKLAR, DEĞERLİ KATILIMCILAR,
YÜZÜ AYDINLIĞA DÖNÜK, TMMOB KADINLARI;

Hepinizi 44. dönem TMMOB Kadın Çalışma Grubu ve 
şahsım adına sevgi, saygı ve dayanışmayla selamlıyorum.

TMMOB Genel Kurulu kararı doğrultusunda; kadın 
çalışmalarının sürekliliğinin sağlanması, kadın politi-
kalarının üretilmesi ve yaygınlaştırılması, MMŞP ka-
dınların gerek iş hayatında, gerekse toplumsal yaşamda 
karşı karşıya kaldıkları sorunların tespit edilmesi ve çö-
züm önerilerinin geliştirilmesi amacıyla yola çıktığımız 
ve bu yıl 5.sini gerçekleştirdiğimiz Kadın Kurultayımız-
da sizlerle omuz omuza olmaktan gurur duyuyorum.

Kurultayımız anlamlı bir günde başlıyor, bugün Domi-
nik’te “Kelebekler’’ olarak da anılan Mirabel kardeşle-
rin tecavüz edilerek vahşice öldürülmesinin 57. Yılı…

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele ve 
Uluslararası Dayanışma Günü…

1960 yılında Dominik’te diktatörlüğe karşı mücade-
le eden üç kız kardeşin Patria, Minerva ve Maria’nın 
vahşi şekilde katledilmesiyle; onların anısını yaşatmak, 
dünyanın her yerinde kadına uygulanan şiddete karşı 
mücadele etmek için kabul edilen bir gün.

Diktatörlüğün sona ermesinde sembolleşen, Mira-
bel kız kardeşlerin onurlu mücadelesinin mirası olan 
25 Kasım “Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele ve 
Uluslararası Dayanışma’’ gününde bizler de mücadele-
yi ve dayanışmayı büyütmek üzere bir araya gelmenin 
onurlu gururunu taşıyoruz. 

SEVGİLİ KADINLAR,

Zor günlerden geçiyoruz. Bir buçuk yıldır Olağanüstü 
Hal Rejimi altında yaşıyoruz.

OHAL Kararnameleri ile muhalif tüm sesler susturul-
maya çalışıldı. KHK ile, 16 televizyon, 3 haber ajansı, 23 
radyo, 45 gazete, 15 dergi, 29 yayınevi ve dağıtım kanalı 
kapatıldı. Kadına yönelik şiddet ve cinsiyet eşitliği için 
mücadele eden kadın derneklerinin de aralarında bu-
lunduğu toplam 370 dernek kapatıldı.

Grevler ertelendi, mitingler iptal edildi, basın açık-
lamaları yasaklandı. Sokağa çıkan tüm kesimler polis 
şiddetiyle bastırıldı. 8 Mart etkinliklerimiz, 10 Ekim 
anmalarımız yasaklandı.

Sivil inisiyatiflerin ve kadınların özgürlük, eşitlik de-
mokrasi için örgütlenmesinin engellenmesi, hak, hu-
kuk ve adalete sığmayan tüm uygulamalar, OHAL’e sı-
ğınarak meşrulaştırılmaya çalışılıyor.

OHAL döneminde siyasi parti başkanları, milletvekil-
leri, belediye başkanları, gazeteciler, sanatçılar, sosyal 
medya kullanıcıları cezaev-
lerine kapatıldı.

Şaibeli referandum sonuç-
ları ile Anayasa değiştirile-
rek parlamenter demokrasi 
yok edildi, yargı organları 
Saray’a bağlandı, hukukun 
üstünlüğü tümüyle sona er-
dirildi.

TMMOB kadrolarında görev almış, 3bine yakın mü-
hendis, mimar, şehir plancısının da aralarında bulun-
duğu ve %10unu kadınların oluşturulduğu, 130 bin 
kamu emekçisi, hukuksuz biçimde işlerinden atıldı.

SEVGİLİ KADINLAR,

Örgütümüz TMMOB, bir süredir DİSK, KESK ve TTB 
ile “OHAL DEĞİL DEMOKRASİ İSTİYORUZ” başlı-
ğıyla bir kampanya yürütüyor.

Kampanyada öncelikli amaç, her üç ayda bir uzatıl-
makta olan OHAL’in, 20 Ocak 2018 tarihinde bir kere 
daha uzatılmamasını sağlamaktır. Bu çerçevede 81 ilde 
emek ve meslek örgütleri ve yerel demokrasi güçleriyle 
ortak etkinlikler yapılacaktır.

Bu noktada tüm kadın arkadaşlarımı, herkes için, ama 
ille de biz kadınlar için, çok önemli bir çalışma olan, 
örgütümüzün bu anlamlı kampanyasına destek verme-
ye çağırıyorum.

Bu salondaki her bir kadın arkadaşımın bu mücadeleye 
omuz vereceğine inancım tamdır.

Ohalde demokrasi istiyoruz!

SEVGİLİ ARKADAŞLAR,
Bu karanlık günlerde biz kadınlar, saray iktidarının 
kadın düşmanı, laiklik karşıtı, gerici uygulamaları ne-
deniyle toplumsal yaşamı kuşatan katmerlenmiş şiddet 
karşısında bir de “yaşamak için” savaş veriyoruz.

Yaşamak evet ama unutmadan yaşamak,

Kadın cinayetlerini, çocuk istismarlarını ve istismarcı-
larını…

Kadını çalışma yaşamından uzaklaştırıp eve hapsetme-
ye çalışılan yasal düzenlemeleri,

Eğitim sisteminin nasıl eğilip büküldüğünü; kadınların 
eğitim hakkının nasıl gasp edildiğini unutmadan…

İçeride ve dışarıda, nasııll bile isteye savaşın içine çe-
kildiğimizi; ölen, yaralanan, yerlerinden yurtlarından 
koparılan binlerce insanımızı unutmadan…

SEVGİLİ KADINLAR,

OHAL dönemi sadece hu-
kuki uygulamalarıyla değil, 
yarattığı güvensizlik ve şid-
det ortamıyla da kadınla-
rın yaşamında derin etkiler 
yarattı. 15 Temmuz gece-
sinden itibaren sokaklara 
egemen olan ve halen bir 

biçimde devlet tarafından görmezden gelinen şiddet 
ortamı en fazla kadınları hedef alıyor.

Otobüslerde, dolmuşlarda, parklarda, sokaklarda ka-
dınlara yönelik tacizler ve saldırılar görülmemiş düzey-
de arttı, ceza indirimleri ile kadına yönelik şiddet teş-
vik edildi. Birçok kadın örgütünün itirazlarına rağmen, 
müftülere resmi nikâh kıyma yetkisi veren düzenleme-
ler hayata geçirildi. Kadın erkek ötekileştirilerek, eği-
tim müfredatı bilimsel olmaktan çıkarılarak, tamamen 
dinselleştirilerek, sınav sistemleri değiştirilerek tüm 
okullar imam hatipleştirildi.

Kadın cinayetlerinin ve kadına yönelik şiddetin ölçüsüz 
biçimde arttığı bu dönemde, devlet kurumları OHAL 
gerekçesiyle başvuruları görmezden geldi.

Altını kalın çizgilerle çiziyorum, gerek ülkemizde ge-
rekse de dünya genelinde kadın erkek eşitliğini kabul 
etmeyen, muhafazakâr, ırkçı, ayrımcı politikalar be-
nimsendiği müddetçe, kadına yönelik şiddete ilişkin 
rakamlar da yükselmeye devam edecektir.

Tüm Kadın arkadaşlarıma sesleniyorum:

Haydi kadınlar!!!
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rejimi, çağdaş bilimsel laik yakla-
şımlardan vazgeçerek 4-4-4 eğitim 
sistemini taçlandırmaya, erken 
yaşta evliliğin teşvik edilmesinden 
kürtajın reddine, müftülük yasa-
sından boşanmanın zorlaştırılma-
sına, esnek çalışma modeli denile-
rek kadınların çalışma yaşamından 
uzaklaştırılmasına kadar yaşamın 
her alanındaki erkek egemen zih-
niyetin temsilcisidir.

İktidarın cinsiyetçi 
politikaları ve söylem-
lerine, içeride ve dı-
şarıda yürütülen savaş 
politikaları toplumun 
kutuplaşt ı r ı lmas ı , 
farklı düşünenlerin 
ötekileştirilmesi, mu-
halefetin susturulma-
ya çalışılması ve nef-
retin körüklenmesi de 
eklenerek bir korku 
iklimi yaratılmaya ça-
lışılmaktadır.

Son bir yıl içerisinde çıkarılan 
28 KHK ile 100 binin üzerinde ça-
lışan ihraç edildi. Tespit edilebilen 
mühendis, mimar, şehir plancısı ar-
kadaşlarımızın sayısı 3000’e yaklaş-
tı. Bu sayı içerisindeki ihraç edilen 
kadın MMŞP sayısı 300’e yakındır. 
Mühendislik fakültelerinden ihraç 
edilen akademisyen sayısı 683 kişi 
olup, bu sayı içerisindeki MMŞP 
kadın sayısı da 70 kişidir. İhraçlar 
içerisinde eski ve yeni TMMOB kad-
roları da bulunmaktadır.

Sözleşmeli personel olarak 
çalışırken görevlerine son verilen 
veya süre bitiminde sözleşmeleri 
yenilenmeyen pek çok kadın mü-
hendis, mimar şehir plancısı oldu-
ğunu da biliyoruz.

Darbe girişimi sonrası hiçbir 
somut delile dayanmadan, adil 
yargılama süreçleri işletilmeden, 
hukuksuz biçimde ihraç edilmeleri 
sonrası meşru talepleri olan işle-
rine geri dönmek amacıyla açlık 
grevine başlayan Nuriye Gülmen 
ve Semih Özakça aylarca hemen 
her gün gözaltına alınmalarından 

sonuç alınamayınca bu kez tu-
tuklandılar. Halen Nuriye Gülmen 
tutuklu olarak hastanede, Semih 
Özakça ise evinde açlık grevlerine 
devam ediyorlar. Nuriye ve Semih 
işlerine geri döndükleri andan iti-
baren açlık grevini sonlandıracak-
larını defalarca açıkladılar. Uza-
mış açlık durumunda, ortaya çıkan 
doku yıkımı gün geçtikçe derinleş-

mekte ve açlık grevinin bırakılma-
sı durumunda organların ve vücut 
dokularının eski haline kavuşması 
imkânsız hale gelmektedir. Bu ne-
denle Nuriye ve Semih’in işlerine 
geri dönmeleri yaşamsal bir önem 
taşımaktadır.

OHAL İşlemlerini İnceleme Ko-
misyonunun her ikisinin başvuru-
larını bir an önce ele alıp işlerine 
geri dönmelerini sağlamalıdır. OHAL 
İşlemlerini İnceleme Komisyonunun 
her ikisinin başvurularını bir an önce 
ele alıp işlerine geri dönmelerini 
sağlamalıdır. Bu karar bekletilmek-
sizin açıklanmalıdır. Nuriye Gülmen 
derhal serbest bırakılmalıdır.

İşte böylesi bir iklimde “kadına 
yönelik şiddete karşı mücadele ve 
dayanışma günü” her zaman ol-
duğundan daha fazla önem kaza-
nıyor. Bugün artık “Belki de bize 
en yakın şey ölüm; fakat bu beni 
korkutmuyor, haklı olan her şey 
için savaşmaya devam edeceğiz” 
diyen Maria Teresa Mirabal’i de 
“Çocuklarımızın, bu yoz ve zalim 
sistemde yetişmesine izin verme-
yeceğiz. Bu sisteme karşı savaş-

mak zorundayız. Ben kendi adıma 
her şeyimi vermeye hazırım; ge-
rekirse hayatımı da” diyen Patria 
Mercedes Mirabal’i de çok iyi an-
lıyoruz. Tıpkı Mirabal Kardeşlerin 
verdiği tarih dersinde olduğu gibi 
kadınlara yönelik baskıların artışı 
mücadelemizde saflarımızı sıklaş-
tıracaktır.

Farklılıklarımızdan ra-
hatsız olan iktidarın bizi 
tek tipleştirmesini kabul 
etmiyoruz. Her bir bireyin 
kendini anadilinde ifade 
edebileceği bir dünyanın 
kadınlar tarafından yara-
tılabileceğine inanıyoruz.

Bu ülkenin mimar mü-
hendis ve şehir plancısı 
kadınları olarak bizler, 
ülkemize reva görülen or-
taçağ karanlığı karşısında 
kollarımızı kavuşturup, 
oturup beklemeyeceğiz. 

Tüm toplumu saran gericilik ve çü-
rümeye, toplumun üzerine çöken 
ağır atmosfere, OHAL rejimine, her 
alanda uygulanan baskı ve yıldırma 
politikalarına boyun eğmeyeceğiz. 
Ülkemizin geleceği ve sorunlarımızın 
çözümü baskı ve istibdat rejimlerin-
de değil, hukukun üstünlüğünden, 
dogmatizmin karşısında laik yaşamın 
korunmasından, sosyal adaletin sağ-
lanmasından ve demokrasinin ege-
men kılınmasından geçmektedir.

İyice anlaşılsın ve bilinsin ki; bu 
ülkenin mühendis, mimar ve şehir 
plancısı kadınları emekleri, beden-
leri ve yaşamları üzerinde giderek 
artan baskıya karşı direnmeye, ka-
ranlığa karşı aydınlığı, savaşa karşı 
barışı savunmaya, eşitliğin, özgür-
lüğün, kısaca başka bir dünyanın 
var olduğunu bir kez daha haykır-
maya, kadın mücadelesini yükselt-
meye devam edecektir.

OHAL’de de bu halde de elde 
ettiğimiz hiçbir hakkı ellerinize 
teslim etmeyeceğiz. 

Yaşasın Kadın Dayanışması!
Yaşasın TMMOB’li Kadın Örgütlülüğü

Şimdi, yaşamın her alanda var olduğumuzu gösterme 
zamanı…

Nasıl ki, Dominik Cumhuriyeti diktatörü Trujillo’nun 
askerleri tarafından tecavüz edilerek katledilen Mirabal 
kardeşlerin onurlu mücadelesi diktatörlüğün yıkılma-
sına neden olmuşsa, biz kadınlar da bedenlerimiz ve 
kimliklerimiz üzerinde kurulmaya çalışılan baskıya 
boyun eğmeyeceğiz.

Ne giyeceğimize, ne içeceğimize, nerede yürüyeceğimi-
ze, ne zaman sokağa çıkacağımıza, ne zaman eve gire-
ceğimize kimseyi karıştırmayacağız! Birbirimize sahip 
çıkacağız ve bir kişi daha eksilmeyeceğiz!

Kadınların yüzyıllardır süren haklı mücadelesiyle, öz-
gürlüklerini OHAL’e, AKP’nin tek adam rejimine terk 
etmeyecek, demokrasi, barış, eşitlik, özgürlük ve laiklik 

için mücadeleyi büyüteceğiz!

Şimdi, sözümüzü söyleme, gücümüzü gösterme zamanı!

Biliyor ve inanıyorum ki İki gün boyunca Kurultayda 
yürüteceğimiz her tartışma, alacağımız her karar, TM-
MOB örgütlülüğünü ve biz kadınların dayanışmasını 
güçlendirecek, bizlere mücadelemizde özgüven ve ce-
saret aşılayacaktır.

Bu anlayış ve kararlılıkla, 5. Kadın Kurultayını bir kez 
daha selamlıyorum. Kurultayın hazırlanmasında emeği 
geçen, başta kadın çalışma grubuna, Türkiye’nin dört 
bir yanından bu salona gelen tmmob kadınlarına teşek-
kür ediyorum. Kurultayın başarılı geçmesini diliyor he-
pinizi saygıyla, sevgiyle ve dayanışma ile selamlıyorum.

Hanze Gürkaş
TMMOB Kadın Çalışma Grubu Başkanı

Mirabal kardeşler; Patria, Mi-
nerva ve Maria Teresa... Nam-ı di-
ğer Kelebekler…

Bugüne adını taşıyan ve dik-
tatörlüğe karşı verdikleri yaşam 
mücadeleleri ile tanınan bu üç kız 
kardeş, 1930’dan beri 1961’e ka-
dar Dominik Cumhuriyeti’ni yöne-
ten Rafael Trujillo diktatörlüğüne 
karşı savaşmıştır.

Clandistina (Propaganda) ha-
reketinin öncülüğünü yapan bu üç 
kız kardeş baskıya, diktaya karşı 
cesaretle mücadele ettiler, defa-
larca tutuklandılar ve en sonundan 
yine siyasi suçlu eşlerinin cezaevi 
görüşünden dönerken 25 Kasım 
1960’da diktatörlüğün askerleri 
tarafından tecavüz edilerek vahşi-
ce öldürüldüler. Cesetleri Dominik 
Cumhuriyetinin kuzey bölgesinde 
bir uçurumun dibinde bulundu. Öl-
dürülmeleri diktatörlük tarafından 
kamuoyuna “trafik kazası” diye 
duyuruldu. 

Baskıya karşı cesaretin simgesi 
olan bu kadınların katledilmeleri 
bir diktatörlüğün yıkılmasındaki 
kelebek etkisi oldu ve yedi ay son-
ra Trujillo öldürüldü.

1981 yılında Kolombiya’nın 
başkenti Bogota’da toplanan 1. 
Latin Amerika ve Karayip Kadınlar 
Kongresi’nde Mirabal kardeşlerin 
öldürüldüğü gün olan 25 Kasım, 
“Kadına Yönelik Şiddete Karşı Ulus-
lararası Dayanışma Günü” olarak 
kabul edildi, 1985 yılında BM ta-
rafından “Kadına Yönelik Şiddete 
Karşı Mücadele ve Uluslararası Da-
yanışma Günü” olarak ilan edildi.

Biz TMMOB’li kadınlar, 25 Ka-
sım Kadına Yönelik Şiddete karşı 
Mücadele ve Uluslararası Dayanış-
ma Gününü; kadına yönelik şidde-
tin hedefi olmuş tüm kadınların 
anısı önünde saygıyla eğilerek ve 
tarih boyunca emeğine, bedenine 
kimliğine, kültürüne sahip çıkan 
tüm kadınların eşitlik ve özgürlük 
mücadelesine omuz vererek se-
lamlıyoruz.

15 Temmuz darbe girişimi ba-
hane edilerek ilan edilen ve halen 
tüm yakıcılığıyla sürdürülen OHAL 
koşullarında gerçekleştirdiğimiz 
TMMOB 5. Kadın Kurultayımızda 
kurulacak cümlelerimiz, iktidarla-
rının varlığını baskıcı kadın politi-
kaları ile taçlandıran egemenlerin 
elbette hoşuna gitmeyecektir.

AKP-Saray faşizminin toplu-
mun tüm kesimlerine yönelik bas-
kılarını artırarak devam ettirdiği 
OHAL döneminde, 2016 yılı TÜİK 
verilerine göre, her 10 kadından 
4’ü eşinden veya birlikte yaşadı-
ğı kişiden fiziksel şiddet görüyor. 
Kadınların istihdam oranının er-
keklerin istihdam oranının yarısı 
kadar olması ve tüm eğitim düzey-
lerinde çalışan kadınların erkek-
lerden daha düşük ücretler alması 
ise ekonomik şiddetin boyutlarını 
ortaya koyuyor. Sadece geçtiğimiz 
ay boyunca ve yine sadece basına 
yansıyan haberlerden elde edilen 
verilere göre 31 kadın erkekler ta-
rafından katledildi, 13 kadına te-
cavüz edildi, 17 kadına cinsel ta-
cizde bulunuldu, 28 kız çocuğuna 
cinsel istismarda bulunuldu. Bu-
nun ötesinde sürdürülen savaş po-
litikasıyla çocuklarının ölümlerini 
izlemek zorunda kalan kadınların 
şiddetin en büyüğüne uğradığını 
düşünüyoruz. Erkeklerin karar ver-
diği savaşların bedelini ne yazık ki 
biz kadınlar ödüyoruz.

Sormayan, sorgulamayan ita-
atkar, kanaatkar bir toplum ya-
ratarak kurduğu otokratik rejimi 
kolayca sürdürmek isteyen saray 

TMMOB’Lİ KADINLAR:
“OHAL’DE, HER HALDE KARANLIĞA TESLİM OLMAYACAĞIZ!”
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kONGRE-SEMPOZYUMkONGRE-SEMPOZYUM

Bu yıl yirmi yirincisini 
gerçekleştirdiğimiz Sanayi 

Kongresi, TMMOB’nin en uzun 
erimli kongrelerinden birisi. 

İlki 1962 yılında gerçekleştirilen 
Sanayi Kongresi, tam 55 

yıldır Türkiye’nin sanayileşme 
serüveninin takipçisi olma 

özelliğini taşımaktadır.

TMMOB SANAYİ KONGRESİ 2017 GERÇEKLEŞTİRİLDİ
TMMOB adına Makina Mühendisleri Odası (MMO) yürütücülüğünde düzenlenen TMMOB Sanayi 
Kongresi 2017, 8-9 Aralık 2017 tarihlerinde Ankara’da İMO Teoman Öztürk Konferans Salonu’nda 

gerçekleştirildi.

“Sanayisizleşen Türkiye ve Mühendisler” ana temasıy-
la toplanan kongrenin açılış konuşmaları Oda Başkanı 
Ali Ekber Çakar ve TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı 
Emin Koramaz tarafından yapıldı. Açılışta ayrıca Kıbrıs 
Türk Mimar ve Mühendis Odaları Birliği (KTMMOB) 
Makina Mühendisleri Odası Başkanı Emir Taşçıoğlu, 
Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) 
Eş Başkanı Aysun Gezen, Türk Tabipleri Birliği (TTB) 
Genel Sekreteri Sezai Berber, Cumhuriyet Halk Partisi 
(CHP) Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık ve Öz-
gürlük ve Dayanışma Partisi (ÖDP) Başkanlar Kurulu 
Üyesi Önder İşleyen birer konuşma yaptılar. Konuşma-
ların ardından Oda çalışmalarına ve Sanayi Kongreleri-
ne verdiği katkılar nedeniyle Kongre Yürütme Kurulu 
üyesi Yavuz Bayülken'e teşekkür plaketini TMMOB 
Başkanı Emin Koramaz verdi. 

Kongrenin “Küresel Eğilimler ve Türkiye” başlıklı açılış 
oturumunu Prof. Dr. Korkut Boratav yönetti. Prof. Dr. 
Hayri Kozanoğlu Küresel Kapitalizmin Tasarımında 
Yeni Eğilimler, Mustafa Sönmez Sermaye Birikiminde 
İstikrarsızlığın Kaynakları, Prof. Dr. Aziz Konukman 
Ekonomideki Güncel Tehlike: Kamu Maliyesi konula-
rında birer sunuş yaptılar.

“Büyüme, İstihdam, Gelir Dağılımı ve Teşvikler” baş-
lıklı birinci oturum Prof. Dr. Fikret Şenses tarafından 
yönetildi. Bu oturumda Doç. Dr. Ebru Voyvoda Dün-
yada ve Türkiye’de Sanayisizleşme Eğilimleri, Büyüme 
Dinamikleri, Yrd. Doç. Dr. Özlem Albayrak Yeni Milli 
Gelir Serisi’nin Sorunları ve Türkiye’nin Büyüme Ter-
cihleri, Oğuz Türkyılmaz Bir Dönemin Enerji Politika-
ları konularında birer sunuş yaptılar.

İkinci oturum Melih Şahin tarafından yönetildi. Bu 
oturumda Dr. Cevat Yıldırım Sanayi-İstihdam İlişki-
si, Doç. Dr. Emel Memiş Parmaksız ve Prof. Dr. Gü-
lay Toksöz İmalat Sanayi İstihdamında Kayıt Dışılık 
ve Ücretlerin Toplumsal Cinsiyet Açısından Analizi, 
Gülay Dinçel Sanayide Teknolojik Dönüşüm: Tek Kısıt 
Finansman mı?, Yrd. Doç. Dr. Serkan Öngel Sanayinin 
Mekansal Dağılımı konularında sunuş yaptılar.

Cumartesi günü Yunus Yener’in yönettiği ilk oturum-
da, Oda Alan Araştırmaları Mühendisler: Fabrika, 
Toplumsal Yaşam ve Kent konusu ele alındı ve Prof. Dr. 
Gamze Yücesan Özdemir Mühendisler: Fabrika, Top-
lumsal Yaşam ve Kent Deneyimleri Araştırması konulu 
bir sunuş yaptı Daha sonra Kaya Güvenç, Doç. Dr. Ser-
dal Bahçe ve Yrd. Doç. Dr. Serkan Öngel’in katılımıyla 
konu üzerine bir tartışma yürütüldü.

Cumartesi gününün Sanayileşme ve Emek konulu ikinci 
oturumunu Osman Serter yönetti. Bu oturumda Yavuz 
Bayülken MMO Raporları: Makina İmalat Raporu, OSB 
Raporu, Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi İşletmeleri Rapo-
ru, TMMOB Gıda Politikaları Çalışma Grubu ise Gıda 
Sanayi ve Mühendisler üzerine sunum gerçekleştirdi.

İkinci günün üçüncü oturumunu Ali Ekber Çakar yö-
netti. İstanbul Şube Sekreteri İbrahim Tataroğlu Bü-
yük Durgunluk Sürerken Endüstri 4.0, Prof. Dr. Metin 
Durgut Mühendisler ve Toplum Kalkınması, A. Selçuk 
Soylu Türkiye’nin AR-GE Harcamaları ve AR-GE Mer-
kezleri konularında sunuş yaptılar.

Kongrenin son oturumu ise Prof. Dr. Bilsay Kuruç ta-
rafından yönetildi. Emin Koramaz Kalkınamayan Tür-
kiye’de Mühendisler, Doç. Dr. Serdal Bahçe Sanayisizle-
şen ve Mühendissizleşen Türkiye ve Dinçer Mete Yeni 
Bir Kalkınma–Sanayileşme Paradigmasına İhtiyacımız 
Var!, konularında birer sunum yaptılar.

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz 
açılış konuşmasında şöyle konuştu: 

DEĞERLİ HOCALARIM, DEĞERLİ 
MESLEKTAŞLARIM, DEĞERLİ BASIN 
MENSUPLARI

TMMOB Yönetim Kurulu ve şahsım adına sizleri say-
gıyla selamlıyorum, hepiniz hoş geldiniz.

Öncelikle, TMMOB adına, Makina Mühendisleri Oda-
mız tarafından organize edilen kongremiz dolayısıyla, 
Oda Yönetim Kurulu’na, düzenleme ve yürütme kurulla-
rına, kongremize katkıda bulunan akademisyen ve uzman 
dostlarımıza, kurultay sekreterleri ve Oda çalışanlarına 
emek ve katkılarından dolayı çok teşekkür ediyorum.

Bu yıl yirmi birincisini gerçekleştirdiğimiz Sanayi 
Kongresi, TMMOB’nin en uzun erimli kongrelerinden 
birisi. İlki 1962 yılında gerçekleştirilen Sanayi Kongre-
si, tam 55 yıldır Türkiye’nin sanayileşme serüveninin 
takipçisi olma özelliğini taşımaktadır.

Hepinizin bildiği gibi 1962 yılı Türkiye’nin kalkınması 
ve sanayileşmesi bakımından önemli bir tarihsel döne-
min başlangıcıdır.

1950’li yıllarda yaşanan derin ekonomik krizden çıkış 
için benimsenen planlı kalkınma anlayışı doğrultusun-
da hazırlanan 1. Beş Yıllık 
Kalkınma Planı 1962 yılın-
da kabul edilmiştir.

Sadece sanayi alanının de-
ğil, tüm ekonomik yatırım-
ların planlanmasını içeren 
bu anlayış, toplumun geniş 
kesimlerinde planlama fik-
rinin yaygınlaşmasına ne-
den olmuştur.

Makine Mühendisleri Oda-
mız tarafından gerçekleş-
tirilen ilk kongremiz de bu 
fikirden hareketle "Geçmiş-
ten Geleceğe Sanayileşme, Planlama ve Kalkınma: Tür-
kiye İçin Model Önerileri" başlığını taşımaktadır.

Bundan 55 yıl önce “sanayileşme planlarını” ve “model 
önerilerini” konu edinirken bugün “Sanayisizleşmeyi” 
konu edinmek, ülkemizdeki kalkınma ve sanayileşme 
anlayışının geçirdiği dönüşümü ve geldiği noktayı gör-
mek açısından ibret vericidir.

Yıllardır birbirinden değerli hocalarımızın emekleriyle 
hazırlanan Sanayi Kongreleri, Türkiye’nin yaşadığı bu 
ibret verici dönüşümü gözler önüne serdiği için olduk-
ça kıymetlidir. Burada iki gün boyunca yürütülecek 
tartışmaların, bu kıymetli çabaya katkı vereceğine ina-
nıyorum.

DEĞERLİ DOSTLAR,

Gazeteler yazmasa da, televizyonlar göstermese de, 
hükümet gizlemeye çalışsa da derin bir ekonomik kriz 
içerisinden geçiyoruz.

Yaşadığımız krizi gözlemlemek için gazetelere ve te-
levizyonlara değil, bu salona gelirken karşılaştığımız 
kapanan dükkanlara, boşalan işyerlerine, satılığa çı-
kartılan dairelere bakmanız yeterli. Ankara’nın en işlek 
merkezi olan Kızılay son iki yıldır hızla tenhalaşıyor.

Yaşadığımız kriz, TÜİK’in açıkladığı yüzde 13’lük enf-
lasyon, yüzde 11’lik işsizlik rakamlarıyla açıklanamaya-
cak kadar büyük.

Çünkü biliyoruz ki, TÜİK anketlere harcadığı mesainin 
daha fazlasını, o anketleri manipüle etmek için harcı-
yor. Enflasyon düşük görünsün diye gıda fiyatlarının 
ağırlığını düşürüyor.

İşsizlik düşük görünsün diye kursiyerler istihdam için-
de gösteriyor. Büyüme daha yüksek görünsün diye 
“milli gelir hesaplama yöntemleri” değiştiriliyor.

Derin bir kriz yaşıyoruz ve 
bu krizin en büyük nedeni 
AKP’nin 15 yıllık iktidara 
dönemi boyunca izlediği 
yanlış ekonomi politikala-
rıdır.

Üretim yerine ranta, mü-
hendislik ve teknoloji alt ya-
pısını geliştirme yerine in-
şaata, istihdam yerine sıcak 
paraya dayalı ekonominin 
varacağı son nokta, ekono-
mik krizdir.

16 aydır devam eden Olağa-
nüstü Hal Rejimi ve şaibeli 16 Nisan Referandumunun 
yarattığı siyasal ortam, ekonomik krizin boyutlarını 
daha da artırmaktadır.

Bugün Türkiye, uluslararası mal piyasalarının ithalat 
cennetidir.

Bugün Türkiye, uluslararası finans piyasalarının yük-
sek dış borçlanıcısı durumundadır.

Ülkemiz, küresel işbölümü içerisinde, montaj sanayi-
nin taşeron bir üreticisi ve başka ülkelerin teknoloji pa-
zarı haline gelmiştir.

Projelendirme ve tasarım süreçleri dahil olmak üze-
re her alanda yerli üretimin gerilemesi her geçen gün 
daha da olumsuz bir tablo çizmektedir.

Kamu üretken olmayan, katma-değer yaratmayan, ciddi 
bir istihdam öngörmeyen yatırımlar yapmaktadır. Yapı-
lanlar ise ağırlıklı olarak özelleştirmelere yöneliktir.



37

birlik haberleri
KA S I M - A RA L I K  2 0 1 7  SAY I :  1 7 7

36

birlik haberleri
KA S I M - A RA L I K  2 0 1 7  SAY I :  1 7 7
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TMMOB adına Elektrik Mühendisleri Odası tarafından düzenlenen 11. Enerji Sempozyumu, 14-16 
Aralık 2017 tarihinde Adana Seyhan Belediyesi Yaşar Kemal Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi.

TMMOB 11. ENERJİ SEMPOZYUMU
GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Gelinen noktada, Türkiye 
kapitalizmi, sanayileşme ve 
kalkınma paradigmasından 

uzaklaşmıştır ve bir sanayisizleşme 
süreci söz konusudur.

Plan gerçekleşmeleri, kamunun sanayi yatırımlarından 
tamamen vazgeçtiğini göstermektedir

Kamunun elindeki son işletmeler ile kamusal kaynak 
ve varlıkların, serbestleştirme-özelleştirme uygulama-
larının yanı sıra son olarak Varlık Fonu adı altındaki 
işlemlerle tasfiyesi de sürmektedir.

Övünülerek söz edilen bü-
yüme, sanayi ve tarımsal 
üretime ve bu alanlardaki 
yatırımlara değil, sıcak para 
akımına bağlı mali aracılık 
hizmetleri, ulaştırma, depo-
lama, haberleşme, inşaat ile 
toptan ve perakende ticaret 
hizmetlerinden kaynaklanmaktadır.

Bu neoliberal ve rantçı dönüşüm süreci aynı zamanda 
ücretlerin düşürülmesine, istihdamın azaltılmasına, 
mühendisliğin ve diğer nitelikli işgücünün işlev ve ira-
desinin en aza indirilmesine yol açmaktadır.

Bunun en somut örneğini 10. Planda görüyoruz. Bu 
plan gerçek bir kalkınma vizyon ve özelliklerinden ta-
mamen yoksundur.

Bu Plan, İstanbul’u uluslararası finans merkezi yapma , 
iş ve yatırım ortamını, işgücü piyasasını sermayenin çı-
karlarına göre belirleme, eğitim ve sağlık gibi toplumsal 
hizmetleri ticarileştirme bu amaçla sağlık endüstrileri-
ni ve sağlık turizmini destekleme, kentsel rantı artırma 
gibi “ Dönüşüm Programları” üzerine kurulmuştur.

DEĞERLİ DOSTLAR,

Gelinen noktada, Türkiye kapitalizmi, sanayileşme ve 
kalkınma paradigmasından uzaklaşmıştır ve bir sana-
yisizleşme süreci söz konusudur.

Ülkedeki köklü şirketler yatırımlarını sanayi üretimin-
den hizmet sektörüne kaydırmaktadır. Ülkemizde artık 
her holding kendi gayrımenkul şirketini, kendi alışveriş 
merkezini kurmaktadır.

Sanayi bölgelerinde binlerce kişinin istihdam edileceği 
tesisler yerine, kent merkezlerinde binlerce dairelik ko-
nut projeleri daha çekici hale gelmiştir.

“Sanayisizleşme”, ekonomi literatüründe gelişmiş ülke 
ekonomilerinde ağır sanayinin payının azalmasını anla-
tan bir kavram iken, ülkemizde sanayisizleşme, rant eko-
nomisinin yatırımları boğması, sanayi üretiminin karlı bir 
ekonomik tercih olmaktan çıkması olarak yaşanmaktadır.

Bu sürecin sonu yüksek işsizlik, borçlanma ve eko-
nomik çöküştür.

TMMOB ve bağlı odaları bu gerçekleri ve riskleri dile ge-
tirdiği için hükümetlerin ve yandaşlarının saldırısına uğ-
ruyor. Kuruluş yasamız değiştirilmeye, mesleki denetim 
yetkilerimiz elimizden alınmaya, açıklamalarımız değer-

sizleştirilmeye çalışılıyor.

Yandaş gazetelerde hakkımız-
da her gün ayrı bir yalan haber 
yayınlanıyor. Cumhurbaşkanı 
adımızı dilinden düşürmüyor. 
Buna rağmen bizler bugüne 
kadar susmadık ve bundan 
sonra da susmayacağız.

Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da;

Bilimi ve teknolojiyi esas alan, Ar-Ge ve inovasyona 
ağırlık veren,

Dış girdilere bağımlı olmayan, yerli yatırımcıyı ve yerli-
leşmeyi özendiren, koruyan,

Kamunun ekonomideki yönlendiriciliğini toplumsal 
yararlar doğrultusunda benimseyerek artıran,

Kamu-halk yararına bir yatırım ve üretim planlaması 
yapacak,

Sosyal refah-sosyal hukuk devleti anlayışını benimseyen,

Sanayinin gelişmesini ve ekonomik büyümeyi en geniş 
toplumsal tabana yayacak,

Erişilebilir, nitelikli, ücretsiz sağlık, eğitim, sosyal gü-
venlik hizmetlerini öngören,

Doğayla, tarihle ve kentle barışık,

İstihdam, emek ve halk odaklı,

Türkiye’nin toplumsal gereksinimlerini ve kamu giri-
şimciliğini temel alan,

Yeni bir sanayileşme, planlama, kalkınma politikasının 
gerektiğini dile getireceğiz, bunun için mücadele ede-
ceğiz!

Kongremizin bu yönde kamusal-toplumsal bilinç olu-
şumuna katkılar sunmasını diliyor ve TMMOB’nin bu 
yöndeki yurtsever, demokratik sorumluluğunu bundan 
sonra da yerine getireceğini özellikle belirtmek istiyo-
rum. Hepinize saygılar sunuyorum.

Emin Koramaz
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

Seyhan Belediyesi Yaşar Kemal Kültür Merkezi’nde ger-
çekleştirilen 11. Enerji Sempozyumu, üniversite öğren-
cilerinin sunduğu küçük bir müzik dinletisi ile başladı. 

Açılış konuşmaları kapsamında TMMOB Yönetim 
Kurulu Başkanı Emin Koramaz, TMMOB 11. Enerji 
Sempozyumu Düzenleme Kurulu ve Yürütme Kuru-
lu Başkanı Nedim Bülent Damar, EMO Adana Şubesi 
Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Mak, EMO Yönetim 
Kurulu Başkanı Hüseyin Önder, CHP Adana Milletve-
kili İbrahim Özdiş, Hatay Arsuz Belediye Başkanı Na-
zım Çulha ve Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar 
birer konuşma yaptılar.

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

DEĞERLİ HOCALARIM, DEĞERLİ 
MESLEKTAŞLARIM, DEĞERLİ BASIN 
MENSUPLARI

TMMOB Yönetim Kurulu ve şahsım adına sizleri say-
gıyla selamlıyorum, hepiniz hoş geldiniz.

Öncelikle, TMMOB adına, Elektrik Mühendisleri Oda-
mız tarafından organize edilen sempozyum dolayı-
sıyla, Oda Yönetim Kurulu’na, düzenleme ve yürütme 
kurullarına, kongremize katkıda bulunan akademisyen 
ve uzman dostlarımıza, kurultay sekreterleri ve Oda 
çalışanlarına emek ve katkılarından dolayı çok teşek-
kür ediyorum. TMMOB ve bağlı odalarımız olarak bu 
dönem içerisinde Adana’da çok sayıda etkinlik gerçek-
leştirdik. Bu çabalarından dolayı Adana’daki tüm TM-
MOB bileşenlerini ayrıca kutluyorum.

DEĞERLİ ARKADAŞLAR,

Bildiğiniz gibi TMMOB ülkemizdeki mühendis, mi-
mar ve şehir plancılarının hak ve çıkarlarını halkımızın 
çıkarları temelinde korumak ve geliştirmek, mesleki, 
sosyal ve kültürel gelişmelerini sağlamak ve mesleki 
birikimlerini toplum yararına kullanmalarının ze-
minini yaratmakla görevlidir. Bu doğrultuda mesleki 
alanlarımızla ilgili gelişmelerin ve politikaların sosyal, 
siyasal, ekonomik ve kültürel boyutlarını derinlemesi-
ne kavramak, yorumlamak ve toplumu bilgilendirmek 
için teknik kongre ve sempozyumlar düzenliyoruz. Bu 
kongre ve sempozyumlarda ortaya çıkan yeni bilgi ve 

birikimlerin, yeni anlayışların toplum yararına hayata 
geçirilmesi için mücadele ediyoruz.

Doğanın ve doğal kaynakların insan ihtiyaçları doğ-
rultusunda dönüştürülmesi çabası, mühendis, mimar 
ve şehir plancılarının mesleki faaliyetlerinin ortak un-
surudur. Bu çabanın, dünyamızın ve insanlığın ortak 
geleceğini güvence altına alacak biçimde sürdürülebil-
mesi, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’nin en 
önemli önceliklerinden birisidir.

Doğanın ve insanlığın ortak geleceği söz konusu ol-
duğunda akla gelen ilk başlıklardan birisi “Enerji” ol-
maktadır. Enerji konusu TMMOB’nin en önem verdiği 
konulardan birisini oluşturuyor. Çünkü enerji, hem 
mesleki faaliyetlerimizi temelini oluşturan bir faktör 
olarak, hem de ekonomik ve toplumsal gelişmelere yön 
verebilme kapasitesiyle hayatımızda büyük bir yer tut-
maktadır. Günümüz dünyasında enerji, insan yaşamı-
nın zorunlu ve temel bir gereksinimi haline gelmiştir.

Sizler de biliyorsunuz, sanayi devriminden itibaren ener-
jiye olan gereksinimin giderek artması, enerji kaynakla-
rı üzerindeki hakimiyet kurma çabalarının da giderek 
şiddetle iç içe geçmesine neden olmuştur. Günümüzde 
özellikle Ortadoğu’da devam eden çatışmaların temelin-
de büyük oranda bölgenin zengin enerji kaynakları üze-
rinde söz sahibi olma mücadelesi yatmaktadır.

Enerjiye ihtiyacımızın bu kadar büyükken, enerji kay-
naklarına ulaşma imkanımızın bu denli sınırlı oldu-
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kONGRE-SEMPOZYUMkONGRE-SEMPOZYUM

TMMOB, enerjiyi kamusal bir 
hak olarak görmektedir. Tüm 

yurttaşlarımızın bu haktan eşit 
biçimde yararlanabilmesi için 

enerjinin erişilebilir ve nitelikli bir 
kamusal hizmet olarak sunulması 

gerekmektedir.

ğu bir dünyada enerji politikalarının önemi çok daha 
artıyor. Bizler TMMOB olarak yıllardır enerjinin tüm 
yurttaşlarımız için ihtiyacı kadar, kaliteli, sürekli, dü-
şük maliyetli ve sürdürülebilir biçimde sağlanabileceği 
enerji politikasının oluşturulması için çaba harcıyoruz. 
Bu sempozyumumuzda “Enerjinin Geleceği” başlığı al-
tında yürütülecek tartışmaların, bu çabaya hizmet ede-
ceğine inanıyorum.

DEĞERLİ ARKADAŞLAR,

Son iki aydır, TMMOB’ye bağlı odalarımızın meslek 
alanlarına ilişkin konularda kongre ve sempozyumları 
gerçekleştiriliyor. Bu dönemde farklı disiplinlerde ger-
çekleştirdiğimiz 100’den fazla kongre ve sempozyumda 
en fazla öne çıkan konu, “kamusal fayda” anlayışı oldu. 
TMMOB’nin 1970’li yıllardan bu yana savunduğu bu 
anlayış, dünyamızın ve ülkemizin geleceği için yegane 
çözüm haline gelmiş durumdadır. Daha fazla kar uğ-
runa sadece insan emeğini 
değil, doğal kaynaklarımızı 
da insafsızca sömüren kü-
resel kapitalizm, bütün dün-
yayı büyük bir çöküşe doğru 
sürüklüyor. Kıtlık, enerji 
krizi, çevre felaketleri, göç 
ve savaş gibi küresel çaplı fe-
laketlerin önüne geçmenin 
yegâne yolu, rant hırsının 
yerine kamusal çıkarı, kont-
rolsüz bir tüketim anlayışı 
yerine sürdürülebilir politikaları öne çıkarmaktır.

Enerji politikalarını da bu anlayış çerçevesinde düşün-
memiz gerekiyor. Konuşmamın başında söylediğim 
gibi TMMOB, enerjiyi kamusal bir hak olarak görmek-
tedir. Tüm yurttaşlarımızın bu haktan eşit biçimde ya-
rarlanabilmesi için enerjinin erişilebilir ve nitelikli bir 
kamusal hizmet olarak sunulması gerekmektedir.

Bildiğiniz gibi enerji sektöründe üretim, iletim, dağı-
tım ve tüketim faaliyetleri birbiriyle organik olarak 
bağlıdır. Dolayısıyla üretimden tüketime kadar her 
aşaması bütüncül olarak kamusal planlanma ile yöne-
tilmelidir. Dışa bağımlılığın azaltılması, sürdürülebi-
lirlik ve arz güvenliği ilkeleri, bu kamusal planlamanın 
temelinde yer almalıdır. Petrol, doğalgaz, kömür, hid-
rolik, jeotermal, rüzgâr, güneş, biyoyakıt vb. enerji sek-
törlerinde konunun uzmanları ve meslek örgütlerinin 
de katılımıyla hazırlanacak bütünleşik strateji belgeleri 
ile geleceğimizi güvence altına alan bir enerji politikası 
ortaya çıkartılmalıdır. Bu enerji politikasının temelinde 
ise rant değil, toplumsal fayda, kamusal çıkar olmalıdır.

Görüldüğü gibi enerji alanında yapılması gerekenler ile 

hali hazırda yapılanlar arasında derin bir uçurum bulu-
nuyor. 1980 sonrasında uygulanan neoliberal politika-
lar, enerjinin kamusal niteliğini görmezden gelerek bu 
alanı tümüyle piyasalaştırdı. Cumhuriyet dönemi bo-
yunca enerji alanında kurulan kamu yatırımları bölü-
nerek özelleştirildi. Mevcut enerji şirketleri parça parça 
özelleştirilirken, kamusal kaynaklar da Yap-İşlet-Dev-
ret modeliyle özel sektörün talanına açıldı. Elektrik 
santralleri, madenler ve dağıtım şirketlerinin özelleşti-
rilmesi sonucunda elektrik piyasası büyük oranda özel 
sektörün kontrolü altındadır. Geçmişte Türkiye Elekt-
rik Kurumu’nun tekel statüsüne karşı çıkanlar, bugün 
birkaç holdingin sektörde tekelleşmesini görmezden 
gelmektedir.

Benzer bir süreç Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı’n-
da da yaşanıyor. 1954 yılında kurulan ve ülkemizdeki 
petrol arama, üretim, taşıma, rafinaj ve dağıtım alan-
larındaki faaliyetleri kamu adına yürüten TPAO tıpkı 

TEK gibi parçalara ayrılarak 
özelleştirilmektedir. Kurum 
bünyesinden kopartılarak 
özelleştirilen İPRAGAZ, 
PETKİM, DİTAŞ, TÜPRAŞ 
ve POAŞ gibi şirketler artık 
kamusal zenginliğimizin 
bir parçası değil, sermaye 
gruplarının varlığı haline 
gelmiştir. Geçtiğimiz Tem-
muz ayı içerisinde alınan 
bir Bakanlar Kurulu Kararı 

ile TPAO’ya ait fiziksel varlıklar BOTAŞ bünyesindeki 
Turkish Petroleum International Company’ye (TPIC) 
devredilmiştir. Aynı karar uyarınca, TPIC'in yurtiçin-
de ve yurtdışında doğrudan sahip olduğu petrol arama 
ve işletme ruhsatları da tüm hak ve yükümlülükleriyle 
birlikte TPAO'ya geçmiştir. Bu devir işlemlerinin ama-
cı, TPAO’nun özelleştirilmesi sürecinde sermaye için 
dikensiz bir gül bahçesi yaratmaktır. TPAO ile birlikte 
özelleştirilmek istenen aslında Türkiye’nin yurt içinde 
ve yurt dışındaki petrol arama ve işletme ruhsatları 
yani haklarıdır. Enerjinin bu denli önemli olduğu bir 
dönemde özelleştirme adı altında tüm petrol imtiyaz-
larının devredilmesi, bu ülkeye yapılacak en büyük kö-
tülüktür. TMMOB olarak bu konunun önemine dikkat 
çekebilmek için geçtiğimiz aylarda bir rapor hazırlaya-
rak ilgili meslek kuruluşlarına, siyasi partilere, üniver-
sitelere ve medya kuruluşlarına gönderdik. TPAO’nun 
özelleştirilmesi karşısında mücadelemize devam ede-
ceğiz.

TMMOB ve bağlı odaları mesleki ve teknik bilgisini 
toplumdan yana kullandığı için hükümetlerin ve yan-
daşlarının saldırısına uğruyor. Kuruluş yasamız değiş-

tirilmeye, mesleki denetim yetkilerimiz elimizden alın-
maya, açıklamalarımız değersizleştirilmeye çalışılıyor.

Yandaş gazetelerde hakkımızda her gün ayrı bir yalan 
haber yayınlanıyor. Cumhurbaşkanı adımızı dilinden 
düşürmüyor. Buna rağmen bizler bugüne kadar susma-
dık ve bundan sonra da susmayacağız.

DEĞERLİ ARKADAŞLAR,

Biliyorsunuz enerji konusu farklı meslek disiplinlerini 
içeriyor ve TMMOB bütünlüğü içerisinde bu alanda 
uzun yıllardır çalışmalar ve bilimsel toplantılar ger-
çekleştiriyoruz. Enerji alanında uzun yıllara dayanan 
bu çalışmalar sonucunda enerji politikaları konusunda 
bazı temel ilkeler açığa çıktı. Enerji Çalışma Grubu’mu-
zun katkılarıyla bu ilkeleri broşür haline getirdik. Bro-
şürde yer alan temel ilkelerimizi sayarak konuşmamı 
tamamlamak istiyorum: 

1.Enerji kullanımı temel insan haklarından biridir ve 
vazgeçilemez.

2.Enerji ihtiyacının karşılanması bir kamu hizmetidir.

3.Enerji kaynakları tüm insanlığın ortak malıdır.

4.Enerji etkin ve verimli kullanılmadır.

5.Enerji üretiminde yenilenebilir kaynaklar öncelikli 
olmalıdır.

6.Fosil yakıt kullanımı en alt seviyeye indirilmelidir.

7.Enerji üretiminde çevreye en az zarar verecek tekno-
lojilere öncelik verilmelidir.

8.Enerji kaynağının üretilmesi ve enerji tesisi kurulması 
konusunda son sözü bölgede yaşayan halk söylemelidir.

9.İhtiyaç kadar enerji üretilmelidir.

10.Enerjinin kullanım hakkı yurttaşlara kolayca karşı-
layabileceği bedellerle sunulmalıdır.

11.Yoksul ailelere yeterli ve gerekli miktarda enerji be-
delsiz verilmelidir.

12.Mevcut yerli enerji kaynaklarının tüm çeşitlerine 
enerji üretiminde yer verilmelidir.

13.Enerji iletim ve üretim planlaması birlikte yapılmalıdır.

14.Enerjide dışa bağımlılık azaltılmalıdır.

15.Enerjiye ulaşım kolay olmalı ve erişiminde herkes 
eşit olmalıdır.

16.Enerji; güvenilir, kaliteli, sürekli ve yeterli olmalıdır.

17.Enerji tesislerinin planlanması, yapım ve işletilmesi; 
ilgili meslek kuruluşları, sendikalar, bağımsız uzmanlar 
ve kamu kuruluşlarının temsilcilerinden oluşan bağım-
sız bir kurum tarafından denetlenmelidir.

18.Enerjinin üretilmesi için gerekli olan makine ve teç-
hizat yerli olarak imal edilmelidir.

Saydığım bu ilkelerin, 3 gün boyunca sürdüreceğimiz 
tartışmalar açısından da ufuk açıcı olacağına inanıyo-
rum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Emin Koramaz
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

İzmir’de 12 Şubat 2015 tarihin-
de Torba Yasa’ya karşı yapılan pro-
testo gösterisinde Cumhurbaşkanı 
aleyhine slogan attıkları, hakaret 
ettikleri iddiasıyla İzmir 2’nci As-
liye Ceza Mahkemesi’nde yargıla-
nan Türk Mühendis ve Mimar Oda-
ları Birliği ve Makina Mühendisleri 
Odası’nın iki yöneticisi 19 Aralık 
2017 tarihinde gerçekleşen 9. su-
ruşmada beraat etti.

TMMOB tarafından İzmir’de AKP 
hükümetinin Torba Yasa hazırlığına 
yönelik tepki göstermek amacıyla 
12 Şubat 2015 tarihinde Alsancak 

Kıbrıs Şehitleri Caddesi üzerinde 
gerçekleştirdiği basın açıklama-
sında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan aleyhine slogan attıkları 
ve hakaret ettikleri iddiasıyla TM-
MOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu 
Dönem Sekreteri Melih Yalçın ile 
MMO İzmir Şubesi üyesi Devrim 
Cem Erturan hakkında 2’nci Asliye 
Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı.

Davanın 9’uncu duruşması 19 
Aralık 2017 tarihinde yapıldı. Yalçın 
ve Erturan savunmalarında, davaya 
konu olan basın açıklamasının, MMO 
ve TMMOB’un örgütsel yapısına sal-

dırı anlamı taşıyan Torba Yasa ha-
zırlığına karşı yapıldığını hatırlata-
rak, “Basın açıklaması sırasında bu 
sloganı hakaret kastı ile atmadık. 
Cumhurbaşkanı’nın söylem ve icra-
atlarına karşı politik eleştiri amacıy-
la attık. Bu eylemimiz Anayasa, Av-
rupa İnsan Hakları Sözleşmesi (AİHS) 
ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi 
(AİHM) içtihatlarında özel bir önem 
atfedilen ifade özgürlüğü bağlamın-
da değerlendirilmelidir” dedi.

Savunmaların ardından duruş-
maya ara veren hakim, iki sanığın 
beraatine karar verdi.

TMMOB VE MMO YÖNETİCİLERİNE
‘ERDOĞAN’A HAKARET’ DAVASINDA BERAAT
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kONGRE-SEMPOZYUMkONGRE-SEMPOZYUM

Bizim için eğitim, sadece 
bir bilgi aktarma ve meslek 

edindirme faaliyeti değil, bilginin 
yanı sıra kültürel birikimin, 
insani duyarlılığın ve sosyal 

sorumluluğun da nesilden nesile 
paylaşıldığı karşılıklı bir öğrenme 

sürecidir. 

TMMOB Mühendislik Mimarlık ve Şehir Plancılığı Eğitim Sempozyumu 22-23 Aralık 2017 
tarihlerinde Ankara’da İMO Teoman Öztürk Salonu’nda gerçekleştirildi.

TMMOB MÜHENDİSLİK, MİMARLIK VE 
ŞEHİR PLANCILIĞI EĞİTİMİ SEMPOZYUMU 

GERÇEKLEŞTİRİLDİ

TMMOB Mühendislik Mimarlık ve Şehir Plancılığı 
Eğitim Sempozyumunun açılışında Sempozyum Dü-
zenleme Kurulu adına Nadir Avşaroğlu, TMMOB Yö-
netim Kurulu Başkanı Emin Koramaz ve TMMOB'nin 
üyeliğinin onaylandığı çatı kurum olan Avrupa Ulusal 
Mühendislik Birlikleri Federasyonu (FEANI) temsilcisi 
Lars Funk birer konuşma gerçekleştirdi.

Sempozyumda öncelikle TMMOB Sunumu, ZMO Yö-
netim Kurulu Başkanı Özden Güngör Başkanlığında 
Baki Remzi Suiçmez tarafından katılımcılarla paylaşıldı.

Birinci oturumda Prof. Dr. Müfit Gülgeç başkanlığın-
da MÜDEK-Mühendislik Eğitim Programları Değer-
lendirme ve Akreditasyon Derneği adına Filiz Dilek, 
MİAK-Mimarlık Akreditasyon Kurulu adına Neriman 
Güçhan Şahin ve ZİDEK-Ziraat Fakülteleri Eğitim 
Programları Akreditasyon Kurulu adına Hamdi Arpa 
birer sunum gerçekleştirdiler.

İkinci oturum Mehmet Soğancı başkanlığında Ali Ekber 
Çakar’ın “MMO’da Uzmanlık Belgelendirme, Meslek içi 
Eğitim, Personel Belgelendirme Kuruluşu, Uygulamalı 
Eğitim Merkezleri” adlı sunumu ve Mustafa S. Çınarlı’nın 
“Meslek İçi Eğitimin Önemi” sunumu ile tamamlandı.

Üçüncü oturum başkanlığını Petek Ataman üstlendi. 
3. Oturum çerçevesinde 5 sunum yapıldı. “Ülkemizde 

Yer Bilimleri Mühendisleri; Profili ve Mevcut Durum 
Analizi” sunumu Nadir Avşaroğlu tarafından, “Gıda 
Mühendisliği Eğitimi ve İstihdamda Yaşanan Sorunlar” 
sunumu Sait Aykut Aytaç tarafından, “Yerleştirme So-
nuçları Üzerinden Ziraat Mühendisliği Eğitimi Üzerine 
Bir Değerlendirme” sunumu Hamdi Arpa tarafından, 
“Mekânsal Planlama ve Tasarımda Meslekler Arası Et-
kileşim ve Peyzaj Mimarlığı Eğitimi (Düzce Örneği)” 
sunumu Osman Uzun tarafından, “Hacettepe Üniversi-
tesi Fizik Mühendisliği Bölümü MÜDEK Akreditasyon 
Süreci” sunumu Leyla Yıldırım Tatar tarafından yapıldı.

Sempozyumun ikinci günü 4. Oturumla başladı. Eyüp 
Muhçu başkanlığında gerçekleşen oturumda “Mimar-
lığın Kalite, Etik Ve Meslek Tanımı Bağlamında, Belir-
lenen Örneklem Üzerinde Yeterliliğinin İrdelenmesi” 
sunumu Sibel Demiraslan, “Mimarlık Eğitiminde Oku-
nan Metnin Görselleştirilme Sürecinin İrdelenmesi 
Düş Mekânları Atölyesi” sunumu Ayça Yazıcı Altıpar-
mak, “Şehir Planlaması ve Hukuk Birlikteliği İçinde 
Eğitim” sunumu Mustafa Kemal Turan, “MO Eğitim 
Kurultayı Sonuçları” sunumu Bülend Tuna tarafından 
yapıldı.

Beşinci oturumda Cem Oğuz oturum başkanlığı ya-
parken Erdoğan Kaymakçı “Maden Mühendisliği Eği-
tim Çalıştaylarının Değerlendirilmesi” sunumunu, Ali 
Uğurlu “Kimya Mühendisliği Eğitimi Analizi ve Para-
digması Üzerine” sunumunu, Uğur Kocager “Bilgisayar 
Mühendisliği Eğitiminde Sosyal Bütünlük ve Sosyal 
Gerçeklik Kavramları Işığında Toplumsallık Bilinci” 
sunumunu, Halit Cenan Mertol ise “TMMOB İnşaat 
Mühendisleri Odası’nın İnşaat Mühendisliği Eğitimini 
İyileştirme Çalışmaları” sunumunu gerçekleştirdi.

Altıncı ve son oturum Ayhan Yüksel başkanlığında ger-
çekleştirildi. Ahmet Özer “Yükseköğretimde Temel Bir 
Sorun Olarak Yönetsel Özerklik ve Bilimsel Özgürlük 
Üzerine Bir Tartışma” sunumunu, İsmail Küçük ise 
“TMMOB: Mühendislik, Mimarlık, Şehir Plancılığı 
Eğitimi Nereye?” adlı sunumunu yaptı.

Oturumların ardından “Mühendislik, Mimarlık, Şehir 
Plancılığı Eğitimi; Sorunlar ve Çözüm Önerileri” adlı 
panel gerçekleştirildi. Başkanlığını Kemal Zeki Tay-

daş’ın yaptığı panelde Kamu Emekçileri Sendikaları 
Konfederasyonu Eş Genel Başkanı Aysun Gezen, Tüm 
Öğretim Elemanları Derneği Genel Başkanı Prof. Dr. 
Recep Akdur, Sanayici Metin Duruk ve Öğrenci Deniz 
Alp Yılmaz panelistler olarak yer aldılar.

Toplam 6 oturum ve 1 panelin gerçekleştirildiği sem-
pozyumda TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin 
Koramaz'ın açılış konuşması şöyle:

SAYGIDEĞER HOCALARIMIZ, DEĞERLİ 
MİSAFİRLER, DEĞERLİ MESLEKTAŞLARIM

Mühendislik, Mimarlık ve Şehir Plancılığı Eğitimi 
Sempozyumumuza hoş geldiniz. Hepinizi TMMOB 
Yönetim Kurulu adına dostlukla selamlıyorum.

İki gün sürecek sempozyumumuz 44. Dönem Çalışma 
Programı takvimimizde yer alan son etkinliğimiz. Bu 
dönem boyunca Odaları-
mızın ve İl Koordinasyon 
Kurullarımızın düzenledi-
ği yüzlerce etkinliğin yanı 
sıra merkezi olarak Bilirki-
şilik Çalıştayı, Coğrafi Bilgi 
Sistemleri Kongresi, Kadın 
Sempozyumu, Kadın Ku-
rultayı, Sanayi Kongresi ve 
Enerji Sempozyumu etkin-
liklerimiz gerçekleştirildi. 
TMMOB’nin 63 yıllık biri-
kimini yansıtan, bilimin ve 
tekniğin toplumsallaşması-
na hizmet eden bu etkinliklere katkı veren tüm arka-
daşlarımıza, tüm hocalarımıza ve tüm çalışanlarımıza 
huzurlarınızda bir kez daha teşekkür ediyorum.

DEĞERLİ ARKADAŞLAR,

Hepinizin bildiği gibi eğitim konusu ülkemizin en te-
mel problemleri arasında yer alıyor. Diğer tüm alanlar-
dan farklı olarak, eğitim alanında yaşanan sorunların 
yarattığı toplumsal sonuçlar daha ağır oluyor. Bugün 
ekonomiden siyasete kadar pek çok konuda yüz yüze 
geldiğimiz sorunların kaynağında eğitimin her aşama-
sındaki problemler yatmaktadır.

En başından vurgulamak gerekiyor ki, bizim için eği-
tim, sadece bir bilgi aktarma ve meslek edindirme faa-
liyeti değil, bilginin yanı sıra kültürel birikimin, insani 
duyarlılığın ve sosyal sorumluluğun da nesilden nesile 
paylaşıldığı karşılıklı bir öğrenme sürecidir. Bu süreç, 
ekonomik ve sosyal yapıyla, siyasal ve sınıfsal tercihler-
le bütünlüklü olarak değerlendirilmelidir.

Ülkemizde eğitim konusunu bu denli tartışmalı ve so-

runlu hale getiren şey de, siyasal iktidarların bu alanı 
kendi ihtiyaçları doğrultusunda yapılandırma çabaları-
dır. Bu noktada en sonda söylemem gerekeni en başta 
söyleyecek olursam, eğitim alanında toplumsal çıkarı 
gözeten kamusal bir bakış açısı geliştirmek, sorunların 
çözümü yolunda en önemli adım olacaktır. Bu sempoz-
yumun amaçlarından birisi de zaten, bu doğrultuda çö-
züm önerileri geliştirmektir.

Birliğimiz bu doğrultudaki çabaları ve mücadelesi yarım 
asırlık bir geçmişe sahip. Aramızda o dönemi yaşayanlar 
hatırlayacaktır, 1965 yılında çıkarılan bir Kanun ile apart-
man katlarında, iş hanlarında Özel Mühendislik ve Mi-
marlık Okulları kurulmaya başlanmıştı. Hiçbir laboratu-
varı, hiçbir teknik imkanı, yeterli eğitim kadrosu olmayan 
bu okullarda adeta para karşılığı mühendis-mimar dip-
loması veriliyordu. O dönemde TMMOB’ye bağlı odalar 
bu okullar karşısında radikal bir tutum geliştirerek, yeter-

siz-niteliksiz eğitim koşulla-
rında özel mühendislik-mi-
marlık okullarından mezun 
olanları odalara üye olarak 
kabul etmeme kararı almıştır.

Özel Yüksek Okullar soru-
nu o döneme sadece TM-
MOB’ye bağlı odaların değil, 
tüm üniversite gençliğinin 
ortak sorunu olmuştur. Hat-
ta geçtiğimiz yaza damgasını 
vuran Adalet Yürüyüşü’nün 
bir benzeri o dönemde ger-

çekleştirilerek, “Özel Yüksek Okulların Kapatılması” 
talebiyle 13 gün süreyle İstanbul’dan Ankara’ya yürün-
müştür. Özel Okullar Kanunu, Mimarlar Odamızın aç-
tığı dava sonucunda 1971 yılında Anayasa Mahkemesi 
tarafından iptal edilmiştir. TMMOB’ye bağlı odaların bu 
dönemde Özel Mühendislik-Mimarlık Okullarına karşı 
verdiği mücadele ve üniversite öğrencileriyle geliştirdiği 
ilişki, TMMOB’nin 1970’li yıllarda gelişen toplumcu çiz-
gisinin oluşmasında önemli bir paya sahiptir.

TMMOB, bu toplumcu çizgisi gereği, 12 Eylül Darbe-
si sonrasında kurulan YÖK’ün baskıcı düzenine karşı 
“üniversitelerin özerkliğini ve akademinin demokratik 
işleyişini” savunmuştur.

TMMOB, bu toplumcu çizgisi gereği, neoliberal poli-
tikalarla eğitimin ticarileştirilmesi politikalarına karşı, 
harçlara karşı “herkes için eşit, parasız, nitelikli eğitim 
hakkını” savunmuştur.

TMMOB, bu toplumcu çizgisi gereği, eğitimin her aşa-
masındaki gericileştirme politikalarına karşı, “bilimsel 
ve laik bir eğitim anlayışını” savunmuştur.
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DEĞERLİ ARKADAŞLAR,

Ülkemizde son 15 yıldır devam eden AKP iktidarı 
boyunca neoliberal uygulamalar ve muhafazakâr po-
litikalar derinleştikçe, eğitim alanındaki sorunlar da 
derinleşmektedir. AKP’nin iktidar dönemi boyunca 
okul öncesinden yükseköğretime kadar her aşamada 
yaşanan bu dönüşüm, eğitim alanındaki geleneksel 
sorunların tümüyle çözümsüzlüğe sürüklenmesine ne-
den olmuştur.

Plansız biçimde, seçim yatırımı olarak hayata geçiri-
len “Her İle bir Üniversite” projesi ile yükseköğretimin 
en önemli problemlerinden biri olan eğitim kalitesi ve 
standardı sorunu yaygınlaştırılmış, üniversiteler arası 
uçurumlar derinleşmiştir.

Üniversitelerin ve öğrencilerin sayısı arttıkça, özellik-
le mühendislik, mimarlık, şehir plancılığı gibi teknik 
bölümler için gerekli alt yapı, laboratuvar ve uygulama 
sistemleri açığı daha da büyümüştür.

Devlet tarafından desteklenen Özel Üniversiteler nede-
niyle yükseköğretim ticari bir faaliyet alanına dönüş-
müştür. Ülkemizdeki yükseköğretim kurumlarının % 
40’ı özel üniversitelerden oluşmaktadır.

Cemaat ve tarikatların yükseköğretim sistemindeki 
kadrolaşması, çalınan-servis edilen sorular, yandaşlar 
için özel tahsis edilen kadrolar gibi nedenlerle akade-
mik kadroların niteliği düşmüştür. ODTÜ bünyesinde 
oluşturulan URAP’ın dünya çapındaki üniversiteleri-
nin akademik performanslarına göre yaptığı sıralama-
da ilk 500 arasında hiçbir Türk Üniversitesi yer alma-
maktadır.

Ülke ihtiyaçlarıyla, sanayi politikalarıyla bağdaşmayan 
yükseköğretim planlaması nedeniyle üniversite me-
zunları işsizliğe mahkum edilmiştir. Yüzbinlerce mü-
hendis, mimar ve şehir plancısı, mezun olduğu alan dı-
şında çalışmak zorunda kalmakta, yüzbinlerce mezun 
ise hiç iş bulamamaktadır.

Bugün ülkemizde mühendislik, mimarlık ve şehir plan-
lama eğitimi 180’den fazla üniversitede, 100’ün üzerinde 
program ile verilmektedir. 2017 yılında mühendislik, 
mimarlık ve şehir planlama bölümlerinde açılan toplam 
kontenjan 57.494 kişidir. Bunun anlamı yaklaşık 60.000 
yeni mezunun iş hayatına başlaması demektir.

Mühendislik, Mimarlık ve Şehir Plancılığı eğitiminin 
yetersizliği odalarımızın yıllardır büyük bir gayretle ve 
kamusal bir sorumlulukla sürdürdüğü meslek içi eği-
tim faaliyetlerinin önemini daha da artırmaktadır.

Odalarımızda sürdürdüğümüz meslek içi faaliyetleri, 

son yıllarda eğitim alanında önemi giderek artan “ya-
şam boyu öğrenme” kavramının en yaygın ve uzun 
süreli örnekleri olduğu kadar, mesleğimizin uluslara-
rası standartlara yükseltilmesi için üyelerimize sundu-
ğumuz büyük bir fırsattır. Önümüzdeki dönemde bu 
doğrultudaki çabalarımızı artırarak, hizmetlerin ser-
best dolaşımı kapsamında mühendis, mimar ve şehir 
plancısı arkadaşlarımızın başta Avrupa Birliği olmak 
üzere dünyanın her yerinde mesleklerini rahatça uygu-
layabilecekleri denklik ve geçerlilik standartlarını haya-
ta geçirmek gibi bir görev bizi bekliyor. Bu doğrultuda 
Avrupa Ulusal Mühendislik Birlikleri Federasyonu FE-
ANI ile EUR ING (Avrupa Mühendisi) unvanı konu-
sunda ortak bir çalışma yürütüyoruz. Şu anda aramızda 
bulunan FEANI temsilcisi Lars FUNK birazdan yapa-
cağı sunumunda bu konudan da bahsedecektir.

DEĞERLİ ARKADAŞLAR,

Yükseköğretim alanında yaşanan bu temel sorunların 
yanında, AKP’nin bu alandaki en büyük tahribatı, bi-
limsel üretim için gerekli olan akademik özgürlüklerin 
tümüyle yok edilmesidir. Yıllarca YÖK sultasıyla, yan-
daş rektörlerle, siyasi baskılarla adım adım ilerleyen bu 
süreç sonunda üniversiteler tam anlamıyla zapturapt 
altına alınmıştır.

Bu sürecin en sembolik adımlarından birisi geçtiğimiz 
yıl yayınlanan OHAL KHK’sı ile rektörlük seçimlerinin 
kaldırılarak, Rektörlerin Cumhurbaşkanı tarafından 
seçilir hale gelmesidir. Akademik yıl açılışlarının Sa-
ray’a alınmasıyla tamamlanan bu adım, AKP’nin de-
mokrasiye ve yükseköğretime bakışını özetliyor.

AKP her alanda olduğu gibi, üniversitelerde de kendi-
sine muhalif bir ses çıkmasını istememektedir. Bu yüz-
den eşitlikten, özgürlükten, demokrasiden ve barıştan 
yana akademisyenler çeşitli gerekçelerle üniversiteler-
den uzaklaştırılıyor, haklarında davalar açılıyor, yeri 
geldiğinde KHK’larla üniversitelerden atılıyor.

Barış için akademisyenler bildirisine imza verdikleri 
için aralarında 64 mühendis, mimar ve şehir plancısı-
nın da olduğu yüzlerce akademisyen günlerdir Çağla-
yan Adliyesi’nde yargılanıyor.

Yüzlerce akademisyen barış istedikleri, özgürlükleri sa-
vundukları, sendikal eylemlere katıldıkları için akade-
miden ihraç edildiler.

Ne yazık ki, akademisyen cübbelerinin polis postalları 
altında çiğnendiği, kampüslerin karakollara dönüştü-
rüldüğü, öğrencilerin potansiyel birer suçlu gibi görül-
düğü karanlık bir dönemden geçiyoruz. Bu karanlıkla 
yüzleşmeden, tek adam rejiminin hayatlarımızın her 

alanına yayılan kötülüğüyle hesaplaşmadan yükseköğ-
retimin sorunlarını çözmemiz mümkün değildir.

Bu karanlığın hedeflerinden birisi de mesleğimiz ve 
örgütümüz. Kuruluş yasamızı değiştirerek, mesleki 
denetim yetkilerimizi kısıtlayarak, denetim adı altında 
vesayet uygulamak isteyerek, , hakkımızda mesnetsiz 
suçlamalarla davalar açarak, üyelerimizin haklarını 
gasp ederek, oda yönetim kurullarımızı görevden al-
maya çalışarak bizleri susturmak, yıldırmak istiyorlar.

Cumhurbaşkanı adımızı dilinden düşürmüyor. Buna 
rağmen bizler bugüne kadar susmadık ve bundan son-
ra da susmayacağız.

Karanlık demişken, biliyorsunuz bizlerin dile getirdi-
ği bu görüşlerden, bilimin aydınlığından rahatsız olan 
bazı odaklar hakkımızda sürekli olarak karalama kam-
panyası yürütüyorlar. İktidar gücüne yaslanarak gazete 
sayfalarında TMMOB örgütlülüğüyle ilgili iftira dolu 
haberler yayınlıyorlar. Geçtiğimiz hafta içinde hakkı-
mızda yalan haber yapan Yeni Akit Gazetesi’ne açtığı-
mız davalardan biri sonuçlandı ve bir miktar tazminat 
kazandık. Kazandığımız bu tazminatı, gericiliğin ka-
ranlığına karşı, bilimsel değerler ışığında öğrenim gör-
mek isteyen üniversite öğrencilerinin barınması için 
kurduğumuz TMMOB Teoman Öztürk Öğrenci Evi’ne 
aktaracağımızı huzurlarınızda açıklıyorum.

DEĞERLİ ARKADAŞLAR,

TMMOB olarak bizler yıllardır yaptığımız tüm kong-
re ve sempozyumlarda, yayınladığımız tüm raporlarda 
üretimin, sanayileşmenin ve kalkınmanın öneminden 
bahsediyoruz. Bunun için yükseköğretimin de bilimsel 
doğrular ve toplumsal ihtiyaçlar doğrultusunda yapı-
landırılması gerekiyor.

YÖK’ün kaldırılmasından başlayarak, eğitim program-
larından üniversite giriş sistemine, açılacak bölümler-
den staj programlarına, üniversitelerin mali yapısından 
idari işleyişine kadar her alanda bütünlüklü bir yükse-
köğretim politikası geliştirilmelidir.

Bu sempozyum boyunca yürütülecek tartışmaların 
özellikle mühendislik, mimarlık ve şehir plancılığı ala-
nındaki sorunların çözümü noktasında önemli bir fikri 
birikim yaratacağına inanıyorum.

Bu inançla, sempozyumun ortaya çıkmasında büyük 
emekleri bulunan Mühendislik, Mimarlık ve Şehir 
Plancılığı Eğitimi Çalışma Grubu Üyelerimize, Sem-
pozyum Yürütme ve Düzenleme Kurulu Üyelerimize 
ve desteklerini esirgemeyen Bilimsel Danışma Kurulu 
üyelerimize teşekkür ediyorum.

Emin Koramaz
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

Mimarlar Odası’na 
tahsis edilmiş olan Yıl-
dız Sarayı Dış Karakol 
Binası’nın, Cumhurbaş-
kanlığı’na devredilerek 
hukuksuz bir şekilde 
boşaltılmasına direnen 
TMMOB üyelerinin yar-
gılandığı dava 4 Aralık 
2017 tarihinde beraat-
le sonuçlandı.

TMMOB Onur Kurulu 
Üyesi Zeki Arslan, Mi-
marlar Odası Başkanı 
Eyüp Muhcu, Mimarlar 
Odası İstanbul Büyük-
kent Şube Başkanı Sami 
Yılmaztürk, İstanbul 
Büyükkent Şube Sekre-
teri Ali Hacıalioğlu, İs-
tanbul Büyükkent Şube 

Yönetim Kurulu Üyesi 
Sinan Omacan, İstan-
bul Büyükkent Şube 
Yönetim Kurulu Üyesi 
Yasemin Dura, İstanbul 
Büyükkent Şube Avuka-
tı Can Atalay, Mücella 
Yapıcı, Cem Tüzün, Ha-
san Fener, Metin Kara-
dağ, Ekrem Çakıroğlu, 
Nihat Uçukoğlu, Hilmi 
Etikan ve Ersin Kiriş’in 
yargılandığı davada, 
mahkeme beraat kara-
rı verdi.

TMMOB İstanbul İKK 
Sekreteri Cevahir Efe 
Akçelik, davanın baş-
tan beri hukuksuz bi-
çimde yürütüldüğünü 
ifade etti.

TMMOB ÜYELERİNE BERAAT 
KARARI

Akkuyu Nükleer Sant-
rali’nin yapımına ilişkin 
oluşturulan verilen ÇED 
Olumlu kararına yönelik 
olarak TTMMOB, TTB ve 
Türkiye Barolar Birliği 
tarafından açılan dava 
22 Kasım 2017 tarihin-
de Danıştay’ta görüldü.

Danıştayda görülen 
davaya TMMOB adına 
TMMOB Yönetim Kurulu 
Üyeleri Ekrem Poyraz, 
Cemalettin Küçük, Tek-
nik Görevli Eren Şahi-
ner, Hukuk Danışmanı 
Ekin Öztürk, TMMOB 
Enerji Çalışma Grubu 
Başkanı Nedim Bülent 
Damar, MMO Enerji Ça-

lışma Grubu Başkanı 
Oğuz Türkyılmaz, Prof. 
Dr. Ali Gökmen ve Prof. 
Dr. İnci Gökmen, Av. 
Nurten Çağlar Yakış, Av. 
Cömert Uygar Erdem ve 
Av. Hayati Küçük katıldı.

Duruşmada Cema-
lettin Küçük, Prof. Dr. 
İnci Gökmen, Prof. Dr. 
Ali Gökmen, Oğuz Türk-
yılmaz, Nedim Bülent 
Damar, Nurten Çağlar 
Yakış, Cömert Uygar Er-
dem davaya ilişkin mü-
talaalarını mahkeme 
heyetine sundular. Da-
vanın duruşması, karar 
daha sonra açıklanmak 
üzere sonlandırıldı.

AKKUYU NÜKLEER GÜÇ 
SANTRALİ ÇED RAPORUNA 

İLİŞKİN DAVA GÖRÜLDÜ
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İKK ETKİNLİKLERİ İKK ETKİNLİKLERİ

Türk Mühendis ve Mimarlar Odaları Birliği Çanakkale İl Koordinasyon Kurulu 30 Kasım 2017 
tarihinde bir basın açıklaması yaparak, Atıkhisar Barajı havzası bölgesinde bir altın madeni şirke-

tinin ağaçları kesmeye başlamasının hukuka aykırı olduğunu belirtti. 

ÇANAKKALE İKK:
MADENDE 26 BİN TON SİYANÜR KULLANILACAK

TMMOB Mersin İl Koordinasyon Kurulu ve Mersin Nükleer Karşıtı Platform 2 Kasım 2017 
tarihinde EMO Mersin Şubesi önünde bir araya gelerek Akkuyu Nükleer Güç Santrali için alınan 

ÇED olumlu Raporuna karşı Danıştay’a açılan dava ile ilgili bilgilendirmede bulundu.

AKKUYU NÜKLEER SANTRALİ’NDE ÇALIŞMALAR 
YASA DIŞI BİR ŞEKİLDE SÜRÜYOR

Akkuyu Nükleer Santrali’nin kurulacağı bölgede ÇED 
sürecinin tamamlanmamasına rağmen inşaat çalışma-
larının hukuk dışı bir şekilde sürdürüldüğünü kayde-
den Mersin Nükleer Karşıtı Platformu Dönem Sözcüsü 
Av. Alpay Antmen, nükleer enerji üretimine karşı yürü-
tülen mücadelenin inatla büyütülmesi gerektiğini ifade 
etti. Av. Antmen, Akkuyu NGS sahasında, sahaların 
tümünde iş makinesi ile önceden çalışma yapıldığı ve 
halen bir kısmında çalışmaların devam ettiğini belirtti.

Akkuyu NGS’nin aldığı ÇED Olumlu Raporu’na karşı 
Danıştay’a açılan dava kapsamında 2016 yılında yapı-
lan keşfin ardından; yapılacak duruşmanın 22 Kasım 
2017 Çarşamba günü Ankara’da yapılacağını hatırla-
tan Mersin NKP Dönem Sözcüsü Av. Alpay Antmen, 
“Çevre Kanunu’nun 10. maddesindeki Çevresel Etki 
Değerlendirmesi Olumlu Kararı veya Çevresel Etki De-
ğerlendirmesi Gerekli Değildir Kararı alınmadıkça bu 
projelerle ilgili onay, izin, teşvik, yapı ve kullanım ruh-
satı verilemez; Proje için yatırıma başlanamaz ve ihale 
edilemez hükmü açıktır. ÇED süreci şu anda durdurul-
muş olup proje ile ilgili ÇED kararı mevcut değildir ve 
bu sebeple proje alanında hiçbir işlem yapılamaz, yapı-
lan her türlü iş ve işlem yasal mevzuata açıkça aykırı-
dır. ÇED süreci tamamlanmadan ve Çevre Kanunu 15. 
Maddesine göre kanun ve yönetmeliklere aykırı olarak 

yapılan faaliyetlerin derhal durdurulması, yapılanların 
derhal düzeltilmesi ve sahanın eski haline getirilmesi, 
inşaata başlayan ve faaliyette bulunanlar hakkında yine 
Çevre Kanunu’nun 20. Maddesi gereğince idari para 
cezası kesilmesi ve gerekli adli işlemlerin yapılması ge-
rekmektedir” diye konuştu.

Silifke ilçesinde yapılmaya başlayan, nükleer santralin 
Türkiye’ye, Mersin’e, ekonomiye, doğaya ve yaşam çev-
resine sayısız ve telafisi imkansız zararlar doğuracağını 
söyleyen Antmen, nükleer santrale karşı tüm Mersin’in 
birlik olarak mücadele etmesi gerektiğini söyleyerek 
“Bu Nükleer Santral Akdeniz’in ekosistemini boza-
cak; tarımını, turizmini, insan sağlığını, yaşamı tehdit 
edecek düzeyde etkileyecektir. Ayrıca bölgemiz nükle-
er atık deposuna dönüşecektir. Mersin’in yaşanılır bir 
kent olarak kalmaya devam etmesi için hep birlikte 
mücadeleye devam etmek zorundayız” diyerek sözleri-
ne son verdi.

Açıklamaya Mersin Tabip Odası, TMMOB Mersin İl 
Koordinasyon Kurulu Sekreteri, Elektrik Mühendisleri 
Odası Şube Başkanı, Makine Mühendisleri Odası Şube 
Başkanı Kimya Mühendisleri Odası Şube Temsilcisi, 
Tüm Bel Sen Şube Başkanı TEMA Vakfı, ADD ve Çağ-
daş Avukatlar Grubu temsilcileri katıldı.

Yeni Akit Gazetesi’nin 07 Tem-
muz 2015 tarihli sayısında Mücahit 
Gündoğdu, Ekrem Şahan, Ömer 
Akkaya imzasıyla “TMMOB 60 Yıl-
dır Denetlenmiyor” manşetiyle 
verilen habere(!) ilişkin açtığımız 
davada, Yeni Akit Gazetesi tazmi-
nat ödemeye mahkûm edildi.

TMMOB’ye bağlı odaları baskı 
altına alabilmek için 2014 yılın-
da “denetim” adı altındaki baş-
latılan saldırı sürecinde, yandaş 
medya tarafından TMMOB hak-
kında çok sayıda yalan haber 
yapılmıştı. Bu sürecin en üret-
ken(!) gazetelerinden biri olan 

Yeni Akit Gazetesi’nde 7 Tem-
muz 2015 tarihinde “TMMOB 60 
Yıldır Denetlenmiyor” başlığıyla 
sürmanşetten yayınlanan haber-
de, Birliğimizle ilgili asılsız ve 
saldırgan iddialar yer alıyordu.

Habere ilişkin gazeteye gön-
derdiğimiz tekzip metninin ya-
yınlanmaması üzerine gazete 
ve haberi yapanlar hakkında 
tazminat talebiyle açtığımız 
dava, 19 Aralık 2017 tarihinde 
sonuçlandı.

İki yıldır devam eden davanın 
karar duruşmasında mahkeme, 
haberin hukuka aykırı olduğuna 

hükmederek, Yeni Akit Gazetesi 
ve haber sahiplerinin tazminat 
ödemesine karar verdi.

Mahkemenin verdiği bu karar, 
Yeni Akit Gazetesi’nin yalan ve 
iftiraya dayalı habercilik anla-
yışını ortaya koyması açısından 
olduğu kadar, hükümet ve yan-
daş medyanın dillendirdiği “TM-
MOB’nin denetlenmediği” pro-
pagandasının asılsız olduğunu 
göstermesi açısından da önemli.

Birliğimize, değerlerimize ve 
mesleğimize yönelik saldırılara 
karşı her zeminde mücadele et-
meye devam edeceğiz.

YENİ AKİT GAZETESİ TAZMİNAT ÖDEMEYE MAHKUM EDİLDİ!

Bilindiği gibi Kirazlı altın madeni Çanakkale’mize içme 
suyu sağlayan Atikhisar baraj havzası için çok önemli bir 
risk taşımaktadır. Kirazlı altın madeninin Çanakkale’mi-
zin suyunu ve toprağını kirletme olasılığı çok büyüktür. 
Madende 26 bin ton siyanür kullanılacak, açığa çıkacak 
40 bin ton ağır metal çevre açısından felaket demektir. 
Çanakkale Çevre Platformu bileşenlerinden aldığımız bil-
giye göre Kirazlı altın madeni ruhsat alanında ağaç kesimle-
rine başlanmıştır. Henüz gayrisıhhi işletme ruhsatı almamış 
olan altın maden alanında eğer ağaç kesimine izin verilmiş-
se bu hukuksuzdur. Ağaç kesimine izin verenler maden 
şirketinin gayrisıhhi işletme ruhsatı alacağını nereden bili-
yorlar? Söz konusu şirkete karşı açılan, Kirazlı maden alanı 
ile ilgili ÇED iptal davası halen sürmektedir. Ağaç kesimine 
izin verenler davanın sonucunu biliyorlar da mı gayrisıhhi 
işletme ruhsatı almamış altın madeni şirketine izin veriyor-
lar? Kirazlı altın madeni ruhsat alanında geri dönüşü olma-
yacak bir şekilde, henüz gayrisıhhi işletme ruhsatı olma-
dan ormanın tahribine izin verenlerin Çanakkale halkı ile 
birlikte takipçisi olacağız. Çanakkale’nin suyunun içilemez 
duruma getirilmesine izin vermeyeceğiz.

TMMOB Çanakkale İl Koordinasyon Kurulu olarak bu 
gün basın ve kamuoyu ile paylaşmak istediğimiz diğer bir 
konu 2 Aralık Cumartesi günü saat 14:00’da Prof. Dr. Tür-
kan Saylan Sosyal Tesislerinde düzenlenecek olan paneli-
mizdir. Panelde, çağımızın en önemli konularından birisi 
olan “enerji üretimini” Çanakkale halkı ile konuşacağız. 
Bilindiği gibi Çanakkale’de 3'ü aktif, 2'si inşa halinde ol-
mak üzere toplam 5 termik santral yanı sıra 11 yeni ter-
mik santralinin yapılması planlanıyor. Termik santralleri-
nin baca gazlarından oluşacak asit yağmurları sonucunda 
meralar, tarım alanları ve ormanlar ciddi şekilde olumsuz 
olarak etkilenecektir. Tüm bunların yanı sıra santrallerin 
tamamı kurulursa yılda 45 milyon ton kömür yanacak ve 
bu kömürlerden 25 milyon ton kadar kül oluşacaktır. Bu 

küllerden çevreye, radon gazı gibi zararlı gazlar yayılacak-
tır. Aynı zamanda küllerden yağışla birlikte ağır metaller 
etrafa yayılacak, yer altı ve yer üstü suları kirlenecektir. 
Bu gazlar ve ağır metaller bilindiği gibi kanserojendir. Bu 
santraller tüm ekosistemin bozulmasına neden olacaktır.

Evet, enerjiye ihtiyacımız var. Ama biz biliyoruz ki enerji 
üretimi çevreyi kirletmeden ve zarar vermeden de müm-
kündür. İşte organize ettiğimiz bu panelde söz konusu 
enerji üretiminin nasıl mümkün olabileceğini konuşaca-
ğız ve tartışacağız. Panelde konuşmacı olarak, Türkiye’de 
yenilenebilir enerji üretimi dendiğinde ilk akla gelecek 
isim olan, Marmara Üniversitesi Makine Mühendisliği 
Enerji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Tanay Sıdkı UYAR 
yanı sıra Yüzüncü Yıl Üniversitesi Araştırma Görevlisi 
Seçkin BAKKIRCI ve Elektrik Mühendisleri Odası Ça-
nakkale İl Temsilcisi Erkan GÜÇYETMEZ yenilenebilir 
enerji konusunda bizlerle görüşlerini paylaşacaklardır. 
Prof. Dr. Tanay Sıdkı UYAR aynı zamanda Dünya Biyo-
enerji Birliği Başkan Yardımcısı, Dünya Rüzgâr Enerjisi 
Birliği Başkan Yardımcısı ve Avrupa Yenilenebilir Enerji 
Birliği üyesidir.

TMMOB ÇANAKKALE İL KOORDİNASYON KURULU

TMMOB İzmir İl Koordinasyon 
Kurulu ve Konak Kent Konseyi ta-
rafından 30 Ekim 2017 tarihinde 
Körfez Geçiş Projesi’ne ilişkin 
bir bilgilendirme toplantısı ger-
çekleştirildi.

Konak Belediyesi Türkan Saylan 
Kültür Merkezi’nde gerçekleşti-
rilen toplantıda TMMOB İzmir İl 
Koordinasyon Kurulu Sekreteri 
Melih Yalçın ve Şehir Plancıları 
Odası İzmir Şubesi Yönetim Kuru-

lu Başkanı Özlem Şenyol Kocaer 
kamuoyunu bilgilendirmek üzere 
birer konuşma yaptılar. Toplan-
tıda, dinleyiciler de söz alarak 
proje hakkındaki görüş ve öneri-
lerini dile getirdiler.

İZMİR KÖRFEZ GEÇİŞİ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI YAPILDI
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İKK ETKİNLİKLERİ İKK ETKİNLİKLERİ

TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu, Bakırköy Spor Vakfı Sosyal Tesislerinde gerçekleştirilen 
yıkım çalışması sırasında, Bakırköy Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü taşeron işçisi Mustafa 
Yılmaz’ın başına U profil düşmesi sonucu hayatını kaybetmesi ve taşeron işçilik üzerine 13 Aralık 

2017 tarihinde bir basın açıklaması yaptı.

İSTANBUL İKK: TAŞERONLAŞMA ÖLÜM DEMEKTİR!

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Diyarbakır İl Koordinasyon Kurulu, Diyarbakır’ın Sur 
ilçesinde 28 Aralık 2015’te ilan edilen sokağa çıkma yasağı ve ardından başlatılan yıkıma ilişkin 

hazırladığı özet raporu, 2 Aralık 2017 tarihinde Makina Mühendisleri Odası Şubesi’nde basın 
toplantısı düzenleyerek kamuoyu ile paylaştı.

TMMOB DİYARBAKIR İKK’DAN SUR RAPORU: 
‘OPERASYONLAR BİTTİ’ DENİLDİKTEN SONRA İLÇE 

YOK EDİLDİ

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Diyarbakır 
İl Koordinasyon Kurulu, Diyarbakır’ın Sur ilçesinde 
28 Aralık 2015’te ilan edilen sokağa çıkma yasağı ve 
ardından başlatılan yıkıma ilişkin hazırladığı özet ra-
poru, 2 Aralık 2017 tarihinde Makina Mühendisleri 
Odası Şubesi’nde basın toplantısı düzenleyerek kamu-
oyu ile paylaştı.

UYDU GÖRÜNTÜLERİ VERİLMEDİ

Diyarbakır İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Mehmet 
Orak, raporu büyük zorluklar ile hazırladıklarını belir-
terek, şirketlerin kendilerine Sur’un uydu görüntülerini 
vermediğini vurguladı.

Mimarlar Odası Diyarbakır Şube Yöneticisi Herdem 
Doğrul da 2 yılda yaşanan hakikatleri belgelemenin 
önemli olduğunu ifade ederek, alandan doğrudan bir 
tespit çalışmasının sınırlı olduğunu söyledi.

Şehir Plancıları Odası Diyarbakır Şube Eşbaşkanı Fatih 
Tekin tarafından okunan raporda ise ilçenin çatışma-
lardan sonra ‘yok edildiği’ kaydedildi.

RAPORDAN ÖNE ÇIKANLAR

Çatışmalı sürecin başlangıcında ikinci kez 13 Ekim 
2015’te Sur’da ilan edilen yasağın ardından mahallelerde 
TMMOB tarafından yürütülen çalışmada 706 işyeri ve 
konutun hasar gördüğünün tespit edildiği raporda, 693 

yapının basit onarımlarla hasarının giderilebileceği, 13 
yapının ise detaylı incelenmesi gerektiği kaydedildi.

Raporda Kurşunlu Camii, Hacı Hamit Camii, Paşa Ha-
mamı, Mehmet Uzun Evi, Ermeni Katolik Kilisesi, Dört 
Ayaklı Minare gibi kimi tescilli yapıların “ağır hasarlı” 
olduğu belirtildi.

Yapılan bütün açıklamalara, itirazlara ve açılan dava-
lara rağmen alana girilemediği ve tahribatlarda artışın 
önüne geçilemediği de aktarıldı. Yine raporda yıkılan 
mahallelerde karakolların yapıldığı belirtildi. Bu sayı-
nın şu anda 6 olduğu bilgisi verildi.

Raporda, TMMOB’un son yaptığı tespitlere göre yeni 
açılacak yollar ve Emniyet Hizmet Alanları olarak ayrı-
lan alanlar içerisinde 17 adet tescilli yapı ve 42 adet ko-
runmaya değer geleneksel yapı olmak üzere toplamda 
976 adet yapının plan kararı ile yıkımının öngörüldüğü 
de bildirildi.

‘OPERASYONLAR BİTTİ’ DENİLDİKTEN SONRA 6 
MAHALLE YOK EDİLDİ

Raporda, 9 Mart 2016’da “Operasyonlar bitti” açıkla-
masının ardından 10 Mayıs 2016 tarihli uydu görün-
tüsü üzerinden yapılan tespitlere göre Hasırlı Mahalle-
si’nde 347, Fatihpaşa Mahallesi’nde 232, Cemal Yılmaz 
Mahallesi’nde 126, Savaş Mahallesi’nde 83 ve Dabanoğ-
lu Mahallesi’nde 44 yapı olmak üzere, toplam da 832 
yapının yıkıldığı, 257 yapının ise hasarlı olduğu tespit 
edildi.

Raporda, TMMOB’un 11 Temmuz 2017 tarihinde uydu 
görüntüleri üzerinde elde ettiği tespitlere göre de Sur 
içinde toplam 148 hektar alan, yasaklı 6 mahallede ise 
toplam 75.3 hektar yıkıldı. Yasaklı 6 mahallenin yüzde 
61’i yıkılırken, yıkılan yapı sayısı ise yüzde 72 oldu.

10 Temmuz tarihinde kaydedilen görüntülerde ise Ce-
vatpaşa Mahallesi yüzde 36, Dabanoğlu Mahallesi yüz-
de 39, Savaş Mahallesi yüzde 40, Cemal Yılmaz Mahal-
lesi yüzde 68, Fatihpaşa Mahallesi yüzde 92 ve Hasırlı 
Mahallesi’nde yüzde 97’si yıkıldı.

Bakırköy Spor Vakfı Sosyal Tesislerinde gerçekleştiri-
len yıkım çalışması sırasında, alanda toz kalkmaması 
için sulama yapan Bakırköy Belediyesi Park ve Bahçeler 
Müdürlüğü taşeron işçisi Mustafa Yılmaz başına U pro-
fil düşmesi sonucu 11.12.2017 Pazartesi saat 09:30 ‘da 
yaşamını yitirmiştir.

Mustafa Yılmaz’ın hayatına mâl olan iş cinayetinin se-
bepleri, 2017 yılının ilk 11 ayında yaşamış olduğumuz 
1851 iş cinayetinin gerçekleşme sebepleri ile aynıdır.

Yaşanan iş cinayetinde hayatını kaybeden Mustafa Yıl-
maz’ın Bakırköy Belediyesi Park ve Bahçeler Müdür-
lüğü çalışanı olarak, yıkım alanında önlem alınmadan 
sulama faaliyeti yapması için talimatı kimin verdiği, ya-
pılan çalışmanın işçi sağlığı ve iş güvenliği prosedürle-
rinin kim tarafından uygulandığı ve gerçekleşen yıkım 
işleminden Bakırköy Belediyesi’nde kimin sorumlulu-
ğunda olduğu soruları cevaplanmalıdır.

• Taşeron yasası AKP iktidarı tarafından seçim yatırımı 
olarak görülmektedir. İvedilikle sendikalar ve meslek 
örgütlerinin görüşleri alınarak taşeron işçiliğe son ve-
recek yasa çalışması yapılıp uygulamaya geçilmelidir,

• Taşeron işçilik söylemine seçim süreçlerinde ve basın 
açıklamalarında yer veren partiler taşeronlaşmanın yo-
ğun olarak yaşandığı belediyelerdeki taşeron işçilerin 
kadroya geçirilmesi için il yönetimlerinde ve ilçe bele-
diyelerince gerekli çalışmaların yapılmasını sağlamalıdır,

• İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği çalışmalarının külfet ola-
rak gören kamu kurumları, belediyeler ve özel sektörün 
ivedilikle denetim altına alınması gerekmektedir. Mes-
lek odalarının ve sendikaların çalışma yaşamına dair 
denetim ve yönetim faaliyetlerinin içinde bulunmaları 
sağlanmalıdır,

• BM İnsan Hakları Evrensel Beyannamesinin 23. mad-
desinde belirtilen "Herkesin, kendi özgür seçimiyle be-
lirlediği bir iş yerinde, adil ve elverişli çalışma koşulla-
rında çalışma hakkı vardır" yaklaşımına uygun olarak, 
iş kazaları ve meslek hastalıklarının önüne geçilebilme-
si için iş yerlerinde "önce insan, önce sağlık, önce işçi 
güvenliği" anlayışı yerleştirilmeli, üretim süreçlerinde 
işçi sağlığı ve iş güvenliği önlem ve uygulamalarına 
öncelik verilmelidir. Yapılacak tüm düzenlemelerde iş 
yerlerinde işçi sağlığı ve iş güvenliğinin sağlanmasında 
asıl sorumluluğun işverende olduğu gerçeğinden uzak-
laşılmamalıdır. 

Yaşanan diğer iş cinayetlerinde söylediğimiz gibi 
Mustafa Yılmaz’ın ölümü ne kader ne de fıtrattır. İş 
cinayetlerinin temelinde yetkililerin kâr hırsı vardır. 
Mustafa Yılmaz’ın ailesi ve yakınlarına başsağlığı di-
ler, iş cinayetinin sorumlularının yargılanması için 
gerekli çalışmaları yapacağımızı kamuoyuna saygıy-
la duyururuz.

TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu

FEANI (Avrupa Ulusal Mühen-
dislik Birlikleri Federasyonu) ile 
TMMOB ortak toplantısı 14-15 
Aralık 2017 tarihinde Ankara’da 
gerçekleştirildi. TMMOB’de ger-
çekleştirilen toplantıda, FEANI 
üyeliği kapsamında oluşturulması 
gereken Türkiye organizasyonu 
konusunda çalışmalar yapıldı.

Toplantıya FEANI Avrupa İzle-
me Komitesi eski üyesi Karel De 
Wever ve Rita Heissner ile TM-

MOB FEANI Temsilcisi Prof. Dr. 
Müfit Gülgeç, TMMOB Yürütme 
Kurulu Üyesi Kemal Zeki Taydaş, 
Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Ümit 
Özcan, Genel Sekreter Dersim 
Gül, Genel Sekreter Yardımcısı 
Gülsüm Sönmez, Teknik Görevli-
ler Özgür Cemile Göktaş Küçük, 
Bülent Akça, Eren Şahiner, Sezgin 
Çalışkan, Teknik Danışman İdil 
Soyseçkin ve Basın Yayın Görev-
lisi Ekin Özbek katıldı.

Toplantıda, FEANI Avrupa Mü-
hendislik Eğitimi Veritabanı (FE-
ANI European Engineering Edu-
cation Database) sistemine giriş, 
Ulusal İzleme Komitesi (National 
Monitoring Committee) ve diğer 
FEANİ hizmetleri için gereken 
yapıların oluşumu, işleyişi gibi 
konularda bilgi alış verişinde 
bulunuldu. Avrupa Mühendisliği 
konusunda yapılacak çalışmalara 
ilişkin yol haritası çıkarıldı.

TMMOB FEANI ORTAK TOPLANTISI YAPILDI
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İKK ETKİNLİKLERİ İKK ETKİNLİKLERİ

TMMOB Gaziantep İl Koordinasyon Kurulu, Kilis Yolu ve Çevresinde yapılan Ekolojik Tabanlı 
Kent Planı, nitelikli bir imar uygulaması olarak başlamışken gelinen noktada bir rant projesine 

dönüştüğüne dikkat çekerek 13 Aralık 2017 tarihinde Mimarlar Odası Gaziantep Şubesi’nde 
konuya ilişkin bir basın toplantısı düzenledi.

TMMOB GAZİANTEP İKK’DAN
KİLİS YOLU VE ÇEVRESİ EKOLOJİK TABANLI

İMAR PLANINA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Türk Mühendis Mimar Odaları Birliği; mesleki, 
ekonomik, sosyal ve kültürel alanlarda ülkemizdeki 
mühendisleri, mimarları ve şehir plancılarını temsil 
etmek, onların hak ve çıkarlarını halkımızın çıkar-
ları temelinde korumak ve geliştirmek, mesleki biri-
kimlerini toplum yararına kullanmalarının zeminini 
yaratmak; kamunun ve ülkenin çıkarlarının gözetil-
mesinde; yurdun doğal kaynaklarının, çevre ve tarihi 
değerlerin ve kültürel mirasın korunmasında, tarım-
sal üretimin artırılmasında, ülkenin sanatsal ve tek-
nik kalkınmasında gerekli gördüğü tüm girişim ve 
etkinliklerde bulunan toplumsal temelli mesleki ku-
ruluşlar birliğidir.

Kentlerin yaşamsal niteliklerini ve geleceklerini doğ-
rudan etkileyen imar planları da TMMOB’nin ve TM-
MOB’ye bağlı meslek Odaları’nın yakından takip etti-
ği ve kamu faydası doğrultusunda değerlendirdiği son 
derece önemli konulardan bir tanesidir.

Gaziantep de Türkiye genelinde olduğu gibi sıklıkla 
imar planlarının revize edildiği bir kenttir. Ancak gö-
rülmektedir ki, bu revizyonlar çoğunlukla ilgili mev-
zuatın getirdiği hükümlerle, şehircilik esaslarıyla ve 
kamu yararı ilkeleriyle çelişmektedir.

Kilis Yolu ve Çevresi Ekolojik Tabanlı İmar Planı da 
TMMOB Gaziantep İl Koordinasyon Kurulu tarafın-
dan son derece önemli görülen ve dikkatle takip edi-
len bir konudur. Kuzey Şehir Projesi’nden 2.5 kat daha 
büyük olan, ve 20 milyon metrekareden daha fazla 

alanı içeren Kilis Yolu Planı, ayrıca çok önemli mik-
tarda verimli tarım toprağını barındırmaktadır. 2012 
yılında hazırlanıp, 2013’de kamuoyuna lanse edildiği 
haliyle “Ekolojik Tabanlı Kent Planı”, Kilis Yolu ve 
çevresinde verimli tarım alanlarında çoğunlukla dü-
şük ve orta yoğunluklu yapılaşmayı öngören; çağdaş 
ekolojik tasarım kriterlerini göz önünde bulunduran, 
bu yönüyle de planlama alanında yer alan verimli ta-
rım alanlarını yapılaşma baskısı altında tutmayan bir 
hüviyete sahipti.

Ancak zaman içerisinde yapılan plan tadilatlarıyla 
ekolojik temeller adım adım zayıflatılmıştır. Büyük 
bölümüne dava açılan ve yargı tarafından iptal edilen 
imar revizyonlarının ardından Gaziantep Büyükşe-
hir Belediye Meclisi’nin 18.12.2015 tarih ve 772 sayılı 
kararı ile onaylanan revizyon ise öncekilerden farklı 
olarak alanın tamamında büyük bir yoğunluk ve yük-
seklik artışı getirmiştir. Dayanağını bu revizyondan 
alan Şahinbey Belediye Meclisi de 06.09.2016 tarih ve 
134 sayılı kararla revizyon uygulama imar planını yü-
rürlüğe koymuştur.

Bu büyük çaplı revizyonlar neticesinde planın odak 
noktasında yer alan ve Kilis Yolu boyunca devam eden 
bağ-bahçe nizamındaki aksı çevreleyen düşük yoğun-
luklu konut alanlarında %25 ile %300 arasında deği-
şen oranlarda yoğunluk artışlarına gidilmiştir. Daha 
önce 3 katlı yapılarla çevrelenen ve bağ evi niteliğinin 
korunması hedeflenen bu alanlar 5 ve 8 katlı yapılarla 
adeta kuşatılmış, ve orta vadede bu niteliği sürdürme-
leri imkansız hale getirilmiştir.

Bu revizyonlara TMMOB Gaziantep İl Koordinasyon 
Kurulu ve Mimarlar Odası Gaziantep Şubesi tarafın-
dan Şubat ayı içerisinde dava açılmıştır. Dava gerekçe-
lerimiz temel olarak imar revizyonu için zorunlu ko-
şulların oluşmadığı, tarımsal niteliğin zedeleneceği, 
Gaziantep İl Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlü-
ğü’nden izin alınmadığı, yoğunluk artışının ardından 
gerekli teknik ve sosyal donatı alanlarının ayrılmadığı 
yönündeki tespitlerimizdi.

Tek dosyada birleştirilen davada, Temmuz ayında ta-
mamlanan bilirkişi raporu dava gerekçelerimizi onay-
lar şekilde yapılan revizyonun planlama ve şehircilik 
ilkelerine ve mevzuata aykırı olarak gerçekleştirildiği-
ni ifade etmekteydi.

Gaziantep 1. İdare Mahkemesi’nde 2017/306 esas nu-
marasıyla yürütülen davada mahkeme heyeti itirazla-
rımızı, bilirkişi raporu doğrultusunda değerlendirerek 
oybirliğiyle yürütmeyi durdurma kararı almıştır.

Kararın gerekçeleri de son derece önemli noktalara 
vurgu yapmaktadır. Revizyon imar planı sonrasında:

Kişi başına 5,80 m2 “eğitim tesisi alanı” ayrılması gere-
kirken 2,90 m2 ayrıldığı,

Kişi başına 0,75 m2 "ibadet tesisi alanı" ayrılması gere-
kirken 0,52 m2 ayrıldığı,

Kişi başına 1,50 m2 " sağlık tesisi alanı " ayrılması ge-
rekirken 0,44 m2 ayrıldığı,

Kişi başına 1,00 m2 " sosyal tesis alanı" ayrılması gere-
kirken 0,67 m2 ayrıldığı belirtilmiştir.

Netice itibariyle yapılan işlemin şehircilik ilkelerine, 
planlama tekniklerine, imar mevzuatı hükümlerine 
ve hukuka uygun olmadığı sonucuna varılmıştır ve 

dava konusu imar planı değişikliğine bağlı olarak ger-
çekleştirilecek uygulama işlemleri göz önünde bulun-
durulduğunda işlemin uygulanmasının telafisi güç ve 
imkansız zararlara sebebiyet verebileceğinden yürüt-
menin durdurulmasına karar verilmiştir.

Kentin geleceği için duyduğumuz kaygının yargı tara-
fından kabul görmesinden ve kesinlikle kamu yararı 
taşımayan bu işlemin durdurulmasından memnu-
niyet duymaktayız. Kilis Yolu çevresinde yapılan bu 
işlemin durdurulması sembolik açıdan da çok önemli-
dir. Kent merkezinde kalan son tarım alanlarından bir 
tanesinin korunması hayati derecede büyük bir önem 
taşımaktadır.

Değirmiçem’de, Sarıgüllük’te, Organize Sanayi’de ya-
pılan yanlışlarla gelecek kuşaklara aktarabileceğimiz 
verimli topraklarımızı kalıcı olarak yitirmişken, bu ha-
talardan ders çıkarmalı ve Kilis Yolu çevresi başta olmak 
üzere Gaziantep’in tarımsal ve çevresel zenginliğini ko-
rumak en önemli görevlerimizden bir tanesi olmalıdır.

TMMOB Kamu faydasını gözeterek halkın yanında 
olmaya, bilimi ve tekniği halkın faydasına sunmaya, 
toplumun tüm kesimleriyle dayanışma içerisinde ol-
maya dün olduğu gibi bugün de devam edecektir.

TMMOB Gaziantep İl Koordinasyon Kurulu

Ali İsmail Korkmaz Vakfı’na des-
tek amaçlı başlatmış olduğu kam-
panya sonrası TURKCELL tarafın-
dan işten çıkarılan FMO İstanbul 
Şube Başkanı Alper MERTOĞLU 
tarafından açılan davanın ilk du-
ruşmasında işe iade kararı verildi. 

Kartal Anadolu Adliyesi önün-
de duruşma öncesi yapılan basın 
açıklamasında söz alan MERTOĞLU 
“Burada sadece benim davam için 
değil Ali İsmail’in güzel hatırasına 
ve düşlerine sahip çıktığımız için 
buradayız, bende aynı duyguyla 
Temmuz ayında ALİKEV yararına 
bir kampanya düzenledim. Ensarcı 
TURKCELL yönetimi bu kampan-
yayı ve Ali İsmail KORKMAZ ismini 
içine sindiremediği için beni işten 
attı. Bu dava haksız işten çıkar-
ma davası olsa da aslına bununla 
beraber ülkedeki bazı çelişkileri 

ortaya koyma açısından anlamlı. 
Yaşadığımız çeliki Ensar ‘ın temsil 
ettiği karanlık ile Ali İsmail’in ay-
dınlığı arasındaki çelişkidir. Tekrar 
gururla söylüyorum tercihimizi Ali 
İsmail KORKMAZ’ın aydınlığından 
yana yapacağız” dedi. 

Alper MERTOĞLU’nun ardından 
TMMOB İstanbul İl Koordinasyon 
Kurulu Sekreteri Cevahir Efe AK-
ÇELİK söz alarak ““Kurumsal” kim-

liklerinin arkalarına saklanarak, 
Türkiye’de yaşanan hukuksuz uy-
gulamaları kendilerine örnek alan-
lar, iktidar baskısından çekinerek 
bu kararları verenler bu hukuksuz-
luğa derhal son vermelidirler. TM-
MOB bir kez daha hatırlatıyoruz, 
tarikat ve cemaatler aracılığıyla 
tüm topluma yayılmaya çalışılan 
bu yozlaşmaya karşı mücadele 
edeceğiz. İktidara yaranmak için 
iş hukukunu ve evrensel değerleri 
ayaklar altına alan sermayedarla-
ra karşı sessiz kalmayacağız. Bu 
sürecin takipçisi olacak ve hukuki 
mücadelemizi sonuna kadar sür-
düreceğiz” dedi.

Son olarak Beyaz Yaka Platformu 
tarafından bir açıklama yapılarak 
duruşmaya geçildi. 8. İş Mahkeme-
sinde görülen duruşma sonrası işe 
iade kararı verildi.

ALİKEV’E DESTEK VERDİĞİ İÇİN İŞTEN ATILAN ALPER MERTOĞLU 
“İŞE İADE DAVASI”NI KAZANDI!
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İKK ETKİNLİKLERİİKK ETKİNLİKLERİ

TMMOB Eskişehir İl Koordinasyon Kurulu, Eskişehir-Alpu`da kömür rezerv alanı ve enerji 
üretim alanı işletme hakkı özelleştirilerek kurulmak istenen termik santrala karşı 22 Aralık 2017 

tarihinde bir basın toplantısı düzenledi. 

ESKİŞEHİR İKK:
ESKİŞEHİR ALPU’DA KÖMÜR SANTRALI’NA HAYIR!

TMMOB Ankara İl Koordinasyon Kurulu’nun düzenlediği “Şehir Hastaneleri Sempozyumu” 16 
Aralık 2017 tarihinde İnşaat Mühendisleri Odası Teoman Öztürk Salonu`nda gerçekleştirildi.

ANKARA İKK TARAFINDAN ŞEHİR HASTANELERİ 
SEMPOZYUMU GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Sempozyum “Sağlıkta Dönüşüm ve Sağlık Politikaları”, 
“Şehir Hastanelerinin Ekonomi Politiği” ve “Kentsel Plan-
lama ve Mühendislik” başlıklı üç ayrı oturumdan oluştu.

Şehir hastaneleri projesi ile kamu arazilerinin hastane 
yapımı için özel şirketlere devredilmesi, devletin inşaa-
tı üstlenen işletmeci şirkete 25 yıl kira ödemesi, bu süre 
boyunca vergi muafiyeti sağlaması ve hastane için hasta 
garantisi vermesi eleştirildi.

Sempozyumun açılış konuşmasını yapan TMMOB Yö-
netim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, “Sermaye için 
hiçbir riski olmayan bir ticaret ve para kazanma yön-
temi yaratıldı. Sağlığın piyasalaşma süreci Sosyal Si-
gortalar ve Genel Sağlık Sigortası Yasası ile ivmelendi. 
Bu süreç şehir hastaneleri ile yeni bir boyut kazanıyor. 
Şehir hastanelerinin tek problemi finansman modeli 
değildir. Şehir planlamasından acil durum yönetimine, 
trafik sorunundan altyapı hizmetlerine ve en önemlisi 
sağlık hizmetlerine ulaşım meselesine kadar pek çok 
alanda büyük sorunlar yaratacaktır” diye konuştu.

TMMOB Ankara İKK Sekreteri Özgür Topçu ise, 
“Ankara’da Bilkent ve Etlik’te yapılmakta olan şehir 
hastanelerinin hizmete girmesiyle birlikte on yıllar-

dır hizmet vermekte olan 13 kamu hastanesi kapatı-
lacak. Şehir hastanelerine halkın erişim probleminin 
nasıl çözüleceği, ortaya çıkacak ulaşım yükünün kent 
trafiğine etkisinin nasıl çözümleneceği ve şehir has-
tanelerinin halkımıza fatura edilecek olan ekonomik 
maliyetinin ne olacağı soruları AKP tarafından cevap-
lanmamaktadır” dedi.

TMMOB eski Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet So-
ğancı başkanlığında gerçekleşen ilk oturumda TTB 
eski Merkez Konseyi Başkanları Eriş Bilaloğlu ve Ba-
yazıt İlhan söz aldı. 1980 sonrasında bilinçli olarak 
kamusal sağlık hizmetinin çökertildiğine dikkat çeken 
Eriş Bilaloğlu, “30 yıla yayılan bir çöküş sonrası vatan-
daş her türlü sistem değişikliğinin iyi olacağı noktasına 
getirildi” dedi. 2013 sonrası Sağlıkta Dönüşüm atağının 
başladığını ve sağlık alanının tamamen piyasalaştığına 
vurgu yapan Bilaloğlu, bu sistemin sürdürülemez oldu-
ğunu kaydetti.

Bayazıt İlhan da, hazine garantisi ile kamuoyunu ciddi 
zarara uğratan şehir hastanelerinde bütün riskin Türki-
ye’de yaşayan yurttaşların sırtına yüklendiğini aktardı. 
İlhan, tıbbi destek hizmetinden güvenlik hizmetine, ye-
mekten güvenliğe kadar birçok hizmetin şirkete dev-
redildiği şehir hastanelerinin açılmasıyla Ankara’da 
13 kamu hastanesinin kapanacağına değinen İlhan, 
“Ankara’daki sağlık kampüslerinin yapımı tamamla-
nınca 4 bin 807 sözleşmeli işçinin işsiz kalması bek-
leniyor. Mersin Şehir Hastanesi’nde hastalar elektrikli 
araç ile ulaşım sağlıyor. Duvarlarda kaybolduğunuzda 
arayabileceğiniz numaralar kayıtlı, kaybolduğunuzda 
arıyorsunuz sizi gitmek istediğiniz polikliniğe götürü-
yorlar. Adana’da şehir hastanesi için beş yıl önce ya-
pılan modern bir hastaneye kapandı. Yerine yapılan 
Adana Şehir Hastanesi’nin içerisinde açılan mağaza-
lar hastaneden çok bir AVM’de olduğunuz hissi uyan-
dırıyor.” şeklinde konuştu.

TMMOB’ye bağlı Çevre Mühen-
disleri Odası YK Başkanı Baran 
Bozoğlu, Mimarlar Odası Ankara 
Şube YK Başkanı Tezcan Karakuş 
Candan, Peyzaj Mimarları Odası 
YK Başkanı Ayşegül İbici Oruçkap-

tan, Şehir Plancıları Odası Anka-
ra Şube YK Başkanı Emre Sevim 
ve Ziraat Mühendisleri Odası YK 
Başkanı Özden Güngör’ün Atatürk 
Orman Çiftliği’nde (AOÇ) yapılan 
Ankapark projesine yönelttikleri 

eleştiriler sonrası Gökçek tarafın-
dan açılan ‘suç uydurma ve iftira’ 
davasından, Ankara Adliyesi 5’inci 
Asliye Mahkemesi’nde 8 Kasım 
2017’de görülen duruşmasında be-
raat kararı çıktı.

GÖKÇEK’İN AÇTIĞI DAVADA BERAAT KARARI VERİLDİ

TMMOB Enerji Komisyonu ve EMO Enerji Daimi Ko-
misyonu Başkanı Nedim Bülent Damar, EMO Eskişe-
hir Şube Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Tuna, Başkan 
Yardımcısı Ender Kelleci ve Yönetim Kurulu Yedek 
Üyesi Oğuz Soylu`nun da katıldığı basın toplantısında 
TMMOB Eskişehir İKK Sekreteri Neşet Aykanat tara-
fından açıklama okundu.

Açıklamada, Eskişehir`in verimli topraklarının ve 
lüle taşı yataklarının yer aldığı Alpu Ovası`na kurul-
ması planlanan termik santralın, Türkiye`deki mevcut 
santralların yüzde 40 kapasite ile çalışarak tüketimi 
karşıladığı, elektrikte arz fazlası sorununun oluştu-
ğu bir dönemde; hem gereksiz, hem pahalı, hem de 
çevreyi kirletecek yanlış yatırım kararlarından biri 
olduğu kaydedildi. Üstelik bu yatırımın Eskişehir Al-
pu-Tepebaşı ilçeleri sınırları içerisinde bulunan kö-
mür rezerv alanı ve enerji üretim alanı işletme hak-
kının, değer tespiti bile yapılmaksızın devredilmesine 
dayandığına dikkat çekildi.

Özelleştirme İdaresi`nin ilanına göre 26 Ocak 2018`de 
toplanacak tekliflerin ardından elektrik satış fiyatı üze-
rinden ihale yapılacağı belirtilen açıklamada, "Buraya 
kurulacak kömür santralına ihalede belirlenecek fiyat 
üzerinden EÜAŞ tarafından alım garantisi verilecek 
olması Türkiye`nin üretilmeyen elektriğe ve doğalgaza 
para ödemek zorunda kaldığı alım garantisi bataklığına 
yeniden çekilmesi anlamına gelmektedir" denildi.

Elektriğin depolanmasının henüz teknik olarak müm-
kün olmadığı, bu nedenle üretildiği anda tüketilmesi 
gerektiği anımsatılan açıklamada, bu durumda önce-
likle Alpu`da yapılacak yeni bir santrala Türkiye`nin 
ihtiyacı olup olmadığının sorgulanması gerektiği vur-
gulandı. Halen elektrikte kurulu gücü 83 bin 229 mega-
vat (MW) olan Türkiye`nin 2017 yılı en yüksek elektrik 
ihtiyacının 47 bin 660 MW olarak gerçekleştiği, yani 
kurulu gücün gereksinimden 35 bin 569 MW daha faz-
la olduğu belirtilerek, şu bilgiler verildi:

"Yüzde 75 oranında yedek güç zaten mevcuttur. TEİ-
AŞ`ın 2017-2026 Yılları Türkiye Puant Tahmini`ne 
göre en yüksek artış senaryosunda dahi bugünkü mev-
cut kurulu güç 2026 yılı ihtiyacından yüzde 24.5 daha 
fazladır. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Berat Albay-

rak ve eski Bakan Taner Yıldız da birçok defa elektrikte 
arz fazlası olduğunu dile getirmişlerdir."

Elektrik ihtiyacının yalnızca üretim kapasitesi ile değil 
aynı zamanda tüketim ihtiyacının karşılanması ile de 
tarif edildiği belirtilen açıklamada, şöyle denildi:

 "Türkiye`nin 2016 yılı elektrik tüketimi 278 milyar ki-
lovat saat (kWs); Kasım sonu itibarıyla 2017 yılı tüke-
timi de 264,5 milyar kWs olmuştur. Yılsonunda bu ra-
kamın 290-292 milyar kWs`e çıkması beklense de, bu 
rakam Türkiye`deki mevcut kurulu santralların yüzde 
40 kapasite ile çalıştırıldığını göstermektedir. TEİ-
AŞ`ın 2017-2026 brüt elektrik tüketim tahminlerine 
göremevcut kurulu güç yüzde 47.6 kapasiteyle çalıştı-
rılırsa 2026 yılı için düşük senaryoda tüketilecek ener-
jiyi; yüzde 51.7 kapasiteyle baz senaryoda tüketilecek 
enerjiyi; yüzde 56.2 kapasiteyle çalıştırılırsa da yüksek 
senaryoda tüketilecek enerjiyi karşılayabilecek düzey-
dedir. Üstelik EPDK`dan lisans almış ve şu anda inşaatı 
süren toplam 26 bin 500 MW`lık güce sahip santral-
lar bu kapasiteye dahil edilmemiştir. Görüldüğü üzere 
Türkiye`nin ne bugün, ne de yakın gelecekte Alpu`da 
yeni bir santral kurulmasına ihtiyacı yoktur."

Elektrik üretimi için ihtiyaç olmayan bir tesisin "elekt-
riğin yerlileştirilmesi" gerekçesi ile yapılmak istenmesi-
nin de mümkün olmadığı belirtilen açıklamada, "Çün-
kü çok genç olan mevcut tesislerin kapatılması hem 
israf getirecek, hem de ödenecek tazminatlar açısından 
büyük mali yükler oluşacaktır" görüşü dile getirildi.
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İKK ETKİNLİKLERİ GÖRÜŞLER

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 27. Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi 19 Aralık 2017 
tarihinde Ankara’da TMMOB’yi temsilen TMMOB Yürütme Kurulu üyesi Mehmet Besleme’nin 

katılımıyla gerçekleştirildi. Geçmiş dönem çalışmaları ile 2019-2023 Eylem planının görüşüldüğü 
toplantıda, Mehmet Besleme TMMOB’nin görüş ve önerilerini sundu.

27. ULUSAL İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KONSEYİ 
TOPLANTISI YAPILDI

Elektrik enerjisi ihtiyacı açısından 
gerekli olmayan, olası tüm 

önlemler alınsa bile çevreye geri 
dönülmez zararlar verecek ve 

pahalı elektrik üretecek olan Alpu 
Termik Santralı`nın yapılmasında 
hiçbir kamu yararı bulunmadığı 
ortadadır. TMMOB olarak karar 

vericileri, kamu kaynaklarının 
boşa harcanmasına neden olacak 
bu santral yapımından acil olarak 

vazgeçmeye çağırıyoruz

DÜNYA KÖMÜRDEN UZAKLAŞIYOR

Dünyada son yıllarda özellikle çevre ve insana yönelik 
zararları nedeniyle enerji üretiminde kömürün payının 
azaltılması girişimlerinin hız kazandığına dikkat çe-
kilerek, kömürün yanması sonucu atmosferde biriken 
karbondioksit (CO2) emisyonu nedeniyle sera etkisi 
yarattığı, bunun da iklim değişikliğine yol açtığı; ayrıca 
çevreyi, havayı, toprak ve yeraltı sularını kirlettiği ifade 
edildi.

Kamuoyuna yansıyan bilgilerden Alpu`da yapılması 
planlanan santralın 360 MW gücünde 3 üniteden olu-
şacağı ve toplam gücünün 1080 MW olacağının he-
saplandığı kaydedilen açıklamada, bu rakamlara göre 
santralın yılda ortalama 7 bin 200 saat çalıştırılırsa 6.3 
milyon ton kömür yakarak yaklaşık 7.5 milyar kWs 
elektrik üreteceği belirtildi. Proje için kömür üretim 
alanı dahil 1250 hektar ala-
nın kullanılacağı ve sant-
ralın yaklaşık 1.6 milyar 
dolara mal olacağı bilgisi 
paylaşılan açıklamada, şöyle 
devam edildi:

"Sonuçta 1.6 milyon ton 
taban ve uçucu kül olmak 
üzere yılda toplam 1 milyon 
950 bin ton atık oluşacaktır. 
Bu atığın olumsuz etkileri 
yalnızca termik santralın 
yakın çevresinde değil, rüz-
gar ve topografyanın özel-
liklerine bağlı olarak uzak 
mesafelerde de görülebi-
lecek, hatta kükürt ve azot 
oksitler rüzgarla birlikte 
atmosfere ulaştıklarında, 
su partikülleri ve diğer bileşenlerle tepkimeye girerek 
asit yağmurlarına neden olabilecektir. Avrupa Çevre 
Ajansı`nın Avrupa`da Hava Kalitesi-2013 Raporu`na 
göre hava kirliliğindeki etken maddeler, kalp ve damar 
hastalıkları; akciğer ve karaciğer hastalıkları; merkezi 
sinir sistemi, üreme sistemi hastalıkları; solunum yolu 
iltihapları, astım, hatta kanser gibi birçok hastalığa ve 
erken ölümlere yol açmaktadır."

Paris İklim Anlaşması`nda tüm dünya ülkelerinin 
dünya sıcaklık artışı bu yüzyılın sonuna kadar 2 °C ile 
sınırlandırılmazsa dünyanın felakete sürükleneceği ko-
nusunda hemfikir oldukları, Türkiye`nin de bu ülke-
ler arasında yer aldığı anımsatıldı. Ancak Ekim 2017 
tarihli AB-Türkiye Enerji İşbirliği İçin Yeni Bir Strateji 
(Bruegel-Brussels European Global Economic Labora-

tory) Raporu`nun, sıcaklık artışının en önemli nedeni 
olan karbondioksit salımının Avrupa`da azalmaya baş-
larken, Türkiye`de hızla arttığını gösterdiği bildirilen 
açıklamada, "Bunun en önemli nedeni termik santral-
lardır" denildi.

"KÖMÜRDEN PAHALI ENERJİ ÜRETİLİYOR"

Tüm bu olumsuz faktörlerin yanında kömür yakan ter-
mik santrallarda üretilen elektrik enerjisinin de paha-
lıya mal olduğuna işaret edilen açıklamada, şu bilgiler 
verildi:

"Serbest piyasada 2017 yılı ortalama elektrik satış fiyatı 
kilovat başına 16.5 kuruş civarında oluşmuştur. Hükü-
met 20 Kasım 2017 tarihinde çıkardığı bir kararname 
ile kömür kullanan elektrik üretim santrallarından alı-
nacak elektrik için 20.135 Kr/kWs bedel tespit etmiş ve 
2024 yılına kadar ÜFE/TÜFE`ye bağlı fiyat artışları ile 

bu tür santrallardan elektrik 
alımına garanti vermiştir. 
Görüldüğü gibi verilen be-
del ortalama fiyattan yüzde 
22 daha pahalıdır. Dolayı-
sıyla kömür santrallarının 
Türkiye`de elektrik fiyatının 
artması yönünde de etkisi 
vardır."

TMMOB`nin enerjiye ba-
kışının özetlendiği açık-
lamada, bir insan hakkı 
olan enerjinin çağdaş bir 
yaşamın sürdürülebilmesi 
için vazgeçilemez bir etken 
olduğu; enerji üretilirken 
ve kullanılırken de çevreye 
vereceği zararın en alt se-
viyede tutulması gerektiği 

vurgulandı. Her projede mutlaka toplam fayda anali-
zinin yapılması, bunun sonucuna göre karar verilmesi 
ve enerji projelerinde son karar vericinin de enerji tesi-
sinin yapılması düşünülen yerde yaşayanlar olması ge-
rektiği kaydedilen açıklamada şu görüşlere yer verildi:

"Bu ilkelerden hareketle elektrik enerjisi ihtiyacı açısın-
dan gerekli olmayan, olası tüm önlemler alınsa bile çev-
reye geri dönülmez zararlar verecek ve pahalı elektrik 
üretecek olan Alpu Termik Santralı`nın yapılmasında 
hiçbir kamu yararı bulunmadığı ortadadır. TMMOB 
olarak karar vericileri, kamu kaynaklarının boşa har-
canmasına neden olacak bu santral yapımından ve 
kamu kaynaklarının haksız kullanımına yol açacak 
alım garantili işletme hakkı devri modeliyle yapılacak 
özelleştirmeden acil olarak vazgeçmeye çağırıyoruz."

Türkiye her 100 bin çalışan başına düşen ölümlü iş 
kazalarında Avrupa’da birinci, dünyada üçüncü sırada 
yer almaktadır. İş kazası sonucu sürekli iş göremezlik 
sayısında belirgin bir artış söz konusudur. İş kazası so-
nucu ölüm sayısı SGK İstatistiklerine göre, 6331 sayılı 
İş Sağlığı Güvenliği Kanununun kabul edildiği 2012 yı-
lında 865 iken, 2016 yılında 1.404 olmuştur. İSİG mec-
lisi açıklamalarına göre bu sayı 1970’dir. İSİG meclisi 
rakamlarına göre 2017 yılının ilk 11 ayında 1851 kişi 
hayatını kaybetmiştir. 

İş kazaları, meslek hastalıkları "kader" değildir. İş ka-
zalarını ve meslek hastalıklarını "işin gereği" olarak gö-
ren anlayış yeni iş cinayetlerine davetiye çıkarmaktadır. 
Siyasi iktidarın bu alanda yaptığı “Hedef Sıfır Kaza” , 
“Güvenli İskele”, “Güvenle Büyü Türkiye” gibi kampan-
yalar olsa da hükümetin bu alana ilişkin genel politi-
kaları ve OHAL uygulamalarının işçi haklarına yönel-
miş olması nedeniyle uygulamaya alınan kampanyalar 
işlevsiz ve göstermelik kalmakta ve alanda hiçbir etkisi 
görülmemektedir. Aslında siyasi iktidar iş cinayetlerini, 
ölümleri kader olarak görmekte önlem almamayı anla-
yışla karşılamaktır.

Çalışma yaşamını yalnızca 6331 sayılı İş Sağlığı ve Gü-
venliği Kanunu’ndan ibaret saymak mümkün değildir. 
Çalışma yaşamı, başta 4857 sayılı İş Kanunu, 5510 sayı-
lı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ol-
mak üzere birçok yasa ile biçimlendirilmektedir. 2003 
yılında yürürlüğe konulan 4857 sayılı yasa ile çalışma 
yaşamı tamamen esnekleştirilmiş, örgütsüzlük artmış, 
taşeronda çalışma kat kat artmıştır. Son olarak getiri-
len “kiralık işçilik/özel istihdam büroları” ile de tama-
men “bırakın yapsınlar” “bırakın geçsinler” anlayışına 
dönülmüştür. İş cinayetlerinin artmasında 4857 sayılı 
yasa ile getirilen esnek çalışma biçimlerinin önemli bir 
payı olmuştur.

İşverenler işçi sağlığı ve iş güvenliğinin sağlanması 
yükümlülüklerini yerine getirmedikleri gibi siyasi ik-
tidarda uyguladığı politikalarla işverenlere bu konuda 
adeta destekçi olmaktadır. Odaların verdiği iş güvenliği 
mühendisi sertifikaları 6331 sayılı yasa ile görmezden 
gelinerek, işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı eğitim-
leri özel dershanelere bırakılmış ve birkaç yıl içerisinde 

"uzman" sayısı 100 bini aşmıştır. Her kazadan sonra, iş-
yerinde ücretli olarak çalıştırılan uzmanlar ve hekimler 
sorumlu tutulmuştur.

İşçi sağlığı ve iş güvenliği hizmetlerinin özel sektör 
eliyle yürütülmesini hedefleyen düzenlemeler sonucu 
ülkemizdeki Ortak Sağlık ve Güvenliği Birimi (OSGB) 
sayısı 2 binin üzerine çıkmıştır.

1. İşçi sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili ulusal politikala-
rın oluşturulması, kararların alınması ve işyerlerinde 
denetim bugüne kadar diğer sosyal tarafların görüşleri 
önemsenmeden tek başına Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı (ÇSGB) tarafından alınmıştır. Gelinen nokta 
göstermektedir ki; ÇSGB doğru kararlar almamakta, 
uygulayamamaktadır. Bu nedenle Sendikalar, Üniversi-
teler, TMMOB, TTB, ÇSGB ve Sağlık Bakanlığı’nın ka-
tılımı ile idari ve mali yönden bağımsız, çoğunluğunu 
emek örgütlerinin oluşturduğu ulusal bir Enstitü oluş-
turulmalıdır.

2. "Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi" bileşenleri, 
hükümet ve işveren ağırlıklı bir yapıdan çıkartılmalı, 
çalışan ve meslek örgütleri ağırlıklı hale getirilmelidir. 
Bu konseyin kararları tavsiye niteliğinden çıkarılarak 
bağlayıcı ve fonksiyonel bir yapıya kavuşturulmalıdır.

3. Sosyal hukuk devletinde iş yasaları çalışanların hak-
kını korumak ve geliştirmek amacını temel ilke edinir-
ken, 4857 sayılı İş Yasası ile başlayan 6331 sayılı Yasa 
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GÖRÜŞLERGÖRÜŞLER

İşyerlerinde işçi sağlığı ve iş güven-
liğinin sağlanması bir ekip işidir. 
Bu ekipte hekimler, mühendisler, 

teknik personel, sağlık personeli ve 
iş hijyenisti, ergonomist, psikiyatr 

vb. personel yer almalıdır.

ve Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Yasası ile devam 
eden süreçte yapılan bütün düzenlemeler işverenlerin 
çıkarları doğrultusunda şekillendirilmiştir. Esnek ve 
kuralsız çalışmayı, geçici iş ilişkisini, taşeronlaştırma-
yı yasal hale getiren, kıdem tazminatlarını, fazla mesai 
ücretlerini, sendikal hak ve yetkileri budayan bu yasa 
ve diğer düzenlemeler iptal edilmeli ve konunun taraf-
larının katılımı ile demokratik bir yasa çıkarılmalıdır.

4. "Herkesin, kendi özgür seçimiyle belirlediği bir iş-
yerinde, adil ve elverişli çalışma koşullarında çalışma 
hakkı vardır" yaklaşımına uygun olarak, iş kazaları ve 
meslek hastalıklarının önüne geçilebilmesi için işyerle-
rinde "önce insan, önce sağlık, önce işçi güvenliği" anla-
yışı yerleştirilmeli, üretim süreçlerinde işçi sağlığı ve iş 
güvenliği önlem ve uygulamalarına öncelik verilmelidir. 
Yapılacak tüm düzenlemelerde işyerlerinde işçi sağlığı 
ve iş güvenliğinin sağlanmasında asıl sorumluluğun iş-
verende olduğu gerçeğinden uzaklaşılmamalıdır.

5. Yapılacak düzenleme-
lerde çocuk ve genç işçilik 
yasaklanmalı, kadınları ko-
ruyucu hükümler yer alma-
lıdır. Dünyada ve ülkemizde 
ürkütücü boyutlara ulaşan 
çocuk emeği sömürüsü or-
tadan kaldırılmalı, çocuk 
işçiler örgün eğitime yön-
lendirilmelidir. Kadınlara ve 
kadın emeğine yönelik tüm olumsuz uygulamalar kal-
dırılmalıdır. Çalışma yaşamında eşit işe eşit ücret uygu-
lamaları ile istihdamda fırsat eşitliği sağlanmalıdır.

6. Önceki yasalarda bulunan "işyeri kurma izni" ve "iş-
letme belgesi" alınması zorunluluğu da yeniden mev-
zuatta yer almalıdır. İSİG ile ilgili düzenlemeler ve 
uygulamalar, sektör, çalışan sayısı ayrımı dahil hiçbir 
ayrım olmaksızın bütün iş yerlerini ve tüm çalışanları 
kapsamalıdır.

7. Kamu kuruluşlarında ve 50’nin altında çalışanın ol-
duğu az tehlikeli işyerlerinde, uzman ve hekim çalış-
tırılması uygulaması, 2020 yılı beklenmeden hemen 
başlatılmalıdır.

8. İş güvencesi ile işçi sağlığı ve iş güvenliğinin birbiri-
ni tamamladığı gerçeğinden hareketle, tüm çalışanlar 
insana yakışır "norm ve standartta" ilke ve uygulama-
larında aynı olduğu bir sosyal güvenlik şemsiyesi altına 
alınmalıdır. Sigortasız ve sendikasız çalıştırma önlen-
meli, kayıt dışı ekonomi kayıt altına alınmalıdır. Sendi-
kalaşmanın önündeki engeller kaldırılmalı, çalışanların 
sosyal ve ekonomik yaşamları iyileştirilmelidir.

9. Ülkemizdeki iş kazalarının büyük bir çoğunluğunun 
küçük ölçekli işyerlerinde olduğu gerçeği göz önünde 
bulundurularak İSİG Kurulu oluşturma zorunluluğu-
nun en az 30 çalışanın bulunduğu işyerlerinde zorunlu 
hale getirilmeli, kademeli olarak bu sayı daha da aşağı-
ya çekilmelidir.

10. İşyerinin bir bütün olduğu gerçeğinden hareketle bir 
işyerinde tek bir İSİG Kurulu olmalıdır. Kurul oluşturul-
ması ve karar mekanizmaları demokratikleştirilmelidir.

11. Çalışan temsilcilerinin iş güvenceleri sendika tem-
silciliği ile eş düzeye getirilmelidir.

12. İşyerlerinde işçi sağlığı ve iş güvenliğinin sağlan-
ması bir ekip işidir. Bu ekipte hekimler, mühendisler, 
teknik personel, sağlık personeli ve iş hijyenisti, ergo-
nomist, psikiyatr vb. personel yer almalıdır. İş güvenliği 
uzmanları, işyeri hekimleri ve İSİG konularında görev 
yapan tüm personelin mesleki bağımsızlık, çalışma sü-

releri, yıllık izinleri, kişisel 
gelişim eğitimleri vb. husus-
lar yeniden düzenlenmeli-
dir.

13. 50’den fazla çalışanın bu-
lunduğu sanayi işletmelerin-
de "tam zamanlı" iş güvenli-
ği mühendisi çalıştırılması 
zorunlu hale getirilmelidir. 
10’dan az çalışanın bulun-

duğu işyerlerinde İSİG hizmet bedelinin karşılanma-
sında SGK prim kaynakları kullanılmamalı bütçede bu 
kalem için ayrı bir kaynak tahsis edilmelidir.

14. Lisans sonrası işçi sağlığı ve iş güvenliği eğitimleri-
nin üniversiteler, TMMOB’ye bağlı ilgili meslek odaları 
ve TTB tarafından verilmesi, sertifikalandırılması, çağ-
daş yaklaşımların böylelikle ülkemize kazandırılması 
hedeflenmelidir.

15. İşyeri hekimleri ve iş güvenliği uzmanlarının yap-
tıkları tespitler, saptadıkları gereklilik ve öneriler ye-
rine getirilmeden iş kazası ve meslek hastalıklarından 
sorumlu tutulmaları ve belgelerinin askıya alınması, 
gerçeklerle bağdaşmamaktadır. İşyeri hekimleri ve iş 
güvenliği uzmanlarının mesleki bağımsızlıkları ve iş 
güvenceleri korunmalıdır. Bakanlık kamusal denetim 
yükümlülüklerini yerine getirmelidir. Hekimler de iş 
müfettişi olarak istihdam edilmelidir.

16. Uzman ve hekim tarafından "tespit ve öneri defteri"ne 
yazılan hususların, İSİG KATİP sistemine girişinin yapıl-
masını sağlayacak bir altyapı oluşturulmalıdır. Buraya gi-
rilen bilgiler anında ÇSGB tarafından izlenmelidir.

17. Ülkemizde son dönemlerde yaşanan iş kazaları gös-
termektedir ki; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 
ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı başta olmak 
üzere birçok bakanlığın ve bakanlık personelinin ka-
zaların meydana gelmesinde kusurları bulunmaktadır. 
Bu nedenle iş kazaları ve meslek hastalıkları sonucun-
da bakanların ve bakanlık görevlilerin yargılanmasının 
önündeki engeller kaldırılmalıdır.

18. Kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan işyeri 
hekimi ve iş güvenliği uzmanlarının asli görevlerinin 
yanında aynı kurum içinde veya diğer kurum ve kuru-
luşlarda görevlendirilmeleri, ek iş yükü ile uzmanlığın 
belirli bir yetkinlikle uygulanmasını ortadan kaldırıcı 
niteliktedir. İşyeri Hekimleri ve İş Güvenliği Uzmanla-
rına başka görev verilmemelidir.

19. Tüm çalışanlara hak ve sorumlulukları ve İSİG ile 
ilgili sürekli eğitim verilmeli, bu eğitimler, işverenin 
süre ve içeriğe müdahalesi önlenecek tarzda gerçekleş-
tirilmelidir.

20. Çalışanlar ile işverenler arasında İSİG duyarlılığı 
ve bilincinin oluşması sağlıklı ve güvenli işyerinin olu-
şumu ile paralellik taşımaktadır. Bunun için güvenlik 
kültürü, aile kültürü, toplumsal işçi sağlığı kültürü bir 
arada oluşturulmalı ve özendirilmelidir.

21. SGK tarafından yayımlanan İş Kazası ve Meslek 
Hastalıkları İstatistikleri gerçekleri yansıtmaktan çok 

uzaktadır. İşyerlerinde kaza ve meslek hastalıklarına 
ait bilgiler bir veri tabanında toplanmalı, bu bilgilerden 
ölçme ve değerlendirme amaçlı yararlanılmalıdır.

22. Bakanlık, SGK tarafından yapılan incelemeler son-
rası hazırlanan iş kazaları ve meslek hastalıkları incele-
me raporlarına ilişkin olarak kamuoyu ile sadece sayılar 
değil kaza ve hastalıkların kök nedenlerine inilebilecek 
detaylı analizler de paylaşmalıdır.

23. Meslek hastalıkları sadece tazminat olarak ele alın-
mamalı öncelik önlemeye verilmeli, meslek hastalıkla-
rının tespiti, tedavisi ve tazmini yönündeki tüm yasal 
ve idari engeller kaldırılmalıdır. Meslek Hastalıkları 
Hastanesi veya kliniklerinin sayısı artırılmalı, hekim ve 
işçi eğitimi dâhil, meslek hastalıklarının tespitine yöne-
lik çalışmalar ivedilikle yapılmalıdır.

OHAL şartları sürerken dile getirdiğimiz bu önerilerin, 
olağan şartlara kavuşmadan çözülemeyeceğinin bilinci 
içerisindeyiz.

Her koşulda, Kamu kurumu niteliğinde bir meslek bir-
liği olmanın sorumluluk ve bilinciyle, ülkemizde kana-
yan bir yara olan işçi sağlığı ve iş güvenliği konusunda 
geliştirici ve iyileştirici çalışmalara katkı vermeye hazır 
olduğumuzu, bu yöndeki mücadelemizi sürdüreceği-
mizi bildirir, tüm taraflara saygılarımızı sunarız.

TMMOB İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Çalışma Grubu

Doğanın ve doğal kaynakların in-
san ihtiyaçları doğrultusunda dönüş-
türülmesi çabası, mühendis, mimar 
ve şehir plancılarının mesleki faali-
yetlerinin ortak unsurudur. Bu çaba-
nın, dünyamızın ve insanlığın ortak 
geleceğini güvence altına alacak 
biçimde sürdürülebilmesi, Türk Mü-
hendis ve Mimar Odaları Birliği’nin 
en önemli önceliklerinden birisidir.

Doğanın ve insanlığın ortak ge-
leceği söz konusu olduğunda akla 
gelen ilk başlıklardan birisi “Enerji” 
olmaktadır. TMMOB, insan yaşamı 
için en önemli unsurlardan birisi 
olan enerjinin, kaynağından son 
kullanıcının tüketimine kadar ge-
çen tüm evrelerinin insanlığın ve 
gelecek kuşakların yararına olacak 
şekilde planlanmasının ve uygulan-
masının gerekliliğine inanır.

Enerjinin evrensel bir değer oldu-

ğu inancında olan Birliğimiz, insanın 
çağdaş bir yaşam sürdürebilmesi için 
enerjinin vazgeçilmez olduğunu ve 
bu nedenle bir insan hakkı olarak ka-
bul edilmesi gerektiği inancındadır.

Enerjiden insanların yararlanabil-
mesi için doğada var olan bir kayna-
ğın işlemden geçirilerek kullanılma-
sı gerekmektedir. Bu kaynaklar ise 
tüm insanlığın ortak malıdır. Enerji 
insanların ihtiyacı kadar üretilmeli 
ve hiç bir koşulda israf edilmemeli-
dir ve yenilenebilir kaynaklar dışın-
daki tüm enerji kaynakları tükene-
ceği unutulmamalıdır. Bu nedenle 
enerji üretiminde yenilenebilir kay-
naklar öncelik kazanmaktadır.

Enerjinin kaynak seçiminden tüke-
timine kadar geçen evreleri tüm in-
sanlığı etkilediğinden bu iş ve işlem-
lerin insan ve doğa yararını ön plana 
çıkaran ilkelerle yapılması esastır.

Bu gerçeği göz önüne alarak, 
toplum ve doğa yararını gözeterek 
hazırladığımız TÜRK MÜHENDİS VE 
MİMAR ODALARI BİRLİĞİ ENERJİ İL-
KELERİ adlı çalışmayı sizlerle payla-
şıyoruz. Uzun yıllara dayanan kolek-
tif tartışmaların ve birikimin ürünü 
olan bu çalışmayı ortaya çıkaran 
TMMOB 44. Dönem Enerji Çalışma 
Grubu’nun değerli üyelerine teşek-
kürü borç biliyoruz.

Çalışmada yer alan ilkelerin, 
enerjinin üretiminden son kullanıcı-
ların tüketimine kadar her aşamada 
meslektaşlarımıza ve toplumumu-
za rehberlik edeceğine inanıyruz.
Bilmin ve tekniğin rehberliğinde, 
daha yaşanabilir bir ülke ve dünya 
umuduyla…

Emin Koramaz
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

TMMOB ENERJİ POLİTİKASI TEMEL İLKELERİ KİTABI ÇIKTI
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TMMOB, üniversitenin 
sorunlarını; mühendislik, mimarlık 

ve şehir plancılığı eğitiminden; 
bu eğitimin sorunlarını da 

mesleklerimizin sorunlarından 
ayrı değerlendirmemektedir. 

Üniversitelerimizin mevcut 
durumunda, toplumsal ihtiyaç 

ve beklentilere yanıt verebilmesi 
mümkün değildir. Ülkemizin 

yükseköğrenim sistemi 
incelendiğinde kurumsallaşma ve 

planlama konularında bilimsel 
ölçütlerin göz önüne alınmadığı 

görülmektedir.

TMMOB MÜHENDİSLİK, MİMARLIK VE ŞEHİR 
PLANCILIĞI EĞİTİMİ SEMPOZYUMU

SONUÇ BİLDİRGESİ
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) 
Mühendislik, Mimarlık ve Şehir Plancılığı Eğitimi 
Sempozyumu, akademisyenler, bilim insanları, araş-
tırmacılar, mühendisler, mimarlar, şehir plancıları, öğ-
renciler ve ilgililerin katılımıyla, OHAL şartlarında ve 
KHK gölgesinde binlerce akademisyenin işten atıldığı 
bir ortamda 22-23 Aralık 2017 tarihlerinde, Ankara’da 
gerçekleştirilmiştir.

Sempozyum altı oturum ve bir panel olarak düzenlen-
miş, oturumlarda 20 tebliğ sunulmuş, bu tebliğlerin ikisi 
TMMOB Eğitim Sempozyumu Yürütme Kurulu tara-
fından hazırlanmıştır. “Mühendislik, Mimarlık ve Şehir 
Plancılığı Eğitimi: Sorunlar 
ve Çözüm Önerileri” baş-
lığı ile düzenlenen panelde 
ise yükseköğrenim ile mü-
hendislik, mimarlık ve şehir 
plancılığı eğitimi enine bo-
yuna tartışılmış, katılımcıla-
rın görüş ve değerlendirme-
leri ile panel sonuçlanmıştır.

TMMOB, Sempozyum için 
yola çıktığında, meslek alan-
larımızın ve meslek men-
suplarımızın eğitime dair 
kazanımlarının sürekli kayba 
uğradığı tespitinde bulunmuş ve Sempozyum Yürütme 
Kurulu tarafından hazırlanan sunumlarla da bunu orta-
ya koymuştur. Sempozyum boyunca yapılan sunumlar ve 
tartışmaların ışığında ortaya çıkan sorunlar ve bu sorun-
ların çözümüne yönelik öneriler aşağıda özetlenmiştir:

Ülkemizin iktisadi politikaları dünyada yaşanan geliş-
melerden bağımsız olarak değerlendirilemez. 1980’li 
yıllardan itibaren tüm ekonomik ve sosyal alanlarda 
değişim programları yürütülmüş, bu programların so-
nuçları ülkemizde özellikle son yirmi yılda ortaya çık-
maya başlamıştır. Ülkemiz sanayisizleşmekte, sanayi 
mühendissizleşmekte ve mühendis kaliteli ve nitelikli 
bir eğitim alamamaktadır. İzlenen tutarsız ve hukuksuz 
politikaların önünde engel olarak görülen nitelikli mi-
marlık ve planlama hizmetleri kısıtlanarak bu hizmet-
lerin üretim süreçleri kısa zamanda ve çok sayıda yapı 
üretilmesi baskısıyla önemsizleştirilmiştir. Tarımsal ya-
tırım ve üretim neredeyse yok seviyesine inmiş, işsizlik 
oranları resmi rakamlara göre dahi %20’lere dayanmış-

tır. Tüm değişim programlarının sonucu olarak kamu-
sal alanlar piyasalaştırılmış, eğitim ve yükseköğrenim 
de bu piyasalaşmadan nasibini almıştır.

Piyasacı ve gerici saldırıların hedeflerinden biri de eği-
tim sistemi, dolayısıyla akademi ve üniversitelerdir. 
Sosyal devletlerde üniversite; bilimsel araştırma yap-
mak, bilim ve bilim insanı üretmek, öğretim yoluyla 
bireylere uzmanlıklar kazandırmak ve temel bilimsel 
normların sürekliliğini ve geliştirilmesini sağlamak 
amacı taşımalıdır. Üniversiteler; özerk, özgürlükçü ve 
demokratik yapıları ile siyasi ideolojilerin edilgen yapı-
sından bağımsız, bireylerin ifade ve söylem özgürlük-

lerini koruyarak toplumsal 
ilerlemenin ve gelişmenin 
öncüleri olmalıdır. Bu ne-
denle üniversitelerde verile-
cek eğitimin belirli bir ama-
cının olması, bu amaca 
hizmet ederek dogmatizm-
den uzak, kişiye ve topluma 
faydalı olmasını sağlayacak 
çıktıları kazandırması ge-
reklidir. Ancak ülkemizde 
üniversiteler hem uluslara-
rası iş ve sermaye bölümü-
nün hem de iktidarın gerici 
politikalarının yönüne göre 

şekillendirilmiştir. Bu nedenle üniversite eğitiminin ki-
şinin, toplumun çıkarlarını geliştirecek temelde ve bilim-
sel yeniliklerin ışığında yeniden planlanması gereklidir. 
Eğitim, istihdam ve üretim ilişkilerinin planlı bir şekilde 
ele alınması sağlanmalı, bu sayede mesleğe karşı yaban-
cılaşmanın ve mesleki körelmenin önüne geçilmelidir.

Üniversitelerimizin mevcut durumunda, toplumsal ih-
tiyaç ve beklentilere yanıt verebilmesi mümkün değildir. 
Ülkemizin yükseköğrenim sistemi incelendiğinde ku-
rumsallaşma ve planlama konularında bilimsel ölçütle-
rin göz önüne alınmadığı görülmektedir. Mühendislik, 
mimarlık ve şehir planlama eğitimi 160’tan fazla üniver-
sitede verilmektedir. 2017 yılının mühendislik, mimarlık 
ve şehir planlama bölümlerinde açılan toplam kontenjan 
yaklaşık 57.000 kişidir. Bunun anlamı yaklaşık 60.000 yeni 
mezunun iş hayatına başlaması demektir. TMMOB’nin 
2017 sonunda yaklaşık üye sayısının 550.000 olduğu göz 
önünde bulundurulduğunda, ülkemizde meslek mensubu 
sayısının %10 arttığını söylemek yanlış olmayacaktır.

Bu sayılara karşın meslek alanımızda işsizliğin % 20, 
eğitim aldığı alan dışında çalışanların %25 oranlarında 
olduğu tahmin edilmektedir. Üniversitenin ilgili bö-
lümlerinden mezun olanların iş bulamadıkları ya da 
eğitim aldıkları alanda çalışmadıkları görülmektedir. 
Yüksek orandaki işsizliğin ve alan dışı çalışmanın altın-
da yatan gerçeğin, bilimsel gereklere ve ülke gerçekleri-
ne göre yapılmayan yükseköğrenim planlaması olduğu 
gün gibi ortadadır. Meslek mensubu sayısının artması, 
işsizlik oranlarının yükselmesi ve ücret politikaları ça-
lışma yaşamını olumsuz yönde etkilemekte, emek ile 
orantılı ücretin alınamamasına yol açmaktadır.

Asgari koşulların sağlanması ve yeterli altyapının oluş-
turulması, yükseköğrenimin, ama en başta mühendis-
lik, mimarlık ve şehir plancılığı bölümlerinin en büyük 
problemidir. Ülkemizde altyapısı hazırlanmadan prog-
ramlar, bölümler, fakülteler hatta üniversiteler açılmak-
tadır. Mühendisler labora-
tuvarsız, öğretim üyesi eksik 
ve yetersiz bölümlerde eği-
tim görmektedir. Mimarlık 
okulları sayısının yanı sıra 
okullar arasında eğitim öğ-
retim geleneği, eğitimin dü-
zeyi, öğretim elemanı nite-
lik ve nicelikleri, mekânsal, 
sosyal ve teknolojik olanak-
lar açısından eşitsizlikler ve 
farklılıklar hızla artmaktadır. Bu nedenle üniversiteler-
de verilen eğitimin niteliği önemli bir tartışma konusu 
haline gelmektedir. Üniversite eğitiminin kalitesi, ül-
kemiz üniversitelerinde her geçen gün düşmekte, bö-
lümlere yerleşen öğrencilerin arasındaki puan farkları 
giderek artmaktadır.

Ulusal ve uluslararası derecelendirme kuruluşlarının; 
makale sayısı, öğretim üyesi başına düşen makale sa-
yısı, atıf sayısı, öğretim üyesi başına düşen atıf sayısı, 
toplam bilimsel doküman sayısı, öğretim üyesi başına 
düşen toplam bilimsel doküman sayısı, doktora mezun 
sayısı, doktora öğrenci oranı, öğretim üyesi başına dü-
şen öğrenci sayısı gibi kriterlerin puanlanması ile oluş-
turulan sıralamada, dünya üniversiteleri arasında son 
dönemlerde ilk 500’de ülkemizden herhangi bir üniver-
site listeye girememektedir.

Eğitimdeki kalitenin düşüşü, meslek içi eğitimlerin 
önemini her geçen gün artırmaktadır. Ancak meslek 
mensubu sayısına oranla, açılabilen meslek içi eği-
tim sayısı tam kapasite ile bile yetersiz kalmaktadır. 
TMMOB, üniversitenin sorunlarını; mühendislik, 
mimarlık ve şehir plancılığı eğitiminden; bu eğitimin 
sorunlarını da mesleklerimizin sorunlarından ayrı de-

ğerlendirmemektedir. Eğitimin başlangıcından itiba-
ren tüm sorunlar, mesleklerimizin icrasını etkilemekte; 
kötü icra, alana özgü olarak işveren çevrelerince de tar-
tışılmakta ve mesleki erozyona yol açmaktadır.

Mesleklerimiz, insan odaklı mesleklerdir. Meslek odak-
larımız değiştirilmek istenmekte, buna bir de eğitimde-
ki kalite sorunu eklenince sorunun boyutu katlanarak 
büyümektedir. Meslek eğitimleri kaliteli, özel beceriler 
kazanılması gerektiren, insana hizmet odaklı, özel bir 
eğitim sürecine sahip olmalıdır. Bu eğitimleri veren 
üniversitelerin donanım, kalite, altyapı yetersizliği gibi 
sorunlarının bulunması; mesleğin uygulamalarında 
yanlış, kusurlu, yetersiz ürün kullanımı ve uygulama-
ları sonucunu doğurmaktadır. Bu durum insan odaklı 
olan mesleklerimizin doğal ve kültürel çevrenin tahri-
bine, insan sağlığının risk altına sokulmasına ve hatta 
ortadan kaldırılmasına, toplumsal yaşamın dönülemez 

zararlara uğratılmasına ka-
dar varan sonuçlara neden 
olabilmektedir. TMMOB, 
insan odaklı mesleklerimi-
zin alanlarının tahribata 
uğratılarak sermayenin ih-
tiyaçları doğrultusunda ya-
pılandırılmasına karşı mü-
cadeleyi sürdürmektedir, 
sürdürecektir.

Bilimsel araştırmalara yeterli kaynak ayrılarak, Ar-Ge 
faaliyetlerinin önü açılmalı, sanayinin bu alanlara yatı-
rım yapması sağlanmalı ve ihtiyaç duyduğu anda üni-
versitelerin projelerini satın alması engellenmelidir.

Üniversiteler öğrenci yetiştirmek kadar, bilim insanı ve 
öğretim üyesi yetiştirmekle de sorumludurlar. Bu so-
rumluluklar gereğince, uygun nitelik ve sayıda öğretim 
üyesi yetiştirilmelidir. Bunun yanında Öğretim üye-
lerinin sosyal ve mesleki sorunları eğitimin niteliğini 
etkileyen sorunlar çözülerek hem ticari faaliyetlerde 
bulunması engellenmeli hem de özel sektöre kaçışları 
engellenmelidir.

Gelinen süreçte, akademik yükselmede de siyasi taraf-
tarlık, yandaş öğrencilere yönelik kayırma yaygın so-
runlar haline gelmiştir. Eğitimin her kademede eşit, pa-
rasız, bilimsel, laik ve demokratik olarak her vatandaşa 
sunulması, başta cinsiyet ayrımcılığı olmak üzere tüm 
ayrımcı uygulamalar son verilmelidir.

Bugün üniversitelerin altyapıdan sonra en önemli so-
runu yaşanan büyük ihraç dalgasıdır. Yedi binin üze-
rinde akademisyen, üniversitelerden uzaklaştırılmış 
ya da ihraç edilmiş, binlerce akademisyen ise getirilen 
düzenlemelerle kadro hakkını kaybetmiş veya işsiz kal-
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mıştır. Kimi üniversiteler eğitim öğretim yapamaz du-
ruma gelmiş, üniversitenin bilimsel özerkliği ve ifade 
özgürlüğü tamamen ortadan kaldırılmıştır. Üniversi-
teler bugün rektör seçemez hale getirilmiş, üniversite 
bileşenlerinin söz ve karar hakkı tamamen ellerinden 
alınmıştır. Türkiye ve üniversiteler üzerindeki istibdat 
rejiminin kaldırılması için üniversitelerin tüm bileşen-
leri, birleşik bir mücadele yürütmelidir. TMMOB, istib-
dada karşı hürriyet mücadelesinde emekten, eşitlikten 
ve demokrasiden yana olan tüm kesimlerin yanındadır.

Mühendis-Mimarlık eğitiminin olmazsa olmaz olgusu 
staj sorunudur. Staj; eğitimin, mesleki süreci doğrudan 
etkileyen, eğitim aşamasında ihmal edilen, üzerinde du-
rulmayan ve önemsiz görülen bir konudur. Görerek öğ-
renilen bilgilerin akılda daha kalıcı olduğu gerçektir. Bu 
nedenle uygulama sahasının avantajlarının elde edile-
bilmesi için staj uygulaması şarttır. Stajyer alan firmalar 
üniversiteler tarafından denetlenmeli, tüm öğrencilerin 
staj sorununun çözümü için özel çaba sarf edilmeli ve 
stajyerlerin ucuz işgücü olarak kullanımını engelleyecek 
düzenlemeler yapılmalı ve stajyerlere mesleki bilgilerin 
aktarılması sağlanmalıdır. Stajyerlerin emeğinin karşılığı 
olan ücret güvence altına alınmalıdır. Bugün ülkemizde 
gerek TMMOB gerekse odalar tarafından yürütülen tüm 
mücadeleye rağmen sorunun çözüm mercileri maalesef 
çağrılarımıza kulak tıkamaktadırlar.

Mühendislik, mimarlık ve şehir plancılığı hizmetleri-
nin, alanında yeterli mesleki bilgi ve deneyine sahip 
olan Odalarımızın üyelerince verilmesi, üyelerin mes-
leki kurallar ve meslek etiği kapsamında tam olarak 
denetlenmesi gerekmektedir. Odalarımızda yürütülen 
öğrenci üye komisyonu/örgütlülüğü çalışmaları bu de-
netim mekanizmasının bir otokontrol olarak gelecekte-
ki üyelerimize kazandırılması için önem taşımaktadır.

Teknik hizmetler üreten meslek mensuplarının kendi-
lerini hızla yenileyebilmesi, çağdaş teknikleri ve yeni 
teknolojileri izleyebilmeleri için güncel meslek içi eğiti-
me dâhil olmaları sağlanmalıdır.

Ülkemizde ABET, MÜDEK ve MİAK kriterlerini sağla-
mak için birçok çalışmalar yapılıp bu kriterlere uyulma-
ya çalışılmaktadır. Fakat bu kriterler sağlanmış gözükse 
bile bunların ne kadarının uygulandığı net değildir. Sa-
dece standartları sağlamak için yapılan çalışmalar ise 
fayda getirmeyecektir. Ancak; mühendislik-mimarlık 
eğitimi ve öğretimi programlarının akredite edilmesi 
yetersiz ve donanımsız bölümlerin açılmasına engel 
olmakta ve bu bölümlerin kendilerini geliştirmelerini 
sağlamaktadır.

12 Eylül zihniyetinin üniversitelerdeki yansıması olan 
YÖK, aradan geçen 35 yıla rağmen üniversitelerin 

üzerinde Demokles’in Kılıcı gibi sallanmaya devam 
etmektedir. YÖK ile birlikte üniversitelerimizin özerk-
liğinin tamamen ortadan kaldırmasıyla yetinilmemiş 
toplumsal yapı üzerinde de ciddi tahribatlar yaratıl-
mıştır. Özgür ve bilimsel düşüncenin yuvaları olması 
gereken üniversitelerimizde araştırmaya, sorgulamaya, 
tartışmaya yer vermeyen ezberci bir eğitim/öğretim hâ-
kim kılınmıştır. Akademik ve bilimsel içerikten yoksun 
hale getirilen üniversitelerimiz, hiçbir plan ve progra-
ma dayanmayan politikanın sonucu olarak sayılarının 
artırılması ile bugün adeta birer meslek okuluna dö-
nüştürülmüştür.

Bir yandan YÖK ve onun gerici politikalarıyla özgür, de-
mokratik üniversiteyi, ancak ütopyalarda yaşayan öğren-
ciler, bir yandan da mezun olduktan sonra işsiz kalma ve 
piyasada nitelikli ucuz işgücü olarak çalıştırılma gerçe-
ğiyle karşı karşıdır. Günümüzde üniversitelerde binlerce 
öğrenci disiplin soruşturmasına uğramış ve çeşitli ceza-
lar almaktadır. Gün geçtikçe eğitim şartları zorlaştırılan 
öğrenciler, adeta ücretli köleler haline getirilmeye çalı-
şılmaktadır. Ülkemizde sayıları yüzbinlerle ifade edilen 
mühendis ve mimar adayı öğrenciler, istihdam yetersiz-
liğinden dolayı işsiz kalmakta ve her yıl da yeni mezun 
mühendisler bu işsizler ordusuna katılmaktadır.

TMMOB ve bağlı Odalar, üniversitelerde yeni mühen-
dislik, mimarlık ve şehir planlama ile ilgili yükseköğ-
renimin planlanmasında, yeni fakülte ve bölümlerin 
açılmasında, bölümlerin kapatılması ve yeniden yapı-
landırılmasında, eğitim programlarının oluşturulma-
sında, kontenjanlarının belirlenmesi süreçlerinde yer 
almalıdır. Mesleklerini icra eden mühendis, mimar ve 
şehir plancılarını izleyen ve sicillerini tutan tek kurum 
olan TMMOB’nin üyelerine yönelik tüm tasarrufları 
dikkate alınmalıdır. TMMOB, mühendis, mimar ve 
şehir plancılarının eğitimden kaynaklanan sorunlarını 
izlemeye, tartışmaya ve bu konuda ürettiği sözünü ka-
muoyu ile paylaşmaya devam edecektir.

Biz, “Üniversiteler Üniversite Bileşenlerinindir!” diyoruz.

Biz, “Eşit, Parasız, Demokratik, Bilimsel ve Laik Eğitim” 
istiyoruz!

Biz, “Yaşasın Özerk ve Demokratik Üniversite 
Mücadelemiz!” diyoruz.

Her alanda olduğu gibi mühendislik, mimarlık, şehir 
plancılığı eğitimi alanında da, “birlikte karar alma, 
birlikte üretme, birlikte yönetme” ve “bilimi toplumla 
buluşturma” dileğiyle, kamuoyuna saygıyla duyurulur

TMMOB Mühendislik, Mimarlık ve Şehir Plancılığı 
Eğitimi Sempozyumu Yürütme Kurulu

TMMOB’nin iki ayrı kuruluşu ol-
duğu söylenebilir. İlki, 6235 Sayılı Türk 
Mühendis ve Mimar Odaları Birliği 
Kanunu’nun 4 Şubat 1954 tarihinde 
yürürlüğe girmesiyle gerçekleşen resmi 
kuruluşu, ikincisi ise 16 Nisan 1973 ta-
rihinde toplanan 18. Genel Kurulu’nda 
gerçekleşen kuruluşu.

TMMOB’nin 1954 yılındaki kuru-
luşunun hemen ardından Birlik ve bağlı 
Odalar arasında Odaların tüzel kişilikle-
ri konusundaki yaşanan tartışmalar, kısa 
zamanda derin bir ayrışmaya neden ol-
muştur. 1960’lı yılların başından itibaren 
Odalar, TMMOB Kanunu’nun değiştiri-
lerek Odaların müstakil tüzel kişiliklere 
sahip olabilecekleri yeni bir hukuki statü 
konusunda ısrarcı olmuştur. Yeni bir yasa 
konusundaki çalışmaların başarıya ula-
şamaması üzerine 1964 yılından itibaren 
o dönemde var olan 11 odadan en fazla 
üyeye sahip olan 7’si kanuni işlemler dı-
şında TMMOB ile işbirliği yapılmaması, 
genel kurullara katılım sağlanmaması, 
kurullara temsilci verilmemesi nokta-
sında ortak tavır geliştirmiştir. Böylelikle 
1964 yılından itibaren başlayan bu ikili 
hayatla birlikte, 1973 yılına kadar, TM-
MOB hukuki olarak varlığını sürdürse 
de, fiili olarak işlevsiz hale gelmiştir.

TMMOB’nin yeniden kuruluşu, 
1960’lı yılların sonundan itibaren Tür-
kiye’de yaşanan toplumsal gelişmelerle 
yakından ilgilidir. O dönemde yükselen 
gençlik hareketinin ve topluma egemen 
olan toplumcu değerlerin etkisi 1970’li 
yılların başından itibaren TMMOB’ye 
bağlı odalara da yansımıştır. 1970 yı-
lında yapılan Oda Genel Kurullarında 
ilerici, devrimci mühendis ve mimar-
ların yönetimlere gelmesi TMMOB ör-
gütlülüğünün kaderi açısından dönüm 
noktası olmuştur. O yıllara kadar daha 
çok devlet bürokrasisiyle uyum içinde, 
hükümetleri rahatsız etmeden yöne-
tilen Odalar, artık yükselen toplumsal 
hareketlerin öncü bir parçası haline gel-
miştir. Odaların mesleki ve toplumsal 
sorunlara bakışı tümüyle değişmiş, bu 
sorunların halktan yana çözümü için or-
tak mücadele etme eğilimi öne çıkmıştır.

12 Mart Muhtırası sonrasından ilan 
edilen sıkıyönetimin 1971 yılında yapı-
lacak olan TMMOB Genel Kurulu’na 
izin vermemesi, Odalarda yaşanan bu 
anlayış değişikliğinin TMMOB’ye yan-
sımasını geciktirmiştir. Nihayet 16 Ni-
san 1973 yılında toplanan TMMOB 18. 
Genel Kurulu, mühendis ve mimarların 
ilerici, devrimci, toplumcu değerler ışı-
ğında ortak mücadele etme anlayışının 
TMMOB bünyesinde sürdürülmesi ka-

rarlılığının da ilan edilmesiyle sonuç-
lanmıştır. Böylelikle birkaç yıl öncesine 
kadar fiilen işlevsiz konumda olan TM-
MOB, adeta yeniden kurularak, ülke-
deki mühendis ve mimar hareketinin 
mücadele aracı haline dönüşmüştür. 
18. Genel Kurulumuz sonrasında Birli-
ğimizin Yönetim Kurulu Başkanlığına 
seçilen Teoman Öztürk, TMMOB’nin 
bu yeni kuruluşunun ve mücadele anla-
yışının sembolü olmuştur.

Teoman Öztürk ve arkadaşlarının 
TMMOB yönetimine gelmesiyle başla-
yan süreç, TMMOB’nin sadece müca-
dele anlayışının dönüşümü açısından 
değil, kurumsal kimliğinin oluşumu 
açısından da önemlidir. Odalarla işbir-
liğinin gelişmesi, TMMOB bütünselli-
ğini sağlanması, Birlik Haberleri adıyla 
yayın faaliyetinin başlaması, illerde 
bulunan oda şubelerinin faaliyetlerinin 
ortaklaştırılması için İl Koordinasyon 
Kurullarının oluşturulması, işyerlerinde 
kurulan komilere aracılığıyla örgütlen-
me faaliyetlerinin yaygınlaştırılması ve 
demokratikleşmesi, ülkenin temel so-
runlarına ilişkin kongre ve kurultaylar 
toplanılarak teknik aklın halkın çıkarı 
için kullanılması, teknik elemanların 
sendikalaşma mücadelesi gibi çalışmalar 
bu dönemde TMMOB bütünlüğü altın-
da yürütülmüştür.

Elinizde bulunan bu arşiv çalışma-
sının konusunu oluşturan TMMOB 
Bülteni de, bu kurumsallaşma sürecinin 
bir ürünüdür. İlk sayısı 26 Ekim 1973 
tarihinde yayınlanan TMMOB Bülte-
ni, Teoman Öztürk’ün Yönetim Kurulu 
Başkanlığından ayrıldığı 25. Genel Ku-
rulumuzun toplandığı 24 Mayıs 1980’e 

kadar yayınlanan 320 sayısı boyunca, 
TMMOB örgütlülüğünün ve mücade-
lesini en yakından takip edebileceğimiz 
tarihsel belge niteliğini taşımaktadır.

Birlik adına çoğunlukla Teoman Öz-
türk imzasıyla yayınlanan bültenlerin 
içeriğini ülkede yaşanan önemli olaylar 
konusundaki açıklamalar, mesleki ve 
teknik konulardaki görüşler, eylem ve 
ekinlik duyuruları, Odalara ve İl Koor-
dinasyon Kurullarına gönderilen yazı-
lar, farklı kurumlara gönderilen mesaj 
ve telgraflar, resmi makamlara yazılan 
dilekçeler, yasa ve yönetmeliklere ilişkin 
görüşler, Genel Kurul konuşmaları gibi 
çok farklı konular oluşturuyor. Bu çe-
şitlilik Ekim 1973-Mayıs 1980 arasında 
Türkiye’de yaşananların bir meslek örgü-
tü tarafından dile getirilişini görmemiz 
açısından çok değerli bir kaynak sağlıyor.

TMMOB Bülteni’nin yayınlandığı 
yıllar, hem içerdeki gelişmeler, hem de 
uluslararası ilişkiler açısından Türkiye 
tarihinin en çalkantılı yıllarıdır. Kıbrıs 
Barış Harekatı’ndan ABD ambargosuna, 
dünya çapındaki petrol krizlerinden ül-
kedeki tüp kuyruklarına, karaborsadan 
grevlere, Milliyetçi Cephe Hükümet-
lerinden Ecevit Hükümetlerine, mey-
danlara sığmayan işçilerden işçileri he-
def alan karanlık ellere, Maraş-Çorum 
katliamlarından Nokta Operasyonuna, 
siyasi cinayetlerden 24 Ocak Kararlarına 
uzanan bu döneme ilişkin TMMOB’nin 
gözlemlerini ve tanıklığını içeren TM-
MOB Bülteni, resmi tarihin dayatma ve 
yönlendirmelerine karşı da önemli bir 
tarihsel tanıklık oluşturuyor.

12 Mart Muhtırası sonrasında başla-
yıp, 12 Eylül Darbesiyle sona eren bu ta-
rihsel dönemde toplumsal muhalefet ha-
reketleri hızla yaygınlaşıp kitleselleşirken, 
bu muhalefeti bastırmaya yönelik girişim 
ve saldırılar da aynı ölçüde artmıştır. TM-
MOB üyesi mühendis ve mimarlar, yükse-
len bu toplumsal hareketinin parçası oldu-
ğu gibi, toplumsal muhalefeti sindirmeye 
yönelik saldırıların da hedefi olmuştur. Bu 
çalışmayı, başta Teoman Öztürk olmak 
üzere bu mücadeleyi var eden arkadaşla-
rımızın değerli anısına adıyoruz.

TMMOB arşivlerinde yer alan bu 
belgeleri titizlikle inceleyip bir araya 
getirerek örgütümüzün hafızasının ve 
mücadele birikiminin gelecek nesille-
re aktarılmasında büyük emeği geçen 
Mehmet Soğancı’ya, Elif Öztürk’e ve 
yayın birimimiz çalışanlarına teşek-
kürlerimizle…

Emin Koramaz
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

TMMOB BÜLTENİ ARŞİVİ (1973-1980)YAYIMLANDI
TMMOB Bülteni’nin 26 Ekim 1973’te basılan birinci sayısından 24 Mayıs 1980’de basılan 320. 

sayısına kadar yer alan arşiv niteliğindeki kitabı yayımlandı.



2018’DE OHAL’SİZ BİR TÜRKİYE
BARIŞ DOLU BİR DÜNYA DİLİYORUZ!

Kötü bir yılı geride bırakıyoruz, kötülüklerle dolu bir yılı…
Ölümler oldu mesela… Kimimiz karanlık tetiklerin hedefi oldu, kimimiz patla-
maların, kimimiz savaşın, kimimiz iş cinayetlerinin, kimimiz erkek şiddetinin.
Adaletsizlik hüküm sürdü mesela… Gazeteciler, siyasetçiler, belediye başkanları, 
gençler yani her kesimden muhalifler yargılandılar, cezaevlerine gönderildiler.
İhraçlar yaşandı mesela… Yıllarca darbecilere ve cemaatlere karşı mücadele eden 
arkadaşlarımız, darbeci cemaatle mücadele adı altında işlerinden ihraç edildiler.
Oylarımızı çaldılar mesela… OHAL koşullarında yapılan Anayasa Referandu-
munda kaybedeceklerini anlayanlar, YSK kararıyla halkın iradesini gasp ettiler.
Üniversitelerimize saldırdılar mesela… Barış isteyen akademisyenleri yargıla-
yıp, cübbelerini polis postalları altında çiğnediler.
Gericilik şaha kalktı mesela… Eğitim müfredatı değiştirildi, müftülere nikah kıyma 
yetkisi verildi, kadınlar hedef alındı, tarikatlar devlet kademelerinde kadrolaştı.
Ekonomik kriz derinleşti mesela… Enflasyon, işsizlik, hayat pahalılığı, gelir 
adaletsizliği, iflaslar, yoksulluk ve borçlar arttı.
Örgütlülüğümüzü hedef aldılar mesela… Yasa ve yönetmelik değişiklikleriyle, 
mahkeme kararlarıyla, yandaş medya haberleriyle bizleri sindirmek istediler.
Ezcümle, 2017 yılında tek adam rejimini kurabilmek için her şeyi yaptılar 
ama direncimizi kıramadılar mesela…
Ölümlere karşı yaşamı, hukuksuzluğa karşı adaleti, ihraçlara karşı dayanış-
mayı, teslimiyete karşı “Hayır”ı, postallara karşı akademiyi, gericiliğe karşı 
laikliği, krize karşı kamuculuğu, baskılara karşı ortak mücadeleyi savunduk.
Geride bıraktığımız yılın direnci, gelecek yıla umut olsun!

Herkese iyi bir yıl diliyoruz, iyiliklerle dolu bir yıl…

TMMOB YÖNETİM KURULU


