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TMMOB 45. OLAĞAN GENEL KURULU GERÇEKLEŞTİRİLDİ

GENEL KURULUMUZ, MESLEĞİMİZİN VE MESLEKTAŞLARIMIZIN SORUNLARINI HALKIMIZIN VE 
ÜLKEMİZİN SORUNLARINDAN AYRI TUTMADAN MÜCADELE ETME KARARLILIĞIYLA; EMEK, ÜLKE, 
HALK, DOĞA DÜŞMANI SÖMÜRÜ VE RANT POLİTİKALARI İLE CUMHURİYET, LAİKLİK, DEMOKRASİ 
DÜŞMANI DİNCİ-MEZHEPÇİ, TOTALİTER FAŞİZME KARŞI TMMOB’NİN ANTİEMPERYALİST, KAMUCU, 
TOPLUMCU, DEVRİMCİ, DEMOKRAT, EŞİTLİKÇİ, ÖZGÜRLÜKÇÜ GELENEKLERİNE SAHİP ÇIKACAKTIR!
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Emeğin birlik mücadele ve dayanışma günü olan 1 Mayıs, bütün yurtta coşkulu ve kitlesel 
biçimde kutlandı. TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin KORAMAZ, emek ve meslek örgütleri 

tarafından İstanbul Maltepe’de gerçekleştirilen 1 Mayıs Mitingine katıldı.

YAŞASIN 1 MAYIS!
1 MAYIS’TA ALANLARDAYDIK!

Emek, özgürlük ve demokrasi mücadelesinde yaşamını 
yitirenler anısına gerçekleştirilen saygı duruşu ile baş-
layan Mitingde Birlik Başkanımız Emin Koramaz’ın 
yanı sıra DİSK Genel Sekreteri Arzu Çerkezoğlu, KESK 
Eş Genel Başkanı Mehmet Bozgeyik ve TTB Başkanı 
Raşit Tükel birer konuşma gerçekleştirdiler.

Konuşmalardan sonra, ETUC Genel Sekreter Yardım-
cısı Patrick Ishert ve ITUC İnsan Hakları ve Sendikal 
Haklar Dairesi Müdürü Jeroen Beirnaert, mitinge ge-
lenleri selamladı. Selamlamaların ardından sanatçılar-
dan Genco Erkal, Rutkay Aziz, Erdal Güney, Yasemin 
Göksu, Faruk Demir sahne alarak yüzbinlerle buluştu.

OHAL koşullarına rağmen oldukça kalabalık geçen 
miting, 1 Mayıs’ı düzenleyen kurumlar adına hazırla-
nan metnin birlikte okunmasıyla sona erdi. Metni ihraç 
edilen bir kamu emekçisi Nuray Şimşek ve  ihraç edilen 
işçi Kenan Güngördü birlikte okudular.

YÖNETİM KURULU BAŞKANIMIZ EMİN KORA-
MAZ’IN YAPTIĞI 1 MAYIS KONUŞMASI ŞÖYLE:

Sevgili Dostlar, Değerli Mücadele Arkadaşlarım,

Hepinizi bu ülkenin mühendis, mimar ve şehir plan-

cılarının örgütlü gücü olan Türk Mühendis ve Mimar 
Odaları Birliği adına sevgiyle, dostlukla selamlıyorum.

Bu meydanı, emekçilerin birlik, mücadele ve dayanış-
ma sloganlarıyla inleten herkese selam olsun!

Siyasal iktidarın baskı ve şiddetine boyun eğmeyenlere, 
OHAL ve KHK rejimine teslim olmayanlara, faşizme ve 
gericiliğe karşı direnenlere selam olsun!

Selam olsun fabrikalarına sahip çıkan emekçilere!

Selam olsun üniversitelerine sahip çıkan akademisyen-
lere, öğrencilere!

Selam olsun haklarına ve özgürlüklerine sahip çıkan 
kadınlara!

Selam olsun kentlerine, doğasına, ülkesine sahip çıkan 
yurttaşlarımıza!

Selam olsun eşitlik, özgürlük ve demokrasi mücadele-
sini yükseltenlere!

Selam olsun bu mücadelede, bu meydanlarda yitirdik-
lerimize!

İÇİNDEKİLER
AÇIKLAMALAR.................................................1-16
YAŞASIN 1 MAYIS! 1 MAYIS’TA ALANLARDAYDIK!
“İMAR AFFI” DÜZENLEMESİ GERİ ÇEKİLMELİDİR
İSRAİL VAHŞETİNİ KINIYORUZ!
İSRAİL VAHŞETİNE KARŞI ALANLARA ÇIKTIK
SOMA İÇİN ADALET, TÜRKİYE İÇİN ADALET!
TEKNİK ELEMANLARA DENETİM YETKİSİ VERİLMESİ 
YAPI DENETİM SİSTEMİNE VURULAN YENİ BİR 
DARBEDİR
MÜHENDİS VE MİMARLAR ŞİMDİ DE YAPI DENETİMİ 
SİSTEMİNDEN İHRAÇ EDİLİYOR
24 HAZİRAN SEÇİMLERİ ÜZERİNE TMMOB 
ÖRGÜTLÜLÜĞÜNE
ÇEVRE MÜCADELESİ, YAŞAM MÜCADELESİNİN 
AYRILMAZ VE EN ÖNEMLİ PARÇASIDIR!
YAPI RUHSATLARINDA İMZA HANELERİ KALDIRILAMAZ!
SİVAS’I UNUTMADIK, UNUTTURMAYACAĞIZ!
HABERLER....................................................17-33
EMİN KORAMAZ MÜHENDİSLİK VE ŞEHİRCİLİK 
GÜNLERİNDE KONUŞTU
TMMOB 44. DÖNEM 5. DANIŞMA KURULU
SOMA FACİASI UNUTULMADI
TOPLUMCU MÜHENDİS, MİMAR VE ŞEHİR PLANCILARI 
İZMİR’DE BULUŞTU
CUMHURBAŞKANI ADAYI MUHARREM İNCE’DEN 
TMMOB’YE ZİYARET
BU DÜZEN DEĞİŞMELİ PLATFORMU TMMOB’Yİ ZİYARET ETTİ
HDP’DEN TMMOB’YE ZİYARET
10 EKİM DAVASI 9. GRUP DURUŞMASI 
GERÇEKLEŞTİRİLDİ
TTB 69. BÜYÜK KONGRESİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ
MÜLKİYELİLER BİRLİĞİ’NDEN TMMOB’YE ZİYARET
GENEL KURUL...............................................34-44
TMMOB 45. OLAĞAN GENEL KURULU
TMMOB 45. DÖNEM YÖNETİM, DENETLEME VE YÜKSEK 
ONUR KURULU ÜYELERİ BELLİ OLDU
TMMOB 45. OLAĞAN GENEL KURULU SONUÇ 
BİLDİRGESİ
TMMOB 45. DÖNEM YÖNETİM KURULU GÖREV 
DAĞILIMI YAPTI
İKK ETKİNLİKLERİ...........................................45-52
İSTANBUL İKK: TOBB NASIL OLUYOR DA İŞÇİ HAKLARI-
NIN KISITLANMASINI 
İSTANBUL İKK: ŞİŞLİ HAMİDİYE ETFAL EĞİTİM VE 
ARAŞTIRMA HASTANESİ’NİN TAŞINMASINA İLİŞKİN 
DEĞERLENDİRME
ANKARA İKK: MÜHENDİSLER VE MİMARLAR YAPI 
ÜRETİM SÜRECİNDEN DIŞLANIYOR!
İSTANBUL İKK: MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK HİZMETLE-
Rİ CAN VE MAL GÜVENLİĞİNİN TEMİNATIDIR
İMOK: 24 HAZİRAN’DA DEMOKRATİK VE GÜVENLİ BİR 
SEÇİM ORTAMI İSTİYORUZ!
YAYINLARIMIZ...............................................53-55
TMMOB EĞİTİM SEMPOZYUMU BİLDİRİLER KİTABI
TÜRKİYE’DE MÜHENDİSLİK MİMARLIK ŞEHİR PLANLAMA 
EĞİTİMİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ VE MEVCUT DURUM ANALİZİ
TMMOB SEÇİM BİLDİRGESİ

birlik haberleri
TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ BİRLİK HABERLERİ BÜLTENİ

İKİ AYDA BİR YAYIMLANIR • YEREL SÜRELİ YAYIN
1.500 adet basılmıştır. Üyelere ücretsiz dağıtılır.

YÖNETİM YERİ
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği

Selanik Cad. No:19/1 Yenişehir 06650 ANKARA
Tel: (312) 418 12 75 ∙ Faks: (312) 417 48 24
www.tmmob.org.tr ∙ tmmob@tmmob.org.tr

facebook.com/tmmob1954
twitter.com/TMMOB1954

TMMOB ADINA SAHİBİ ve
SORUMLU YAZIİŞLERİ MÜDÜRÜ

Emin KORAMAZ

BASKI
Patika Ajans Mat. Rek. Org. Tic. Ltd. Şti.

Adakale Sokak 4/B Kızılay/ANKARA
Tel: (312) 431 22 11 ∙ Sertifika No: 32796

BASKI TARİHİ
7 EYLÜL 2018

BU SAYIDA
24 Haziran Cumhurbaşkanlığı Seçimleri, Türkiye 
Cumhuriyeti tarihinin en önemli seçimlerinden 
biri olarak tarihe geçti. OHAL koşulları altında 
gerçekleştirilen ve sandık güvenliği konusunda 
hiç kimseyi ikna edemeyen bir seçim süreci so-
nunda güçler ayrılığı esasına dayalı parlamenter 
rejim kaldırılarak, yasama, yürütme ve yargı erk-
lerinin cumhurbaşkanında toplandığı yeni bir re-
jim kuruldu. 

Mayıs ve Haziran aylarında tüm Türkiye’nin ol-
duğu gibi TMMOB’nin de en önemli gündemi 24 
Haziran Seçimleri oldu. TMMOB olarak kamusal 
sorumluluklarımız ve toplumcu duruşumuz doğ-
rultusunda tek adam rejimine karşı Cumhuriyet 
rejiminden, baskılara karşı özgürlük ve demokra-
siden yana tavrımızı açık biçimde ortaya koyduk. 
Bu süreçteki açıklamalarımızın ve yayınlarımızın, 
hem ülkemiz hem de TMMOB tarihi açısından 
önemli bir köşe taşı oluşturduğuna inanıyoruz.

Birliğimize bağlı odalarımızın şubelerinden baş-
layan Genel Kurullar sürecimiz, 31 Mayıs-3 Ha-
ziran 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilen 45. 
Olağan Genel Kurulumuz ile tamamlandı. Türki-
ye tarihinin bu en çalkantılı döneminde TMMOB 
örgütlülüğünün kararlı duruşunu göstermesi açı-
sından önemli bir anlamı olan 45. Olağan Genel 
Kurulumuza katılan tüm delegelerimize teşekkür 
ediyor, kurullara seçilen arkadaşlarımıza başarı-
lar diliyoruz.
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Ne yaparlarsa yapsınlar, bizlerin 
yan yana gelmesini, Türkiye’nin 

her yerinde milyonlarca emekçinin 
1 Mayıs’ta alanlara çıkmasını en-

gelleyemiyorlar. İktidarın zorbalığı 
karşısında asla geri adım atmayan 

bu cesaret ve kararlılığımız, bu 
mücadele azmimiz onları korkut-

maya devam edecek.

Sevgili Dostlar,

1 Mayıs İşçi Bayramı, dünyanın dört bir yanındaki 
emekçilerin birlik, mücadele ve dayanışma günüdür.

Bu dünyanın tüm güzelliklerini yaratan emeğin ve alın 
terinin gurur günüdür. Kapitalist sömürü düzenine 
karşı işçilerin, işsizlerin, yoksulların başkaldırı günü-
dür. Zulme ve karanlığa boğulmuş bu dünyada yepyeni 
bir hayat umudunun günüdür.

Bu meydanda toplanan kalabalık, bizlerin içindeki 
umudu daha da büyütüyor. İyi ki varsınız, iyi ki bir ara-
dayız.

Bizlerin, yani bu ülkenin işçilerinin, kamu emekçileri-
nin, mühendislerinin, mimarlarının, şehir plancıları-
nın, doktorlarının, kadınlarının, gençlerinin bir araya 
gelmesi, iktidarın en büyük 
korkusudur.

Bizlerin yan yana gelmesini 
engellemek, örgütlü müca-
delemizi ortadan kaldırmak 
için yapmadıkları kalmadı.

22 aydır devam eden OHAL 
rejimi, darbecilerle hesap-
laşmak için değil, iktidarın 
yaptığı sivil darbeye karşı 
çıkan emek ve demokrasi 
güçleriyle hesaplaşmak için 
kullanılıyor. Siyasi parti li-
derleri, milletvekilleri, belediye başkanları, gazeteciler, 
muhalifler cezaevlerinde tutuluyor.

Ama işte ne yaparlarsa yapsınlar, bizlerin yan yana gel-
mesini, Türkiye’nin her yerinde milyonlarca emekçinin 
1 Mayıs’ta alanlara çıkmasını engelleyemiyorlar.

İktidarın zorbalığı karşısında asla geri adım atmayan 
bu cesaret ve kararlılığımız, bu mücadele azmimiz on-
ları korkutmaya devam edecek.

Sevgili Dostlar,

Önemli bir tarihsel eşikteyiz… Geçtiğimiz yıl 16 Ni-
san’da yapılan referandumda oylarımızı gasp ederek 
Anayasa değişikliğini gerçekleştirenler, 24 Haziran’da 
gerçekleştirilecek baskın seçimle “tek adam rejimini” 
ilan etmeyi amaçlıyorlar.

Yıllardır anayasayı, parlamenter sistemi, hukuk düze-
nini, güçler ayrılığını ayaklar altına alarak yarattıkları 
siyasal krizi, başkanlık rejimi adı altında sürekli hale 
getirmek istiyorlar.

Başkanlık rejimi, sadece siyasal krizin sürekli hale gel-
mesi değil, halkın gündelik yaşamını sürdürülemez 
hale getiren ekonomik krizin de sürekli hale gelmesidir.

Başkanlık rejimi, OHAL ve KHK düzeninin de sürekli 
hale gelmesidir. Başkanlık rejimi, savaşın ve şiddetin de 
sürekli hale gelmesidir. Başkanlık rejimi, haramilerin 
saltanatının ilelebet sürmesidir.

Bugün burada ve Türkiye’nin dört bir yanında topla-
nana milyonlarca emekçi, haramilerin saltanatını yıka-
cak, Erdoğan’ın tek adam hayalini kabusa çevirecektir.

Bizler, tıpkı 16 Nisan Referandumunda olduğu gibi 24 
Haziran seçimlerinde de başkanlık rejimine karşı, tek 
adam rejimine karşı, diktatörlüğe karşı demokrasiyi, 
halk iradesini, güçler ayrılığını savunacağız!

Ve inanıyorum ki, bu sefer 
biz kazanacağız, demokrasi 
kazanacak, halk kazanacak!

Sevgili Dostlar,

Bizler, insan emeğinin ve 
alın terinin en yüce değer 
olduğuna inanıyoruz.

Bizler, emeğimiz ve alınteri-
mizle inşa edilen fabrikala-
rımızın, kamusal varlıkları-
mızın sermaye kesimlerine 
peşkeş çekilmesine karşı 

çıkıyoruz.

Bizler, kentlerimizin, doğamızın, tarihsel mirasımızın 
rant için yağmalanmasına karşı çıkıyoruz.

Bizler, eşit, özgür ve demokratik bir ülkede barış içinde 
bir arada yaşamak istiyoruz.

Bizler, bilimin aydınlığı altında, laik bir ülke istiyoruz.

Bizler insanca bir yaşam ve hakça bir düzen istiyoruz.

Ve inanıyorum ki bu 1 Mayıs gelecek güzel günlerin 
müjdecisi olacak.

Örgütüm TMMOB adına, gelecek güzel günlere olan 
inancımla, demokrasi, eşitlik, özgürlük, barış mücadele-
mizde hepinizi coşkuyla kucaklıyor, saygılar sunuyorum.

Kahrolsun faşizm yaşasın mücadelemiz!

Emin KORAMAZ

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

ADANA BALIKESİR

ANKARA BATMAN

ANTALYA DENİZLİ

ARTVİN DİYARBAKIR
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TBMM gündemine getirilen torba yasa içerisinde bulunan imar affı düzenlemesine ilişkin 
olark TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz 9 Mayıs 2018 tarihinde bir basın 

açıklaması gerçekleştirdi.

“İMAR AFFI” DÜZENLEMESİ GERİ ÇEKİLMELİDİR

Siyasi iktidar seçim tarihinin belirlenmesinin hemen 
ardından seçim yatırımı olarak önceden programlan-
dığı belli bir dizi girişimde bulunmuştur.

Bu girişimlerden birisi de iktidar tarafından “imar barı-
şı” olarak adlandırılan tasarıdır.

Ülke genelinde yaklaşık 13 milyon konutu ilgilendiren, 
mülkiyet ve imar sorunu olan, ruhsatsız ya da imar 
mevzuatına aykırı olarak eklentiler yapılmış yapıları 
kapsayacak olan tasarı kamuoyuna “imar barışı” olarak 
yansıtılmakla birlikte, gerçekte bir imar affıdır.

İmar affı kanun tasarısı ile 
31.12.2017 tarihinden önce 
ruhsatsız veya ruhsat ve ek-
lerine aykırı olarak yapılmış 
yapılara 31.12.2018 tarihine 
kadar başvurulması halinde, 
Çevre ve Şehircilik Bakanlı-
ğı ve yetkilendireceği kuru-
luşlar tarafından Yapı Kayıt 
Belgesi verilecek; bu belgeye 
sahip olan kaçak yapılar is-
kân alabilecek, su, elektrik 
ve doğalgaz bağlanabilecek, 
önceden alınmış yıkım ka-
rarları ve tahsil edilemeyen 
idari para cezaları iptal edi-
lecektir.

Tasarıya göre, müktesep hak oluşturmadığı ifade edilen 
Yapı Kayıt Belgesi, yapının yeniden yapılmasına veya 
kentsel dönüşüm uygulamasına kadar geçerli olacaktır. 
Yani, Yapı Kayıt Belgesi düzenlenen yapılar ancak ye-
nilenmesi durumunda yürürlükte olan imar mevzuatı 
hükümlerine uygun hale gelebilecektir.

Tasarı, hazineye ait taşınmazlar üzerine inşa edilmiş 
olan taşınmazların Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na 
tahsis edilmesini, Yapı Kayıt Belgesi sahipleri ile bun-
ların kanunî veya akdi haleflerinin talepleri üzerine bu 
taşınmazların Bakanlıkça rayiç bedel üzerinden doğru-
dan satılmasını öngörmektedir.

Ülkemizde, 1950’li yıllardan itibaren uygulanan neo-
liberal ekonomik politikalar sonucu, kentlere yönelen 
kontrolsüz ve hızlı göç ve beraberinde gelen kaçak 
yapılaşma hazine arazilerinin işgaliyle başlamış daha 

sonra tarım alanlarına, kıyılara, ormanlara, meralara, 
yaylak ve kışlaklar ile doğa koruma alanlarına doğru 
genişlemiştir.

Kaçak yapılaşma bugün artık sadece yoksulların tercihi 
değil rant peşinde koşanların da başvurdukları bir yön-
temdir.  Bu durumun başlıca müsebbibi ise, 16 yıldır 
topluma, insana, çevreye saygı duymayan şehircilik ve 
kentleşme politikaları uygulayan; ekonomik darboğazı, 
kent topraklarını ve doğal kaynakları pazarlayarak aş-
maya çalışan; planlama ve imar mevzuatı ile getirilmiş 
olan düzenleyici kural ve sınırlandırmaları ekonomik 

gelişimin önünde engel ola-
rak gören siyasi iktidardır.

Cumhuriyet döneminde 14 
kez imar affı çıkarılmıştır. 
Bu aflar toplumda kanun 
dışı uygulamaların bir şe-
kilde yasallaştırılacağı al-
gısının pekişmesine neden 
olmaktadır. Halen ülkemiz-
deki yapı stokunun %60’ının 
kaçak yapıdır.

Sağlıklı kentleşmenin ve gü-
venli yapılaşmanın birinci 
derecede sorumlusu olan 
iktidar, mülkiyet, yapı grubu 
ve yapı sınıfı gibi idari ve tek-

nik konuları mal sahibinin beyanına bağlayan tasarı ile   
bilimi, tekniği ve uygulayıcıları olan mühendis, mimar 
ve şehir planlama mesleklerini inkâr ettiği gibi vatandaş-
larımızın can ve mal güvenliğini de yok saymaktadır.

Bu tasarı ile imara aykırı, çevre ve doğa tahribatı-
na neden olan ve en önemlisi de yeterli mühendislik 
hizmeti almadığı için olası depreme dayanıklılık bağ-
lamında riskli yapılar devlet eliyle meşrulaştırılmakta, 
hukuka uyan vatandaşlarımız cezalandırılırken, kural 
tanımayanlar ödüllendirilmektedir. Oysa topraklarının 
tamamı deprem riski altında olan ülkemizde, deprem 
nedeniyle ortaya çıkan toplumsal ve ekonomik kayıplar 
karşısında, ciddi tedbirler alınması gerekmektedir.

Tasarıda, deprem riski taşıyan kaçak binaların yasal-
laştırma bedellerinin, deprem riski taşımayan binala-
rın üretimi için kullanılması öngörülmektedir. Üzerine 

Sağlıklı kentleşmenin ve güven-
li yapılaşmanın birinci derecede 

sorumlusu olan iktidar, mülkiyet, 
yapı grubu ve yapı sınıfı gibi idari 
ve teknik konuları mal sahibinin 
beyanına bağlayan tasarı ile   bi-

limi, tekniği ve uygulayıcıları 
olan mühendis, mimar ve şehir 

planlama mesleklerini inkâr ettiği 
gibi vatandaşlarımızın can ve mal 

güvenliğini de yok saymaktadır.

EDİRNE MERSİN

ESKİŞEHİR MUĞLA

İZMİR SAMSUN

MALATYA TEKİRDAĞ
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yapılan arsa ve yapı maliyet bedelinin %3’ü oranında 
alınacak “yasallaştırma” ile 13 milyon civarında olduğu 
ifade edilen kaçak yapıdan toplanacak para miktarının 
büyüklüğü ortadadır. Bu dahi, depreme karşı alınan 
önlemlerin aslında ne denli samimiyetsiz olduğunun 
ve esasen krize giren inşaat sektörü üzerinden yeni 
rantlar elde etme hesapları yapıldığının açık gösterge-
sidir. Siyasi iktidar, yandaş inşaat firmalarına yeni imar 
alanları açmak için altyapı hazırlamaktadır.

Gelen tepkiler üzerine İstanbul Boğaziçi sahil şeridi ve 
öngörünüm bölgesi ile Tarihi Yarımada içindeki bazı 
alanlar imar affı kapsamından çıkarılmıştır. Ancak tarihi 
ve kültürel açıdan zengin bir coğrafyada kurulu ülke-
mizde, özellikle de sahil şeritlerinde kaçak yapılaşmaya 
maruz kalan daha nice tarihi sit alanı bulunmaktadır.

Öte yandan bu tasarı ile Birliğimiz ve bağlı Odalarımız 
tarafından açılan davalarla iptal edilen planlar ve ruh-
satlar hukuki kazanımlara rağmen yasallaştırılacaktır. 
Bu düzenleme, siyasi iktidarın ustalık döneminde uy-
gulamaya koyulduğu “hukuksuzluğun hukukunu oluş-

turma” politikasının bir devamıdır.

Siyasi iktidara sesleniyoruz; Bugüne kadar yaşanan sü-
reçler göstermiştir ki, kentlerimizde en büyük tahribatı 
yaratan, en büyük yıkımları yaratan, kentlerimizi ya-
şanamaz hale getiren yasadışı düzenlemelerin başında 
imar afları gelmektedir.

Çıkarılan tüm imar afları gibi bu imar affı da; seçim 
döneminde, ekonomik gelir ve oy elde etmek amacı ile 
gündeme getirilmiştir.

Çıkarılan tüm imar aflarında olduğu gibi bu imar affı 
da; toplumsal adalet ve barış duygusunun zedelenmesi-
ne, yasalara ve uygulayıcılarına olan güvenin sarsılma-
sına yol açmaktan öteye gidemeyecektir.

Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini seçim odaklı 
hesaplarınıza alet etmeyin ve derhal bu tasarıyı geri çekin.

Emin Koramaz

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

ABD Büyükelçiliği’nin Kudüs’e taşınmasını protesto eden Filistinlileri hedef alan ve onlarca 
kişinin hayatını kaybetmesine neden olan İsrail vahşetine ilişkin TMMOB Yönetim Kurulu 

Başkanı Emin Koramaz tarafından 14 Mayıs 2018 tarihinde basın açıklaması gerçekleştirildi.

İSRAİL VAHŞETİNİ KINIYORUZ!

İSRAİL VAHŞETİNE KARŞI ALANLARA ÇIKTIK

14 Mayıs 2018 tarihi, İsrail Dev-
leti’nin savunmasız Filistin halkı-
na karşı uyguladığı büyük vahşet-
le tarihe geçmiştir.

Bundan 70 yıl önce yurtların-
dan sürülen Filistinli mültecilerin 
topraklarına geri dönüş hakları-
nı talep ettikleri 30 Mart Toprak 
Günü’nde başlayan İsrail Vahşeti, 
bugün onlarca kişinin öldürüldü-

ğü, binlerce kişinin yaralandığı 
büyük bir katliama dönüşmüştür.

Yaşanan bu katliamdan, İsra-
il Devleti kadar, Büyükelçiliğini 
Kudüs’e taşıyarak bölgede büyük 
bir provokasyon yaratan Amerika 
Birleşik Devletleri de sorumludur.

İsrail Devleti derhal bu insanlık 
dışı katliama son vermelidir. İşgal 
ettiği topraklardan çekilmeli ve 

Filistinli mültecilerin kendi top-
raklarına geri dönüş hakkına say-
gı göstermelidir.

İşgalciler ve katliamcılar kay-
bedecek, direnen Filistin halkı 
kazanacak!

Emin Koramaz

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

TMMOB Ankara İKK, KESK An-
kara Şubeler Platformu, Ankara 
Tabip Odası ve ASMMO’nun çağ-
rısıyla Sakarya Meydanı’nda ba-
sın açıklaması gerçekleştirildi. 
Çok sayıda emek-meslek örgütü 
ve siyasi parti temsilcilerinin 
de katıldığı eylemde ortak ba-
sın açıklaması TMMOB Ankara 
İKK Sekreteri Özgür Topçu ta-

rafından okundu. Topçu açıkla-
masında ABD’nin Büyükelçiliğini 
Tel Aviv’den Kudüs’e taşımasını 
eleştirerek, bu durumu protesto 
eden Filistinlileri katleden İsrail 
Devletini kınadıklarını ifade etti.

Topçu’nun ardından KESK Eş 
Başkanı Aysun Gezen, TMMOB 
Yönetim Kurulu Başkanı Emin Ko-
ramaz, TTB Merkez Konseyi Üyesi 

Sinan Adıyaman, ASMMMO Başka-
nı Ali Şahin birer konuşma yapa-
rak İsrail vahşetinin son bulması 
çağrısında bulundular.

İsrail saldırganlığına karşı De-
nizli, Edirne, Eskişehir, İstanbul, 
İzmir ve Tekirdağ İl Koordinasyon 
Kurullarımız da açıklamalarda 
bulundular.

DENİZLİ EDİRNE

ESKİŞEHİR İSTANBUL

İZMİR TEKİRDAĞ
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4 yıl önce Soma’da 301 madencinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan maden faciasının 
yıldönümünde, “Soma için Adalet, Türkiye için Adalet” sloganıyla gerçekleştirilen mitnge katıldık.

SOMA İÇİN ADALET, TÜRKİYE İÇİN ADALET!

Mitingi, Soma 301 Madenci Aileleri Derneği, Sos-
yal Haklar Derneği (SHD), TMMOB, DİSK, KESK ve 
Soma’da bulunan kitle örgütleri ortaklaşa düzenledi. 
Mitinge, Manisa'nın yanı sıra, İzmir, Aydın ve Balıke-
sir'den yoğun bir şekilde katılım oldu.

Ege Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü (ELİ) Soma Şu-
besi önünde başlayan yürüyüşün en önünde madenci 
ailesinin yaptığı “Acıları Bal Eyledik Yanan Nefeslerle. 
Somalılar Sizleri Özler Susmayan Nefeslerle” pankartı 
taşındı.

Mitingde madenci aileleri adına konuşan Soma 301 
Madenciler Sosyal Yardımlaşma Derneği Başkanı İs-
mail Çolak “Soma Faciası alınmayan önlemlerin ve 
formalite denetimlerin sonucu, işçinin sağlığı ve gü-
venliğinden çok çıkarılan madenin tonunun önemsen-
diği çalışma koşullarında ve göz göre göre gerçekleşmiş 
bir katliamdır. 4 yıldır adalet arayışımız sürüyor. Karar 
aşamasına gelen davada her türlü baskı ve zorbalığa 
şahit olduk. Dava süreci yukarıdan müdahalelerle çar-
pıtılmaya çalışılıyor. Gerçek suç örtbas edilmeye çalışı-
lıyor. Dün olduğu gibi bugün de davamızın peşindeyiz. 
Ve biz bitti demeden bu dava bitmeyecek" dedi.

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz'ın mi-
tingde gerçekleştirdiği konuşmanın tam metni şöyle: 

Değerli Somalılar, Sevgili Arkadaşlar

Hepinizi Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği adı-
na sevgi ve saygıyla selamlıyorum.

4 yıl önce yaşadığımız büyük felaketin acısı hala yürek-
lerimizi yakmaya devam ediyor.

Kaybettiğimiz 301 madenci arkadaşımıza rahmet dili-
yorum. Geride kalanların acısını paylaşıyorum ve sa-
bırlar diliyorum.

4 yıl önce yaşanan büyük acıyı unutmadığımızı göster-
mek için, bir daha böylesi acıların yaşanmaması için, 
sorumluların cezalandırılması için TMMOB örgütlülü-
ğü olarak buradayız.

Değerli Arkadaşlar,

301 arkadaşımızın hayatını kaybettiği Soma Faciası ül-
kemizin en büyük maden kazası olarak tarihe geçti.

Soma Faciası sadece 301 canımızı alarak tarihe geçme-
di, Soma Faciası ülkemizin acı gerçeklerini yüzümüze 
çarparak tarihe geçti.

Soma faciası, maden şirketlerinin açgözlülüğünü yüzü-
müze çarptı.

Soma faciası, kapitalist sömürünün acımasızlığını yü-
zümüze çarptı.

Soma faciası, madencilerin ne kadar zor şartlarda çalış-
tığını yüzümüze çarptı.

Soma faciası, ülkedeki siyasi iktidarın zorbalığını da 
yüzümüze çarptı.

Ve 4 yıldır devam eden dava süreci, bu ülkede hukuk 
düzeninin adaletsizliğini yüzümüze çarptı.

Fakat bunca kötülüğün arasında Soma Faciası aynı za-
manda bu ülke halkının dayanışması duygusunun ne 
denli kuvvetli olduğunu da gösterdi.

Facia sonrasında kazazedelerle ve Soma halkıyla daya-
nışma gösteren tüm halkımızı, emek ve meslek örgütle-
rini, sivil toplum gönüllülerini ve elbette dava sürecini 
takip eden avukat arkadaşlarımızı minnet duygusuyla 
anıyor, buradan hepsine teşekkürlerimizi iletiyoruz.

Değerli Arkadaşlar,

Bizler burada sadece kaybettiklerimizi anmak için de-
ğil, yaşadıklarımızı hatırlamak, unutturmamak için de 
buradayız.

İktidar sahipleri yaptıklarını ve söylediklerini unutsalar 
da, bizler gördüğümüz muameleyi unutmadık ve asla 
unutturmayacağız.

“Fakirlere dağıtılan kömürü zenginler mi çıkarsın?” 
diye açıklama yapan dönemin hükümet sözcüsü Hüse-
yin Çelik’i unutmadık.

İki gün üstü üste aynı gömleği giydiği için hayıflanan, 
"Maksimum 302 işçi kaybetmiş olarak burayı kapatı-
rız." diyen Enerji Bakanı Taner Yıldız’ı unutmadık.

Polisler tarafından yere düşürülen kardeşimiz tekmele-
yen dönemin başbakanlık müşaviri, şimdinin milletve-
kili aday adayı Yusuf Yerkel’i unutmadık.

Ve tabii, facianın ardından “Bunlar olağan şeyler, 
1800’lü yıllarda İngiltere’de de benzer kazalar yaşanı-
yordu” diyen,

Soma’ya gelip acı içindeki Somalıları tehdit eden, mar-
ketlerde sıkıştıran, küfür eden Recep Tayyip Erdoğan’ı 
da unutmadık.

İktidar hırsı, insanlığının önüne geçen bu isimleri asla 
unutmayacağız, asla affetmeyeceğiz!

Değerli Arkadaşlar,

Ülkemizde her yıl 2 binin üzerinde işçi arkadaşımız, iş 
cinayetleri sonucunda hayatını kaybetmektedir.

Bunun sorumlusu, aşırı kar hırsıyla emekçilerin yaşa-
mını hiçe sayan sermaye kesimleri ve bunlara göz yu-
man siyasi iktidarlardır.

Bunu sorumlusu işçiyi güvencesizleştiren, işçiyi sendi-
kasızlaştıran, denetim mekanizmalarını ortadan kaldı-

ran neoliberal kapitalizmdir.

Bunun sorumlusu, emekçileri en düşük düşük ücretle, 
en az yatırımla, en güvenliksiz ekipmanla çalışmaya 
zorlayan sömürü düzenidir.

Bu anlayış, her yıl binlerce emekçinin, madende, şan-
tiyede, inşaatta hayatını kaybetmesine, on binlerce 
emekçinin sakat kalmasına yol açmaktadır.

Emekçinin alın terini çaldığı gibi, emekçinin hayatını 
da çalan bu çalışma düzenini kabul etmiyoruz!

Emekçilerin sigortasız, sendikasız, kayıt dışı çalıştı-
rıldığı; işyeri denetimlerinin aksatıldığı, işçi sağlığı ve 
işyeri güvenliğinin yok sayıldığı bu çalışma düzenini 
kabul etmiyoruz.

Bizler, insanca yaşayabilecek bir ülke, güvenli iş yerleri 
ve güvenceli istihdam istiyoruz.

Bizler, işçinin emeğinin, alın terinin karşılığının ve-
rildiği, huzur ve güven içinde çalışabildiği bir çalışma 
yaşamı istiyoruz.

Değerli Arkadaşlar,

Bizlerin bu talepleri yok sayıldığı için 4 yıl önce burada 
301 madenci arkadaşımız hayatını kaybetti.

Katliamın sorumlusu, kar hırsıyla gözü dönen Soma 
Kömür İşletmeleri AŞ yöneticileri, denetim görevini 
yerine getirmeyen TKİ ve MİGEM, tüm uyarılarımıza 
kulak tıkayarak sorunları görmezden gelen Bakanlık 
yöneticileridir.

Aradan geçen 4 yıla rağmen yargılama süreci hala de-
vam etmektedir. Davanın uzadığı her gün, sorumlula-
rın cezalandırılmadığı her gün içimizdeki yarayı daha 
da büyütmektedir.

Başta Soma Kömür İşletmeleri AŞ patronları ve yöneti-
cileri olmak üzere, bu facianın tüm sorumluları derhal 
cezalandırılmalıdır.

Soma’nın acısı hepimizin acısı olduğu gibi, Soma Dava-
sı da hepimizin davasıdır.

“SOMA İÇİN ADALET, TÜRKİYE İÇİN ADALET” 
talebiyle buraya gelen tüm dostlarımızı TMMOB adına 
bir kez daha saygıyla selamlıyorum.

Hepinizi dayanışma duygularımla kucaklıyorum.

Emin KORAMAZ
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
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Siyasi iktidar teknik öğretmen, 
tekniker ve teknisyenlere iş alanı 
yaratmak istiyorsa, mühendislik 
mesleğinin uygulama alanlarını 
teknik elemanlara açmaya çalış-

mak yerine üretim süreçlerini yeni-
den düzenleyerek, teknik eleman-
ları hukuki statüye kavuşturmalı 
ve üretim sürecindeki önemlerini 

görünür kılmalıdır.

TBMM Genel Kurulunda kabul edilen yasa değişikliği ile teknik elemanlara Yapı Denetim yetkisi 
verilmesinin sakıncaları hakkında TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz tarafından 

17 Mayıs 2018 tarihinde basın açıklaması gerçekleştirildi.

TEKNİK ELEMANLARA DENETİM YETKİSİ 
VERİLMESİ YAPI DENETİM SİSTEMİNE VURULAN 

YENİ BİR DARBEDİR

Geçtiğimiz günlerde siyasi iktidarın seçim yatırımları 
kapsamında hazırladığı ve TBMM Genel Kurulunda 
kabul edilen “Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden 
Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapıl-
masına İlişkin Kanun Tasarısı” içerisinde 4708 sayılı 
Yasa’nın bazı hükümleri de değiştirilmiştir.

Öncelikle, 2001 yılından beri yürürlükte olan ve uygu-
lama sürecinde ülkemizdeki 
yapı üretim sürecinin so-
runlarını çözmek bir yana, 
adeta kendisi bir sorun 
olan söz konusu yasanın, 
3-4 maddesini değiştirmek 
suretiyle iyileştirilmeye 
çalışılmasını yüzeysel bul-
duğumuzu, bu yaklaşımın 
günü kurtarmaktan öteye 
gidemeyeceğini; kalıcı çö-
züm için ise, konunun tüm 
taraflarca kapsamlı olarak 
değerlendirilmesi ve daha 
sağlıklı, işletilebilir yeni bir 
sistem kurgulanması gerek-
tiğini ifade etmek isteriz.

TBMM Genel Kurulunda kabul edilen değişiklikler in-
celendiğinde; Yapı denetimi hizmet sözleşmelerinin yapı 
sahipleri ile Bakanlıkça belirlenecek yapı denetim kuru-
luşları arasında akdedilmesinin sağlanacağı ve yapı dene-
tim kuruluşuna ödenecek hizmet bedelinin yapı yaklaşık 
maliyetinin %1,5’i olarak sabitlendiği görülmektedir.

Yapı denetim firmalarının lehine olan bu değişiklikle-
rin yapı denetim sisteminin sorunlarını aşmaya nasıl 
bir katkı sağlayacağını öngörmekte zorlandığımızı be-
lirtmek isteriz.

Birliğimizi ve bağlı Odaları ilgilendiren asıl değişiklik 
ise teknik öğretmen, yüksek tekniker, tekniker ve tek-
nisyenlerin “Yardımcı Kontrol Elemanı” adı atında sis-
teme eklemlenmesi olmuştur.

Yakın geçmişte Yönetmelik maddesi olarak getirilen ve 
yüksek yargı tarafından yürütmesi durdurulan söz ko-

nusu düzenlemenin, bugün Yasa ile yeniden ısıtılıp gün-
deme getirilmesini hukuk devleti ilkesinin bir türlü be-
nimsenemediğinin açık bir göstergesi olarak görüyoruz.

Öncelikle belirtmek isteriz ki, görevlendirildiği şan-
tiyede sürekli olarak bulunup inşaat, elektrik tesisa-
tı, sıhhi tesisat ve ısıtma, soğutma, havalandırma, 
iklimlendirme, mekanik tesisat, harita-kadastro gibi 

alanlarda üretim süreci-
nin belirli bir bölümünün, 
kontrol mühendisinin ta-
rif ve direktiflerine göre, 
şartname, fen ve sanat ku-
rallarına uygun olarak ya-
pılmasını, gözetleyerek sağ-
lamaya yönelik eğitim alan 
tekniker ve teknisyenler ile 
bunların eğitimlerinden 
sorumlu teknik öğretmen-
lere yapının bütününe yö-
nelik denetim yetkisi veren 
söz konusu düzenleme yapı 
denetimindeki riskleri bü-
yütecektir.

Teknik öğretmenler, teknisyenler ve teknikerler, mü-
hendislerin çalışma yaşamı içerisinde birlikte faaliyet 
yürüttükleri iş arkadaşlarıdır. Siyasi iktidar bu tür uy-
gulamalarıyla bizleri en yakın çalışma arkadaşlarımız 
olan teknik elemanlarla karşı karşıya getirmeye çalış-
maktadır. Aynı meslek alanının farklı kademelerinde 
işbirliği içinde çalışma yürüten iki meslek grubunun, 
ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik ve politik aç-
mazlar nedeniyle karşı karşıya getirilmesi sorunların 
çözümü açısından yarar sağlamayacaktır.

Emek-yoğun bir sektör olması dolayısıyla inşaat sek-
törü kalifiye olmayan işçileri yoğun olarak istihdam 
etmektedir. Bu durum üretim faaliyetlerinin sağlıklı 
yürütülmesini sağlayacak teknik öğretmen, tekniker 
ve teknisyen gibi ara elemanlara ihtiyacı artırmakta-
dır. Buna rağmen ülkemizdeki teknik öğretmenlerin, 
teknisyenlerin ve teknikerlerin ciddi bir işsizlik sorunu 
yaşamakta olduğu bilinmektedir.

Siyasi iktidar teknik öğretmen, tekniker ve teknis-
yenlere iş alanı yaratmak istiyorsa, mühendislik 
mesleğinin uygulama alanlarını teknik elemanlara 
açmaya çalışmak yerine üretim süreçlerini yeniden 
düzenleyerek, teknik elemanları hukuki statüye ka-
vuşturmalı ve üretim sürecindeki önemlerini görü-
nür kılmalıdır.

Kaldı ki, ülkemizde planlama anlayışından vazgeçilme-
si, eğitim, öğretim ve istihdam bütünlüğünün kopartıl-
ması sadece teknik öğretmen, tekniker ve teknisyenler 
için değil mühendisler için de geçerlidir. Ülkemizde 
Cumhuriyet döneminde kurulan birkaç köklü üniver-
site dışında mühendislik eğitimi veren üniversitelerin 
en alt sıralarda yer alması da mesleğimize yönelik itibar 

sorununa neden olmakta, önemini azaltılmakta ve ni-
teliğini tartışılır hale getirmektedir. Oysa yapılması ge-
reken mühendislik mesleğinin içinin boşaltılması değil 
eğitimin niteliğinin artırılması ve ülke kaynaklarının 
doğru değerlendirilmesidir.

Mesleğimize ve ülkemize olan sorumluluğumuz gereği 
yapı denetim sisteminde geriye dönülemez tahribatlar 
yaratacak bu uygulamaya karşı olduğumuzu, bu yan-
lıştan bir an önce dönülmesi için tüm demokratik ve 
hukuki zeminlerde mücadeleye devam edeceğimizi ka-
muoyuna duyururuz.

Emin KORAMAZ
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

OHAL KHK’larıyla haksız biçimde kamudan ihraç edilen mühendis ve mimarların yapı 
denetim yetkilerinin de iptal edilmesi hakkında TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin 

Koramaz tarafından 18 Mayıs 2018 tarihinde bir basın açıklaması gerçekleştirildi.

KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERLE HAKSIZ VE HUKUKSUZ 
BİÇİMDE KAMUDAN İHRAÇ EDİLEN MÜHENDİS VE MİMARLAR 

ŞİMDİ DE YAPI DENETİMİ SİSTEMİNDEN İHRAÇ EDİLİYOR

22 aydır devam eden OHAL bo-
yunca çıkartılan KHK’larla bin-
lerce mühendis, mimar ve şehir 
plancısı meslektaşımız açığa 
alınmış, ihraç edilmiş, sözleşme-
leri feshedilmiş ya da yenilen-
memiştir.

Yaşadığımız bu hukuksuzluk zin-
cirine geçtiğimiz günlerde yeni 
bir halka daha eklenmiştir. Yapı 
denetimi kuruluşlarında çalışan 
mühendis ve mimarlardan KHK 
ile ihraç edilmiş olanların belge-
leri Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 
tarafından iptal edilmektedir. 
Ayrıca yeni başvurular da redde-
dilmektedir. Meslektaşlarımızın 
yapı denetimi sistemindeki si-
cilleri silinmektedir. Aralarında 
Odalarımızın merkez ve şube 
yönetim kurulu üyelerinin de bu-
lunduğu mühendis ve mimarlar, 
yaşadıkları adaletsizlik yetmez-
miş gibi şimdi de açlığa mahkum 
edilmektedir.

Ülkemizde hak ve özgürlük-
ler bakımından 1215’te yapılan 
Magna Carta’dan daha geri bir 
konuma sürüklenmiş durumda-

yız. Yüzbinlerce kişi kanun olma-
dan, kural olmadan yasadışı ilan 
edilmektedir. Bu yaşananlar ana-
yasa ve uluslararası metinlerle 
güvence altına alınan çalışma 
hakkı başta olmak üzere pek çok 
temel hak ve özgürlüğe açık bir 
saldırıdır.

Olağanüstü Hal KHK’larıyla 130 
binin üzerinde kamu emekçisi, 
herhangi bir soruşturma olmadan 
ve savunmaları alınmadan görev-
lerinden ihraç edilmiştir. İhraç-
lar ve açığa alınmaların tamamı 
sorgusuz, sualsiz ve soruştur-
masız gerçekleştirilmiştir. Oysa 
Hükümet, kamudan ihraç edilen-
lerin hangi somut gerekçelerle 
ihraç edildiklerini, ihraç edilen-
lerin darbe girişimi ile aralarında 
herhangi bir somut bağ bulunup 
bulunmadığını en küçük bir şüp-
heye yer bırakmayacak şekilde 
açıklamak zorundadır.

Bilimsel ve teknik gelişmeyi 
kamu ve toplum yararı doğrultu-
sunda savunan meslektaşlarımız, 
iktidarın yanlış uygulamalarını 
eleştiren muhalif kimlikleri dola-

yısıyla sınırı olmayan bir şekilde 
cezalandırılmaktadır.

Bakanlık, yapı denetimi alanının 
kamusal niteliğini meslektaşla-
rımızı işsizliğe mahkum ederken 
değil, denetim faaliyetlerini 
özel şirketlere peşkeş çekerken, 
kamusal görevlerini özel şirket-
lere dağıtırken gözetmelidir. 
KHK’ların kapsamının keyfi bir 
biçimde yorumlanarak mimar ve 
mühendislerin yapı denetim şir-
ketlerindeki görevlerinin engel-
lenmesi kabul edilemez.

Meslektaşlarımızın haksız ve 
hukuksuz bir şekilde KHK’larla 
ihraç edilmelerini, ardından ya-
şamdan dışlanmalarını, işsizliğe 
mahkum edilmelerini kabul et-
miyoruz.

Birliğimiz, Bakanlığın meslektaş-
larımızı yapı denetim sistemin-
den ihraç eden bu yanlış uygula-
ması karşısında gerekli hukuksal 
girişimlerde bulunacaktır.

Emin Koramaz
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
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Çevre mücadelesi, yaşam 
mücadelesinin ayrılmaz 
ve en önemli parçasıdır. 
Kar hırsının ve gündelik 
çıkarların insanlığın ve 
gezegenimizin geleceğini 

tehdit etmesine izin 
veremeyiz. Gelecek 

nesillere yaşayabilecekleri 
bir dünya bırakabilmek 
için, ekolojik bir krize 

dönüşen çevre sorunlarının 
çözümünde, bütüncül 

politikaların, hukuksal ve 
kurumsal düzenlemelerin 

geliştirilmesi ve 
uygulanması gerekir.

5 Haziran Dünya Çevre Günü nedeniyle TMMOB Genel Sekreteri Dersim GÜL tarafından 
bir basın açıklaması gerçekleştirildi.

ÇEVRE MÜCADELESİ, YAŞAM MÜCADELESİNİN 
AYRILMAZ VE EN ÖNEMLİ PARÇASIDIR!

24 HAZİRAN SEÇİMLERİ ÜZERİNE TMMOB 
ÖRGÜTLÜLÜĞÜNE

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, 24 Haziran Seçimlerine ilişkin TMMOB 
Örgütlülüğüne yönelik bir yazı yayınlayarak, tüm üyelerimize oy kullanma ve sandıklara sahip 

çıkma çağrısında bulundu.

Ülkemiz, erken se-
çim kararı ile 24 
Haziran 2018 ta-
rihinde yapılacak 
olan Cumhurbaş-
kanı ve 27. Dönem 
Milletvekili Seçim-
leri sürecine girmiş 
bulunmaktadır.

Birliğimiz, bugüne 
kadar seçim dönem-
lerinde yayımladığı 
Seçim Bildirgeleri ile 
meslek örgütümüzün 
gözünden ülkemi-
zin sorunlarını tespit 
ederek bu sorunların 
kamu ve toplum ya-
rarı doğrultusunda çözümüne ilişkin önerilerini kamuo-
yu ile paylaşmıştır. 24 Haziran’da yapılacak olan seçimler 
için de görüşlerimiz ve önerilerimiz paylaşılacaktır.

Birliğimiz, 24 Haziran seçimlerinin ülkemiz için ayrı bir 
önem taşıdığının farkındadır. Bu doğrultuda 16 Nisan 
Anayasa Referandumu sürecinde aldığımız tavrın bir de-
vamı olarak 24 Haziran seçimleri sürecinde de üzerimize 
düşen sorumluluğun gereği olan adımlar atılacaktır.

Bu süreçte, TMMOB 44. Dönem V. Danışma Kurulu’n-
da ortaya konulan çerçeve doğrultusunda Oda Yazman 
(Sekreter) üyeleri ile toplantılar yapılmış ve yürütüle-
cek çalışmalar planlanmıştır. Öncelikle yayımlayacağı-
mız Seçim Bildirgesi ile genel ve detaylı değerlendirme-
lerimiz kamuoyu ile paylaşılacaktır. Başta üyelerimiz 
olmak üzere tüm seçmenlere seçimlere katılımın öne-
mini ifade eden çağrılar yapılacaktır. Seçim ve sandık 
güvenliğine ilişkin teknik görüşlerimiz kamuoyu ile 
paylaşılacaktır. Üyelerimizin seçim günü diledikleri 
parti ya da bağımsız oluşumlar aracılığı ile aktif görev 
almaları yönünde çağrımız yapılacaktır. Üreteceğimiz 
envanter ile çalışmalarımız güçlendirilecek sosyal med-
ya gibi iletişim kanalları da aktif olarak bu çalışmalar 
için kullanılacaktır. Çalışmalarda kullanacağımız bel-
gelerimiz ve envanterlerimiz hazırlandıkça örgütümüze 
ulaştırılacak ve başta üyelerimiz olmak üzere kamuoyu 

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

Çevre ve insan yaşamı arasındaki ilişkiyi çarpık biçim-
de kuran kapitalizm, insanlığı bütün olarak tehdit eden 
küresel ölçekli çevre sorunlarının 
doğmasına neden olmuştur. Ne 
yazıktır ki küresel ölçekli çevre 
sorunlarının bir kısmı geri dönü-
şü mümkün olmayacak düzeylere 
ulaşmıştır. Okyanuslarda oluşan 
kirlilikten temiz su kaynaklarının 
kritik seviyelere inmesine, afetle-
re dönüşen atmosfer olaylarından 
tarımsal üretimin azalmasına ve 
biyoçeşitliliğin giderek yok ol-
masına değin uzanan olumsuz 
gidişat kapitalizmin dünyamıza 
armağan ettiği küresel kötülükten 
ibarettir.

İnsan ile insan arasındaki ilişkiyi 
sömürü temelinde kuran, üçüncü 
dünya savaşı olarak nitelendirilen 
günümüzdeki koşulların sağla-
yıcısı olan kapitalizmin çevre ile 
ilişkisi de sömürü üzerine kuru-
ludur.

5 Haziran Dünya Çevre Gününde 
sorgulanması gereken şey kapita-
lizmin kendisidir.

Ülkemizde sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama Ana-
yasal güvenceye alınmış olmasına rağmen en yakıcı so-
runlarımızın başında çevre sorunları gelmektedir.

Çevre mücadelesi, yaşam mücadelesinin ayrılmaz ve en 
önemli parçasıdır. Kar hırsının ve gündelik çıkarların 
insanlığın ve gezegenimizin geleceğini tehdit etmesine 
izin veremeyiz. Gelecek nesillere yaşayabilecekleri bir 
dünya bırakabilmek için, ekolojik bir krize dönüşen 
çevre sorunlarının çözümünde, bütüncül politikaların, 
hukuksal ve kurumsal düzenlemelerin geliştirilmesi 

ile paylaşılacaktır.

Elbette seçim süre-
ci boyunca hiçbir 
aday ya da siyasi 
parti işaret edilme-
yecek ve desteklen-
meyecektir.

Birliğimiz yapacağı 
açıklamalar ve ça-
lışmalar ile;

• Ülkemizin yaşa-
makta olduğu so-
runlar,

• Sorunları doğuran 
yanlış politikalar,

• Yanlış politikaları üreten ve uygulayanlar işaret edi-
lecek

Ayrıca;

• Seçimlere katılımın ve oy kullanmanın,

• Sandık ve sayım güvenliğinin önemi vurgulanacaktır.

Ülkemiz zor bir dönemden geçerken, meslek alanları-
mız ve meslektaşlarımız büyük sorunlar ile boğuşurken 
24 Haziran seçimlerinin erkene alınarak gerçekleştiril-
mesinin yükü de kendi payımız oranında omuzlarımı-
za binmiştir. Mühendis, mimar ve şehir plancılarının 
yapacağı çalışmaların ve söyleyeceği sözlerin ülkemi-
zin aydınlık yarınlara taşınmasında önemli bir yeri ola-
caktır. Birliğimizin bu dönem içerisinde bütün örgütlü 
gücü ile üzerine düşen sorumluluk çerçevesinde çalış-
malar yapacağına yürekten inanıyorum.

24 Haziran seçimleri süreci içerisinde yürüteceğimiz 
çalışmalar için örgütümüzün gerekli hazırlıkları yap-
masını bekliyor ve hepimize kolaylıklar diliyorum. Ak-
lımızın ve umudumuzun yolu açık olsun.

Emin KORAMAZ
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

oy kullan!
ÜLKEMİZİN, HALKIMIZIN VE
MESLEĞİMİZİN GELECEĞİ İÇİN

ve uygulanması gerekir. Çevre politikalarının sanayi, 
kentleşme, ulaşım, enerji politikaları ile birlikte değer-
lendirilmesi asgari bir gerekliliktir.

16 yıldır iktidarda bulunan AKP iktidarının bu alana 
ilişkin vurdumduymaz tutumu, ülkemizdeki çevre so-
runlarını giderek daha da büyütmektedir. Ormanların, 
kıyıların, nehirlerin, meraların birer rant alanına dö-

nüştürülmesi, doğal varlıklarımı-
zın yok olmasına neden olmakta 
ekolojik denge bozulmaktadır. 
Mersin, Sinop ve Kırklareli’nde 
yapılmak istenen nükleer enerji 
santralleri, çevresel tehdidi geri 
dönülemez bir aşamaya doğru 
götürmektedir.

Ülkemizin ve coğrafyamızın ge-
leceğini tehdit eden bu gidişata 
derhal son verilmelidir. Nükleer 
enerji sevdasından vaz geçilerek 
yenilenebilir enerji kaynakları-
na yönelinmelidir. Sanayi, tarım, 
enerji, ulaşım ve kentleşme poli-
tikaları belirlenirken çevre poli-
tikalarını önceleyen bütüncül bir 
yaklaşım benimsenmelidir.

Anayasamızın 56. Maddesi “Her-
kes sağlıklı ve dengeli bir çevre-
de yaşama hakkı” vermektedir. 
“Çevreyi geliştirmek, çevre sağlı-
ğını korumak ve çevre kirlenme-
sini önlemek Devletin ve vatan-
daşların ödevidir”. Hükümeti, bu 
anayasal sorumluluğuna uygun 

davranmaya çağırıyoruz.

Bizler TMMOB olarak, çevreyle uyumlu bir kalkınma 
ve sanayileşme için, derelerimizin, ormanlarımızın, 
tabiat varlıklarımızın korunması için, insanlarımızın 
sağlıklı bir çevrede huzur içinde yaşaması için müca-
dele etmeye, mesleki teknik bilgimizi bu doğrultuda 
seferber etmeye devam edeceğiz.

Dersim Gül
TMMOB Genel Sekreteri
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2 Temmuz 1993 Sivas Katliamı’nın 25. yıldönümüne ilişkin olarak 30 Haziran 2018 tarihinde 
TMMOB Başkanı Emin Koramaz tarafından bir basın açıklaması gerçekleştirildi.

SİVAS’I UNUTMADIK, UNUTTURMAYACAĞIZ!

YAPI RUHSATLARINDA İMZA HANELERİ 
KALDIRILAMAZ!

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Mekansal Adres Kayıt Sistemi’nde değişiklik yaparak proje 
müellifi mühendis ve mimarların imzalarının yapı ruhsatından çıkartmasına ilişkin 6 Haziran 

2018 tarihinde TMMOB Genel Sekreteri Dersim GÜL tarafından basın açıklaması gerçekleştirildi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 31 Mayıs 2018 tarihin-
de MAKS/Mekansal Adres Kayıt Sistemi’nde değişiklik 
yaparak, Yapı Ruhsatlarındaki yapı sahibinin, yapı mü-
teahhidinin, şantiye şefinin, yapı denetçilerinin (fenni 
mesullerin) ve proje müelliflerin ıslak imzalarının yer 
aldığı haneleri kaldırmıştır.

Yeni yapı ruhsatında yalnızca ruhsatı düzenleyen ida-
re yetkilileri ve yapı denetim şirketi yetkilisinin ıslak 
imzaları yer almaktadır. Bu düzenleme ile proje müel-
lifleri olan mühendis ve mimarlar yapı üretim süreç-
lerinden koparılmaya çalışmaktadır. Sahteciliğin önü 
açılmakta ve proje müelliflerinin eserleri üzerindeki 
tasarrufları yok sayılmaktadır. Ruhsat alma süreçleri-
nin, projelerin sahipleri mimar ve mühendislerin bil-
gisi ve onayı dışında tamamlanması planlanmaktadır. 
Proje müelliflerinin imzaları alınmadan hazırlanacak 
olan yapı ruhsatlarında, ruhsat eki projelerinin ve pro-
je tadilatlarının denetimlerinin hangi yolla yapılacağı 
anlaşılmamakla birlikte, bu durumun hukuki ve mes-
leki sorumluluğu uygulamayı yapan belediyeler ve ilgili 
tüm kamu kurum ve kuruluşlarını hukuki sorumluluk-
lar altında bırakacaktır.

Uygulama ile proje müelliflerinin imza koymadıkları, 
hatta hiç görmeyecekleri bir belgenin düzenlenmesin-

den sorumlu tutulmasının yolu açılmaktadır.

Belirtmek isteriz ki yeni uygulamayla uzun bir süredir 
mücadele etmeye çalıştığımız sahte müellifliğin önü 
iyice açılmıştır. Müteahhitlerin belediyelere teslim et-
tikleri projelerdeki isimlerin gerçek olup olmadığı, 
büro sahiplerinin mühendis, mimar olup olmadıkları-
nın tespit edilmesi bundan sonra imkansız hale gelecek 
ve bu konuda sahtecilik yaygınlaşacaktır.

Bakanlığın yaptığı bu değişiklik zincirleme olarak bir-
çok sorunun doğmasına neden olacaktır. Meslektaşla-
rımız hak ve yetkilerini kaybedecek, sorunlu ve dene-
timsiz projeler üretilecek, sahte mimar ve mühendisler 
ile işlemler yapılacak, sağlıksız ve güvenliksiz yapılara 
yurttaşlarımız mecbur bırakılacak ve bunun bedeli can 
ve mal güvenliğinin riske girmesi ile ödenecektir. Yapı 
Ruhsatlarında yapılan bu değişikliğe karşı ilgili Odala-
rımızla Birlik düzeyinde gerekli girişimlere başladığı-
mızı, halkın can ve mal güvenliği ile meslek haklarımı-
za yapılan bu saldırıya karşı mücadelemizin kararlılıkla 
sürdürüleceğini kamuoyu ve meslektaşlarımızın bilgi-
lerine sunarız.

 Dersim GÜL
TMMOB Genel Sekreteri

Gericiliğin ülkemizde gerçekleştir-
diği en büyük katliamlardan birisi 
olan 2 Temmuz Sivas Katliamının 
üzerinden 25 yıl geçti. Çeyrek 
asır önce bugün 35 aydın, sanatçı, 
yurtsever, ilerici insan Madımak 
Oteli’nde vahşice yakılarak katle-
dildi. Sivas’ta katledilen yurttaşla-
rımızı sevgi ve saygı ile anıyoruz.

Ülke tarihimiz insanlığın ilerici 
değerlerine yönelik gerici, faşist 
saldırılar ve katliamlar ile doludur. 
Ankara’da gerçekleştirilen 10 Ekim 

Katliamı bütün acısı ile beraber 
bunun en yakın örneğidir.

Ülkemizde dinselleştirme eğitim-
de, kamusal ve toplumsal yaşamda 
hakim kılınmaktadır. Din, mezhep, 
inanma-inanmama farklılıkları, 
düşmanlık ve çatışma tohumları 
ekmeye varacak tarzda kullanıl-
maktadır. Gerici zihniyet ve yapı-
lanmalar, emperyalizmin bölgemiz 
üzerinde uyguladığı politikalar içe-
risinde özel olarak geliştirilmekte 
ve örgütlenmektedir. Günümüz 

Türkiye’sinde demokrasi, laiklik, 
eşitlik, özgürlük ve adalet istem-
leri her zamankinden daha fazla 
önem taşımaktadır.

TMMOB olarak 2 Temmuz Katliamı-
nı ve gericiliği lanetliyor, kimsenin 
düşünceleri nedeniyle katledilme-
diği, eşitlik, özgürlük ve adaletin 
egemen olduğu bir Türkiye için 
mücadele kararlılığımızı bir kez 
daha belirtiyoruz. 

Emin Koramaz
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

EMİN KORAMAZ MÜHENDİSLİK VE ŞEHİRCİLİK 
GÜNLERİNDE KONUŞTU

TMMOB İstanbul Öğrenci Komisyonları tarafından düzenlenen 9. Mühendislik ve Şehircilik 
Günleri kapsamında 26 Nisan 2018 tarihinde düzenlenen etkinlikte TMMOB Yönetim Kurulu 

Başkanı Emin KORAMAZ öğrencilerle Mühendislikte Meslek Emeği üzerine shobet gerçekleştirdi.

Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Tolantı 
Salonu’nda gerçekleştirilen etkinlikte TMMOB Baş-
kanı Emin KORAMAZ mesleki deneyimleri ve Birlik 
faaliyetlerinden hareketle mühendis emeğinin dönü-
şümü üzerine konuştu.

Etkinliğe katılan gençlerin ilgiyle dinlediği konuşma-
nın ardından konu hakkında görüş alışveriri gerçek-
leştirildi.

Emin Koramaz’ın Mühendislikte Meslek 
Emeği başlıklı konuşma metni şu şekilde:

Sevgili genç arkadaşlarım, hepinizi Türk Mühendis ve 
Mimar Odaları Birliği yönetim kurulu adına selamlı-
yorum.

2010 yılında başlayan Mühendislik ve Şehircilik Gün-
leri etkinliğinin 9 yıldır aksamadan devam den bir 
geleneğe dönüşmesine katkı veren TMMOB İstanbul 
Öğrenci Komisyonları’na çok teşekkür ediyorum.

Bugünkü konuşma başlığımız “Mühendislikte Mes-
lek Emeği”. Takdir edersiniz ki ben akademik geçmişi 
olan birisi değilim, o yüzden bilimsel referanslara da-
yalı bir konuşma olmayacak benimkisi. Ben daha çok 
40 yıla yaklaşan mesleki ve 30 yıla yaklaşan oda de-
neyimlerimden ve TMMOB ve bağlı Odaların yapmış 
olduğu profil araştırmalarından öğrendiklerimden 
hareketle kısa bir sunuş yapacağım. Sizlerin katkıla-
rıyla daha verimli bir tartışma doğacaktır.

Değerli Arkadaşlar,

Hepinizin bildiği gibi Mühendis kelimesi Arapça kö-
kenlidir ve geometri-ölçüm bilen kişi anlamına gelir. 
Avrupa’da ise mühendisin karşılığı olan kelimeler La-
tince’den türemiştir ve becerili-yaratıcı gibi anlamlara 
sahiptir. Yani bizim yaptığımız iş, hem bilmeye hem 
de bu bilgiyi uygulamaya, hayata geçirmeye dayalı bir 
meslektir. Mühendis kısaca, insanların ve toplumun 
sorun ve ihtiyaçlarına, bilimsel yöntemi ve tekniği 
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kullanarak çözümler sunan kişidir. Mimar ve şehir 
plancısı da aslında farklı biçimlerde de olsa aynı ama-
ca hizmet eder.

Mühendislik, insanın doğayla mücadelesinden doğ-
muştur. Doğanın ve çevrenin belirleyiciliğinden kur-
tulma mücadelesinde gelişen insan aklı ve becerisi 
zaman içerisinde kendi doğal çevresini biçimlendire-
bilme kapasitesine ulaşmıştır. Diğer canlılardan farlı 
olarak aletlerin kullanılmaya başlanması ve koru-
naklı yapıların inşa edilmesi zaman içerisinde soyut 
düşünmeyi, hesap yapmayı ve fizik kurallarını kendi 
ihtiyaçları doğrultusunda kullanılmasını beraberinde 
getirmiştir. İnsan toplumlarının hayatta kalma mü-
cadelesinin ürünü olarak doğan mühendislik emeği, 
medeniyetin gelişmesiyle paralel olarak gelişmiş, çe-
şitlenmiştir. Bu süreç halen devam etmektedir. Yeni 
teknolojilerin ve yeni ihtiyaç alanlarının ortaya çık-
masıyla birlikte yeni mühendislik alanları da doğmak-
tadır. Bugün TMMOB’ye bağlı 24 oda altında 100’e 
yakın farklı mühendislik, mimarlık ve şehir plancılığı 
disiplini bulunmaktadır.

Konumuz gereği mühendisliğin gelişimini uzun uzun 
anlatmayacağım. Mühendislik mesleği uzun yıllar bo-
yunca insanların içinde bulundukları coğrafyanın ve 
doğal çevrenin ihtiyaçları ve insanların bilgi birikim-
leri uyarınca nesilden nesile aktarılarak gelişmiştir. 
Kimi toplumlar büyük yapılarda gelişmiştir, kimileri 
köprü yapımında, kimileri deniz alanında, kimisi as-
keri mühendislik alanında kendilerine ait gelenekler 
yaratmışlardır. Mühendisliğin hem nitelik hem de 
nicelik olarak sıçrama yaşadığı dönem ise hepinizin 
bildiği gibi, sanayi devrimiyle birlikte olmuştur. Sana-
yi devrimiyle birlikte endüstrileşmenin, kentleşmenin 
artması, nüfus yoğunluğun artması, mühendislik fa-
aliyetlerinin de kitlesel ve sistematik bir bilgi haline 
dönüşmesine yol açmıştır. O dönemden itibaren Av-
rupa’dan başlayarak Mühendislik, usta-çırak ilişkisi 
olmaktan çıkarak, formel bir bilim haline dönüşmüş 
ve 18. Yüzyıldan itibaren mühendislik okulları açıl-
maya-yaygınlaşmaya başlamıştır. Kapitalizmin ge-
lişmesiyle birlikte ilerleyen bu süreçte, iş bölümü ve 
teknolojik gelişme mühendis emeğinin gelişimi açı-
sından önemli kavramlar haline gelmiştir.

Kapitalizmin yaygınlaştığı dönemlerden itibaren mü-
hendisler sermaye ile emek arasında bir tür ara sınıf 
olarak konumlandırılmaya başlanmıştır. Mühendisler 
bu dönemde, bilim ve tekniği kullanabilme beceri-
leriyle ilerleme anlayışının da taşıyıcısı olmuşlardır. 
Mühendislik mesleği toplumun genelini ilgilendiren, 

toplumsal gelişmeye hizmet eden bir faaliyet olarak 
görülmüştür. Mühendislik faaliyetinin gelişmişliği, 
ülkedeki teknolojinin gelişmişliğin, kapitalizmin ge-
lişmişliğinin ve bütün olarak toplumsal gelişmişliğin 
ölçüsü haline gelmiştir. 18.-19. Yüzyılda ortaya çıkan 
ve teknolojik gelişmişlik ile toplumsal gelişmişliği 
aynı tutan bu anlayış bir biçimiyle hala yaygın olarak 
kabul görmektedir. Bununla birlikte mühendis emeği-
nin bu tablodaki yeri büyük oranda değişmiştir.

Sevgili Arkadaşlar,

Mühendisliğin ülkemizdeki gelişimi de yaklaşık bir 
yüzyıllık bir gecikmeyle de olsa benzer bir seyir izle-
miştir. 18. Yüzyılın sonunda Osmanlı’da mühendislik 
eğitimi veren okullar kurulmuştur. Cumhuriyetin ku-
ruluşundan sonra çıkarılan yasalar ile farklı mühen-
dislik ve mimarlık dalları bu eğitime dahil edilmiştir.

Tıpkı avrupadaki kapitalist ülkelerde olduğu gibi 
Cumhuriyetin kuruluşundan itibaren ülkemizde de 
mühendisler bir modernleştirici akıl olarak görülü-
yordu ve devletten ayrıştırılamaz bir yapıdaydılar.
Özellikle 1930’lı yıllardaki planlı sanayileşme dö-
neminde devlet yatırımlarında istihdam edilen mü-
hendisler, ülkenin kalkınmasından ve yeniden ya-
pılanmasından sorumlu “devlet görevlileri” olarak 
görülüyorlardı. Zaten az sayıda olan mühendisler, 
“teknokrat” sıfatlarıyla ülkenin sevk ve idaresinde ki-
lit rol oynuyorlardı.

Devlet ile mühendisler arasındaki bu sıkı bağ, mü-
hendisleri bir tür devlet seçkini haline getirmişti. TM-
MOB’nin kurucu kadroları da bu seçkinci, bürokratik 
yapı içerisindeki mühendisler arasından çıkmıştır. 
1960’lı yılların ikinci yarısına kadar varlığını sürdü-
ren bu yapı, mesleki çıkarlarının ve statülerinin ko-
runmasını her şeyden üstün gören bir anlayışın tem-
silcisi olmuştur.

1960’lı yılların ikinci yarısından itibaren hem ülke 
genelindeki mühendis ve mimarların profili hem de 
TMMOB’ye bağlı odaların yapı değişmeye başlamış-
tır. Hem 1961 Anayasası’nın demokratik hak ve öz-
gürlükler konusundaki ilerici içeriği, hem de 1962 
yılından itibaren benimsenen planlı kalkınma anlayı-
şı, ülkenin ve mühendislerin kaderini yeni bir rotaya 
sokmuştur.

Toplumsal gelişmede planlama ve kalkınma fikrinin 
öne çıkması, mühendislerin de toplumsal duyarlılıkla-
rının, sorumluluklarının gelişmesine neden olmuştur. 
Hem bu durum, hem de izlenen dışa bağlı ekonomik 

politikaların sonuçlarının mühendis ve mimarların 
ücretlerine ve yaşamına olumsuz yansımaları mühen-
dislerin devlet yöneticileriyle değil, geniş toplum ke-
simleriyle daha yakın ilişkiler geliştirdiği bir dönemi 
başlatmıştır.

Bu dönem “Mühendislerin çıkarları” ile “devletin 
çıkarları” arasındaki açının büyümeye başladığı dö-
nemlerdir. Mühendislerin statü sorunu başta olmak 
üzere her türden sosyal ve ekonomik talebi, hükümet 
tarafından görmezden gelinmiştir. Özellikle 1965 yı-
lında kabul edilen “Özel Mühendislik Okulları” yasa-
sı sonrasında odaların ve TMMOB’nin mesleklerini 
koruma içgüdüsü öne çıkarak, o dönemde gelişmeye 
başlayan toplumsal hareketlerle daha yakın ilişkiler 
gelişmeye başlamıştır. Özel mühendislik okulu me-
zunlarının üye yapılmaması, bu okulların kapatılması 
için yürüyüşlere katılmak gibi daha önceki dönemde 
görülmeyen bir tavır gelişmeye başlamıştır.

Yine o dönemlerde dünyada ve ülkemizde sürdürülen 
bağımsızlık, demokrasi, devrim mücadelesinin getir-
diği toplumsal uyanış bu dönüşümü tetiklemiştir.

1960’ların ikinci yarısında üniversitelerde yoğun ola-
rak süren akademik-demokratik mücadelenin içeri-
sinde olan kuşaklar mezun olup Odalara üye olduktan 
sonra 1970’li yılların başından itibaren TMMOB’ye 
bağlı odalardaki seçkinci bürokratik kadrolar tama-
men yenilgiye uğramış, ilerici-devrimci mühendisler 
TMMOB’yi adeta yeniden kurmuştur.

Bugün TMMOB’nin taşıyıcısı olduğu toplumcu de-
ğerler, 1970’li yıllardaki toplumsal muhalefet hareketi 
içerisinde yükselen değerlerdir.

Dönemin demokrasiden, bağımsızlıktan, anti-emper-
yalizmden beslenen siyasal talepleri ile kalkınmadan, 
sanayileşmeden, üretimden yana mesleki talepler bir-

leştirilerek TMMOB’nin toplumcu çizgisi ortaya çıka-
rılmıştır.

Sevgili Arkadaşlar,

Sizlerin de bildiği gibi 12 Eylül Darbesi, sadece ülke 
idaresine el koymakla kalmadı, Türkiye’nin toplum-
sal gelişimini de ayrı bir mecraya sürükledi. Anaya-
sa’dan ekonomiye, resmi ideolojiden toplumun temel 
dinamiklerine kadar her şeyi baştan aşağı yeniden 
biçimlendirdi. O güne kadar topluma yön veren tüm 
örgütlü yapılar şiddetle bastırıldı ve toplum bütünüyle 
paralize edildi.

Bu toplumsal müdahalenin en önemli araçlarından 
birisi de uygulanan neoliberal politikalar oldu. Neo-
liberal politikaların egemen olduğu bu dönemin yeni 
modası “özelleştirme”, “kuralsızlaştırma” ve “ticari-
leştirme” gibi kavramlardı. Bütün bunların anlamı, 
1930’lardan itibaren ülkede yaratılan tüm zenginlik-
lerin, tüm yatırımların yerli-yabancı sermaye grup-
larına devriydi. En son örneğini Şeker Fabrikalarının 
özelleştirilmesinde gördüğümüz bu anlayış hala de-
vam ediyor. Topluma ait ne varsa, sermaye kesimle-
rine aktarılıyor.

12 Eylül sonrası uygulanan neoliberal politikalar, mü-
hendislerin ekonomik ve toplumsal konumunu da 
baştan aşağı değiştirmiştir.

Neo-liberal politikalar, 1980’li yıllardan itibaren mü-
hendislerin “nitelikli emek” vasıflarını görünmez hale 
getirmeye başlamıştır.

Mühendis emeğinin niteliksizleştirilmesini takip eden 
2000’li yıllarda mühendislerin karşı karşıya kaldıkları 
yeni durum ise “işsizleşme” tehdidi olmuştur.

Üretim-yatırım-eğitim ve istihdam planlamasından 
kopuk bir şekilde açılan alt yapısı ve akademik kad-
rosu oluşturulmadan açılan üniversitelerle mühendis 
sayısının hızla artması bu durumu daha da tetiklemiş-
tir.

Ülkede izlenen üretimden yatırımdan kopuk politika-
lar, bilim ve teknolojiye, teknolojik atılımlara gerekli 
desteğin verilmemesi, mühendislerin her türden tek-
nik ayrıcalığını ortadan kaldıran bir düzeye erişmiştir.

Kamusal yarar ve kamu denetimi yerine azami kar 
dürtüsünün desteklenmesi sonucu, mühendislik hiz-
metlerinin sanayi, tarım, gıda, kent ve toplum yaşa-
mına yönelik, bilimsel teknik temellerdeki kamusal, 
toplumsal hizmet niteliği aşındırılmıştır.
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Sevgili Arkadaşlar,

Mühendis emeğinin değersizleşmesine neden olan bu 
uygulamalar AKP döneminde çok daha belirgin bir 
hal kazanmıştır. Bu uygulamaların başlıcaları şöyle 
sıralanabilir:

Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun, bu-
günkü adı Uluslararası İşgücü Kanunu ile yabancı 
mühendis ve mimarların ülkemizde karşılıklılık ilkesi 
olmaksızın denetimsiz, kayıt dışı yöntemle çalışmala-
rının önü açılmıştır.

4708 sayılı Yapı Denetim Kanunu ile devlet yapı de-
netim alanından çekilmiş, bu hizmeti de özel hukuk 
hükümlerine tabi, amacı kar etmek olan şirketlere 
devretmiş ve burada da asgari ücretlerle çalışan mü-
hendis ve mimarlar yapı güvenliğinden sorumlu tu-
tulmuşlardır.

Kamu İhale Kanunu 23 kez değiştirilmiş ve her de-
ğişiklikte mesleki kriterler mühendis ve mimarlar 
aleyhine düzenlenmiştir. Özellikle iş deneyim ve de-
netim belgelerinin mühendis ve mimarlar aleyhine 
değiştirilmesi meslek mensuplarını ihale süreçleri 
dışında bırakmıştır. Yabancı kilit personel mühendis 
ve mimarların meslek odasına üyeliği, denetimi kaldı-
rılmış, beyan yeterli görülmüştür.

Kamulaştırma kanunu ile kamulaştırma bilirkişiliği 
mühendis ve mimarlara verilmiş iken, bu hüküm de 
yürürlükten kaldırılarak Sermaye Piyasası Kanunu 
kapsamında kurulan sermaye piyasasına hizmet eden, 
yani ipotekli gayrimenkulleri değerlendiren değerle-
me uzmanlarına terkedilmiştir.

Geçtiğimiz aylarda yasalaşan Bilirkişilik Kanunu ile 
bilirkişilik eğitim ve hizmeti de sermaye şirketleri-
ne teslim edilmiş, bilirkişilik meslek haline getirilip 
şirketlerin emir ve talimatları altında çalışan ücretli 
kişilere teslim edilmiştir. Kanunda bilirkişinin ba-
ğımsızlığını ortadan kaldırmakla yetinilmemiş, yargı 
bağımsızlığı ve adil yargılanma ilkesi de ortadan kal-
dırılmıştır.

İmar ve Yapı Denetim yönetmeliklerinde yapılan de-
ğişikliklerle mühendis ve mimarların sicil ve üyelik-
leri tamamen “taahhüt”e bağlanarak denetimsizliğin 
önü alabildiğine açılmıştır.

Yatırımcı şirketlerin, çevresel ve sosyal maliyetleri 
üstlenmeyi istememesi nedeniyle Çevresel Etki De-
ğerlendirmesi Yönetmeliğinde yapılan değişiklikler ile 

büyük ölçekli projeler ÇED kapsamı dışında bırakıl-
maya çalışılmıştır. Kamusal bir hizmet olan Çevresel 
Etki Değerlendirme raporları hazırlama işi de “iktida-
rın seçtiği” özel şirketlere teslim edilmiştir.

Bütün bunların yanı sıra küresel sermayenin ve bağ-
lı kuruluşlarının denetiminde uygulanan yeni liberal 
politikalarla ve özelleştirmelerle bizlerin varlık nede-
ni olan ülke sanayisi, madenlerimiz, tarım, hayvancı-
lık ve ülke ormanları talan edilmiş meslek uygulama 
alanlarımız gün geçtikçe daraltılmıştır.

Bu süreç günümüzde 1600 TL asgari ücretle çalışan, 
esnek ve güvencesiz biçimde istihdam edilen mühen-
disler gerçeğini ortaya çıkarmıştır.

Esnek, güvencesiz çalışmaya dayalı sömürü biçimle-
ri meslek alanlarımızı da kapsamıştır. İş güvencesine 
sahip olmamak, çalışma koşullarının giderek ağırlaş-
ması, yetersiz ücret, işsizlik tehlikesi, sigortasız çalıştı-
rılma, insan onuruna yaraşır emeklilik sürecini yaşa-
yamama bunlardan bazılarıdır.

Meslektaşlarımız mesleki yetersizlik sorunları; siyasi 
baskı ile kadro atamaları, tayin ve sürgünler; fazla me-
sailerde ücret verilmemesi; fazla çalıştırma, iş saatleri 
ihlali; sosyal hak ihlalleri ve özlük haklarına yönelik 
sorunlar bugün meslek alanımızın en yaygın sorunla-
rı haline gelmiştir.

Sevgili Arkadaşlar,

Gördüğünüz gibi bir zamanlar toplumun en seçkin, 
en el üstünde tutulan kesimlerinden biri olan mühen-
disler, zaman içerisinde iş bölümünün en alt kademe-
lerine kadar düşmüştür. Kriz dönemlerinde en kolay 
feda edilen kesim beyaz yakalı olarak tanımlanan 
mühendislerdir. Bunu biz özellikle 2001 krizinde çok 
yakından yaşadık.

Bizler TMMOB olarak mühendis emeğinin değer-
sizleştirilmesine, kamusal niteliğinin görmezden ge-
linmesine, toplumsal gelişmeyle bağının koparılmak 
istenmesine karşı mücadele ediyoruz. Mesleğimize, 
meslek alanlarımıza ve geleceğimize sahip çıkmak 
1980’li yıllardan beri en fazla kullandığımız slogan-
lardan biri oldu. Sizlerin de desteği ve katkısıyla bu 
mücadelemizi sürdüreceğiz.

Hepinize sabrınız ve beni dinlediğiniz için teşekkür 
ederim.

Emin KORAMAZ
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, 
açılış konuşmasında Odalarımızın genel kurul süreç-
leri, OHAL karşıtı çalışmalarımız, meslek örgütlerine 
yönelik saldırılar, 24 Haziran seçimleri konularına 
değindi.
Emin Koramaz’ın konuşmasının ardında TMMOB 
Genel Sekreteri Dersim Gül, TMMOB’nin son 6 ayda 
yaptığı çalışmalara ilişkin sunum gerçekleştirdi. Ar-
dından danışma kurulu üyelerinin gündeme ilişkin 
konuşmalarına geçildi.
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz’ın 
konuşması söyle:
Sayın Başkanlarım,
Sayın Onur ve Denetleme Kurulları Üyeleri,
Birlik ve Odalarımızın Sayın Yöneticileri,
Sayın Meslektaşlarım,
44. Dönem Beşinci Danışma Kurulu toplantısına hoş 
geldiniz. TMMOB Yönetim Kurulu adına sizleri dost-
lukla selamlıyorum.
Biliyorsunuz her çalışma döneminde dört Danışma 
Kurulu toplantısı yapıyoruz. Ama bu dönem referan-
dum çalışmaları sırasında gerçekleştirdiğimiz Olağa-
nüstü Danışma kurulumuzla birlikte bu beşinci danış-
ma kurulumuz oluyor.
Çalışma dönemimizin bu son danışma kurulu aynı 
zamanda odalarımızın yeni seçilen yönetim kurulla-
rıyla gerçekleştirdiğimiz ilk danışma kurulu toplan-
tımız. Oda yönetimlerine ve kurullarına seçilen tüm 
arkadaşlarımızı kutluyorum ve çalışmalarında başarı-
lar diliyorum.

Birçoğuna benim de katıldığım Oda genel kuruları, 
üyelerimizin TMMOB örgütlülüğüne sahip çıkma ira-
desini açık biçimde gösterdiği süreçler oldu.
Genel kurullarda kürsü kullanan tüm üyelerimiz, bir-
liğimize yönelik saldırılar karşısında boyun eğmeye-
ceklerini dile getirdiler.
Toplumsal muhalefetin baskı ve zorbalıkla sindirilme-
ye çalışıldığı bu faşizan dönemde TMMOB’nin ilerici, 
devrimci, toplumcu geleneği savunmak konusunda en 
ufak bir tereddüt dahi göstermeyen TMMOB örgütlü-
lüğünü saygıyla selamlıyorum.
Genel kurul süreçlerinde ortaya çıkan bu kararlı tab-
lo, önümüzdeki dönem çalışmaları için güvenimizi ve 
cesaretimizi daha da artırmaktadır.
Değerli Arkadaşlar;
Biliyorsunuz ülkemiz, fiili olarak 7 Haziran 2015 se-
çimlerinden bu yana, resmi olaraksa 15 Temmuz Dar-
be Girişimi’nden bu yana Olağanüstü Hal rejimi ile 
yönetiliyor.
TMMOB olarak 2 yıldır yaptığımız tüm açıklamalar-
da, OHAL rejiminin darbecilere karşı değil, halka kar-
şı, emek ve demokrasi güçlerine karşı ilan edildiğini 
dile getirdik.
OHAL rejiminin AKP’nin olağan yönetim biçimi ha-
line geldiğini, normal şartlarda AKP’nin ülkeyi yönet-
me şansının ve yeterliliğinin kalmadığını her defasın-
da vurguladık.
Bir önceki Danışma Kurulumuz sonrasında DİSK, 
KESK ve TTB ile birlikte yürüttüğümüz “OHAL değil 
Demokrasi” kampanyası boyunca OHAL ve KHK re-
jimine karşı tutumumuzu kamuoyuyla paylaştık.
Siyasi partilere ve emek-meslek örgütlerine gerçekleş-
tirdiğimiz ziyaretlerle, Ankara ve İstanbul’da gerçek-
leştirdiğimiz kitlesel forumlarla demokrasi güçlerinin 
OHAL karşıtı sözünü ve mücadelesini ortaklaştırma-
ya çalıştık.
Bu çabamızı büyük şehirlerle sınırlı tutmayıp, İl Ko-
ordinasyon Kurullarımız aracılığıyla yaptığımız ortak 
açıklamalarla mücadeleyi yaygınlaştırmaya çalıştık. 
Kampanya kapsamında İzmir’de gerçekleştirmek iste-
diğimiz miting iptal edildi.
Tüm bu çalışmalar OHAL’in uzatılmasına engel olma-

TMMOB 44. DÖNEM 5. DANIŞMA KURULU 
TOPLANTISI YAPILDI

TMMOB 44. Dönem 5. Danışma Kurulu toplantısı 5 Mayıs 2018 tarihinde İMO Teoman 
Öztürk Toplantı Salonu’nda yapıldı. TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz’ın açış 

konuşmasıyla başlayan toplantıda, ülke gündemi ve TMMOB çalışmaları değerlendirildi.
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sa da toplumun genelinde OHAL karşıtı tavrın daha 
cesur biçimde ifade edilmesinde noktasında önemli 
bir çalışma yürüttük.
Toplumsal desteğini tamamen yitiren, devletin ku-
rumsal işleyişini sürdürülemez hale getiren AKP’nin 
ülkeyi yönetmesi için OHAL’in bile yetersiz kaldığı 
gerçeğiyle karşı karşıyayız.
Ocak ayı içerisinde başlatılan Afrin Operasyonu bu-
nun en açık göstergesidir.
Afrin Operasyonu ülkenin güvenlik ihtiyacından çok, 
AKP’nin siyasal ihtiyaçları doğrultusunda gerçekleş-
tirilmiştir.
Parti içindeki “metal yorgunluğu” tasfiyeleri, Rıza Sar-
raf Davası, Man Adası gibi gündemlerden sıyrılmak, 
AKP-MHP ittifakına toplumsal taban oluşturabilmek 
için gündeme gelen bu operasyon, aynı zamanda ülke 
içerisindeki barış ve demokrasi güçlerine karşı saldırı 
için de yeni bir fırsat yaratmıştır.
Değerli Arkadaşlar;
Savaş psikolojisindeki kamuoyunun hassasiyetlerini 
arkasına alarak “millilik” söylemi üzerinden başlatı-
lan bu saldırıda, aralarında Birliğimizin de bulunduğu 
akademik meslek odaları bizatihi Cumhurbaşkanı ve 
Hükümet sözcüleri tarafından hedef gösterilmiştir.
Bu saldırılar, barıştan, demokrasiden ve özgürlükler-
den yana sesimizi asla kısamadı.
Birliğimizi hedef alan saldırılar karşısında bizim en 
büyük gücümüz, örgütlülüğümüzdür.
Tüm süreci Odalarımızla ve üyelerimizle paylaşarak, 
diğer meslek örgütleriyle birlikte davranmanın yolla-
rını arayarak yürüttük.
Oda başkanlarımızla ve örgütümüzle yaptığımız de-
ğerlendirme toplantıları sonrasında gerçekleştirdiği-
miz 10 Şubat 2018 tarihli Yönetim Kurulu toplantı-
mızda aldığımız kararda:
1.Anayasa’nın 135. Maddesi uyarınca kamu kurumu 
niteliğindeki meslek kuruluşu olarak Anayasa’dan, Ya-
samızdan aldığımız yetki ve üyelerimizden aldığımız 
güçle adımıza, yasamıza ve mesleğimize sahip çıkma 
kararlılığımızda olduğumuzu,
2.Mesleğimizin ve meslektaşlarımızın genel menfaat 
lerini halkımızın ve ülkemizin menfaatlerinden ayrı 
tutmadan savunmaya devam edeceğimizi,
3.İktidarın bu tür keyfi ve hukuk dışı uygulamalarına 
karşı Anayasal ve yasal meşru direnme hakkımızı kul-
lanacağımızı,
4.Sadece Birliğimize karşı değil kamu yararını savu-
nan tüm meslek kuruluşlarına yönelik müdahale ve 
baskılar karşısında tam dayanışma içinde olacağımızı 
kamuoyuyla paylaştık.

Bu süreçte diğer akademik akademik meslek odala-
rıyla da bir dizi toplantı yaptık ve atılacak adımlar ko-
nusunda farklı yaklaşımlar olsa da sürecin bütününü 
birlikte göğüslemek gerektiği noktasında önemli bir 
irade ortaya çıkardık.
Yaptığımız görüşmeler sonucunda bugüne kadar sık-
ça karşılaştığımız gibi yeni bir yasa taslağı hazırlandı-
ğını öğrendik. Yasa taslağında özetle:
•Birlik isimlerindeki Türk ibaresinin kaldırıldığı;
•İdari ve Mal yetkilerin budanarak bakanlıklara dev-
redildiği;
•İç denetim mekanizmalarımız yerine bakanlıklar ve 
özel kuruluşlar tarafından denetim usulünün getiril-
diği;
•Seçim sisteminin nispi temsile dönüştürüldüğü bir 
dizi değişiklik yapılmak isteniyor.
Yasa taslağının içeriğinde ne olursa olsun bizler bugü-
ne kadar örgütlülüğümüzün özerk yapısına müdahale 
etmek isteyen, üyelerimizin iradesini yok sayan dayat-
malara karşı nasıl direndiysek, bu taslağa karşı da o 
şekilde direneceğiz.
Bu mücadele, önümüzdeki dönemin en öncelikli gö-
revidir. Tüm örgütümüzü bu doğrultuda hazırlama-
mız gerekmektedir.
Değerli Arkadaşlar;
Konuşmamın başında ülkemizin bir yöneteme kriziy-
le karşı karşıya olduğunu dile getirmiştim. Bunun en 
açık göstergesi MHP ve AKP tarafından, yani ülkeyi 
bu batağa sürükleyenler tarafından alınan baskın se-
çim kararıdır.
Bizler 16 Nisan referandumu sırasında yeni önerilen 
sistemle ülkenin yönetilemeyeceğini, siyasi krizlere 
gebe olduğunu defalarca vurgulamıştık.
Referandumun üzerinden daha 1 yıl bile geçmeden 
tarih bizi haklı çıkardı. Tek adam, tek parti ülkeyi de-
rin bir ekonomik ve siyasi krize sürükledi.
Rejimin gayrı resmi ortağı olan Bahçeli seçim çağrısı-
nı “Türkiye’nin 3 Kasım 2019’a kadar dayanması kolay 
değildir. 3 Kasım 2019’a kadar ulaşmak her dakika 
zorlaşmaktadır.” sözleriyle yaparak yaşanan derin kri-
zi en açık şekilde ortaya koymuştur.
16 Nisan Referandumunun ikinci ayağı durumunda 
olan 24 Haziran seçimleri bizlerin yaşadığı bu derin 
siyasi krizden kurtulmamız, AKP rejiminden kurtul-
mamız, tek adam rejimine hayır dememiz için son 
şans durumundadır.
TMMOB örgütlülüğü disiplinli ve üretken çalışmasıy-
la 16 Nisan Referandumunun en göze çarpan yapısı 
olmuştur.
16 Nisan’daki çalışma azmimizi ve üretkenliğimizi hiç 

kaybetmeden yeniden meydanlara çıkacağız.
Ulaşabildiğimiz tüm yurttaşlarla güçler ayrılığına da-
yalı bir anayasal demokrasi zemininde tek adam reji-
mine karşı mücadeleyi ortaklaştıracağız. Hangi siyasi 
partiyi destekliyor olursak olalım bu bizim yurttaşlık 
görevimiz ve kamusal sorumluluğumuzdur.
Ülkemizi siyasal ve ekonomik krize sürükleyenleri; 
halk iradesini gasp etmek isteyenleri; demokrasiyi, 
lâikliği ve hukuk devleti ortadan kaldırmak isteyen-
leri; saltanat hayalleri peşinde koşanları hayal kırıklı-
ğına uğratacağız!
Önümüzde tam 50 gün kaldı. Bu 50 gün boyunca ül-
kemize, halkımıza, mesleğimize ve meslek alanlarımı-
za sahip çıkmak için mücadeleyi yükselteceğiz.
Bu kapsamda tıpkı Anayasa referandumu sürecinde 
olduğu gibi Birlik görüşlerimizi ifade edeceğimiz et-
kili bir çalışma yürütmemiz gerekmektedir.
Ülkemizin içerisine sürüklendiği karanlığın sorumlu-
larına ve geleceğimiz için dayatılan koyu kanlığa hayır 
diyeceğimiz bir çalışmayı bu süre içerisinde örgütle-
yebileceğimizi düşünüyorum.
TMMOB elbette herhangi bir siyasi partiyi ve adayı 
işaret etmeyecektir ancak ülkemizi yaşanmaz hale ge-
tirenleri ve onların yanlış politikalarını işaret eden, 
teşhir eden bir hattı izleyecektir.
Kaba hatlarıyla yapacağımız çalışma Anayasa referan-
dumu dönemi ortaya koyduğumuz çerçevenin izin-
den gitmelidir. Özet olarak ifade edersek;
TMMOB, cumhuriyeti, demokrasiyi, laikliği, 150 yıl-
lık geçmişi bulunan Anayasal kazanım ve birikimleri 
savunmuştur.
TMMOB,
•Anayasa ve hukukun üstünlüğünü,
•Yasama-yürütme-yargı kuvvetlerinin ayrılığını,
•Yargı bağımsızlığını,
•Yasama ve yargının yürütme üzerindeki denge, fren 
ve denetleme mekanizmalarını,
•Temel insan hak ve özgürlüklerini,
•Kamusal toplumsal yarar doğrultusunda hizmet ve 
denetim sunan meslek kuruluşlarının özerkliğini, 
•Hayatın her alanına dokunan meslek alanlarımızın 

kamu ve halk yararı doğrultusundaki işlevlerini sa-
vunmuştur.
TMMOB tek adam rejimine, dikta rejimine hayır de-
miştir.
Bugün de yapmamız gereken aynı anlayış ve kararlı-
lıkla
•Şeker fabrikalarını satanlara,
•Kamusal varlıklarımızı sermayeye peşkeş çekenlere,
•Kentlerimizi yaşanmaz hale getirenlere,
•Rant uğruna doğayı ve yaşam alanlarının vahşice 
yağmalayanlara,
•Emperyalizmin işbirlikçilerine,
•Emeğin haklarını gasp edenlere,
•Grevleri yasaklayanlara, seçilmişleri,
•Öğrencileri, gazetecileri cezaevlerine dolduranlara,
•Emekçileri haksız hukuk yere KHK ile ihraç eden-
lere,
•Kadın cinayetlerine zemin hazırlayanlara ve katilleri 
kollayanlara,
•Çocuklarımızın geleceğini tacizci tecavüzcülerin 
elinde yok edenlere,
•Demokrasi ve laiklik düşmanlarına, TMMOB ve bi-
lim düşmanlarına hayır demektir.
Danışma Kurulumuzda yapılan değerlendirmeler ışı-
ğında TMMOB ve Odalarımızın ilgili kurullarını se-
çim sürecine ilişkin ortak bir program yapmak üzere 
önümüzdeki günlerde toplantıya çağıracağız ve bu sü-
reçte kendi rengimizi cesurca ortaya koyacağız. Şim-
diden örgütümüzün emektar kadrolarına kolaylıklar 
diliyorum.
Değerli Arkadaşlar,
1 Mayıs birlik, mücadele ve dayanışma gününde mil-
yonlar ile omuz omuza meydanları doldurduk. Bas-
kının giderek arttığı ve basın açıklamalarının dahi 
engellendiği, yasaklandığı bir ortamda 1 Mayıs mey-
danlarını dolduran kalabalıkların cesareti bir gösterge 
oldu. Emekçiler, iktidarın çizdiği sınırlara hapsolma-
yacağını ve boyun eğmeyeceğini net bir şekilde ifade 
etmiş oldu.
1 Mayıs’ta Türkiye’nin dört bir yanında meydanları 
dolduran yüzbinlerce emekçi, bizlerin umudunu ço-
ğaltmıştır.
TMMOB, bu dönemde 1 Mayıs mitinglerinin organize 
edilmesinde üzerine düşen sorumluluğu fazlasıyla ye-
rine getirmek için çaba harcamıştır. Ülkenin dört bir 
yanında İKK’larımız tertip komitelerinde yer almış, 
mitinglerin hazırlık çalışmalarında ter dökmüştür. 
TMMOB kortejleri meslektaşlarımızın talepleriyle, 
emekçilerin genel talepleriyle alanlarda yerini almış, 
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öğrenci arkadaşlarımızın pankartları ve dövizleriy-
le renklenmiştir. İstanbul’da yürütülen çalışmalar ve 
Ankara Kızılay meydanında açılan stantda TMMOB 
kadroları yoğun bir şekilde yer almıştır. Eski Birlik 
başkanımız, Odalarımızın başkanları ve yöneticileri, 
TMMOB ve Oda çalışanları, Ankara İl Koordinasyon 
Kurulu bir hafta boyunca Kızılay’da stand açmış ve 
başkentin göbeğinde emekçilerin taleplerini görünür 
kılmıştır. OHAL koşullarının en ağır biçimde yaşan-
dığı, insan hakları heykelinin bile bariyerlerle gözal-
tına alındığı Ankara’da arkadaşlarımızın göstermiş 
olduğu emek ayrı bir anlam da ifade etmektedir. Bu 
çaba içerisinde yer alarak güneş altında bir hafta bo-
yunca erken “amele yanığı” sahibi olan arkadaşlarıma 
emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum.
Bu 1 Mayıs OHAL baskısının ve güvenlik endişeleri-
nin insanları sokağa çıkmaktan artık alıkoymadığının 
göstergesi olmuştur. Güzel günler göreceğiz sloganıy-
la meydanları dolduran emekçileri huzurlarınızda bir 
kez daha selamlıyorum.
Değerli Arkadaşlar,
Geride bıraktığımız altı aylık süre içerisinde öne çıkan 
bir diğer konu da Şeker Fabrikalarının özelleştirilmesi 
oldu.
Afrin Operasyonu devam ederken ve iktidar “Millilik” 
söylemiyle bizleri hedef alırken ülkenin en eski milli 
varlıkları olan Şeker Fabrikalarının özelleştirilmesi, 
iktidarın ikiyüzlülüğünün en açık göstergesi olmuştur.
Bildiğiniz gibi şeker fabrikaları ülkemizin sanayisi ve 
tarımı kadar kentleşmesi ve modernleşmesi açısından 
da önemli kuruluşlardır. Cumhuriyetin sanayileşme 
vizyonunun da simgesi durumundadır.
Ne var ki, halka ait olan ne varsa özelleştirme, kamu-
sal varlıkları sermayeye peşkeş çekme gayretiyle ken-
disinden önceki tüm iktidarları geride bırakan AKP, 
son 1 ay içerisinde 14 fabrikamızı özelleştirdi. Özel-
leştirme öncesi dönemde İl Koordinasyon Kurulları-
mız aracılığıyla yerellerde yürütülen mücadelenin ak-
tif parçası olduk. TMMOB olarak bu sürecin takipçisi 
olmaya devam edeceğiz.
Halkımızın alın terinin ürünü olan kamusal birikim-
lerin, yeraltı, yerüstü kaynaklarımızın ve bütün var-
lıklarımızın talanına kararlılıkla karşı durmaya de-
vam edeceğiz.
Bu kamusal tutumuzu ve mücadele çizgimizi geç-
tiğimiz aylarda bir kez daha gündeme gelen Nükle-
er Santraller ve Eskişehir Alpu’da yapılmak istenen 
Termik Santral için de göstermeye devam edeceğiz. 
Nükleer Santral projelerinin olduğu Mersin, Sinop 
ve Kırlareli’nde ve Eskişehir’de mücadeleyi sürdüren, 
çevrenin ve kamu kaynaklarının korunması için halkı 

seferber eden arkadaşlarımıza ve İl Koordinasyon Ku-
rulumuza huzurlarınızda teşekkür ediyorum.
Değerli Arkadaşlar,
Yoğun bir mücadele sürecinden geçiyoruz ve bu mü-
cadele sürecinin aktif bir parçası olmaya devam eder-
ken, meslek alanlarımıza yönelik bilimsel ve teknik 
birikimleri geliştirebilmek için de çabamızı sürdürü-
yoruz.
Genel kurullar öncesi dönem, TMMOB örgütlülü-
ğünün teknik kongre, sempozyum ve sergilerinin 
gerçekleştirildiği dönemdi. Bu dönem boyunca TM-
MOB’ye bağlı Türkiye’nin her yanında mesleki alan-
larımıza ilişkin 200’e yakın teknik etkinlik gerçekleş-
tirdi.
Bu dönemde TMMOB bünyesinde de Kongre, Kurul-
tay ve Sempozyumlar gerçekleştirdik.
 •İstanbul İl Koordinasyon Kurulumuzun yürütücülü-
ğünde İstanbul Kent Sempozyumu;
 •Harita ve Kadastro Mühendisleri Odamızın yürü-
tücülüğünde TMMOB Uluslararası Coğrafi Bilgi Sis-
temleri Kongresi;
 •Kadın Çalışma Grubumuzun yürütücülüğünde TM-
MOB Kadın Kurultayı;
 •Makine Mühendisleri Odamızın yürütücülüğünde 
TMMOB Sanayi Kongresi;
 •Elektrik Mühendisleri Odamızın yürütücülüğünde 
TMMOB Enerji Sempozyumu
 •Ve TMMOB bünyesinde oluşturduğumuz düzenle-
me kurulumuz tarafından yürütülen TMMOB Mü-
hendislik, Mimarlık, Şehir Plancılığı Eğitimi Sempoz-
yumu başarılı biçimde gerçekleştirildi.
Katkı veren tüm yöneticilerimize, üyelerimize ve çalı-
şanlarımıza teşekkür ediyorum.
Değerli Arkadaşlar,
Bildiğiniz gibi 31 Mayıs-3 Haziran tarihleri arasında 
Birliğimizin 45. Olağan Genel Kurulu’nu gerçekleşti-
receğiz. Oda genel kurullarımızda ortaya çıkan Bir-
liğimize, değerlerimize ve geleneğimize sahip çıkma 
iradesinin TMMOB Genel Kurulunda bir kez daha 
güçlü biçimde haykırılacağından şüphem yok.
Bu zorlu dönemde mücadeleye omuz veren siz değerli 
arkadaşlarıma bir kez daha başarılar diliyorum. Ya-
rınlar bizim olacak, yarınlar güzel olacak!
İnsanca yaşayabileceğimiz bir Türkiye ve dünya umu-
duyla, hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum.
Yaşasın TMMOB, Yaşasın Mücadelemiz!

Emin Koramaz
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

SOMA FACİASI UNUTULMADI
Türkiye’nin en büyük maden faciası olan Soma Faciası’nın 4. yıldönümünde Soma, İstanbul, 
Ankara, Kocaeli, Edirne ve Bursa İl Koordinasyon Kurullamız tarafından basın açıklamaları 

yapıldı. 

SOMA

Katliamın 4. yıldönümünde Soma’da Madenci Anıtı 
önünde Bölge illerdeki TMMOB bileşenlerinin katı-
lımıyla gerçekleştirilen basın açıklamasında ilk olarak 
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz 
aldı. Emin Koramaz, “Bizler bu kazaların unutulma-
masını, unutturulmamasını istiyoruz. Böylesi acıların 
bir daha yaşanmamasını istiyoruz” dedi. Koramaz, 
“Yargı önünde mutlaka hesap verilmesi gerektiğini, 
adil yargılanma süreçlerinin uzatılmaması gerektiğini 
geçen her günün vicdanlardaki yarayı her gün biraz 
daha büyüttüğünü burada yeniden belirtiyoruz” diye 
kaydetti. Koramaz’ın ardından Maden Mühendisleri 
Odası Başkanı Ayhan Yüksel basın açıklamasını oku-
du. Yüksel, “Soma faciası 4 yıldır yargı sürecinde, 19 
Haziran’da mahkemenin bir oturumu ve belki de son 
oturumu olacak. Faciada sorumlu olanların adalete 
uygun bir ceza almaları toplumun vicdanının bir kıs-
mına da olsa iyi gelecek, en azından sorumlular ceza 
aldı diyebileceğiz. Ancak esas sorunun bu olmadığı-
nın bilinmesini istiyoruz çünkü çoğu kez alt düzey 
yöneticilere, maden mühendisi meslektaşlarımıza 
yöneltilen bu suç gerçek suçluları gizlemektedir” diye 
belirtti.

İSTANBUL

İstanbul’daki açıklama TMMOB, DİSK, KESK ve İS-
tanbul Tabip Odasının katılımıyla Tünel’de yapıldı. 
Basın Açıklamasını TMMOB İstanbul İl Koordinas-
yon Kurulu Sekreteri Cevahir Efe Akçelik okudu. 

Soma katliamının üzerinden 4 yıl geçtiğini hatırlatan 
Akçelik, “Hala öfkeliyiz. Çünkü rekabet, kâr hırsı ve 
ucuz üretim için işçiler, emekçiler vahşi koşullarda 
çalıştırılıyor, yasalar bu çalışma biçimine göre uydu-
ruluyor ve aşırı üretim halen zorlanıyor” dedi. So-
ma’da 301 madencinin katledildiği Eynez Ocağı’nın 
vaktinde kötü koşulları nedeniyle bir işletmeden öte-
kine devredildiğini ifade eden Akçelik, ocakta bilime, 
tekniğe ve insani çalışma koşullarına aykırı biçimde 
üretim yapıldığı için katliamın göstere göstere geldi-
ğini söyledi.

 Akçelik, “Ülkemiz güvencesiz ve kuralsız çalışılan, 
emekçilerin açlık ile ölüm arasında seçim yapmak 
zorunda bırakıldığı, iş cinayetlerinin fıtrat ve kader 
olarak değerlendirildiği bir ülke haline gelmiştir. İş 
cinayetleri sadece maden sektöründe değil tüm iş kol-
larında artmaktadır. OHAL süresince geçmiş zaman-
lardan daha fazla iş cinayetlerine kurban verilmiştir. 
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Meslek hastalıkları ülkemizde halen tespit edileme-
mekte ve kapsam dışı görülmektedir. Ülkemizin bir 
meslek hastalıkları indeksi dahi oluşturulamamıştır” 
şeklinde konuştu.

 Akçelik, bu durumdan hak ihlallerinin, uzun zama-
na yayılan ve sonuçsuz kalan hukuki süreçlerinin, 
kamu denetiminin önemsenmemesinin, yasaların 
duruma göre değiştirilmesinin ve demokratik sendi-
kalaşma hakkının engellenmesinin sorumlu olduğu-
nun altını çizdi.”

ANKARA

TMMOB Ankara İl Koordinasyon Kurulu Soma`da 
301 işçinin yaşamını yitirdiği maden kazasının dör-
düncü yılı nedeniyle bir açıklama yaptı. İKK Sekre-
teri Özgür Topçu’nun yaptığı açıklamada yaşanan 
tüm maden facialarından hükümetin sorumlu olduğu 
belirtilerek, “Hala öfkeliyiz. Çünkü rekabet, kar hır-
sı ve ucuz üretim için işçiler, emekçiler vahşi koşul-
larda çalıştırılıyor, yasalar bu çalışma biçimine göre 
uyduruluyor ve aşırı üretim halen zorlanıyor” denil-
di. Facianın üzerinden dört yıl geçmesine karşın işçi 
hayatını tehlikeye atan uygulamaların sürdürüldüğü-
nün altı çizilerek, “Yüreğimiz Soma`da, aklımız Kat-
liam Davası`nda. Ülkemizin acısı dinene, katliamda 
sorumluluğu olan herkes hesap verene kadar öfkemiz 
dinmeyecek” ifadelerine yer verildi.

İş kazalarında, özellikle son 15 yılda yaşanan artışta 
özelleştirmelerin ve taşeron uygulamalarının etki-
li olduğuna işaret eden açıklama şöyle devam etti: 
“Daha da tanıdık olan madenci ailelerini sokakta 
tekmeleyenlerin 301 kişi yaşamını yitirmişken hava-
nın soğukluğundan ve yorgunluktan söz edenlerin, 
ölümlerimiz üzerinden rant kazanmak isteyenlerin, 
katliamın gerçek sorumlularının halen kamuoyunun 
gözleri önünde olmasıdır. Soma`da dünden bugüne 
değişen, iyileşen kayda değer bir şey yoktur. Bu yüz-
den Soma katliamı davası sadece hayatını kaybeden 
301 madencimizin değil, tüm yurtta iş cinayetlerine 
kurban olan tüm işçilerin ve ailelerinin, aynı zamanda 
tüm halkımızın davasıdır.”

KOCAELİ 

TMMOB Kocaeli İl Koordinasyon Kurulu (İKK) MMO 
Şube binasında yaptığı açıklamada katliamın unutul-
mayacağı ifade edildi. MMO Kocaeli Şube Başkanı Mu-
rat Kürekci’nin okuduğu basın açıklamasında, “Soma 
Faciası üzerinden tam 4 yıl geçti. Yüreğimiz Soma’da, 
aklımız katliam davasında. Ülkemizin acısı dinene, 
katliamda sorumluluğu olan herkes hesap verene kadar 
öfkemiz dinmeyecek” dedi.

Soma’da hayatını kaybeden 301 maden emekçisini 
saygıyla andıklarını belirten Kürekçi, “Davada henüz 
babalarını, eşlerini, evlatlarını kaybedenlerin yüreğini 
soğutacak somut adımlar atılmamış, somut kararlar ve-
rilmemiştir. Bu yüzden aklımız ve vicdanımız her du-
ruşmada, işçi katliamlarının gündeme geldiği her gün 
bir kere daha ölmektedir. Bu cinayetlere sebep olanla-
rın bağımsız yargıya ve topluma hesap vermeleri için, 
adaletin yerini bulması için, bu acımasız sistemi değiş-
tirmek için mücadelemizi sürdüreceğimizi ifade ediyo-
ruz. Maden ocaklarında, bir avuç kömür için bir ömür 
verenleri, başta Soma olmak üzere kaybettiğimiz tüm 
madencileri ve işçi katliamlarında yaşamlarını kaybe-
den işçilerimizi saygıyla anıyoruz” dedi.

EDİRNE

TMOBB Edirne İl Koordinasyon Kurulu tarafından ya-
pılan açıklamada, Soma’da hayatını kaybeden 301 ma-

den işçisi anıldı. TMOBB Edirne İl Koordinasyon Kuru-
lu Sekreteri Nihat Çolak tarafından okunan açıklamada 
Soma Katliamı’nın unutulmadığı vurgulanırken; “Hala 
öfkeliyiz. Çünkü rekabet, kar hırsı ve ucuz üretim için 
işçiler, emekçiler vahşi koşullarda çalıştırılıyor, yasalar 
bu çalışma biçimine göre uyduruluyor ve aşırı üretim 
halen zorlanıyor” ifadelerine yer verildi. Çolak, açık-
lamada Soma’da dünden bugüne değişen hiçbir şeyin 
olmadığını söyleyerek; “Bu yüzden Soma Katliamı da-
vası sadece hayatını kaybeden 301 madencimizin değil, 
tüm yurtta iş cinayetlerine kurban olan tüm işçilerin 
ve ailelerinin, aynı zamanda tüm halkımızın davasıdır. 
Ancak bilinmelidir ki bu davada da henüz babalarını, 
eşlerini, evlatlarını kaybedenlerin yüreğini soğutacak 
somut adımlar atılmamış, somut kararlar verilmemiş-
tir. Bu yüzden aklımız ve vicdanımız her duruşmada, 
işçi katliamlarının gündeme geldiği her gün bir kere 
daha ölmektedir” dedi.

BURSA

Soma Maden Faciası’nın kurbanları, BAOB Yerleşkesi 
Özgürlük ve Demokrasi Meydanı’nda anıldı. Maden fa-
ciasının dördüncü yıl dönümünde Bursa İş Cinayetlerini 
Durduralım Platformu tarafından düzenlenen anma et-
kinliğine ve basın açıklamasına, demokratik kitle örgütle-
rinin, meslek odaların ve sendikaların temsilcileri katıldı.

Açıklamayı Bursa İş Cinayetlerini Durduralım Platfor-
mu adına, TMMOB Bursa İl Koordinasyon Kurulu Sek-
reteri Fikri Düşünceli yaptı.

“Ülkemizde yaşanan ve dünyada benzerine az rastlanır 
facia olan Soma Faciası üzerinden tam 4 yıl geçti. Yüre-
ğimiz Soma’da, aklımız Katliam Davası’nda. Ülkemizin 
acısı dinene, katliamda sorumluluğu olan herkes hesap 
verene kadar öfkemiz dinmeyecek” ifadelerini kulla-
nan Düşünceli, Soma’da hayatını kaybeden 301 maden 
emekçisini saygıyla anıyoruz. Hala öfkeliyiz. Çünkü re-
kabet, kâr hırsı ve ucuz üretim için işçiler, emekçiler vah-
şi koşullarda çalıştırılıyor, yasalar bu çalışma biçimine 
göre uyduruluyor ve aşırı üretim halen zorlanıyor” dedi.
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TOPLUMCU MÜHENDİS, MİMAR VE ŞEHİR 
PLANCILARI İZMİR’DE BULUŞTU

TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu tarafından düzenlenen 6. Toplumcu Mühendislik, 
Mimarlık ve Şehircilik Haftası 5-6 Mayıs 2018 tarihlerinde gerçekleşti.

MMO Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi’nde gerçek-
leşen etkinlik kapsamında “Meslekte ve Üniversitede 
Toplumsal Cinsiyet Rolleri”, “Emek, Sermaye ve Sınıf 
Bilinci”, “İzmir’in Şehir Politikaları” gibi başlıklarda 
oturumlar düzenlendi. Şantiye Tozu Tiyatrosu’nun 
bir oyunla sahne aldığı ilk günün ardından, 6 Mayıs 
Pazar günü TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin 
Koramaz da “TMMOB ve Ülke Gündemi” başlıklı bir 
oturuma konuşmacı olarak katıldı.

Emin Koramaz’ın etkinlik kapsamında gerçekleştirdi-
ği konuşmanın tam metni şöyle: 

TMMOB VE TÜRKİYENİN GÜNCEL  
SORUNLARI

Sevgili Genç arkadaşlarım, hepinizi Türk Mühendis 
ve Mimar Odaları Birliği yönetim kurulu adına se-
lamlıyorum.

Bugün hem TMMOB’yi hem de ülkenin güncel so-
runları üzerine konuşacağız.

Çoğu kişi TMMOB ve ülkenin siyasal gündeminin 
birbirinden çok ayrı konularmış gibi algılıyorlar.

Özellikle 1980 sonrası yaşanan depolitizasyon süreci 
ve sağ iktidarların da etkisiyle TMMOB’nin sadece 
mühendis-mimar ve şehir plancıların meslek alanla-
rıyla ilgilenmesi gereken, ülke gündemine ve siyasete 
ilişkin hiçbir söz söylememesi gereken bir kuruluş-
muş gibi bir algı yaratıldı.

Oysa hem mühendislik faaliyetinin kendisi doğru-
dan toplumsal yapının kuruluşunda temel bir unsur 
hem de bu ülkedeki mühendis, mimar ve şehir plan-
cılarının örgütü olan TMMOB bu ülkenin toplumsal 
sorunları konusunda en duyarlı örgütlülük. Bu yüzde 

TMMOB’nin gündemi, ülkenin gündeminden ayrış-
tırılamaz.

TMMOB ve bağlı odaları “mesleki demokratik kitle 
örgütü”dür. TMMOB belirli mesleklere mensup olan-
ların dahil olabildiği bir “çıkar birliği” olduğu kadar, 
mesleki sorunların ülkede ve dünyada yaşanan sos-
yal-siyasal gelişmelerden bağımsız ele alınamayacağı-
na ilişkin bir “irade birliği” özelliğini de taşımaktadır. 
Bu ikili anlayış, TMMOB Örgütlülüğünün temelini 
oluşturmaktadır.

TMMOB bir yandan mesleğimizin ve meslektaşları-
mızın hak ve çıkarlarını ülkemiz ve halkımızın çıkar-
ları temelinde korumak ve geliştirmek için mücadele 
verirken, diğer yandan da mesleki birikimlerimizin 
toplum yararına kullanılmasının zeminini yaratmak 
için mücadele vermektedir. Bu ikili doğa, TMMOB’nin 
yasal sorumlulukları ile toplumsal sorumluluklarının 
bileşkesidir.

Biliyorsunuz 1960’lı yılların ikinci yarısı tüm dünyada 
eşitlik, özgürlük, demokrasi, anti-emperyalizm, savaş 
karşıtlığı gibi değerlerin yükselişe geçtiği bir tarihsel 
dönemdir. Sömürge ülkelerde bağımsızlık mücade-
leleri, Amerika’da savaş karşıtı mücadele, Küba Dev-
rimi, Avrupa’daki 68 olayları tüm dünyada birbirini 
besleyen toplumsal hareketlerin yaygınlaşmasına ne-
den olmuştur. Türkiye’de de başta öğrenciler ve işçiler 
olmak üzere geniş halk kesimlerinin bu değerler etra-
fında örgütlenmeye başlamıştır.

İlerici ve devrimci değerlere bağlı, toplumun geniş 
kesimleriyle örgütlü mücadele deneyimine sahip, ge-
lecekten umutlu bu genç kuşağın mühendis ve mimar 
odalarına üye olması, TMMOB örgütlülüğünün kade-
rini baştan aşağı değiştirmiştir.

1973 sonrasında Teoman Öztürk başkan olmasıyla 
birlikte o dönemin ilerici, devrimci, halkçı anlayışının 
TMMOB’ye yerleşmesini sağlamıştır.

O dönemden itibaren artık mühendis ve mimarlar 
çalışanların ve toplumun diğer kesimlerinin üstünde 
yer alan bir zümre değil, işçi sınıfı mücadelesinin ay-
rılmaz bir parçası olarak görülmeye başlanmıştır. Tek-
nik elemanların sorunları, ülkenin ve ülkede yaşayan 

emekçi-yoksul kesimlerin sorunlarından bağımsız 
olarak ele alınmaz hale gelmiştir.

“Ortak mücadele ve ortak örgütlenme” bu dönemde 
üzerine en çok vurgu yapılan konu olmuştur. Bu an-
layış, TMMOB’nin nezdinde yürüyen teknik eleman-
ların mücadelesinin, dönemin toplumsal mücadelesi 
içerisinde kendine özgü ve saygıdeğer bir konum al-
masında önemli bir rol oynamıştır.

TMMOB, diğer ülkelerdeki muadillerinden farklı 
olarak “yalnızca bir meslek örgütü olmanın ötesine 
geçerek, toplumsal dönüşümü hedefleyen bir olu-
şum” haline dönüşmüştür. Birliğimizin bu mücadele 
geleneği, iktidarları ve yandaşlarını fazlasıyla rahatsız 
etmektedir.

Sevgili Arkadaşlar,

Biliyorsunuz dünyayı var olduğu biçimiyle değil, 
içinde bulunduğumuz tarihsel, ekonomik, sosyal ko-
şulların biçimlendirdiği şekliyle algılarız. İçinde bu-
lunduğumuz yaşam koşulları bu algılama biçimimizi 
belirler.

Aynı olayın farklı toplumsal kesimler için farklı an-
lamla ifade etmesi bundan kaynaklanmaktadır. Dün-
ya algımızı ve yorumumuzu belirleyen bu sürece ka-
baca “ideoloji” adı veriliyor.

Başta ekonomik ilişkiler olmak üzere topluma ege-
men olan sosyal yapı, kültürel değerler, eğitim siste-
mi, medya gibi farklı etmenler bizim maddi gerçekliği 
anlamlandırmamızı sağlayan ideolojiyi sürekli olarak 
yeniden üretir.

Dolayısıyla ekonomik ilişkilere, sosyal yapıya, eğitim 
sistemine, medyaya hâkim olan kesimler, yani egemen 
sınıflar, topluma egemen olan ideolojiyi de belirlerler. 
Aileden okula, iş yerinden ibadethaneye, gazetelerden 
sosyal medyaya kadar hayatın her alanı egemen sınıf-
ların çıkarlarını toplumun genel çıkarları gibi göste-
ren bir düzenek olarak işler.

Toplumsal gerçekliği bize yansıtıldığı şeklinde kabul-
lenmek yerine olayların ardında yatan asıl ilişkileri ve 
hakikati fark edebilmek için öncelikle bu çarpık düze-
neğin farkında olmak gerekir.

Olayları sorgulayan, belirli bir bilinçle yorumlayan, 
toplumsal farkındalığı yüksek kişiler egemen ideo-
lojinin sınırlarının ötesinde bir bakış açısına sahip 
olabilir. Buna aydın bilinci de denilebilir. Bilinç aynı 
zamanda topluma karşı sorumluluk da yaratır. Bu so-
rumluluk bize bazı toplumsal görevler yükler.

TMMOB ülkemizin ve dünyanın bütün sorunlarına 
bu aydın bilinciyle yaklaşır. Toplumsal gelişmeleri ve 
iktidarın uygulamalarını emekten, demokrasiden, öz-
gürlüklerden, toplumdan ve doğadan yana bir bakış 
açısıyla değerlendirir.

Dilerseniz bu bakış açısıyla son dönemde yaşanan ge-
lişmelere bakalım…

Biliyorsunuz ülkemiz, fiili olarak 7 Haziran 2015 se-
çimlerinden bu yana, resmi olaraksa 15 Temmuz Dar-
be Girişimi’nden bu yana Olağanüstü Hal rejimi ile 
yönetiliyor.

TMMOB olarak 2 yıldır yaptığımız tüm açıklamalar-
da, OHAL rejiminin darbecilere karşı değil, halka kar-
şı, emek ve demokrasi güçlerine karşı ilan edildiğini 
dile getirdik.

OHAL rejiminin AKP’nin olağan yönetim biçimi ha-
line geldiğini, normal şartlarda AKP’nin ülkeyi yönet-
me şansının ve yeterliliğinin kalmadığını her defasın-
da vurguladık.

Bugün artık toplumsal desteğini tamamen yitiren, 
devletin kurumsal işleyişini sürdürülemez hale geti-
ren AKP’nin ülkeyi yönetmesi için OHAL’in bile ye-
tersiz kaldığı gerçeğiyle karşı karşıyayız.

Geçtiğimiz Ocak ayı içerisinde başlatılan Afrin Ope-
rasyonu bunun en açık göstergesidir. Afrin Operasyo-
nu ülkenin güvenlik ihtiyacından çok, AKP’nin siya-
sal ihtiyaçları doğrultusunda gerçekleştirilmiştir.

Parti içindeki “metal yorgunluğu” tasfiyeleri, Rıza Sar-
raf Davası, Man Adası gibi gündemlerden sıyrılmak, 
AKP-MHP ittifakına toplumsal taban oluşturabilmek 
için gündeme gelen bu operasyon, aynı zamanda ülke 
içerisindeki barış ve demokrasi güçlerine karşı saldırı 
için de yeni bir fırsat yaratmıştır.

Hatırlarsınız Savaş psikolojisindeki kamuoyunun has-
sasiyetlerini arkasına alarak “millilik” söylemi üzerin-
den başlatılan bu saldırıda, aralarında Birliğimizin de 
bulunduğu akademik meslek odaları bizatihi Cum-
hurbaşkanı ve Hükümet sözcüleri tarafından hedef 
gösterildi.

Değerli Arkadaşlar

Bu saldırgan tavırlar aslında iktidardakilerin yönete-
me kriziyle karşı karşıya olduğunun en büyük göster-
gesi aslında. Çünkü toplum üzerinde kontrolü olan 
bir iktidar bu tip bir saldırganlığa, şiddete ihtiyaç 
duymaz.
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Krizin en açık göstergesi MHP ve AKP tarafından, 
yani ülkeyi bu batağa sürükleyenler tarafından alınan 
baskın seçim kararıdır.

Bizler 16 Nisan referandumu sırasında yeni önerilen 
sistemle ülkenin yönetilemeyeceğini, siyasi krizlere 
gebe olduğunu defalarca vurgulamıştık.

Referandumun üzerinden daha 1 yıl bile geçmeden 
tarih bizi haklı çıkardı. Tek adam, tek parti ülkeyi de-
rin bir ekonomik ve siyasi krize sürükledi.

Rejimin gayrı resmi ortağı olan Bahçeli seçim çağrısı-
nı “Türkiye’nin 3 Kasım 2019’a kadar dayanması kolay 
değildir. 3 Kasım 2019’a kadar ulaşmak her dakika 
zorlaşmaktadır.” sözleriyle yaparak yaşanan derin kri-
zi en açık şekilde ortaya koymuştur.

16 Nisan Referandumunun ikinci ayağı durumunda 
olan 24 Haziran seçimleri bizlerin yaşadığı bu derin 
siyasi krizden kurtulmamız, AKP rejiminden kurtul-
mamız, tek adam rejimine hayır dememiz için son 
şans durumundadır.

TMMOB örgütlülüğü disiplinli ve üretken çalışmasıy-
la 16 Nisan Referandumunun en göze çarpan yapısı 
olmuştur.

16 Nisan’daki çalışma azmimizi ve üretkenliğimizi hiç 
kaybetmeden yeniden meydanlara çıkacağız.

Ulaşabildiğimiz tüm yurttaşlarla güçler ayrılığına da-
yalı bir anayasal demokrasi zemininde tek adam reji-
mine karşı mücadeleyi ortaklaştıracağız. Hangi siyasi 
partiyi destekliyor olursak olalım bu bizim yurttaşlık 
görevimiz ve kamusal sorumluluğumuzdur.

Ülkemizi siyasal ve ekonomik krize sürükleyenleri; 
halk iradesini gasp etmek isteyenleri; demokrasiyi, 
lâikliği ve hukuk devleti ortadan kaldırmak isteyen-
leri; saltanat hayalleri peşinde koşanları hayal kırıklı-
ğına uğratacağız!

Önümüzde tam 50 gün kaldı. Bu 50 gün boyunca ül-
kemize, halkımıza, mesleğimize ve meslek alanlarımı-
za sahip çıkmak için mücadeleyi yükselteceğiz.

Bu kapsamda tıpkı Anayasa referandumu sürecinde 
olduğu gibi Birlik görüşlerimizi ifade edeceğimiz et-
kili bir çalışma yürütmemiz gerekmektedir.

Ülkemizin içerisine sürüklendiği karanlığın sorumlu-
larına ve geleceğimiz için dayatılan koyu kanlığa hayır 
diyeceğimiz bir çalışmayı bu süre içerisinde örgütle-
yebileceğimizi düşünüyorum.

TMMOB elbette herhangi bir siyasi partiyi ve adayı 

işaret etmeyecektir ancak ülkemizi yaşanmaz hale ge-
tirenleri ve onların yanlış politikalarını işaret eden, 
teşhir eden bir hattı izleyecektir.

Kaba hatlarıyla yapacağımız çalışma Anayasa referan-
dumu dönemi ortaya koyduğumuz çerçevenin izin-
den gitmelidir. Özet olarak ifade edersek;

TMMOB, cumhuriyeti, demokrasiyi, laikliği, 150 yıl-
lık geçmişi bulunan Anayasal kazanım ve birikimleri 
savunmuştur.

TMMOB,
•Anayasa ve hukukun üstünlüğünü,
•Yasama-yürütme-yargı kuvvetlerinin ayrılığını,
•Yargı bağımsızlığını,
•Yasama ve yargının yürütme üzerindeki denge, fren 
ve denetleme mekanizmalarını,
•Temel insan hak ve özgürlüklerini,
•Kamusal toplumsal yarar doğrultusunda hizmet ve 
denetim sunan meslek kuruluşlarının özerkliğini,
•Hayatın her alanına dokunan meslek alanlarımızın 
kamu ve halk yararı doğrultusundaki işlevlerini sa-
vunmuştur.
TMMOB tek adam rejimine, dikta rejimine hayır de-
miştir.
Bugün de yapmamız gereken aynı anlayış ve kararlı-
lıkla
•Şeker fabrikalarını satanlara,
•Kamusal varlıklarımızı sermayeye peşkeş çekenlere,
•Kentlerimizi yaşanmaz hale getirenlere,
•Rant uğruna doğayı ve yaşam alanlarının vahşice 
yağmalayanlara,
•Emperyalizmin işbirlikçilerine,
•Emeğin haklarını gasp edenlere,
•Grevleri yasaklayanlara, seçilmişleri,
•Öğrencileri, gazetecileri cezaevlerine dolduranlara,
•Emekçileri haksız hukuk yere KHK ile ihraç eden-
lere,
•Kadın cinayetlerine zemin hazırlayanlara ve katilleri 
kollayanlara,
•Çocuklarımızın geleceğini tacizci tecavüzcülerin 
elinde yok edenlere,
•Demokrasi ve laiklik düşmanlarına, TMMOB ve bi-
lim düşmanlarına hayır demektir.

EMİN KORAMAZ
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

CUMHURBAŞKANI ADAYI MUHARREM İNCE’DEN 
TMMOB’YE ZİYARET

Ziyarette Muharrem 
İnce ülke gündemi 
ve seçim sürecine 
ilişkin görüşlerini ak-
tardı. TMMOB Yö-
netim Kurulu Başka-
nı Emin Koramaz’ın 
konuşmasıyla baş-
layan ziyarette, İnce 
TMMOB’nin meslek 
alanları ve ülke de-
mokrasisi üzerine 
değerlendirme ve 
önerilerini dinledi. TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı 
Emin Koramaz, Muharrem İnce’ye TMMOB’nin politi-
kaları, etkilik sonuç bildirgeleri ve TMMOB yayınları-
nın bulunduğu bir set hediye etti. Muharrem İnce’nin 
konuşmasının ardından Oda başkanlarımız görüş, 
öneri ve sorularını ilettiler.

Sorularla ve katkılarla zenginleşen ziyarette TMMOB 
Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, TMMOB 
Yönetim Kururu Üyeleri Züber Akgöl, Ekrem Poyraz, 

24 Haziran Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi adayı olan Muharrem İnce, 
beraberinde CHP Genel Başkan Yardımcıları ve Milletvekillerinden oluşan heyetle, 26 Mayıs 2018 

tarihinde TMMOB’ye ziyaret gerçekleştirdi. 

Kemal Zeki Taydaş, 
Mehmet Çelik, A. 
Deniz Özdemir, Ha-
san Hüseyin Çetin-
kaya, Halil Kavak, Ali 
Fahri Özten, Cema-
lettin Küçük, Fera-
muz Aşkın, Ali Rıza 
Atasoy, TMMOB 
Genel Sekreteri Der-
sim Gül, TMMOB 
Teknik Görevli Eren 
Şahiner, Oda Baş-

kanları ve Yönetim Kurulu Üyelerinden Yunus Yener 
(MMO), Özden Güngör (ZMO), Cemal Gökçe (İMO), 
Eyüp Muhcu (MO), Orhan Kasap (HKMO), Ayşegül 
Oruçkaptan (Peyzaj MO), Ali Uğurlu (KMO), Fırat Çu-
kurçayır (Meteoroloji MO), Yılmaz Şengül (ÇMO),Ga-
zi İpejk (EMO), Orhan Sarıaltun(ŞPO), Şevket Demir-
baş (JFMO), Emre Fidan (TMO), Yüksel Kurt (PMO), 
Ayhan Yüksel (Maden MO), Utkan Güneş (Metalurji 
ve Malzeme MO), Bahattin Sarı (İMO), Cem Nuri Al-
dap (BMO), Taylan Özgür Yıldırım (BMO) katıldı.

BU DÜZEN DEĞİŞMELİ 
PLATFORMU TMMOB’Yİ 

ZİYARET ETTİ
Bu Düzen Değişmeli Platformu Ankara 1. Bölge Ba-
ğımsız Adayı Ali Rıza Aydın ve Nahine Özkan 24 Ha-
ziran Seçimleri gündemiyle TMMOB’ye bir ziyaret 
gerçekleştirdi. Ziyarette TMMOB Yönetim Kurulu 
Başkanı Emin Koramaz, TMMOB Yönetim Kurulu 2. 
Başkanı Züber Akgöl, TMMOB Yönetim Kurulu Üyesi 
Ozan Yılmaz ve TMMOB Genel Sekreteri Dersim Gül 
hazır bulundu.

HDP’DEN TMMOB’YE ZİYARET
HDP İstanbul Milletvekili Adayı Oya Ersoy ve bera-
berindeki HDP Heyeti, 24 Haziran seçimleri günde-
miyle, 8 Haziran 2018 tarihinde TMMOB’yi ziyaret 
etti.

Ziyarette TMMOB Yönetim Kurulu Üyesi Emin Ko-
ramaz, TMMOB Genel Sekreteri Dersim Gül, Teknik 
Görevli Eren Şahiner, Maden Mühendisleri Odası 
Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Yüksel, Maden Mü-
hendisleri Odası Yönetim Kurulu Üyesi Erşat Akya-
zılı, Şehir Plancıları Odası Yönetim Kurulu Başkanı 
Orhan Sarıaltun ve Ankara İl Koordinasyon Kurulu 
Sekreteri Özgür Topçu hazır bulundu.
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HABERLERhaberler

10 EKİM DAVASI 9. GRUP DURUŞMASI 
GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Duruşma öncesi 10 Ekim aileleri ve aralarında TM-
MOB Yöneticilerinin de bulunduğu emek ve demok-
rasi güçleri Ankara Adliyesi önünde basın açıklaması 
yaptı.

Duruşmada avukatların tüm itirazlarına rağmen savcı 
mütaalası açıklandı.

Davanın 10. Grup duruşması için 31 Temmuz- 1-2 
Ağustos tarihleri belirlendi. Ayrıca duruşma salonu-
nun yetersizliği gerekçe gösterilerek sonraki duruşma 
Sincan’a taşındı. Tepki çeken karar ardından Adliye 
önünde kitlesel basın açıklaması gerçekleştirildi.

10 Ekim aileleri adına Mehtap Coşkun’un yaptığı açık-
lama ardından KESK eş genel başkanı Aysun Gezen ve 
TMMOB Genel Sekreteri Dersim Gül kısa konuşma 

Kongre, Divan seçimi ve saygı duruşunun ardından, 
TTB Merkez Konseyi Başkanı Raşit Tükel’in ve konuk-
ların konuşmalarıyla devam etti.

TTB 69. Büyük Kongresi’nde TMMOB Genel Sekreteri 

10 Ekim 2015’te Ankara Tren Garı önünde DİSK, KESK, TMMOB ve TTB’nin tertip ettiği Emek, 
Barış ve Demokrasi Mitingi’ndeIŞİD’li iki canlı bombanın saldırısının ardından 103 kişinin 

yaşamını yitirdiği ve 400’ü aşkın kişinin yaralandığı 10 Ekim Ankara Katliamı’na ilişkin davanın 
9’uncu grup duruşması 12-13 Haziran 2018 tarihlerinde Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 

gerçekleştirildi.

yaparak tüm örgütlü gücümüz ile davanın takipçisi 
olunacağı ifade edildi ve tüm kamuoyu 31 Temmuz’da 
Sincan’da görülecek duruşmaya çağrıldı.

TTB 69. BÜYÜK KONGRESİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Türk Tabipleri Birliği 69. Büyük Kongresi 8-10 Haziran 2018 tarihlerindeDevlet Su İşleri Genel 

Müdürlüğü Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. Kongreye TMMOB Yönetim Kurulu üyesi Emin 
Koramaz ile birlikte Genel Sekreter Dersim Gül katıldı.

Dersim Gül’ün yaptığı konuşma ise şöyle;

Türk Tabipleri Birliği’nin 69. Büyük Kongresini TM-
MOB adına sevgi ve dostlukla selamlıyorum.

15 Temmuz ve 24 Haziran baskın seçimleri arasına 
denk gelen çalışma dönemi içerisinde TTB de ülkemi-
zin yaşadığı ağır baskıdan nasibini aldı. TTB Merkez 
Konseyi savaşa karşı barışı savunan bir açıklama ya-
yımladığı için evlerin operasyonla gözaltına alındılar. 
12 Eylül faşizminin dahi uygulamadığı biçimde TTB 
yöneticilerine yönelik geliştirilen bu operasyonu TM-
MOB olarak lanetledik ve tüm saldırılara rağmen TTB 
ile yan yana olduğumuzu bütün zeminlerde yüksek ses-
le ifade ettik. Bugün de aynı kararlılıkla TTB ile omuz 
omuza mücadele etmeye devam edeceğimizi dosta düş-
mana ifade ediyoruz.

Bu ülkenin okumuş çocukları olarak meslek örgütle-
rimiz ile beraber parçası olduğumuz topluma karşı da 
büyük sorumluluklarımız var. Bu sorumluluğun gereği 
üretimlerde bulunuyor, ortak geleceğimizin toplumsal 
fayda yönünde gelişmesi için çaba sarf ediyoruz. OHAL 
belasından iş cinayetlerine, doğanın ve kentlerin tala-
nından emeğin haklarının gaspedilmesine değin geniş 
yelpazede vücut bulan sorunlara karşı yürüttüğümüz 
mücadele AKP iktidarının gözlerini üzerimize çekiyor. 
Meslek birliklerinin siyasal iktidarın arka bahçesi ha-
line getirilmeye çalışılması yada doğrudan kanunları-
mıza müdahale ile yetkilerimizin budanması, merkezi 
yapılarımızın dağıtılması, etkisiz ve yetkisiz kurumlar 
haline getirilmeye çalışılmamamız bu durumun bazı 
sonuçları olarak karşımıza çıkıyor. Neoliberal politika-
lar ile meslek alanlarımız ve kanunlarla belirlenen yetki 
ve pozisyonlarımız aşındırılıyor, giderek eriyor. Kamu-
sal hizmetler ve varlıklar sermayeye peşkeş çekilerek 
bütün alanlar özelleştiriliyor. Bir tarafta baskının gide-
rek artması diğer taraftan varlık koşulumuz olan kamu-
sal pozisyonumuzun tasfiye edilmesine karşı ortak mü-
cadeleyi büyütmemiz gerekiyor. Meslek birliklerinin 
isimlerindeki Türk ve Türkiye ibarelerinin kaldırılması 
da dahil olmak üzere kuruluş yasalarımızı değiştirmeye 
yönelik AKP’nin hazırlıkları seçimler dolayısı ile rafa 
kaldırıldı. Amaçlanan şey örgütlerimizin siyasal ikti-
dara teslim olması yada tasfiye olmasıdır. Varlık koşul-
larımızı ortadan kaldıracak olan bu müdahaleye karşı 
etkili mücadele yürütmek önümüzdeki dönem önemli 
görevlerimiz arasında yer alıyor.

24 Haziran erken seçimlerine doğru giderken üye-
lerimize oy kullanma ve oyumuza sahip çıkmak için 
sorumluluk alma yönünde çağrısı yaptık. Tek adam 
diktasına karşı halk egemenliği için oy kullanacağız 
ve oyumuza sahip çıkacağız. 24 Haziran seçimlerinin 
ülkemizin geleceği açısından taşıdığı kritik önemin 
farkında olarak çalışmalarımızı sürdürmeye devam 
edeceğiz.

Sözlerime son verirken, ülkemizin aydınlık geleceği 
için çabalayan ülkemizin onurlu hekimlerine, onların 
örgütü Türk Tabipleri Birliği’ne ve yeni seçilecek olan 
kurullara Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’nin 
dayanışma duygularını iletiyor, önümüzdeki dönemin 
zorlu görevlerinde omuz omuza olma dileğiyle saygıla-
rımı sunuyorum.

MÜLKİYELİLER BİRLİĞİ’NDEN TMMOB’YE ZİYARET
Mülkiyeliler Birliği Yönetim Kurulu Üyeleri, yeni se-
çilen Yönetim Kurulu Üyelerimizi tebrik etmek ve 
ülkemizin içinde bulunduğu duruma ilişkin görüş 
alışverisinde bulunmak için 28 Haziran 2018 tari-
hinde Birliğimizi ziyaret etti.

Mülkiyeliler Birliği Yönetim Kurulu adına Yönetim 
Kurulu Başkanı Dinçer Demirkent, Genel Sekreter 
İlker Akçasoy ve Sayman Metin Bayrak’ın gerçek-
leştirdiği ziyarette seçimler sonrasında ülkemizin 
içine girdiği yeni dönem, OHAL Süreci ve emek ve 
demokrasi örgütlerinin gündemine ilişkin karşılıklı 
görüş alışverişinin yapıldı.

Ziyarette TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Ko-
ramaz, TMMOB Yürütme Kurulu üyesi Baki Remzi 

Suiçmez, TMMOB Genel Sekreteri Dersim Gül yer aldı 
ve Birliğimizin sürece ilişkin görüşleri aktarıldı.
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TMMOB 45. Olağan Genel Kurulumuz Türkiye’nin dört bir yanından gelen delegelerimizin 
ve konuklarımızın katılımıyla Türkiye Barolar Birliği Konuk Evi Konferans Salonu’nda 

gerçekleştirildi.

TMMOB 45. OLAĞAN GENEL KURULU
genel kurulhaberler

31 Mayıs-3 Haziran 2018 tarihleri gerçekleştirilecek 
olan 45. Olağan Genel Kurulumuzun Divan Başkanlığı-
na 2004-2016 yılları arasında BirliğimiznYÖnetim Ku-
rulu Başkanlığını yürüten Mehmet SOĞANCI seçildi. 
Divan Kurulu Üyeliklerine, Leman ARDOĞAN (Mi-
marlar Odası), Nejla YÖRÜKOĞLU (Peyzaj Mimarları 
Odası), Mukaddes ŞAMİLOĞLU (Gıda Mühendisleri 
Odası), Hanze GÜRKAŞ (İçmimarlar Odası), Nejla 
ŞAYLAN (Jeoloji Mühendisleri Odası), Mehtap Ercan 
BİLGE (Ziraat Mühendisleri Odası) seçildiler.

Divan Başkanı Mehmet SOĞANCI yaptığı açılış ko-
nuşmasında TMMOB’nin geçmişten gelen mücade-
leci kimliğine değinerek önümüzdeki dönemde aynı 
anlayışla ve kararlılıkla çalışmalarına devam edeceği-
ne olan inancını dile getirdi. Demokrasi mücadesin-
de, Gezi Direnişinde ve 10 Ekim Katliamında yitir-
diklerimiz anısına gerçekleştirilen saygı duruşunun 
ardından Genel Kurul gündemi oy birliği ile kabul 
edildi. Gündem uyarınca, Genel Kurul adına Anıtka-
bir’e gerçekleştirilecek ziyaret için Çelenk Komisyonu 
ve 10 Ekim Katliamının yaşandığı Gar önüne çiçek bı-
rakmak üzere ziyaret heyeti oluşturularak Genel Ku-
rul çalışmalarına başlandı.

Genel Kurul’da ilke olarak TMMOB 44. Dönem Yöne-
tim Kurulu Başkanı Emin KORAMAZ kürsüye gele-
rek 2 yıllık çalışma dönemi boyunca TMMOB Faali-
yetlerine ve ülkenin içinde bulunduğu duruma ilişkin 
değerlendirmelerini içeren Genel Kurul Konuşmasını 
yaptı. Koramaz’ın Konuşmasının ardından Genel Ku-
rula katılan Siyasi Parti, Emek-Meslek Örgütleri ve 
Sivil Toplum Örgütleri temsilcilerinin konuşmalarına 
geçildi.

Konuklar arasında ilk olarak Kıbrıs Türk Mühendis ve 
Mimar Odaları Birliği Başkanı Seran AYSAL söz ala-
rak Kıbrıs’ta ve Türkiye’de yaşanan güncel gelişmeler 
ve mühendis ve mimarların bu gelişmeler karşısın-
daki tutumu üzerine konuştu. Kürsüye Daha sonra 
sırasıyla Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yar-
dımcısı Onursal ADIGÜZEL, Halkların Demokratik 
Partisi Grup Başkan Vekili Filiz KERESTECİOĞLU, 
Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Raşit 
Tükel, DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, KESK 
Eşgenel Başkanı Aysun GEZEN, TÜRMOB Başkanı 
Masis YONTAN, EMEK Partisi Başkanı Selma GÜR-
KAN, ÖDP Başkanlar Kurulu Üyesi İlknur BAŞER, 
TKP adına Ali AYDIN, İnsan Hakları Derneği Baş-

kanı Öztürk TÜRKDOĞAN, Mülkiyeliler Birliği Baş-
kanı Dinçer DEMİRKENT, İTÜ Vakfı BaşkanıSerap 
ÇATALPINAR, Artvin Kültür Derneği Başkanı Sab-
riye TUNCAY, HTKP Başkanı Erkan BAŞ ve Türkiye 
Barolar Bİrliği Genel Sekreteri Sabiha TEKİN söz ala-
rak Genel Kurul Heyetini selamladılar ve ülke günde-
mine ilişkin değerlendirmelerde bulundular.

Emin KORAMAZ’ın Genel Kurul Konuşması’nın 
metni şöyle:

TMMOB 45. GENEL KURULU AÇILIŞ 
KONUŞMASI

Sayın Divan,

Emek meslek örgütlerimizin, siyasi partilerimizin, de-
mokratik kitle örgütlerinin değerli başkan ve yönetici-
leri, Ülkemizin en karanlık günlerinde TMMOB mü-
cadelesine ve örgütlülüğüne sahip çıkan sevgili delege 
arkadaşlarım, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği 
45. Olağan Genel Kuruluna hepiniz hoş geldiniz.

Varlığınız ve desteğiniz bize onur ve güç veriyor. TM-
MOB Yönetim Kurulumuz adına hepinizi sevgi, saygı 
ve dostlukla selamlıyorum.

Sevgili Arkadaşlar,

“Ağacımıza, meydanımıza, kentimize, parkımıza do-
kunma” sloganıyla başlayıp, bütün ülkede milyonlarca 
kişiyi meydanlara döken Gezi Direnişinin, tarihimi-

zin o en heyecan verici, o en parlak, o en gururlu gün-
lerinin beşinci yılındayız.

O görkemli Haziran günlerini yaratanları ve elbette 
polis şiddeti nedeniyle kaybettiğimiz değerli kardeş-
lerimizi, Ethem’i, Ahmet’i, Ali İsmail’i, Mehmet’i, Ab-
dullah’ı, Medeni’yi, Hasan Ferit’i ve simsiyah boncuk 
gözleriyle Berkin Elvan’ı huzurlarınızda bir kez daha 
anıyorum.

Anılarını ve hayallerini mücadelemizde yaşatmaya 
devam edeceğiz.

Konuşmama başlamadan önce, yaşadığımız bu baskı, 
zulüm ve yağma düzenine, OHAL hukuksuzluğuna 
karşı eşitlik, özgürlük, adalet için, insanca bir yaşam 
için, emekleri, alın terleri, üniversiteleri, yaşam çevre-
leri için ülkemizin dört bir tarafında mücadele eden, 
bedel ödeyen tüm dostlarımıza Genel Kurulumuz adı-
na dayanışma duygularımızı ve selamlarımızı gönde-
riyorum.

Değerli arkadaşlar,

Birliğimizin 45. Genel Kurulunu, ülke tarihimizin en 
önemli kırılma anlarından birinde gerçekleştiriyoruz.

24 Haziran’da gerçekleştirilecek olan Cumhurbaşkan-
lığı ve Milletvekilliği Genel Seçimleri, anayasal de-
mokrasinin ve parlamenter rejimin ya da en net ifade-
siyle Cumhuriyetin kaderinin belirleneceği seçimler 
olacak.
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genel kurul genel kurul

Böylesi önemli bir tarihsel dönemde gerçekleştirdiği-
miz bu genel kurulumuzda yapılan her konuşma, alı-
nan her karar, topluma vereceğimiz her mesaj tarihi 
öneme sahiptir.

Genel kurulumuzun, bu tarihsel sorumluluğa yakışır 
biçimde geçeceğine, burada yürütülen tartışmaların 
eşitlik, özgürlük ve demokrasi mücadelesi açısından 
yol gösterici olacağına inancım tamdır.

Çünkü bizler, faşizme, gericiliğe ve baskılara karşı na-
sıl mücadele edilmesi gerektiği konusunda en dene-
yimli, en birikimli örgütlerden birisiyiz.

Çünkü bizler, teknik elemanların mücadelesini top-
lumsal mücadelenin temel dinamiklerinden birisi 
haline getiren Teoman Öztürk’lerin, Harun Karade-
niz’lerin, Zeki Erginbay’ların, Akın Özdemir’lerin yol 
arkadaşlarıyız.

TMMOB’nin mücadele geleneğini yaratanları, yaşa-
tanları bir kez daha sevgi, saygı ve özlemle anıyorum.

Değerli arkadaşlar,

Yönetim kurulu olarak sorumluluk aldığımız geçtiği-
miz iki yıllık dönemde, çok çarpıcı siyasal ve toplum-
sal olaylar yaşandı.

Türkiye’nin farklı yerlerinde gerçekleştirilen terör sal-
dırıları;

15 Temmuz 2016’da yaşanan Askeri Darbe Girişimi;

Başarısız darbe girişimi sonrasında ilan edilen Olağa-
nüstü Hal;

OHAL dönemi KHK’larıyla haksız-hukuksuz biçimde 
işlerinden atılan 130 binin üzerinde kamu emekçisi;

Siyasi kararlarla tutuklanan siyasi parti başkanları, 
milletvekilleri ve gazeteciler, kayyum atanan beledi-
yeler;

OHAL altında gerçekleştirilen şaibeli Anayasa Deği-
şikliği Referandumu;

Cerablus ve Afrin’e yönelik sınır ötesi operasyonlar;

Ve tabi iki yıldır boyutları giderek artan ekonomik 
kriz ülkemizin en önemli gündemleri oldu.

2 yıl gibi kısa bir dönemde birbiri ardına yaşanan bu 
sarsıcı olaylar, ülkemizin ekonomik, siyasal ve top-
lumsal anlamda derin bir krizin içerisinde olduğunu 
göstermektedir.

Bu kriz yönetememe krizidir, bu kriz iktidar krizidir. 

Bu krizin sorumlusu AKP iktidarıdır.

AKP’nin siyasal alanda tek adam, toplumsal alanda 
muhafazakarlık ve ekonomik alanda neoliberalizme 
dayalı Yeni Rejim-Yeni Türkiye inşa etme hevesi, ül-
kemizi uçurumun kıyısına getirmiştir.

Bugün ülkemizde Anayasa tümüyle askıya alındı. Par-
lamento işlevsizleştirildi. Devlet kurumları çalışamaz 
hale geldi. Başta mahkemeler olmak üzere halkın hiç-
bir resmi kuruma güveni kalmadı. Siyasal mekaniz-
malar tümüyle tıkandı.

Hayat pahalılığı, işsizlik, yoksulluk ve borçluluk sür-
dürülemez boyutlara ulaştı. Enflasyondan döviz kur-
larına, cari açıktan dış borçlara kadar her şey kontrol-
den çıktı.

Yolsuzluk, kayırmacılık ve dolandırıcılık tüm ekono-
mik ve sosyal ilişkilere egemen oldu.

Toplum büyük bir parçalanma ve kutuplaşma yaşıyor. 
Kimsenin kimseye güvenmediği, herkesin birbirine 
şüpheyle yaklaştığı, korkuyla dolu bir toplum haline 
geldik.

Sevgili Arkadaşlar

Genel kurullar sürecimiz yaklaşık altı aydır devam 
ediyor.

Bizler TMMOB örgütlülüğünün nasıl ve kimler tara-
fından yönetileceğine demokratik biçimde karar ve-
rebilmek için temsilciliklerimizden başlayarak tüm 
üyelerimizin katılımıyla 6 ay süren genel kurullar sü-
reci örgütlerken, ülkeyi yönetenler, ülkenin en önemli 
seçimlerini sadece 64 güne sıkıştırdılar.

Bundan bir buçuk ay kadar önce seçimi ilan ettiler ve 
bundan tam 3 hafta sonra seçimlere gidiyoruz.

Seçimlere bir buçuk yıl kala ilan edilen bu baskın se-
çim, siyasal iktidarın ülkeyi yönetmedeki başarısızlı-
ğının itirafı olduğu kadar, 16 Nisan Referandumu ile 
inşa edilen Cumhurbaşkanlığı Sistemi’nin de işlevsiz-
liğinin de göstergesidir.

Referandumun üzerinden 1 yıl bile geçmeden, devlet 
tüm kurumlarıyla birlikte adeta karar alamaz, hareket 
edemez hale gelmiştir.

16 Nisan Referandumu öncesinde “Hayır” kararımızı 
açıklarken “Üzerinde asgari mutabakat dahi bulun-
mayan bu anayasa değişikliği dayatmasının, demok-
rasiyi ve istikrarı sağlamayacağı şimdiden görülmek-
tedir.” demiştik.

Tarih bir kez daha bizleri haklı çıkardı. Anayasa deği-
şikliği ne demokrasi getirdi ne de istikrar.

24 Haziran 2018 tarihinde gerçekleştirilecek olan 
Cumhurbaşkanlığı seçimi, Anayasa Değişikliği Refe-
randumunun ikinci ve son ayağı niteliğindedir.

Tek adam rejimini durduramadığımız takdirde ülke-
deki siyasal, ekonomik ve toplumsal kriz derinleşecek, 
ülkemiz geri dönüşü mümkün olmayan bir kabusun 
içine sürüklenecektir.

Bu nedenle 24 Haziran’da gerçekleştirilecek seçimler 
bildiğimiz anlamıyla adaylar arasında bir tercih değil, 
ülkemizin geleceğinin tayin edileceği bir yol ayrımı-
dır.

TMMOB olarak bu yol ayrımında, cumhuriyet de-
ğerlerine ve hukukun üstünlüğüne dayalı anayasal 
demokrasiden taraf olduğumuzun bilinmesini isteriz.

Buradan çok net bir biçimde ilan ediyorum:

TMMOB olarak bizler 24 Haziran seçimlerinde,

Tek Adam egemenliğine karşı halk egemenliği için oy 
kullanacağız;

Baskı ve zorbalığa karşı demokrasi için oy kullanacağız;

Yasama-yürütme ve yargının Tek Adamın kontrolüne 
girmesine karşı, güçler ayrılığı için oy kullanacağız;

Siyasallaşmış ve yozlaşmış adalet anlayışına karşı hu-
kukun üstünlüğü için oy kullanacağız;

Gerici-muhafazakâr devlet politikalarına karşı laiklik 
için oy kullanacağız;

Ayrımcı-inkârcı düşmanlık politikalarına karşı kar-
deşçe bir arada yaşam için oy kullanacağız;

Toplumsal yaşamı piyasa ilişkilerine göre şekillendi-
ren politikalara karşı, paylaşımcı, dayanışmacı, eşit-
likçi, toplumcu, kamucu politikalar için oy kullana-
cağız;

Rant ekonomisine karşı üreten, sanayileşen, hakça 
bölüşen ekonomi için oy kullanacağız;

Şiddet, yok sayma ve değersizleştirme uygulamalarına 
karşı kadınların eşitliği ve özgürlüğü için oy kullana-
cağız;

Emperyalizme karşı bağımsızlığımız ve komşuları-
mızla barış içinde yaşamak için oy kullanacağız;

Kentlerimizin, doğal çevremizin ve tarihsel mirası-

mızın yok edilmesine karşı doğamızı ve tarihimizi sa-
vunmak için oy kullanacağız;

Tarikatların kontrolünde, hurafelerle dolu, kindar ve 
biatçı eğitim anlayışına karşı bilimsel, demokratik ve 
laik eğitim için oy kullanacağız;

Meslek alanlarımızı ve faaliyetlerimizi değersizleştir-
mek isteyen anlayışa karşı meslek haklarımız ve onu-
rumuz için oy kullanacağız ve oyumuza sahip çıkaca-
ğız.

Oyumuzu ve geleceğimizi çaldırtmayacağız!

Ve bu kez mutlaka biz kazanacağız.

Nazımın’ dediği gibi,

“Eğer; Hak haksızlıktan yüce,

sevgi nefretten üstün,

aydınlık karanlıktan güçlüyse... 

Çaresi yok usta... 

Biz kazanacağız...”

Değerli Arkadaşlar

TMMOB olarak geçtiğimiz iki yıllık çalışma döne-
mimiz boyunca, 1970’li yıllardan bu yana izlediğimiz 
eşitlikten, özgürlükten ve demokrasiden yana ileri-
ci-toplumcu çizgimizden bir milim bile sapmadık.

OHAL döneminin antidemokratik uygulamalarına, 
sokakları esir alan devlet şiddetine, yönetim kurul-
larımıza uygulanan baskılara rağmen susmadık, geri 
adım atmadık, boyun eğmedik.

15 Temmuz Darbe Girişimi’ne nasıl karşı çıktıysak, 
AKP’nin darbe bahanesiyle yürürlüğe koyduğu sivil 
darbesine de aynı kararlılıkla karşı çıktık.

Örgütümüze, örgüt yöneticilerimize yönelen, tüm 
baskı, tehdit ve yıldırma girişimlerine rağmen, 16 Ni-
san Referandumunda yürüttüğümüz HAYIR kampan-
yası ile halkımızın vicdanındaki saygın yerimizi daha 
da pekiştirdik.

Adalet Yürüyüşünde de vardık. Vicdan ve Adalet Nö-
betlerinde de..

Güçler ayrılığına ortadan kaldırarak tek adam rejimini 
fiilen uygulamaya geçiren OHAL Rejimine karşı emek 
ve demokrasi güçleriyle birlikte ortak basın açıklama-
ları, eylemler ve kampanyalar gerçekleştirdik.



38 39

birlik haberleri
MAYIS-HAZİRAN 2018 ∙  SAYI: 180

birlik haberleri
MAYIS-HAZİRAN 2018 ∙  SAYI: 180

Kanun Hükmünde Kararnamelerle haksız ve hukuk-
suz biçimde işlerinden atılan mühendis, mimar ve şe-
hir plancılarının işlerine geri dönmeleri için girişim-
lerde bulunduk.

Hukuk devleti anlayışını yok eden, halk iradesini yok 
sayan KHK’ların iptal edilmesi için mücadele ettik.

Değerli Arkadaşlar;

Geçtiğimiz iki yıl boyunca üyelerimize mesleki, eko-
nomik ve sosyal alanlarda sahip çıkma mücadelesi 
verdiğimiz gibi, mesleki gelişmelerin toplumsal çıkar-
lar için kullanılması doğrultusunda da büyük gayret 
gösterdik.

Bu dönem boyunca, Odalarımızın ve İl Koordinasyon 
Kurullarımızın düzenlediği yüzlerce etkinliğin yanı 
sıra TMMOB bünyesinde merkezi olarak Bilirkişilik 
Çalıştayı, Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresi, Kadın 
Sempozyumu, Kadın Kurultayı, Sanayi Kongresi, 
Enerji Sempozyumu ve Eğitim Sempozyumu etkin-
liklerimiz gerçekleştirildi.

Bu etkinlikler yoluyla TMMOB’nin değerleri ve biri-
kimi toplumun tüm kesimleriyle paylaşılırken, meslek 
alanlarımızdaki teknik gelişmeler üyelerimize aktarıl-
dı.

Yine bu dönem boyunca açtığımız davalar ve yürüt-
tüğümüz hukuki mücadele ile şehirlerimizin, kıyıları-
mızın, madenlerimizin, tarihi eserlerimizin, kültürel 
mirasımızın yağmalanmasına karşı önemli davalar 
kazandık.

Üyelerimizin haklarını koruma ve teknik yönetmelik-
lerin mesleki ilkelere uygunluğu noktasında önemli 
kazanımlar elde ettik.

Değerli Arkadaşlar,

Bu kararlı ve mücadeleci tutumumuz nedeniyle ikti-
darın çok yönlü saldırılarıyla karşı karşıya kalıyoruz.

Her fırsatta, birliğimizin kamusal statüsünü aşındır-
mak, mesleki etkinliklerimizi sınırlandırmak ve özerk 
yapımızı ortadan kaldırmak için farklı çabalar içine 
giriyorlar.

Kamusal denetim yetkilerimizi buduyorlar. Oda gelir-
lerimizi düşürüyorlar. Torba yasalar ile kuruluş kanu-
numuzda yapılmaya çalışılan değişikliklerle susturul-
mak, parçalanmak ve bertaraf edilmek isteniyoruz

Bunun yöntemi kimi zaman Cumhurbaşkanlığı Dev-
let Denetleme Kurulu Raporu oluyor, kimi zaman 
yönetmelik değişikliği, kimi zaman da bakanlıkların 

İdari ve Mali Denetlemesi oluyor.

Dönem içerisinde hukuksuz olarak yapılmak istenen 
denetleme girişimine direndiği gerekçesiyle açılan da-
vada, ilgili mahkeme Kimya Mühendisleri Odamızın 
Yönetim Kurulunun görevden alınmasına karar verdi.

Şimdilik şu kadarını söyleyeyim, hukukun tümüyle 
ayaklar altına alındığı, yüksek mahkeme başkanla-
rının Saray salonlarında el pençe divan durduğu bu 
dönemde mahkemenin verdiği bu karar bizleri şaşırt-
mamıştır.

Karar henüz kesinleşmedi üst mahkemede itirazımız 
görüşülüyor. Kimya Mühendisleri Odamızın seçim 
süreçlerini olağan haliyle tamamladık.

Nasıl ki mahkeme sürecinde 24 Odamızla birlikte tek 
yürek olup Kimya Mühendisleri Odası yönetim Kuru-
lumuzun yanında durduysak, yeni dönemde de Bir-
liğimizin özerk yapısını hedef alan bu tür girişimlere 
aynı kararlılıkla direneceğiz.

Değerli Arkadaşlar,

Hepinizin bildiği gibi, iktidarın örgütlülüğümüze yö-
nelik saldırıları, 2018 yılı başında Afrin’e yönelik aske-
ri operasyonla birlikte yeni bir düzeye sıçradı.

Savaş psikolojisindeki kamuoyunun hassasiyetlerini 
arkasına alarak “yerlilik ve millilik” söylemi üzerin-
den başlatılan bu yeni saldırıyla, sadece TMMOB’nin 
değil, tüm akademik meslek odalarının isimlerini, 
statülerini, denetim yapısını ve seçim sistemini değiş-
tirmeye çalışıyorlar.

Bu konuda diğer akademik meslek örgütleriyle birlik-
te tutum almaya ortak tavır geliştirmeye yönelik top-
lantılar yaptık.

Bu amaçla bir yasa taslağı hazırladılar. Ancak erken 
seçimler nedeniyle şimdilik meclis gündemine taşıya-
madılar.

Bizlere “yerlilik ve millilik” konusunda söz söylemeye 
cüret edenler önce aynada kendilerine baksınlar.

Daha dün uluslararası gıda tekelleri istiyor diye bu 
ülkenin öz kaynaklarıyla kurulan şeker fabrikalarını 
haraç mezat satanlar hangi “yerli ve milli” duruştan 
söz ediyorlar?

Phaselis’i imara açanlar, Alliaoni’yi, Hasankeyf ’i su-
lar altında bırakanlar, Sur’u, Nusaybin’i binlerce yıllık 
tarihi kentleri yerle bir edenler, AOÇ’yi, Fırtına Va-
disi’ni, Munzur’u, Cerattepe’yi talan edenler, Atatürk 
Kültür Merkezi’ni yıkmakla övünenler, sahte ÇED 
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raporlarıyla Nükleer Enerji Santrali temelleri atanlar 
yerlilik ve millilikten bahsedebilir mi?

Bu ülkede her dört yeni mezun mühendis ve mimar-
dan biri işsizken yabancı mühendislerin diploma 
denkliği bile aranmadan ülkemizse serbestçe çalışma-
sını sağlamaya çalışanlar yerli ve milli olabilir mi?

SGK ile Birliğimiz arasındaki Asgari ücret protokolü-
nü işverenlerin baskısıyla hukuksuz olarak tek yanlı 
olarak fes edenlere, milyonlarca lira SSK primi ve ver-
gi kaybına neden olanlara, bizleri düşük ücretlerle ka-
yıt dışı biçimlerde çalışmaya, geleceğimizde ise düşük 
emeklilik ücretlerine mahkûm edenlere yerli ve milli 
diyebilir miyiz?

Hayır arkadaşlar, biz biliyoruz ki bunlar ne yerli ne 
milli.

Ne insana, ne doğaya, ne kültürel mirasa, ne de tarihi 
dokuya değer veriyorlar.

Onların tek derdi daha fazla rant yaratmak, yandaşları 
için daha fazla gelir kapısı açmak.

Onların derdi ne yerlilikle ne de millilikledir. Onları 
derdi, birliğimizin kamusal statüsü ve toplumcu mü-
cadele anlayışıdır.

Bizlere Anayasayla verilen görevlerimizi, mesleği-
mizin ve meslektaşlarımızın hak ve çıkarlarını koru-
ma görevimizi, mesleğimizin kamu ve ülke çıkarları 
doğrultusunda uygulanmasını sağlamak görevimizi 
hakkıyla yerine getirdiğimiz için bizlere saldırıyorlar. 
Yasamızı değiştirmek istiyorlar.

AKP’nin rahatsızlığının asıl nedeni budur. Toplumsal 
olanı koruma yolundaki inadımız ve gayretimizdir.

Fabrikalarımızın, madenlerimizin, kıyılarımızın, or-
manlarımızın, parklarımızın satılmasına, ülke tarımı-
nın bitirilmesine karşı kamusallığı savunmamızdır.

Gerici, muhafazakar uygulamalar karşısında ilericili-
ği, çağdaşlığı, laikliği savunmamızdır.

Faşizan, baskıcı, ayrıştırıcı politikalara karşı eşitliği, 
özgürlüğü, kardeşliği savunmamızdır.

Sermayenin sınırsız sömürü isteğine karşı emeği ve 
alın terini savunmamızdır.

Rahatsızlıklarının asıl nedeni budur. Demokratik se-
çimlerle yandaşlarını yerleştiremedikleri Birliğimize 
ve Odalarımıza, yukardan aşağı operasyonlarla nüfuz 
etmeye, etkisiz kılmaya çalışıyorlar.

Değerli arkadaşlar,

Önümüzdeki süreçte temel gündemimizi bu tür bas-
kıcı girişimlerin oluşturacağı açıktır.

TMMOB’nin 64 yıllık mücadele tarihinde benzerine 
az rastlanan bu saldırılara karşı, daha sık saf tutmamız 
gereken günlerden geçiyoruz.

Bu yüzden Genel Kurulumuzun hem örgütümüze yö-
nelik saldırıları püskürtmek, hem de ülkemizin gele-
ceğine yönelik direnç haritasını ortaya çıkarmak için 
önemli olduğunu düşünüyorum.

Sözlerime son verirken,

Çalışma dönemimiz boyunca mesleki ve özel hayatla-
rından feragat ederek TMMOB örgütlülüğünü büyüt-
mek için gecesini gündüzüne katan TMMOB Yüksek 
Onur, TMMOB Yüksek Denetleme, Oda yönetim, 
onur ve denetleme kurullarında görev yapan arkadaş-
larıma;

Şube yönetim kurullarında ve temsilciliklerde görev 
alan arkadaşlarıma;

İKK sekreterlerimize; işyeri temsilcilerimize;

omuz omuza emek harcadığımız odalarımızın örgütlü 
üyelerine;

çalışma gruplarında, kongre, sempozyum ve kurul-
taylarımızın düzenleme ve yürütme kurullarında gö-
rev alan arkadaşlarıma;

Birlik ve oda çalışanı arkadaşlarıma,

TMMOB çalışmalarında bize destek olan bilim insan-
larına ve uzmanlara;

büyük bir inanç ve özveri ile örgütümüze verdikleri 
katkılardan dolayı Yönetim Kurulumuz adına teşek-
kür ediyorum.

Yarınlar bizim olacak, yarınlar güzel olacak!

Ve yine Nazım’ın dediği gibi,

“dolaşacaktır en şanlı elbisesiyle: işçi tulumuyla 

bu güzelim memlekette hürriyet…”

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

YAŞASIN TMMOB, YAŞASIN MÜCADELEMİZ!

KAHROLSUN İSTİBDAT, YAŞASIN HÜRRİYET!
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TMMOB 45. DÖNEM YÖNETİM, DENETLEME VE 
YÜKSEK ONUR KURULU ÜYELERİ BELLİ OLDU

TMMOB 45. OLAĞAN GENEL KURULU SONUÇ 
BİLDİRGESİ

TMMOB 45. DÖNEM YÖNETİM KURULU
Mehmet Birkan SARIFAKIOĞLU  
Bilgisayar Mühendisleri Odası
Bülent ONAT 
Çevre Mühendisleri Odası
Ufuk ATAÇ 
Elektrik Mühendisleri Odası
Ekrem POYRAZ 
Fizik Mühendisleri Odası
Can DURGU 
Gemi Mühendisleri Odası
Feramuz AŞKIN 
Gemi Makineleri İşletme Mühendisleri Odası
Yaşar ÜZÜMCÜ 
Gıda Mühendisleri Odası
Asiye Ülkü KARAALİOĞLU 
Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası
Ata Can KALE 
İç Mimarlar Odası
Selçuk ULUATA 
İnşaat Mühendisleri Odası

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’nin 31 Mayıs-3 Haziran 2018 tarihlerinde Ankara’da 
yapılan Genel Kurulu ile 45. Dönem organları belirlendi. 3 Haziran 2018 Pazar günü 

gerçekleştirilen seçimler sonucunda 45. Dönem Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve Yüksek 
Onur Kurulu aşağıdaki şekilde oluştu.

31 Mayıs-3 Haziran 2018 tarihleri arasında Ankara’da gerçekleştirilen TMMOB 45. Olağan Genel 
Kurulu Sonuç Bildirgesi yayınlandı.

Murat FIRAT 
Jeofizik Mühendisleri Odası
Ali Burak YENER 
Jeoloji Mühendisleri Odası
Mehmet BESLEME 
Kimya Mühendisleri Odası
Niyazi KARADENİZ 
Maden Mühendisleri Odası
Emin KORAMAZ 
Makina Mühendisleri Odası
Cemalettin KÜÇÜK 
Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası
Ayşegül AKINCI YÜKSEL 
Meteoroloji Mühendisleri Odası
Tores DİNÇÖZ 
Mimarlar Odası
İsmet ASLAN 
Orman Mühendisleri Odası
Mehmet ÇELİK 
Petrol Mühendisleri Odası
Ayşegül ORUÇKAPTAN 
Peyzaj Mimarları Odası

Deniz KİMYON TUNA 
Şehir Plancıları Odası
Emre FİDAN 
Tekstil Mühendisleri Odası
Baki Remzi SUİÇMEZ 
Ziraat Mühendisleri Odası

TMMOB YÜKSEK ONUR KURULU
Ali Fahri ÖZTEN 
Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası
Züber AKGÖL 
İnşaat Mühendisleri Odası
Hulusi SARIKAYA 
Jeoloji Mühendisleri Odası
Salim Melih ŞAHİN 

Haziran direnişinin yaktığı ateş yolumuzu aydınlat-
maya devam ediyor!

Haziran direnişinin 5. yılını selamlıyor, Haziranda 
kaybettiklerimizi saygıyla anıyoruz.

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği 45. Dönem 
Olağan Genel Kurulu 31 Mayıs-3 Haziran 2018 ta-
rihleri arasında, OHAL koşulları altında, 24 Haziran 
2018 Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Ge-
nel Seçimleri sürecinde toplanmıştır.

TMMOB 44. Dönem Olağan Genel Kurulu’nun he-
men ardından 15 Temmuz darbe girişimi gerçekleş-
miştir. Birliğimizin 44. Dönemi bu darbe girişimi ile 
başlayıp 24 Haziran baskın seçimlerine dek uzanan 
“olağanüstü” karanlık dönem içerisinde yoğun mü-
cadele ile geçmiştir.

Darbe girişiminin ertesi günü olan 16 Temmuz 
2016’da toplantıya çağrılan TMMOB 44. Dönem Yö-
netim Kurulumuz aşağıdaki kararı almıştır.

“15 Temmuz 2016 tarihinde Ordu’nun yönetime el 
koyduğu açıklaması ile başlayan askeri darbe girişimi 
üzerine TMMOB’nin tereddütsüz bir şekilde darbeye 
karşı olduğunu belirterek; Sömürü, baskı, zulüm düze-
ninin çeşitli savunucularının el birliğiyle ülkeyi mah-

Makina Mühendisleri Odası
Semih Lütfi TEMİZKAN 
Mimarlar Odası

 TMMOB DENETLEME KURULU
Halil İbrahim YİĞİT 
Jeoloji Mühendisleri Odası
Nadir AVŞAROĞLU 
Maden Mühendisleri Odası
İlter ÇELİK 
Makina Mühendisleri Odası
Mehmet Zeki BARUTÇU 
Mimarlar Odası
Mehmet Nuri HATİÇOĞLU 
Ziraat Mühendisleri Odası

vettiği; Bu durumdan çıkış yolunun askeri darbeler 
olmadığı; Şu an süren kavganın bizim için verilen bir 
kavga olmadığı; Bizim mücadelemizin aynı zamanda 
bu kavganın tarafları ve sömürü, baskı, zulüm, işsiz-
lik, yoksulluk düzeniyle, bağımsızlık, cumhuriyet, la-
iklik, demokrasi, emek ve barış düşmanları ile olduğu; 
Askeri darbe girişiminin camilerden okunan ve halk 
üzerinde daha ağır bir diktatörlüğe varacak olan ci-
hat çağrılarına dönüşmesi ile yeni bir kaotik ortama 
girildiği; Bu sürecin görünen sonucunun, eğer müca-
dele etmezsek açık bir diktatörlük, açık bir faşizm ve 
başkanlık rejimi olacağı; Ülkemizin halktan, emekten, 
barıştan ve demokrasiden yana güçleriyle birlikte mü-
cadeleye devam ederek buna izin vermeyeceğimizi; 
Bütün sömürücüleri, zalimleri, istismarcıları haya-
tımızdan kovacağımızı; Ne dikta karanlığına teslim 
olacağımızı ne de çözümü darbelerde arayacağımızı 
“Ne Darbe, Ne Dikta, Yaşasın Bağımsız, Demokratik 
Türkiye!” başlığı ile örgütümüze ve kamuoyuna duyu-
rulması ve gerekli çalışmalar yapılmasına karar veril-
miştir”

Bu karar, geçtiğimiz iki yıllık çalışma dönemi bo-
yunca, TMMOB’nin tüm çalışmalarının ve mücade-
lesinin ana eksenini oluşturmuştur.

Darbe girişimi sonrası ilan edilen OHAL’in koşulları 
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GENEL KURUL

altında KHK’lar ile 3 binin üzerinde meslektaşımızın 
da aralarında bulunduğu 130 binin üzerinde kamu 
çalışanı haksız-hukuksuz şekilde işlerinden ihraç 
edilmiş; siyasi partilerin başkanları, milletvekilleri, 
gazeteciler tutuklanmış, akademisyenler işten çıkar-
tılmış, seçilmiş belediye başkanları görevlerinden 
alınarak yerlerine kayyumlar atanmıştır.

OHAL ile birlikte; ülkemizin kaynaklarına, mesleği-
mize ve meslek alanlarımıza yönelik saldırılar da art-
mış, Bakanlar Kurulu Kararı ile hisselerinin tamamı 
veya bir kısmı hazineye ait olan ve çok sayıda mimar, 
mühendis ve şehir plancısının görev yaptığı ülkenin 
önemli kurumları Varlık Fonu`na aktarılmıştır. Böy-
lelikle bir yandan özelleştirmenin diğer yandan da 
alınan dış borçlar karşılığında yabancı kredi kuru-
luşlarına devredilebilmenin kıskacına alınmış bu ku-
rumlarda çalışanlar açısından iş güvencesi ortadan 
kalkmıştır.

İki yıldır her geçen gün etkileri ve şiddeti artan bir 
ekonomik kriz ülkemizde büyümektedir. Tüm bu 
yaşananlar, iki yıl içerisinde ülkemizin içinde bu-
lunduğu ekonomik, siyasal ve toplumsal krizlerin 
derinleştiğini göstermektedir. Hayat pahalılığı, işsiz-
lik, yoksulluk ve borçluluk sürdürülemez boyutlara 
ulaşmıştır. Enflasyondan döviz kurlarına, cari açık-
tan dış borçlara kadar her şey kontrolden çıkmış, 
yolsuzluk, kayırmacılık ve dolandırıcılık tüm ekono-
mik ve sosyal ilişkilere egemen olmuştur. AKP’nin 
sorumlusu olduğu bu krizin acı reçetesi meslektaşla-
rımızın çoğunluğunun da bir parçasını oluşturduğu 
emekçi sınıflara ödetilmektedir.

İktidar sermayenin kazançlarını güvenceye alırken 
%95’i örgütsüz biçimde çalıştırılan emekçi sınıflar 
üzerindeki baskı ve sömürü OHAL sürecinde katla-
narak artmıştır. İşten çıkartma, ücret kesintisi, esnek 
ve güvencesiz çalışmaya zorlanma yaygınlaştırılmış, 
bunların karşısında çalışanların en büyük direnme 
hakkı olan grev hakkı ise yasaklanmıştır.

Tüm bu yaşananların toplumsal gerilimi ve OHAL 
koşulları altında 16 Nisan 2017 tarihinde şaibelerle 
dolu, meşruiyeti tartışmalı bir Anayasa Değişikliği 
Referandumu gerçekleştirilmiştir. Anayasa Değişik-
liği Referandumunda ülkemizin en karanlık günleri-
ni yaşamasının önünü açan Başkanlık Sistemi halkı-
mıza dayatılmıştır.

Ülkemiz için oldukça çetin geçen bu iki yıl, aynı 
koşullarda Birliğimiz açısından da uzun soluklu bir 
mücadele dönemi olarak tarihteki yerini almıştır. Se-
çimle ele geçiremedikleri TMMOB ve bağlı odalarını 
siyasi iktidarın “idari ve mali denetimine” yönelik 
Bakanlar Kurulu kararları ile denetim altına almaya 

çalışmışlardır. Tüm yöneticileri seçimle gelen TM-
MOB’ye bağlı Kimya Mühendisleri Odası Yönetim 
Kurulu da mahkeme kararıyla görevinden alınmaya 
çalışılarak TMMOB’nin bilimden, hukuktan, emek-
ten yana muhalif yapısına yönelik bir saldırı gerçek-
leştirilmiştir.

Başkanlık sistemi ile ülkemizde mesleklerimizi 
onurlu bir şekilde icra etmemiz neredeyse imkansız 
hale getirilmiştir. Çünkü AKP’nin hayalindeki Tür-
kiye’de mühendis, mimar, şehir planlamacısına ihti-
yacı bulunmamakta, teknik elemanların bir kişinin 
dudakları arasından çıkan projeyi uygulaması bek-
lenmektedir.

Bu iki yıl içerisinde ülkemiz Ortadoğu’nun savaş ba-
taklığında daha derine çekilmiş, Cerablus ve Afrin’e 
cihatçı çeteler ile birlikte gerçekleştirilen askeri mü-
dahale halkların birlikte yaşam iradesini hedef almış, 
ülkemizin ekonomik kaynaklarını savaşa ayırarak 
emekçi halkımızı daha da yoksullaştırmıştır.

Ülkemizin can alıcı sorunları ile mücadelede Birliği-
miz üzerine düşen görevi yerine getirmekten kaçın-
mayacaktır;

•Genel Kurulumuz, ülkemizin toplumun en geniş ke-
simleriyle yan yana gelerek tek adam rejimine karşı 
demokrasiyi, baskılara karşı özgürlüğü, savaşa karşı 
barışı, ayrımcı politikalara karşı bir arada yaşamı, 
gericiliğe karşı laikliği, emperyalizme karşı tam ba-
ğımsızlığı, neoliberal uygulamalara karşı kamuculu-
ğu, zorbalığa karşı insanlık onurunu savunmaktadır.

•Birliğimizin bu kararlı mücadelesine yönelik çok 
yönlü saldırılar; demokrasiye, meslek onurumuza 
ve örgütümüze yöneliktir. Genel Kurulumuz, siyasal 
iktidarın her kademesinden gelişen saldırılara karşı 
direnecek; Birliğimizin demokrat, ilerici, aydınlan-
macı, kamucu geleneğinin sürdürülmesi için müca-
deleye devam edecektir.

•Genel Kurulumuz, “millilik” söylencesi ile ülkemi-
zin yüz akları olan örgütümüze ve yol arkadaşlarımız 
olan diğer meslek birliklerine karşı girişilen saldırı-
ların karşısında dayanışmayı, birlikte mücadele ede-
ceğini beyan etmektedir.

•Tek adam rejiminin, faşizan uygulamalarının ülke-
mize verebileceği hiçbir şey yoktur. Birliğimiz, tek 
adam rejimine karşı çağdaş demokrasinin temel ilke-
si olan halk egemenliğinin kazanması, 16 Nisan Re-
ferandumu ile ortadan kaldırılan güçler ayrılığının 
tekrar sağlanması için mücadele edecektir.

•Ülkemizde hukuk ayaklar altına alınmıştır. Hak, 
hukuk ve adalet talebi, günümüzün en yaygın ve cid-

di toplumsal taleplerinden biridir. Siyasal iktidarın 
güdümündeki yargıya karşı, Birliğimiz hukukun üs-
tünlüğünü savunacaktır.

•Dünyada bilim, teknoloji ve eğimin en büyük des-
tekçisi olan ve insanların özgür bilgi erişimini sağ-
layan internet üzerindeki “AKP iktidarı kriterlerine” 
göre getirilen kısıtlamalar ve yasaklamalar bireysel 
ve toplumsal özgürlükler anlamında kabul edilemez. 
TMMOB internet erişiminin bedelsiz olarak kullanı-
mı için ısrarcı olacaktır

•Kişisel verilerin ticarileştirilmesinin bireylerin sağ-
lığı, fiziki ve mali, güvenliği ile doğrudan ilgili ol-
duğu gerçeğiyle; TMMOB bu verilerin izinli veya 
izinsiz kullanımının getireceği sakıncaları yurttaş-
larımız ile paylaşacak ve her türlü çalışmada kamu 
yararına müdahil olacaktır.

•Ülkemizde halkın haber alma hakkı gaspedilmiştir. 
Bu gaspa karşı TMMOB halkın haber alma özgür-
lüğünü her alanda savunacak ve takipçisi olacaktır.

•Birliğimiz ülkemizin geleceğine ve toplumun ortak 
çıkarlarına karşı sorumluluğu demokrasi ve özgür-
lüklerin korunması olduğunun bilinciyle, AKP’nin 
ülkemize dayattığı gerici-muhafazakâr politikalarına 
karşı laiklik için mücadele edecektir.

•Toplumumuzun en önemli ve en uzun erimli so-
runu Kürt Sorunu’dur. İnkarcı, asimilasyoncu, gü-
venlikçi politikalar yerine aynı coğrafyada yaşayan 
halkların eşit ve özgür biçimde bir arada yaşama ko-
şullarının oluşturulması, çatışmalı sürecin barış sü-
recine evrilmesi noktasında Genel Kurulumuz açık 
bir şekilde taraftır.

•Yıllardır uygulanan neoliberal politikalar sonu-
cunda, ülke varlıkları halkın öncelikli ihtiyaçlarını 
karşılamayan yatırımlarla çarçur edilirken, insani 
ve toplumsal değerlerin aşındırıldığı, bireysel çıkar-
ların kamu çıkarlarının üzerinde tutulduğu bir eko-
nomik-sosyal yapı yaratılmıştır. Yaratılan bu yapıya 
karşı Birliğimiz; paylaşımcı, dayanışmacı, eşitlikçi, 
toplumcu, kamucu politikaları savunmaya devam 
edecektir.

•Üretime dayalı olmadığı için, halkın yaşamına yan-
sımayan, hiçbir istihdam yaratmayan büyüme ma-
salının inandırıcılığı kalmamıştır. Çarpık ekonomik 
yapı, sermaye kesiminin kasalarını doldururken hal-
kımıza emek sömürüsü, iş cinayetleri, gelir adaletsiz-
liği dayatılmaktadır. Birliğimiz, üreten, sanayileşen, 
iş cinayetlerinin engellendiği, işsizliğin olmadığı, İş 
Güvenliği mevzuatının sermaye tarafından değil, 
emekçinin ve aynı zamanda kamunun güvenliği ve 
sağlığını gözeten bilimsel-teknik yaklaşımların be-

lirlediği bir ülke için mücadele edecektir.

•Türkiye tarihinde hiçbir dönemde kadına yöne-
lik şiddet bu denli yaygınlaşmamış, alenileşmemiş 
ve cezasız bırakılmamıştır. Devlet kurumlarında 
ve gündelik yaşamda empoze edilen gerici anlayış 
kadınların toplumsal ve mesleki hayata katılımını 
engellemektedir. Kadınlar erkeğe, işsizliğe, yok sa-
yılmaya ve ev içi sömürüye mahkum edilmektedir. 
Birliğimiz şiddete, kadın cinayetlerine, yok saymaya, 
değersizleştirmeye, her türlü toplumsal cinsiyet eşit-
sizliğine ve nefret söylemine karşı adalet, eşitlik ve 
özgürlük için mücadele etmeyi sürdürecektir.

•Ülkede ve bölgede güç olma hevesiyle emperyalist 
odaklarla yapılan işbirlikleri, ülkemizi güvenilmez, 
yarını belirsiz, tutarlı dış siyasetten uzak bir konu-
ma sürüklemiştir. Yurtta ve dünyada barıştan yana 
olan tüm kesimler; küresel ve bölgesel güç savaşları-
na karşı daha güçlü haykırmalı, mücadeleyi yükselt-
melidir. Birliğimiz, ülkede, bölgede ve dünyada barış 
için elini taşın altına koymaktan çekinmeyecektir. 
Özgür, bağımsız ve barış içinde yaşayan demokra-
tik Türkiye mücadelesinde TMMOB taşıdığı bayrağı 
asla düşürmeyecektir.

•Yaşam alanlarımız, derelerimiz, kıyılarımız, or-
manlarımız, meralarımız, madenlerimiz, suyumuz, 
havamız neoliberal politikalarla sermayenin dizgin-
siz talanına açılmış, coğrafyamıza telafisi mümkün 
olmayan zararlar verilmiştir. Ülkemizin ve bölgemi-
zin geleceğini tehlikeye atan pahalı ve dışa bağımlı 
enerji üreten nükleer santral projelerinden tüm uya-
rılarımıza rağmen vaz geçilmemiştir. İmar planları, 
kentsel dönüşüm politikaları, insan yaşamını ve do-
ğayı merkezine alarak değil, sermayenin taleplerine 
göre şekillendirilmiştir. İmar barışı olarak topluma 
sunulan, kaçak yapılaşma affı da bir seçim yatırımı 
olarak, halk sağlığını tehlikeye atmakta, yaşama, 
kentlere, doğaya ve topluma ihanet meşrulaştırıl-
maktadır. Birliğimiz; doğamızın, yaşam alanlarımı-
zın ve tarihsel mirasımızın yok edilmesine karşı mü-
cadeleyi sürdürecektir.

•Eğitim, ülkemizin geleceğinin şekillendirilmesinde 
en önemli konudur. Sosyal devlet anlayışının gerile-
mesi, eğitimin ticarileştirilmesi, niteliksizleştirilme-
si, cemaatlerin ve gericiliğin eğitime müdahaleleri 
ülkemizin geleceğini tehdit etmektedir. Anadilde 
eğitim de dâhil olmak üzere bilimsel, laik bir eği-
tim sisteminin kurulmasında TMMOB taraftır. TM-
MOB, hem çocuklarımızın aydınlık geleceği, hem de 
gelecekteki meslektaşlarımızın alması gereken nite-
likli ve parasız eğitim için mücadele etmekten geri 
durmayacaktır.

genel kurul
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İKK ETKİNLİKLERİ

Genel Kurulumuz; “Mesleğimizin ve meslektaşlarımı-
zın sorunlarının halkımızın ve ülkemizin sorunlarından 
ayrı tutmadan mücadeleye devam etme” kararlılığıyla;

Emek, ülke, halk, doğa düşmanı sömürü ve rant politi-
kaları ile cumhuriyet, laiklik, demokrasi düşmanı din-
ci-mezhepçi, totaliter faşizme karşı TMMOB’nin an-
ti-emperyalist, kamucu, toplumcu, devrimci, demokrat, 
eşitlikçi, özgürlükçü geleneklerine sahip çıkacaktır.

TMMOB 45. Dönem Olağan Genel Kurulu; 24 Haziran 
2018’de yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Ge-
nel Seçimleri eşit olmayan koşullarda gerçekleşecektir. 
Bildiğimiz anlamıyla adaylar arasında bir tercih değil, 
ülkemizin geleceğinin tayin edileceği bir yol ayrımı ol-

TMMOB Yönetim Kurulu ilk toplantısında yapılan 
görev dağılımı sonrası Yönetim Kurulu Üyeleri, TM-
MOB’nin yürüttüğü mesleki demokratik mücadelenin 
mesleklerimiz, meslek mensuplarımız ve ülkemiz için 
geliştirilerek sürdürüleceğini dile getirdiler.
Yapılan görev dağılımı sonrası oluşturulan 45. Dönem 
TMMOB Yürütme Kurulu ise şu şekilde oluştu:
Başkan 
Emin Koramaz (Makina Mühendisleri Odası)
II. Başkan 
Selçuk Uluata (İnşaat Mühendisleri Odası)
Sayman 
Tores Dinçöz (Mimarlar Odası)

duğunu saptamaktadır. TMMOB olarak bu yol ayrımın-
da, cumhuriyet değerlerine ve hukukun üstünlüğüne da-
yalı parlamenter demokrasiden yana taraf olduğumuzu 
ilan eder, aynı kararlılık ve mücadele azmi ile ülkemizin 
aydınlık geleceği için başta mühendis mimar ve şehir 
plancıları olmak üzere tüm yurttaşlarımızı oy kullanma-
ya ve oylara sahip çıkmak için sorumluluk almaya çağır-
maktadır.

Yaşasın Örgütlü Mücadelemiz!

Yaşasın TMMOB Örgütlülüğü!

TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ 
45. OLAĞAN GENEL KURULU

Üye 
Ekrem Poyraz (Fizik Mühendisleri Odası)
Üye 
Asiye Ülkü Karaalioğlu (Harita ve Kadastro Mühendis-
leri Odası)
Üye 
Mehmet Besleme (Kimya Mühendisleri Odası)
Üye 
Niyazi Karadeniz (Maden Mühendisleri Odası)
Üye 
Ayşegül Oruçkaptan (Peyzaj Mimarları Odası)
Üye 
Baki Remzi Suiçmez(Ziraat Mühendisleri Odası)

genel kurul

TMMOB 45. DÖNEM YÖNETİM KURULU GÖREV 
DAĞILIMI YAPTI

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği 31 Mayıs-3 Haziran 2018 tarihlerinde gerçekleştirilen 45. 
Dönem Olağan Genel Kurulu arından ilk toplantısını 19 Haziran 2018 tarihinde TMMOB Genel 

Merkezi’nde gerçekleştirdi.

TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu, TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu’nun, 
TOBB’nin 74.Genel Kurulunda yaptığı konuşmada iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı 

hakkındaki açıklamasıyla ilgili basın bülteni yayınladı.

İSTANBUL İKK: TOBB NASIL OLUYOR DA İŞÇİ 
HAKLARININ KISITLANMASINI 

SAĞLAYABİLİYOR?

Kapitalist sistemin işçi haklarını kısıtladığı bir dönem-
de iktidar-sermaye işbirliğinin emek mücadelesine her 
alanda saldırısı devam etmektedir. TOBB Başkanı Rıfat 
Hisarcıklıoğlu, TOBB’nin 74.Genel Kurulunda yaptığı 
konuşmada istihdam maliyetlerinin düşürülmesini ve iş 
sağlığı ve güvenliği mevzuatının işveren lehine değiş-
tirilmesini sağladıklarından bahsederek “Büyük sıkıntı 
yaşadığımız bir başka alan, yargı sistemiydi. Özellikle iş 
mahkemelerindeki davalarda, işveren yüzde 99 haksız çı-
kıyordu. Bunu değiştirmek üzere, zorunlu arabuluculuk 
sisteminin uygulamaya alınmasını sağladık” açıklamasın-
da bulundu.

Başbakan Binali Yıldırım da geçtiğimiz hafta düzenle-
nen 9. Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Kongresinin 
açılış konuşmasında “iş kazalarının yüzde 80-85 insan 
hatasından, insan unsurundan kaynaklandığını”, “iş 
cinayetlerinin ardından getirilen düzenlemelerde ipin 
ucunun kaçırıldığını” ve “Eldiven takmaz, baret giymez, 
güvertede çalışır kemer takmaz. Sürekli peşlerinden ko-
şacaksın. Her an başında duracaksın” gibi cümlelerle iş 
cinayetlerinde suçun işçide olduğunu söylemekten çekin-
memiştir.

Anlaşılan Başbakanın konuşmaları ile cesaretlenen, Rı-
fat Hisarcıklıoğlu, Başbakan ile aynı dili kullanarak işçi 
haklarının kısıtlanmasına yönelik çalışmalar yaptıkları ve 
başarılı olduklarını genel kurulda söyleyerek TOBB üyele-
rinden oy toplamaya çalışmıştır.

Hisarcıklıoğlu TOBB üyelerine sempatik görünmek ve 
seçim kazanmak için iş ve emek karşıtı mücadelelerini 
övünerek anlatırken AKP iktidarı da yaklaşan 24 Haziran 
seçimleri için seçim yatırımı yaparak Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı’na bağlı İş Teftiş Kurulu Başkanlığı 
tarafından yapılan işyeri denetimlerini gerçekleştiren iş 
müfettişlerinin denetimlerini askıya alarak işçileri dene-
timsiz ortamlarda ölmeye terk etmiştir. Söz konusu dene-
timsizlik AKP iktidarının her seçim/referandum öncesi 
yaptığı bir uygulama olup oy kaybetmemek, sermayeye 
şirin gözükmek adına emekçilerin yaşam haklarını elle-
rinden almaktadır.

Tüm açıklamalarımızda belirttiğimiz gibi, AKP iktidarı 
22 aylık OHAL sürecinde toplum hak ve özgürlükleri ile 
işçi hakları ve sendikal mücadeleleri kısıtlanmıştır. Hisar-
cıklıoğlu’nun da itiraf ettiği gibi AKP iktidarının çalışma 
yaşamına yönelik ele aldığı “Hedef Sıfır Kaza”, “Güvenli 
İskele”, “Güvenle Büyü Türkiye” gibi kampanyalar günü 
kurtarmayı dahi amaçlamadan göz boyamaya yöneliktir.

Başbakan Binali Yıldırım ve TOBB Başkanı Rıfat Hisar-
cıklıoğlu’na soruyoruz;

1.24 Haziran seçimleri nedeniyle askıya alınan işyeri de-
netimleri sürecinde kaç işçi yaşamını yitirdi?

2.Kamu kurumlarının bünyesinde ve taşeronlarında si-
gortasız işçi çalıştırmak, çocuk işçi çalıştırmak gibi uy-
gulamalar mevcut mudur? TRT’nin setinde yaşanan iş 
kazasından sonra iş yeri denetimlerini 24 Haziran’a kadar 
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yapmamaya devam edecek misiniz?

3.Rıfat Hisarcıklıoğlu’nun Yönetim Kurulu Başkanı oldu-
ğu Eskihisar Şirketler Grubunda kaç iş kazası yaşanmıştır, 
Eskihisar Şirketler Grubunda İş Teftiş Kurulu Başkanlığı 
planlı ya da plansız hiç denetim yapmış mıdır?

4.TOBB Başkanı ve Eskihisar Şirketler Grubu yönetim 
kurulu başkanı olan Rıfat Hisarcıklıoğlu nasıl oluyor da 
işçi sendikalarının, emek - meslek örgütlerinin ve sivil 
toplum kuruluşlarının tüm baskılarına karşın işçi hakla-
rının kısıtlanmasını sağlayabilmektedir?

5.Arabuluculuk faaliyetlerinin %90’nını oluşturan işçi-iş-
veren uyuşmazlıklarında 19.411 kişinin hakkının gasp 

edilmesinin sorumlusu Hisarcıklıoğlu mudur?

6.2016 yılında 24.284 denetim yapan İş Teftiş Kurulu Baş-
kanlığı 2017 yılında denetimlerini %23 azaltarak 18.812 
denetim yapmıştır ancak 2016 yılında en az 1970, 2017 
yılında ise en az 2006 işçi yaşamını yitirdi. İş cinayetleri 
kontrolsüz bir şekilde artarken kamusal denetimler hangi 
amaç için azaltılmakta, askıya alınmaktadır? 

TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu olarak yuka-
rıdaki soruların takipçisi olacağımızı, ülkemizde kanayan 
bir yara olan işçi sağlığı ve iş güvenliği konusunda müca-
delemizi sürdüreceğimizi basına ve kamuoyuna saygıyla 
duyururuz.

İSTANBUL İKK: ŞİŞLİ HAMİDİYE ETFAL EĞİTİM 
VE ARAŞTIRMA HASTANESİ’NİN TAŞINMASINA 

İLİŞKİN DEĞERLENDİRME
TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu, taşınması planlanan Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve 

Araştırma Hastanesi’ne ilişkin değerlendirme raporu yayınladı.

İnsanın doğumundan ölümüne kadar olan hayat se-
rüveni (hastaneler, okullar, toplu taşıma, toplu haber-
leşme, içme suyu, kanalizasyon, elektrik vb. şebekeler, 
kütüphaneler, müzeler, tiyatrolar, konferans salonları, 
polis, itfaiye ve sağlık sistemleri, mezarlıklar vd.) dik-
kate alındığında, kamusal altyapının işlevi sadece ya-
şam kalitesini artırmakla sınırlı kalmamakta, kentle-
rin şekillenmesinde birincil aktör haline gelmektedir.

Sağlıklı yaşam toplumun vazgeçilmez şartıdır. Do-
layısıyla sağlık hizmetleri insani yaşamın en önemli 
gereksinimlerinden 
biridir. Bir kamusal 
hizmet olan sağlık 
hizmetlerinde göze-
tilmesi gereken asıl 
unsur ekonomik an-
lamda maksimizas-
yon değil, toplumun 
ve bireylerin sağlık 
koşullarını iyileştirme 
konusunda maksimi-
zasyondur. Unutma-
malıyız ki söz konusu 
olan insan hayatıdır!

Hastaneler gibi arz 
yerinde hizmet sunan 
kamu hizmetlerinin 

mekânsal karakteriyle itfaiye gibi talebin/ihtiyacın 
doğduğu alanda hizmet sunan kamu hizmetlerinin 
mekânsal karakteri birbirinden farklılaşabilir. Arz 
yerinde hizmet sunanlar, coğrafi olarak dengeli dağıl-
malı ve sabit bir lokasyona sahip olmalıdır.

Fakat bugün Şişli Etfal Hastanesinin taşınması gün-
demdedir. 03 Mayıs 2018 tarihinde İstanbul İl Sağlık 
Müdürü tarafından yapılan açıklamada, hastanenin 
Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları bölümlerinin ta-
mamının, diğer bölümlerin de bir kısmının en geç 11 

Haziran 2018 tarihin-
de, tekrar geri dön-
memek üzere Sarıyer 
Çayırbaşı’ndaki 350 
yataklı hastaneye taşı-
nacağı ilan edilmiştir. 
Takip eden aylarda ka-
lan bölümlerin, yapımı 
Seyrantepe’de devam 
eden bir diğer hasta-
neye taşınması gün-
demdedir. Bu planla-
ma, tekrar bir araya 
gelmemek üzere bölü-
nüp taşınarak, Şişli’den 
koparılarak, Şişli Etfal 
Hastanesi’nin yok edil-
mesi demektir.

Bu taşınma kararında hangi yer seçimi kriterlerinin 
yer aldığı meçhuldür. Sosyal devlet anlayışının eği-
timle birlikte en temel iki işlevinden biri olan sağlık 
hizmetlerinde, günümüzde alınan yer seçim kararları 
sonucu toplum nezdinde eşitlikten uzak bir anlayışın 
söz konusu olduğu görülmektedir.

Sağlık hizmetlerinde öncelikli konu olan erişilebilir-
lik ve buna bağlı yer seçiminde toplumun ihtiyaçları 
doğrultusunda hareket edilmesi gerekirken, bugün 
analizlerden çok uzak sadece ekonomik nedenler göz 
önünde bulundurularak karar verilmeye başlanmıştır.

Mevcut sağlık politikası, özellikle son yıllarda hızla 
artan özel hastanelerle birlikte, hastaların ihtiyaçları 
ve hizmet kalitesi açısından değerlendirildiğinde gün 
be gün yaşamlarımızı tehlikeye atacak bir noktaya gel-
miştir. Yetersiz acil sağlık hizmetleri, ambulansların, 
plansız yerleşme kaynaklı, trafikte sıkışıp kalmaları, 
randevu sistemiyle alınamayan sağlık hizmetlerinden 
sonra şimdi de kent merkezlerinde hizmet veren has-
tanelerden olan Şişli Etfal Hastanesi taşınmaktadır.

Şişli Etfal Hastanesi tüm klinikleri ve uzmanlık bi-
rimlerini bünyesinde barındıran bir eğitim-araştırma 
hastanesidir. Şişli Etfal Hastanesi, Avrupa yakasında 
yaşayan vatandaşların sağlık gereksinimlerinin önem-
li bir kısmını karşılamaktadır. Sadece Şişli ilçesinde ve 
hastaneden hizmet alan Beşiktaş, Beyoğlu, Kağıthane 
ilçelerinin yakın mahallelerinde 700.000’e yakın yer-
leşik nüfus bulunmaktadır. Kamuya ait tesislerin yer 
seçiminde, toplumsal faydanın maksimize edilmesi 
gerekmektedir.

Yer seçiminde en önemli kriter, mesafe arttıkça insan 
etkileşimlerinin azaldığı gerçeğidir. Sağlık hizmetleri 
de mekân/zaman bağımlı hizmetler olduğu için, sağ-
lık tesislerinin yakın olması şarttır. Fakat mevcutta 
İstanbul’da hastanelerin mekânsal dağılımı dengesiz 
bir karakter gösterirken bu dağılımı daha da eşitsiz 
hale getiren kararlar alınmaya devam edilmektedir. 
Bu dağılım sonucu bazı ilçelerin hastanelere erişimde 
olumsuz konuma itilmektedir.

Mevcut iktidarın sağlık hizmetleri konusunda aldığı 
“Şehir Hastaneleri” kararı, yönetim mekanizmasının 
toplumun faydasını göz ardı ederek işlediğinin ka-
nıtlarından biridir. Özellikle büyük şehirlerde toplu 
kampuslar olarak hizmet verecek sağlık tesislerinin 
yapımını öngören ve o ildeki kamu hastanelerini ka-
patarak şehir merkezlerinden uzakta insanların ula-
şamayacağı yerlerde kurulan devasa ve özel sağlık 
çiftlikleri haline getiren bu uygulama, sağlık hizmet-
lerinin özelleştirilerek sermaye şirketlerinin rant aracı 
haline getirilmesinin son aşaması olmaktadır.

Bu rant politikasıyla İstanbul gibi milyonlarca dar 
gelirli ve yoksul yurttaşın yaşadığı bir kentte, insan 
hayatı açısından son derece önemi olan ve bir kent 
olmanın olmazsa olmaz koşulu olan kamu hastane-
lerine en kısa sürede ve kolaylıkla ulaşabilme hakkı; 
kent merkezlerindeki arazi rantının yüksek olduğu 
alanlardaki kamu hastanelerinin kapatılarak yerleri-
ne lüks konut, alışveriş merkezi vb. gibi tesislerin inşa 
edilmesi girişimleri ile yok edilmekte ve kentliler bu 
son yıllarda görülmemiş bir biçimde çoğalan hiçbir 
evrensel sağlık tesis koşullarına uymayan özel sağlık 
tesislerine mecbur bırakılmaktadır.

Oysaki kamu hizmetlerinin amaçlarını ve mekânsal 
karakterini en iyi yansıtan örnek, sağlık hizmetleridir. 
Bu sebeple sağlık hizmetleri yer seçimi, tüm birey-
lerin sağlık hizmetlerine ‘eşit/hakkaniyetli’ düzeyde 
erişimini sağlamak üzere kurgulanmalı ve sağlık tesis-
lerinin hem toplumun tüm bireylerinin kolay erişimi-
ni mümkün kılacak, hem de en verimli işleyişi temin 
edecek şekilde yer seçimi sağlamalıdır.

Şişli Etfal Hastanesi’ne baktığımızda, Hastanenin yer 
aldığı bölge, İstanbul’un ana ulaşım aksı ve iş merkezi 
olarak, günlük üç milyonu aşan bir gündüz nüfusuna 
sahiptir. Giderek artan bu nüfusun günlük ihtiyaç-
larıyla birlikte, afet riski karşısında oluşacak acil tıp 
hizmetleri gereksinimi yönünden de Şişli Etfal Hasta-
nesi’nin mevcut konumu son derece önemlidir.

Sağlık hizmetlerine erişim, sadece bir yerleşmedeki 
sağlık arzına (yataklı ve yataksız sağlık kurumları, 
sağlık profesyonelleri vb.) değil, komşu yerleşmeler-
deki sağlık arzına, bu yerleşmeler arasındaki mesafeye 
ve seyahat kolaylığına bağlı olarak şekillenmektedir. 
Bulunduğu bölgede, Şişli Etfal Hastanesi’nin sağladı-
ğı hizmeti karşılayacak başka bir kurum yoktur. Şişli 
Etfal Hastanesi kapandığında, Şişli, Beyoğlu, Beşiktaş 
bölgesinde aynı özelliklerde hizmet veren bir hastane 
kalmayacağı göz önünde bulundurulmalıdır.

Seyahat zamanı ve seyahat mesafesinin, sağlık hiz-
metlerinden yararlanmayı direk etkilediği; en yakın 
hastaneye olan mesafe arttıkça, kalp krizi ve ani ya-
ralanmalara bağlı ölümlerin arttığı unutulmamalıdır. 
Ayrıca ilçelerdeki hastane arzının yeterlilik oranları ve 
ilçelerin mekânsal erişilebilirliği üzerine yapılan çalış-
malarda da Beyoğlu, Şişli, Beşiktaş ve yakın ilçelerin 
yüksek mekânsal erişilebilirliğe sahip olduğu ve kamu 
hastanelerine yerel talebin yüksek olduğu görülmek-
tedir.

Sağlık tesislerinin hem toplumun tüm bireylerinin 
kolay erişimini mümkün kılacak, hem de en verimli 
işleyişi temin edecek şekilde yer alması gerekirken, 
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hastanenin bölünerek taşınmasının bölgede yaşayan 
yurttaşların sağlık hizmetine erişim imkânlarını kısıt-
layıp özel hastaneleri zorunluluğa dönüştürmektedir.

Bu durum yer seçiminde eşitlik ve herkes için erişile-
bilirlik anlayışını zayıflatmakta ve gittikçe daha den-
gesiz bir kamu hizmeti yapısı oluşturmaktadır. Aynı 
zamanda gelirin düşük, işsizliğin yüksek olduğu böl-
gelerin hastanelere erişilebilirliğini azaltmaktadır.

Bu bağlamda son derece büyük bir hızla yaşanan 
kentsel dönüşüm süreci, kentin köklü yerleşim böl-
gelerinde yaşayan insanların bu bölgeleri terk etmesi 
sonucunu yaratmakla kalmayıp aynı zamanda tüm 
kentlilerin anayasal ve evrensel bir kentli ve insan 
hakkı olan kamusal sağlık hizmetlerinden en hızlı ve 
elverişli koşullarda yararlanması ilkesini de ortadan 
kaldırmaktadır. Sağlık tesislerinin hem toplumun tüm 
bireylerinin kolay erişimini mümkün kılacak, hem de 
en verimli işleyişi temin edecek şekilde yer alması ge-
rekmektedir.

Şişli Hamidiye Etfal Hastanesi Yerleşkesi İçinde Yer 
Alan Binaların Yapısal Olarak Durumlarının Göz-
leme Dayalı Tespiti

Şişli Hamidiye Etfal Hastanesi yerleşkesi içinde yer 
alan binaların yapısal olarak durumlarının gözleme 
dayalı tespiti, Mayıs 2018’de yerinde inceleme ile ya-
pılmıştır.

Ülkemizde son yıllarda sürdürülen inşaat sektö-
rüne dayalı sermaye birikim politikaları ve rant 
odaklı ekonomik düzen, kamu yararını, planlama 
ve şehircilik ilkelerini, mesleki hak ve yetkileri 
gözetmeyen, hatta bunları inşaat sektörünün ge-
lişiminde engel olarak gören bir hal almıştır.

Yaklaşık 2 yıldır devam etmekte olan olağanüstü 
hal nedeniyle ülke KHK’larla yönetilir hale gel-
miş, iktidarın politikaları önünde engel olarak 
görülen bilimsel çalışmalar, kamusal denetim ve 
benzeri her türlü demokratik haklarımız, çıkarı-
lan “torba yasalar” ve keyfi uygulamalarla engel-
lenmektedir.

Yüksek katlı bir ana blok ve çevrede bulunan birkaç 
katlı birkaç binadan oluşan yerleşkede esas hizmet 
ana binada verilmektedir. 20 Ekim 1968 tarihinde te-
meli atılan ana binanın yükselen 8 katlı 3 bloğu ve yer 
altında 5 katı vardır.

Göründüğü kadarıyla 50 yıllık binaların taşıyıcı sis-
temlerinde belirgin bir hasar yoktur. Ancak blokların 
fiziki olarak yeterli olmadığı anlaşılmaktadır. Binala-
rın mevcut durumu eski resimleriyle karşılaştırıldı-
ğında yapısal olarak aynı taşıyıcı sistem gözlenmekte 
ve herhangi bir güçlendirme işlemi gerçekleşmediği 
görülmektedir.

Yapının kamu hastanesi olması nedeniyle, yapıldığı 
dönemin yönetmeliklerine uygun olarak tasarlanıp 
bir kontrol teşkilatıyla uygulamasının yapılmış olması 
beklenmekte olduğundan yapı kalitesinin belli bir se-
viyenin üzerinde olması muhtemeldir.

Tabii ki 50 yıl önce yapılan bir yapının güncel deprem 
yönetmeliği şartlarını sağlaması beklenemez. Fakat 
bilgisayar, yazılım ve yapı teknolojilerindeki gelişme-
ler ile çoğu yapının yerinde güçlendirilmesi olanaklı 
hale gelmiştir. Bu konuda çalışma yapılıp yapının per-
formansına bakılarak, perde eklenmesi, sismik izolas-
yon yapılması, kolonların güçlendirilmesi gibi çeşitli 
yöntemlerin biri ya da birkaçı birlikte kullanılarak 
güçlendirme yapılması olasılığı araştırılabilir.

TMMOB İSTANBUL İL KOORDİNASYON KURULU

ANKARA İKK: MÜHENDİSLER VE MİMARLAR 
YAPI ÜRETİM SÜRECİNDEN DIŞLANIYOR!

Ankara İl Koordinasyon Kurulu yapı ruhsatlarında imza haneisin kaldırılması ve meslek 
mensıplarının yapı üretim süreçlerinden dışlanmasına ilişkin olarak 20 Haziran 2018 tarihinde 

TMMOB’de bir basın açıklaması gerçkleştirdi.

Özellikle inşaat sektörü ile ilgili yasal düzenlemeler, 
bir yandan kamuya ait alanların hızla özelleştirilerek 
yapılaşmasına neden olurken, kentlerimizi tek tipleş-
tiren, onların kimliklerini yok eden yeni kent doku-
larının oluşumuna yol açmaktadır. Kentsel mekânlar 
üzerinden kurulan mekân-hafıza ilişkisi hızla yok 
edilmektedir.

24 Haziran’da yapılacak erken seçim öncesi çıkarılan 
imar affı başta olmak üzere, yapı denetim sistemindeki 
yeni düzenlemeler, imar yönetmelikleri, 2 Mayıs 2018 
tarih ve 30409 (mükerrer) Resmî Gazete’de yayımla-
nan tebliğ ile, yeni Yapı Ruhsatı Formu Standardı yü-
rürlüğe girmiş ve tebliğin ardından İçişleri Bakanlığı 

tarafından Mekânsal 
Adres Kayıt Sistemi 
Yapı Belgeleri Uy-
gulamasında ruhsat 
formu değişiklikle-
rinin işlenmesiyle; 
yapı sahibinin, yapı 
müteahhidinin, şan-
tiye şefinin, yapı de-
netçilerinin (fenni 
mesullerin), etüt ve 
proje müelliflerin ıslak imzalarının yer aldığı haneler 
kaldırılmıştır. Bu düzenleme ile etüt ve proje müellif-
leri olan mühendis ve mimarlar yapı üretim süreçle-
rinden koparılmaya çalışmaktadır. 

Bu değişiklikle, ruhsatı düzenleyen idarenin yetkili-
leri dışında yalnızca yapı denetim şirketi yetkilisinin 
ıslak imzasının alınması, ruhsat açısından yeterli sa-
yılmaktadır.Yapı ruhsatlarında etüt ve proje müellifle-
rinin imzasını kaldıran düzenleme, kent topraklarının 
yağmasını hızlandırarak, her alanda yıkım ve yoğun 
yapılaşmanın önünü açan 6306 sayılı Afet Riski Al-
tındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun, 
kentleşme ve planlama ilkelerine aykırı olarak hazır-
lanan imar uygulamaları ve eşitsiz yapılaşmaya neden 
olan Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği, kaçak yapılaş-
mayı özendiren ve meşrulaştıran imar affı, sayısız 
KHK ve “torba yasa”larla birlikte ele alınmalıdır.

Kamu yararını gözeten nitelikli mesleki hizmetler, 
mesleki hak ve yetkiler ile müelliflik ve telif haklarının 
kamusal ve hukuki denetimini sağlayan hukuki işlem-
ler, iktidar tarafından yapı üretim sürecini yavaşlatan, 
hızlı iş üretilmesine engel olan lüzumsuz “bürokratik” 
unsurlar gibi gösterilmektedir.

Yapı ruhsat formundan proje müellif imzalarının kal-
dırılması ve bunun benzeri diğer düzenlemeleri meş-
rulaştırmak için de kullanılan “bürokrasinin azaltıl-
ması” söylemiyle haklı gösterilmeye çalışılması, kabul 
edilemez. Yeni uygulamayla uzun bir süredir müca-
dele etmeye çalıştığımız sahte müellifliğin önü iyice 
açılmıştır. Müteahhitlerin belediyelere teslim ettikleri 
etüt ve projelerdeki isimlerin gerçek olup olmadığı, 
büro sahiplerinin mühendis, mimar olup olmadıkla-
rının tespit edilmesi bundan sonra imkânsız hale ge-
lecek ve bu konuda sahtecilik yaygınlaşacaktır. Proje 
müelliflerinin eserleri üzerindeki tasarrufları ise yok 
sayılmaktadır.

Etüt ve proje müellifinin sorumluluğunda olanyapı 
ruhsatına esas olan uygulama projelerini ve zemin 
etüdü raporları da dâhil olmak üzere her türlü etü-

de dayalı çalışmala-
rı mevzuata uygun 
olarak yapmak ya da 
yaptırmak veRuhsat 
eki projelerin bir-
biri ile uyumlu ol-
malarını sağlamak 
s o r u m l u l u ğ u n u n 
kim tarafından ger-
çekleştirildiği belir-
siz hale gelecektir. 

Birbiri ile uyumlu olmayan projelerden doğan riskler 
vatandaşın can ve mal güvenliğini tehlikeye sokacak 
ve olası sorunlarda sorumluların tespit edilememesi 
riski ortaya çıkacaktır.

Yeni düzenlemeyle etüt ve proje müelliflerinin imza-
ları alınmadan hazırlanacak olan yapı ruhsatlarında, 
ruhsat eki projelerinin ve proje tadilatlarının dene-
timlerinin hangi yolla yapılacağı anlaşılmamaktadır. 
Bu durumun uygulamayı yapan belediyeler ve ilgili 
tüm kamu kurum ve kuruluşlarını geri dönülmez ve 
onarılmaz hukuki sorumluluk altında bırakacağı ke-
sindir.

Tıpkı imar affı düzenlemesinde olduğu gibi, tamamen 
vatandaşın beyanına dayanarak, mühendis ve mimar-
ları devre dışı bırakmak ne kadar yanlış ise, ruhsat 
alma süreçlerinden mimar ve mühendislerin onayla-
rını kaldırmak da bir o kadar yanlıştır.

Bürokrasiyi azaltmak bahanesiyle mesleki haklarımızı 
yok eden bu düzenleme, meslektaşlarımızın mesleki 
anlamda kayıplar yaşamasına sebep olacaktır. Ruhsat 
alma süreçleri mimar ve mühendislerin gözetiminde 
ve onların onayı ile yürütülmelidir.

Tam da bu nedenle, meslektaşlarımızın ruhsat aşama-
sında bilgileri dışında proje değişiklikleri yapılması 
ihtimaline karşı, projelerini ilgili meslek odasında ka-
yıt altına aldırmaları, hak ihlallerine karşı bir güvence 
olarak önem kazanmaktadır.

Yapı Ruhsatlarında yapılan bu değişikliğe karşı ilgili 
Odalarımızla Birlik düzeyinde gerekli girişimlere baş-
ladığımızı, halkın can ve mal güvenliği ile meslek hak-
larımıza yapılan bu saldırıya ve can ve mal güvenliği-
ni korumayan, doğal, tarihi, arkeolojik, kentsel sitler 
dahil olmak üzere tüm yaşam alanlarımızdaki imar 
talanını meşrulaştıran ve yasa dışı yapılaşmaları mali 
kaynak yaratma amacıyla affeden tüm bu girişimlere 
karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğimizi ka-
muoyunun ve meslektaşlarımızın bilgisine sunarız.

TMMOB ANKARA İL KOORDİNASYON KURULU
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İKK ETKİNLİKLERİİKK ETKİNLİKLERİ

TMMOB İstanbul İKK, 24 Haziran Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimlerinden 
önce inşaat sektörü ile ilgili yapılan düzenlemelere ilişkin 20 Haziran 2018
 Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesinde 20 Haziran 2018 tarihinde 

bir basın toplantısı gerçekleştirdi.

İSTANBUL İKK: MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK 
HİZMETLERİ CAN VE MAL GÜVENLİĞİNİN 

TEMİNATIDIR

Ülkemizde son yıllarda sürdürülen inşaat sektörü-
ne dayalı, sermaye ve rant odaklı ekonomik düzen, 
kamu yararını, planlama ve şehircilik ilkelerini, mes-
leki hak ve yetkileri gözetmeyen, hatta bunları inşaat 
sektörünün gelişiminde engel olarak gören bir hal 
almıştır.

Yaklaşık 2 yıldır devam etmekte olan olağanüstü 
hâl nedeniyle ülke KHK’larla yönetilir hale gelmiş, 
iktidarın politikaları önünde engel olarak görülen 
bilimsel çalışmalar, kamusal denetim ve benzeri her 
türlü demokratik hakkımız, çıkarılan “torba yasalar” 
ve keyfi uygulamalarla her geçen gün biraz daha kul-
lanılamaz hale getirilmiştir.

Özellikle inşaat sektörü ile ilgili yasal düzenlemeler, 
bir yandan kamuya ait alanların hızla özelleştirile-
rek yapılaşmasına neden olurken, kentlerimizi tek 
tipleştiren, onların kimliklerini yok eden yeni kent 
dokularının oluşumuna yol açmaktadır. Kentsel 
mekânlar üzerinden kurulan mekân-hafıza ilişkisi 
hızla yok edilmektedir.

24 Haziran’da yapılacak erken seçim öncesi çıkarı-
lan imar affı başta olmak üzere, yapı denetim siste-
mindeki yeni düzenlemeler, imar yönetmelikleri, 2 

Mayıs 2018 tarih ve 30409 (mükerrer) sayılı Resmî 
Gazete’de yayımlanan yeni Yapı Ruhsatı Formu Stan-
dardı ile mühendisler ve mimarlar yapı üretim süre-
cinden dışlanmaktadır.

Yapı denetim mevzuatında yapılan değişiklik ile 
teknik öğretmen, tekniker ve teknisyenlerin de yapı 
denetimlerinde görev alabilmelerinin yolu açılırken, 
yeni Yapı Ruhsatı Formu Standardında yapılan deği-
şikliklerle de yapı ruhsatlarında yapı sahibinin, yapı 
müteahhidinin, şantiye şefinin, yapı denetçilerinin 
ve proje müelliflerinin ıslak imzalarının yer aldığı 
haneler kaldırılmıştır.

Bu değişiklikle, ruhsatı düzenleyen idarenin yetkili-
leri dışında yalnızca yapı denetim şirketi yetkilisinin 
ıslak imzasının alınması, ruhsat açısından yeterli sa-
yılmaktadır.

Yapı ruhsatlarında proje müelliflerinin imzasını 
kaldıran düzenleme, kent topraklarının yağmasını 
hızlandırarak, her alanda yıkım ve yoğun yapılaş-
manın önünü açan 6306 sayılı Afet Riski Altındaki 
Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun, kent-
leşme ve planlama ilkelerine aykırı olarak hazırlanan 
imar uygulamaları ve haksız yapılaşmaya neden olan 
Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği, kaçak yapılaşmayı 
özendiren ve meşrulaştıran imar affı, sayısız KHK ve 
“torba yasa”larla birlikte ele alınmalıdır.

Kamu yararını gözeten nitelikli mesleki hizmetler, 
mesleki hak ve yetkiler ile müelliflik ve telif hakları-
nın kamusal ve hukuki denetimini sağlayan hukuki 
işlemler, iktidar tarafından yapı üretim sürecini ya-
vaşlatan, hızlı iş üretilmesine engel olan lüzumsuz 
“bürokratik” unsurlar gibi gösterilmektedir.

Yapı ruhsat formundan proje müellif imzalarının 
kaldırılması ve bunun benzeri diğer düzenlemele-
ri meşrulaştırmak için de kullanılan “bürokrasinin 
azaltılması” söylemiyle haklı gösterilmeye çalışıl-
ması, kabul edilemez. Bu düzenlemeyle sahteciliğin 

yolu açılmakta ve proje müelliflerinin eserleri üze-
rindeki tasarrufları yok sayılmaktadır.

Yeni düzenlemeyle yapı ruhsatı alma süreçlerinin, 
proje sahibi mimar ve mühendislerin bilgisi ve ona-
yı dışında tamamlanması amaçlanmaktadır. Proje 
müelliflerinin imzaları alınmadan hazırlanacak olan 
yapı ruhsatlarında, ruhsat eki projelerinin ve proje 
tadilatlarının denetimlerinin hangi yolla yapılacağı 
anlaşılmamaktadır. Bu durumun uygulamayı yapan 
belediyeler ve ilgili tüm kamu kurum ve kuruluşla-
rını geri dönülmez ve onarılmaz hukuki sorumluluk 
altında bırakacağı kesindir.

Tıpkı imar affı düzenlemesinde olduğu gibi, tama-
men vatandaşın beyanına dayanarak, mühendis ve m

imarları devre dışı bırakmak ne kadar yanlış ise, 
ruhsat alma süreçlerinden mimar ve mühendislerin 
onaylarını kaldırmak da bir o kadar yanlıştır.

Bürokrasiyi azaltmak bahanesiyle mesleki hakları-
mızı yok eden bu düzenleme, meslektaşlarımızın 
mesleki anlamda kayıplar yaşamasına sebep olacak-
tır. Ruhsat alma süreçleri mimar ve mühendislerin 
gözetiminde ve onların onayı ile yürütülmelidir.

Tam da bu nedenle, meslektaşlarımızın ruhsat aşa-
masında bilgileri dışında proje değişiklikleri yapıl-
ması ihtimaline karşı, projelerini ilgili meslek oda-
sında kayıt altına aldırmaları, hak ihlallerine karşı 

bir güvence olarak önem kazanmaktadır.

Ayrıca bu denetimsiz ortamın doğuracağı sahte “mi-
mar” ve “mühendisler” tarafından üretilecek yapı 
projeleri, yapı sahibinin bilgisi dışında gelişecek yapı 
üretim süreçleri, gelecekte yaşanacak mülkiyet hak-
kı ihlalleri ve yargı süreçleri ile beraber daha büyük 
teknik, hukuki ve bürokratik sorunlara yol açacaktır.

TMMOB’ye bağlı meslek odaları olarak bu konular-
daki çalışmalarımız devam etmektedir. Can ve mal 
güvenliğini korumayan, doğal, tarihi, arkeolojik, 
kentsel sitler dahil olmak üzere tüm yaşam alanla-
rımızdaki imar talanını meşrulaştıran ve yasa dışı 
yapılaşmaları mali kaynak yaratma amacıyla affeden 
tüm bu girişimlere karşı mücadelemizi kararlılıkla 
sürdüreceğimizi kamuoyunun ve meslektaşlarımızın 
bilgisine sunarız.

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI 
İSTANBUL ŞUBESİ

TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI 
İSTANBUL ŞUBESİ

TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI 
İSTANBUL ŞUBESİ

TMMOB MİMARLAR ODASI İSTANBUL 
BÜYÜKKENT ŞUBESİ

İstanbul Meslek Odaları Koordinasyonu, 24 Haziran Erken Seçimleri’ne giderken seçim 
atmosferinin demokratik ve güvenli olarak sağlanması gerektiğini vurgulayan basın 

açıklamasını, 20 Haziran 2018 tarihinde Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi’nde 
gerçekleştirdi.

İMOK: 24 HAZİRAN’DA DEMOKRATİK VE 
GÜVENLİ BİR SEÇİM ORTAMI İSTİYORUZ!

25 Haziran sabahı nasıl bir Türkiye’ye uyanacağımıza 
hepimiz karar vereceğiz, yaptığımız tercih ülkemizin 
kaderi olacak ve bu kaderi hep birlikte yaşayacağız.

25 Haziran’da sadece iktidarı belirleyeceğimiz bir seçim 
yapmayacağız, A’dan Z’ye yeni bir rejim ve sistem deği-
şikliğini oylayacağız.

•Evrensel demokratik kuralların ödünsüz tesis edildiği, 
ülkenin kaderinin çoğulcu bir yaklaşımla belirlendiği, 
egemenliğin mecliste olduğu bir gelecek için,

•İtiraz edenin, eleştirenin, beğenmeyenin vatan haini, 
terörist ilan edilmediği, yargının tamamen tarafsız ol-

duğu, insanların kesin delillerin varlığında objektif yar-
gılandıktan sonra cezalandırıldığı bir gelecek için,

•OHAL ile değil yasamanın etkin olduğu, yürütmenin, 
müzakere, rıza, mutabakatla yapıldığı,başta yargı ol-
mak üzere önemli kurumlara atama yetkilerinin dağıl-
tıldığı bir gelecek için,

•Demokrasinin en temel koşulu olan “eşit koşullarda 
rekabetin” yapıldığı, iletişim, medya ve diğer olanaklar-
dan tüm partilerin hakça yararlandığı, OHAL koşulla-
rıyla değil vatandaşlık haklarının özgürce kullanıldığı 
seçimlerin olduğu bir gelecek için,
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yayınlarİKK ETKİNLİKLERİ

•Özerk kurumların yönettiği ekonomi ile halkın yok-
sullaşmadığı, gelir eşitsizliğinin giderildiği, planlı ve 
etkin ekonomi yönetimi ile ülkenin kalkındığı bir ge-
lecek için,

•Komşularımızla sıfır sorun hedefleyen dış politika, 
kavga, kutuplaşma, çatışma, ötekileştirme ve nefret 
dilinin kullanılmadığı iç politika pratikleriyle barış ve 
huzurun, bir arada yaşama kültürünün olduğu bir ge-
lecek için,

•Her çocuğa eşit ve parasız eğitimin verildiği, okullar 
arasında kalite farkı bulunmayan, sınav sistemlerinin 
sıkça değişmediği, yurt sorunu olmayan, evrensel bilim 
kurallarının hakim kılındığı eğitim için,

•Koruyucu ve önleyici sağlık hizmetlerinin göz ardı 
edilmediği, hastaların müşteri olarak görülmediği, sağ-
lık hizmetinin gerçekten parasız olduğu, kar kaygısın-
dan uzak bir sağlık politikası için,

•Bugüne kadar yüzlercesini yaşadığımız hayvanlara 
karşı şiddet, kötü muamele ve itlaf etmelere duyarsız 
kalınmayan, hayvan hakları ve refahını önemseyen 
daha insancıl bir yaklaşım için,

•En büyük projelerin rant ve inşaat ağırlıklı değil, üre-
time yönelik olduğu, doğanın yok edilmediği, çevreye 
duyarlı bir kalkınma için,

•Özellikle son yıllarda kadının toplumda görünür ol-
ması, ekonomik özgürlüğü konusunda yol alması, ken-
dine biçilen rollere karşı çıkması ve eşit birey hakları 
talep etmesi karşısındakadına geleneksel rollerinin sü-
rekli hatırlatılmadığı,kadına karşı şiddetin ortadan kal-
dırıldığıbir gelecek için,

•Meslek odalarının; doğruyu onaylayan ancak yanlışa 

sonuna kadar karşı çıkan tavrının tüm dünyada ortak 
bir davranış biçimi olduğu bilinciyle hareket etmesi 
karşısında, meslek odalarına düşmanca davranılma-
dığı, meslek odalarının yetkisizleştirilmesi için değil, 
topluma yarar sağlaması ve kamu adına denetim yap-
maları için güçlendirildiği bir gelecek için,

•Çoğulcu demokratik hukuk devletinin temellerini 
sağlamlaştıracak, kuvvetler ayrımını tesis edecek, par-
lamenter sistemi güçlendirecek, temel hak ve özgürlük-
leri güvence altına alacak, yargı bağımsızlığını sağlaya-
cak, anayasal ve yasal düzenlemeleri yapacak yeni bir 
Meclis’i ve bu iradeyle birlikte hareket edecek yeni bir 
Cumhurbaşkanı’nı seçmek için karar vereceğiz.

Bu kararı verirken ön koşul olarak herkesin görüşleri-
ni özgürce ifade edeceği, eşit adil koşullarda yarışacağı 
ve güvenli bir seçim ortamında demokratik bir seçim 
istiyoruz.

24 Haziran, Demokrasi için, huzur için, barış için, bir 
arada yaşama kültürümüzü yeniden kurmak için yeni 
bir başlangıç olsun.

TMMOB İSTANBUL İL KOORDİNASYON 
KURULU

İSTANBUL BAROSU

İSTANBUL ECZACILAR ODASI

İSTANBUL TABİP ODASI

GELECEĞİMİZ İÇİN MUHASEBE YAP 
PLATFORMU

İSTANBUL DİŞ HEKİMLERİ ODASI

İSTANBUL VETERİNER HEKİMLER ODASI 

SUNUŞ

Ülkemizde verilen kamusal hizmetlerin neredeyse ta-
mamı kadar, çocuklarımızın geleceğinin şekillenmesi-
ne en büyük etkiye sahip olan eğitim de içerisinde hem 
yapısal hem de politik sorunlar barındırmaktadır.

Ülkemizde günaşırı değiştirilen eğitim sistemiyle eği-
timin niteliğinin, her kademede olduğu gibi yükse-
köğrenimde de azaldığını kaygı ile gözlemlemekteyiz. 
Bu nitelik kaybı, teknik eğitim veren mühendislik, 
mimarlık ve şehir planlama bölümlerinde de gözle 
görülür biçimde hissediliyor. Meslek mensuplarımı-
zın alacakları eğitimin kalitesi, ülkemizde yapılan 

TMMOB tarafından 23-24 Aralık 2017 tarihlerinde düzenlenen TMMOB Mühendislik 
Mimarlık ve Şehir Plancılığı Eğitimi Sempozyumu Bildiriler Kitabı yayınlandı. Kitapta 

sempozyum süresince sunulan 19 bildirinin ve “Mühendilsik, Mimarlık ve Şehir Plancılığı 
Eğitim: Sorunlar ve Çözüm Önerileri” başlıklı panelin tam metinleri ile Sempozyum Sonuç 

Bildirgesi yer alıyor.

TMMOB EĞİTİM SEMPOZYUMU BİLDİRİLER 
KİTABI YAYINLANDI

meslek faaliyetlerini doğrudan ilgilendiriyor.

Sanayide, kentleşmede ve tarımda kalkınmadan, bili-
min ve teknik bilginin kamu çıkarları için kullanılma-
sından yana olan Türk Mühendis ve Mimar Odaları 
Birliği bilimin ve bilginin üretildiği yer olan yükse-
köğrenime dair tartışmaları, TMMOB Mühendislik, 
Mimarlık ve Şehir Plancılığı Eğitimi Sempozyumu’n-
da tartışarak kamuoyu ile paylaşmayı hedefledi.

Sempozyumda mühendislik, mimarlık ve şehir plan-
lama eğitimlerinin temel sorunlarını, teknik eğitimin 
dünya ölçeğindeki seyrini, siyasal iktidarın eğitim 
alanına ve akademiye yönelik saldırılarını katılımcı-
lar tarafından tartışılarak sonuçları kamuoyu payla-
şıldı.

Sempozyum içerisinde TMMOB Eğitim Sempozyu-
mu Yürütme Kurulu tarafından hazırlanan iki önemli 
sunum ile Birliğimizin yükseköğrenime bakışı, alan-
daki sorunlara ilişkin tespitleri ve çözüm önerileri; 
yükseköğrenimin bir fotoğrafının çekilmesini sağ-
ladı. Bu iki çalışmayı özel olarak basılan TMMOB 
Mühendislik, Mimarlık ve Şehir Plancılığı Eğitimi 
Mevcut Durum Analizi isimli kitapta bulabilirsiniz.

Sempozyumda sunulan tüm bildirilerin ne kadar 
kıymetli olduğunun bilincinde olarak, bu çalışmaları 
meslek mensuplarımız, eğitimciler, araştırmacılar ve 
konunun ilgilileri ile paylaşmaktan mutluluk duyu-
yoruz.

Başarılı geçen bir sempozyumun ardından; emeği ge-
çen, çalışmalara katkı sunan tüm katılımcılara, Sem-
pozyum Düzenleme ve Bilimsel Danışma Kuruluna 
teşekkürlerimizi sunarız.

Emin Koramaz
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
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SUNUŞ

Ülkemizde, eğitimin köklü, 
yapısal ve politik sorunları ol-
duğu tespiti hem Birliğimiz ta-
rafından, hem de eğitim emek-
çileri tarafından yapılmakta, 
çocuklarımızın aydınlık gele-
ceğini şekillendiren eğitim ku-
rumlarının niteliği ve gelişimi 
hepimizi kaygılandırmaktadır.

Üniversitelerde öğrencilerin 
ve genç meslektaş adaylarımı-
zın aldığı eğitimin niteliğinin 
giderek azalmasını dehşetle 
takip ediyoruz. Ülkemizde 
üniversite sayısı, bu raporu 
hazırlayan değerli arkadaşları-
mızın tabiri ile “Borsa gibidir”. 
Günaşırı açılan yeni üniversi-
teler, kapatılan veya bölünen 
üniversiteler tüm öğrencile-
ri etkilediği kadar bizleri ve 
mesleklerimizin geleceğini de 
olumsuz olarak etkiliyor. Mesleki ve teknik bilginin üre-
tildiği bölümlerdeki nitelik kaybı ise gözler önündedir. 
Meslek mensuplarımızın alacakları eğitimin kalitesi, ül-
kemizde yapılan meslek faaliyetlerinin temelini oluştur-
duğunu ve ülkemizin çıkarlarına olumsuz değer getirdi-
ğini unutmayalım.

Sanayide, kentleşmede ve tarımda kalkınmadan, bilimin 
ve teknik bilginin kamu çıkarları için kullanılmasından 
yana olan Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, bi-
limin ve bilginin üretildiği yer olan üniversitelerin ve 
teknik eğitimin verildiği mühendislik, mimarlık ve şe-
hir planlama bölümlerinin durumunu yakından takip 
etmektedir.

Mesleki, teknik ve politik takiple oluşturulan bu analiz ile 
ülkemizdeki teknik eğitimin mevcut durumunu ve tarih-
sel seyrini, teknolojik ve politik gelişimlerin eğitime etkile-
rini, üniversite ve kontenjan sayılarındaki değişimin sebep 
olduğu yıkımı, akademik personelin sayı ve nitelik sorun-

TMMOB Eğitim Sempozyumu’nda, Sempozyum Yürütme Kurulu tarafından hazırlanarak 
sunuşu gerçekleştirilen Türkiye’de Mühendislik Mimarlık Şehir Planlama Eğitiminin Tarih-

sel Gelişimi ve Mevcut Durum Analizi, kitaplaştırılarak yayımlandı.

“TÜRKİYE’DE MÜHENDİSLİK MİMARLIK ŞEHİR 
PLANLAMA EĞİTİMİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ VE 

MEVCUT DURUM ANALİZİ” YAYIMLANDI

ları, derslik ve laboratuvar gibi 
fiziksel altyapı sorunları, staj 
sorunu, lisansüstü eğitimin 
sorunları, dünyada yaşanılan 
yenilikler ve yaklaşımlar göz 
önüne çıkarmak ve tartışmak 
için hazırlanmıştır.

Ayrıca bu raporla yüksek öğ-
renimde ar-ge faaliyetleri için 
üniversitelere ulusal gelirden 
ayrılan kaynak sorunu, üni-
versitelerde özerklik sorunu, 
öğretim elemanlarının ifade 
özgürlüğü vekarar süreçlerine 
katılım sorunları, akademik 
yönetici atama sorunları, yeni 
üniversite açılması için gerekli 
asgari koşulların yetersizliği ile 
mezuniyet sonrasında denk-
lik ve yeterlilik sorunları, iş 
bulma sorunu, meslek içi ve 
yaşam boyu eğitim ve benzeri 
konularda TMMOB katılımcı 

ortamlarda oluşturduğu görüşleri kamuoyu ile paylaşıl-
makta, sorunlara çözüm önerileri aranmaktadır.

Bu analiz, TMMOB Eğitim Sempozyumu kapsamında 
geçmişten günümüze mevcut durum analizini yapmayı 
ve özellikle son dönemde yaşananlara karşı neler yapıl-
ması gerektiğini ortaya koymak amacıyla hazırlanmıştır. 
Bu çalışma ile teknik eğitimin seyrine ve geleceğine bir 
ışık tutabilmeyi umut ediyoruz…

Elinizdeki analiz, TMMOB Mühendislik Mimarlık ve 
Şehir Plancılığı Eğitimi Sempozyumu kapsamında, de-
ğerli meslektaşlarımız Baki Remzi Suiçmez ve İsmail 
Küçük sekreteryalığında Eğitim Sempozyumu Yürütme 
Kurulu tarafından özenle hazırlanmıştır. Bu çalışma-
da emeği geçen tüm arkadaşlarımıza, TMMOB Eğitim 
Sempozyumu Yürütme Kurulu ve Sekreteryasına sonsuz 
teşekkürlerimizi sunarız.

Emin Koramaz

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

yayınlar

Türkiye tarihinin en büyük krizlerinden birini yaşıyo-
ruz... Anayasa tümüyle askıya alındı. Parlamento iş-
levsizleştirildi. Devlet kurumları çalışamaz hale geldi. 
Başta mahkemeler olmak üzere halkın hiçbir resmi ku-
ruma güveni kalmadı. Siyasal mekanizmalar tıkanmış 
durumda.
Hayat pahalılığı, işsizlik, yoksulluk ve borçluluk sürdü-
rülemez boyutlara ulaştı. Enflasyondan döviz kurları-
na, cari açıktan dış borçlara kadar her şey kontrolden 
çıktı. Yolsuzluk, kayırmacılık ve dolandırıcılık tüm 
ekonomik ve sosyal ilişkilere egemen oldu.
Dış politikadaki istikrarsızlık ve güvensizlik, ülkemi-
zi yalnızlaşmaya sürüklüyor. Ülke içinde de huzur ve 
istikrar kalmadı. Toplum büyük bir parçalanma ve 
kutuplaşma yaşıyor. Kimsenin kimseye güvenmediği, 
herkesin birbirine şüpheyle yaklaştığı, korkuyla dolu 
bir toplum haline geldik.
Türkiye bu tabloyu hak etmiyor!
Toplumumuzu içten içe çürüten bu karanlık tablonun 
sorumlusu, yıllardır ülkemizi dinci, gerici ve piyasacı 
bir anlayışla yönetenlerdir. Bu tablonun sorumlusu, 
iktidarlarını sürekli kılabilmek için, tek adam rejimi-
ni inşa edebilmek için anayasal demokrasiyi ortadan 
kaldıranlardır. Bu tablonun sorumlusu, kendi dünya 
görüşlerini topluma dayatabilmek için, cumhuriyet 
değerlerini, hukukun üstünlüğünü, laikliği ayaklar al-
tına alanlardır! Bu tablonun sorumlusu, ülkenin doğal 

24 Haziran 2018 tarihinde gerçekleştirilecek olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 27. Dönem 
Milletvekili Genel Seçimi’ne yönelik olarak birliğimizin görüş ve önerilerini içeren TMMOB 

Seçim Bildirgesi (Haziran 2018) yayınlandı.

TMMOB SEÇİM BİLDİRGESİ YAYINLANDI

zenginliklerini, halkın ortak varlıklarını özelleştirenler, 
yağmalayanlar, yandaş sermaye kesimlerine dağıtanlar-
dır! Bu tablonun sorumlusu, ülkeyi OHAL hukuksuz-
luğuyla yönetip, toplumsal muhalefeti baskıyla kontrol 
altına almak isteyenlerdir!
Tek adam, tek parti rejiminin, bu topluma verebileceği 
hiçbir şey kalmamıştır.
24 Haziran seçimleri ile kurumsallaştırılmak istenen 
“Cumhurbaşkanlığı Sistemi”, yaşadığımız bu derin kri-
zin daha da büyümesi ve içinden çıkılamaz hale gelme-
si demektir.
Bütün dertlerin çözümü diye sundukları 16 Nisan Ana-
yasa Değişikliği Referandumu sonrasında ülkeyi bir yıl 
bile yönetemediler! Seçimlere bir buçuk yıl kala ilan 
edilen bu baskın seçim, siyasal iktidarın ülkeyi yönet-
medeki başarısızlığının itirafı olduğu kadar, 16 Nisan 
Referandumu ile inşa edilen Cumhurbaşkanlığı Siste-
mi’nin sürdürülemezliğinin de göstergesidir.
TMMOB olarak 16 Nisan Referandumu öncesinde 
“Hayır” kararımızı açıklarken “Üzerinde asgari muta-
bakat dahi bulunmayan bu anayasa değişikliği dayat-
masının, demokrasiyi ve istikrarı sağlamayacağı şimdi-
den görülmektedir” demiştik. 
Tarih bir kez daha bizleri haklı çıkardı. Anayasa deği-
şikliği ne demokrasi getirdi, ne de istikrar. Türkiye ta-
rihinin en önemli seçimlerinden birisini yaşayacağız!
24 Haziran 2018 tarihinde gerçekleştirilecek olan Cum-
hurbaşkanlığı ve Milletvekilliği Genel Seçimleri, Ana-
yasa Değişikliği Referandumunun ikinci ve son ayağı 
niteliğindedir. Tek adam rejimini durduramadığımız 
takdirde ülkedeki siyasal, ekonomik ve toplumsal kriz 
derinleşecek, ülkemizi geri dönüşü mümkün olmayan 
bir kâbusun içine sürükleyecektir. Bu nedenle 24 Hazi-
ran’da gerçekleştirilecek seçimler bildiğimiz anlamıyla 
adaylar arasında bir tercih değil, ülkemizin geleceğinin 
tayin edileceği bir yol ayrımıdır. TMMOB olarak bu yol 
ayrımında tarafımızın, cumhuriyet değerlerine ve hu-
kukun üstünlüğüne dayalı anayasal demokrasi olduğu-
nun bilinmesini isteriz.
Ülkemizin geleceğine ve toplumun ortak değerlerine 
karşı sorumluluğumuz gereği tüm üyelerimizi ve hal-
kımızı 24 Haziran seçimlerinde ülkemizin, halkımızın 
ve mesleğimizin geleceği için oy kullanmaya, oyumuza 
sahip çıkmaya çağırıyoruz!

yayınlar
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