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TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, 2 Temmuz 1993 Sivas Katliamı’nın 25. 
yıldönümüne ilişkin olarak 30 Haziran 2018 tarihinde bir basın açıklaması gerçekleştirdi.

2 Temmuz 1993 yılında Sivas’ta Madımak Oteli’nde yakılarak katledilen yurttaşlarımız, farklı 
illerde yapılan eylem ve etkinliklerle anıldı.

SİVAS’I UNUTMADIK UNUTTURMAYACAĞIZ

SİVAS KATLİAMINDA KAYBETTİKLERİMİZİ ANDIK

Gericiliğin ülkemizde gerçekleştirdiği en büyük katli-
amlardan birisi olan 2 Temmuz Sivas Katliamının üze-
rinden 25 yıl geçti. Çeyrek asır önce bugün 35 aydın, 
sanatçı, yurtsever, ilerici insan Madımak Oteli’nde vah-
şice yakılarak katledildi.

Sivas’ta katledilen yurttaşlarımızı sevgi ve saygı ile anı-
yoruz.

İÇİNDEKİLER
AÇIKLAMALAR.........................................3-24
SİVAS’I UNUTMADIK UNUTTURMAYACAĞIZ
SİVAS KATLİAMINDA KAYBETTİKLERİMİZİ ANDIK
DEMOKRASİ MÜCADELEMİZ DİNMEDEN SÜRECEK
ACARLAR GÖLÜ VE LONGOZ ORMANINA YÖNELİK SALDIRI 
BİTMİYOR!
KÖLELİK DÜZENİNDE KİRALIK MÜHENDİS UYGULAMASINA HAYIR!
OHAL-KHK REJİMİNE, BASKILARA VE HUKUKSUZLUKLARA 
KARŞI MÜCADELEYE DEVAM EDECEĞİZ!
ÇORLU TREN “KAZASI”NIN NEDENİ BİLİMSEL TEKNİK 
GEREKLİLİKLERDEN UZAKLAŞILMASI VE KAMUSAL HİZMET 
SUNAN KURUMLARIN İÇİNİN BOŞALTILMASIDIR
SOMA KATLİAMI İÇİN VERİLEN KARAR VİCDANLARI SIZLATMIŞTIR
DARBELERE VE BASKICI YÖNETİMLERE KARŞI DEMOKRASİ VE 
ÖZGÜRLÜKLERİ SAVUNACAĞIZ!
MESLEK ÖRGÜTÜMÜZE ANTİDEMOKRATİK MÜDAHALELERE 
BOYUN EĞMEYECEK, MÜCADELEYE DEVAM EDECEĞİZ
SÜREKLİLEŞTİRİLMİŞ OHAL DÜZENİNE HAYIR!
YUNANİSTAN HALKININ YANINDAYIZ!
ÇÖKEN BİNA DEĞİL, ÇARPIK-DENETİMSİZ YAPILAŞMA ANLAYIŞIDIR
ADALET MÜCADELEMİZ HİÇ BİTMEYECEK!
HAKKARİ’DEKİ BOMBALI SALDIRIYI KINIYORUZ
EKSİK ADALET, ADALET DEĞİLDİR!
DOĞU KARADENİZ’DE YAŞANAN FELAKETİN NEDENİ YAĞIŞLAR 
DEĞİL, YANLIŞ KENTLEŞME VE ULAŞIM POLİTİKALARIDIR!
SAĞLIK BAKANLIĞI ANAYASAL YETKİLERİNİ AŞIYOR!
KRİZİN SORUMLUSU AKP’NİN YANLIŞ EKONOMİ 
POLİTİKALARIDIR!
17 AĞUSTOS’U DA UNUTMADIK, UNUTTURMAYACAĞIZ!
BARIŞI, ÖZGÜRLÜĞÜ VE EŞİTLİĞİ BU TOPRAKLARDA KÖKLEŞMİŞ 
BİR AĞAÇ HALİNE GETİRECEĞİMİZE SÖZ VERİYORUZ

HABERLER.............................................25-47
TMMOB HEYETİ KARASU’DA GERÇEKLEŞTİRİLEN KEŞFE KATILDI
KESK’TEN TMMOB’YE ZİYARET
ÖDP TMMOB’Yİ ZİYARET ETTİ
BİLİRKİŞİLİK TEMEL EĞİTİMİNİN USUL VE ESASLARI KONULU 
GENELGEDE YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARI VERİLDİ
ÇOCUK SUSAR SEN SUSMA!
İDARE MAHKEMESİNDEN EMSAL KARAR!
ÖLÜMÜNÜN 24. YIL DÖNÜMÜNDE TEOMAN ÖZTÜRK’Ü ANDIK
TMMOB YÖNETİM KURULU-ODA BAŞKANLARI TOPLANTISI YAPILDI
YUNANİSTAN TEKNİK ODASI’NA DAYANIŞMA VE DESTEK MESAJI
KANİ BEKO TMMOB’Yİ ZİYARET ETTİ
TMMOB 45. DÖNEM DENETLEME KURULU TOPLANTISI YAPILDI
TMMOB ODA SAYMAN VE YAZMAN ÜYELERİ TOPLANTISI YAPILDI
HKMO TMMOB’Yİ ZİYARET ETTİ
TMMOB-KESK-DİSK-TTB BAŞKANLARI CHP’Yİ ZİYARET ETTİ
TMMOB ÜNİVERSİTELERE FEANI BAŞVURU SÜRECİNE İLİŞKİN 
YAZI GÖNDERDİ
TMMOB ÖĞRENCİ EVİ BAŞVURULARI 3 EYLÜL’DE BAŞLIYOR!
HDP TMMOB’Yİ ZİYARET ETTİ
EUR-ING (AVRUPA MÜHENDİSİ) BELGESİ BAŞVURULARI BAŞLADI
TMMOB ALPU TERMİK SANTRALİ BİLİRKİŞİ KEŞFİNE KATILDI
DİYARBAKIR İKK: “DİCLE NEHRİ “ISLAH PROJESİ” İLE TAHRİP 
EDİLİYOR”
İZMİR’DE KÖRFEZ GEÇİŞİ PROJESİ’NE YÜRÜTMEYİ DURDURMA 
KARARI
ESKİŞEHİR İKK: ALPU TEMİK SANTRALİ İHALESİ DERHAL 
DURDURULMALIDIR VE PROJE İPTAL EDİLMELİDİR
ADANA İKK: KRİZİN SORUMLUSU AKP’NİN YANLIŞ 
POLİTİKALARIDIR
ESKİŞEHİR İKK: ALPU TERMİK SANTRALİ PROJESİNE KARŞI 
AÇTIĞIMIZ DAVANIN KEŞFİ VE BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ YAPILDI
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BU SAYIDA
Türkiye tarihinin en büyük ekonomik krizlerin-
den birini yaşıyoruz. Yaşadığımız büyük krizi 
basitçe kur artışı olarak adlandırmak ve sebebini 
de dış güçlere bağlamak doğru değildir. Enflas-
yondan işsizliğe, yoksullaşmadan ekonomik dur-
gunluğa kadar hayatlarımızı her alanda kâbusa 
çeviren kapsamlı bir ekonomik krizle karşı karşıya 
bulunuyoruz. Krizin asıl nedeni 1980’li yıllardan 
itibaren küresel sermaye güçlerinin güdümünde 
kesintisiz bir şekilde uygulanan özelleştirmeye, 
piyasalaştırmaya, kuralsızlaştırmaya dayalı neoli-
beral politikalardır. 16 yıldır bu politikaları ısrarla 
uygulayan AKP iktidarı yaşanan bu krizin baş so-
rumlusudur.
Her geçen gün hayatlarımızı daha da zorlaştıran 
ekonomik kriz devam ederken, 24 Haziran Se-
çimleri sonrasında tümüyle değişen rejimin idari 
düzenlemeri de birbiri ardına yapılıyor. Ülkenin 
adeta omurgası niteliğindeki bakanlıklar, genel 
müdürlükler, kurumlar, kuruluşlar, yasalar, yö-
netmelikler birer kararname ile kaldırılıp başka 
kararnamelerle yenileri kuruluyor. Kurulan yeni 
rejimde, ülkenin sadece idari yapısının değil, 
ekonomisinden yerel yönetimlerine, bağımsız 
kurullarından emek ve meslek örgütlerine kadar 
her kesimin, “tek adam”ın kontrolü altında olması 
bekleniyor.
Bu sayımızda bu antidemokratik dönüşüme karşı 
Birliğimizin açıklama ve etkinliklerine yer verdik. 
İyi okumalar...

Ülke tarihimiz insanlığın ilerici değerlerine yönelik ge-
rici, faşist saldırılar ve katliamlar ile doludur. Ankara’da 
gerçekleştirilen 10 Ekim Katliamı bütün acısı ile bera-
ber bunun en yakın örneğidir.

Ülkemizde dinselleştirme eğitimde, kamusal ve top-
lumsal yaşamda hakim kılınmaktadır. Din, mezhep, 
inanma-inanmama farklılıkları, düşmanlık ve çatışma 
tohumları ekmeye varacak tarzda kullanılmaktadır. 
Gerici zihniyet ve yapılanmalar, emperyalizmin böl-
gemiz üzerinde uyguladığı politikalar içerisinde özel 
olarak geliştirilmekte ve örgütlenmektedir. Günümüz 
Türkiye’sinde demokrasi, laiklik, eşitlik, özgürlük ve 
adalet istemleri her zamankinden daha fazla önem ta-
şımaktadır.

TMMOB olarak 2 Temmuz Katliamını ve gericiliği 
lanetliyor, kimsenin düşünceleri nedeniyle katledil-
mediği,eşitlik, özgürlük ve adaletin egemen olduğu 
bir Türkiye için mücadele kararlılığımızı bir kez daha 
belirtiyoruz. 

Emin Koramaz
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

24 yıl önce 35 kişinin yakılarak öldürüldüğü Sivas kat-
liamı çeşitli kentlerde düzenlenen etkinliklerle bir kez 
daha lanetlendi. Ankara’da Toros Sokak’ta toplanan 
binlerce kişi Madımak Otel’de yakılarak katledilenlerin 
fotoğraflarını taşıyarak Anadolu Meydanı’na yürüdü. 
TMMOB yöneticileri ve üyeleri de mitinge katılım sağ-
ladı. 
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24 Haziran’da gerçekleştirilen Cumhurbaşkanı Seçimleri ve önümüzdeki sürece ilişkin TMMOB 
Yönetim Kurulu tarafından 3 Temmuz 2018 tarihinde bir basın açıklaması gerçekleştirildi.

MÜHENDİSLERİN, MİMARLARIN, ŞEHİR 
PLANCILARININ DEMOKRASİ MÜCADELESİ 

DİNMEDEN SÜRECEK

16 Nisan 2017 Anayasa değişikliği referandumunun 
devamı ve tamamlayıcısı olarak kurgulanan 24 Haziran 
seçimleri tek kişi egemenliğinin kurumsallaşmasının 
son halkası olarak gündeme gelmiştir.

Fiili uygulamalarla adım adım gerçekleştirilen rejim 
değişikliğine ve Anayasal düzen değişimine son nokta 
konulmuştur.

Bilinmesini isteriz ki, ülkemizin siyasi sisteminin/reji-
minin, kamu idari yapısının ve ekonomisinin nasıl ör-
gütlenip yönlendirileceği tüm toplumsal kesimler gibi 
biz mühendis, mimar ve şehir plancılarının bugünü ve 
geleceği açısından hayati önemi haizdir.

16 Nisan 2017 tarihinde gerçekleştirilen Anayasa de-
ğişikliği ve bu değişikliklerin yürürlüğe girdiği 24 Ha-
ziran seçimleri, kamu idari yapısının tepeden tırnağa 
değiştirdiği için, meslek uygulama alanlarımızı ve ör-
gütümüz TMMOB’yi doğrudan ilgilendirmektedir.

Kamusal kaynak ve varlıkların ülkemiz ve halk yara-
rına kullanımı ile meslek alanlarımız ve özerk mesle-
ki örgütlülüğümüzün korunması ancak demokrasiyle, 
sosyal hukuk devletiyle, kamusal hizmet ve denetim 
perspektifinin benimsenmesiyle mümkündür. Demok-
rasi, sosyal hukuk devleti, hukukun üstünlüğü ve kamu 
yararı bizlerin varlık koşuludur.

Bu nedenle yaşadığımız seçim süreci ve sonuçlarına 
dair değerlendirmemizi, 45. Olağan Genel Kurulumu-
zun kararları doğrultusunda üyelerimiz ve kamuoyu ile 
paylaşmak istiyoruz.

SEÇİMLERİN MEŞRUİYET SORUNU BULUN-
MAKTADIR

24 Haziran Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Se-
çimleri, sonuçları itibarıyla, 16 Nisan Anayasa deği-
şikliği referandumu ile birlikte, Türkiye tarihinin en 
önemli seçimleri olmuştur. Çünkü bu referandum ve 
seçimlerin ilan edilen sonuçları ile Türkiye, yaklaşık 
150 yıllık Anayasa ve hukuk devleti yönündeki kaza-
nımlarından ve parlamenter demokrasiden tam bir ko-
puş yaşamıştır.

24 Haziran seçimleri üzerine ilk söylenmesi gereken, 
seçimlerin olağan ve olması gereken koşullarda yapıl-
madığıdır.

Seçimlere karar veriliş zamanı ile yapılışı arasındaki 
süre aşırı ölçüde kısa olmuştur. İktidara antidemokratik 
avantajlar sağlayan OHAL koşulları, Doğu ve Güney-
doğu’da devlet güçlerinin iktidar partisinin kolluk gücü 
olarak görev yapması, medyanın tam boy iktidarın hiz-
metinde oluşu, tüm devlet olanaklarının kullanılması, 
YSK ve seçimlerle ilgili diğer kurumsal yapıların iktida-
rın hizmetinde oluşu ve seçimlerle ilgili yasalarda yapı-
lan antidemokratik değişiklikler söz konusudur.

Seçim sonuçlarının resmi kurumlar ve ilgili taraflar ta-
rafından teyit edilerek duyurulmak yerine iktidarın ta-
limatlarıyla yönetilen bir ajans tarafından duyurulması 
seçim sonuçlarının güvenilirliğini tümüyle sorunlu 
hale getirmektedir.

Saymakla bitmeyecek bu vb. eşitsizlik, adaletsizlik ve 
kayırmacılık, seçimlerin demokratik meşruiyetini or-
tadan kaldırmıştır.

1982 Anayasası %92 oranındaki kabul oyuna rağmen 
nasıl toplumsal bir meşruiyet oluşturamamışsa, toplu-
mun en az yarısının onayı bulunmayan 16 Nisan Re-

ferandumu gibi bu seçimlerin ve sonuçlarının da tarih 
ve toplumsal vicdan nezdinde bir meşruiyeti bulunma-
maktadır.

TEK ADAM-TEK PARTİ İKTİDARI KURGUSUN-
DAN TEK ADAM YÖNETİMİ ALTINDAKİ İTTİFAK 
VE KOALİSYONA GEÇİŞ

İktidarın 16 Nisan Anayasa Değişikliği Referandu-
mundaki kurgusu, Cumhurbaşkanı ve Meclis çoğunlu-
ğunun iktidar partisinde olması idi. Ama bu kurgunun 
birebir gerçekleştirilemeyeceği anlaşıldığı ve iki parti-
nin oylarında gerileme olasılığı görüldüğü için seçim 
kanundaki siyasi partilerin seçimlerde birbirlerini des-
tekleyemeyeceği hükmü, seçim mevzuatında değişiklik 
yapılarak kaldırıldı ve bir ittifaka girilerek erken seçim 
kararı alındı.

Seçimler sonucunda AKP ve MHP’nin ortak adayının 
ilk turda seçilmesine karşın AKP’nin meclisteki çoğun-
luğunu kaybetmesi, AKP başkanını zorunlu bir ittifaka 
ya da koalisyona mahkum bırakmıştır.

Parlamenter sistemdeki koalisyonları ve hükü-
met-cumhurbaşkanı ilişkilerini sorunlu bir “çift baş-
lılık” olarak lanse edenlerin geçmişlerindeki AKP-Ce-
maat koalisyonundan sonra AKP-MHP ittifakına ya da 
diğer ittifak- koalisyon seçeneklerine yönelmek zorun-
da kalmaları oldukça manidardır.

“İSTİKRAR” DEĞİL, EKONOMİDEKİ YIKIMI VE 
TOPLUMSAL HUZURSUZLUĞU PEKİŞTİRECEK 
BİR İKTİDAR YAPISI

Seçim sonuçları, ülkemizin içinde bulunduğu olumsuz 
iktisadi durum ve kriz dinamiklerini daha da pekişti-
ricidir.

Bütün makroekonomik göstergeler iktidarın ülke eko-
nomisini mahvettiğini gösterdiği gibi eşikteki büyük 
krizin yükünün halka yıkılacağına işaret etmektedir.

“Büyüme” rakamlarının birkaç kez revize edilmesine 
karşın gerçekler ortadadır. 450 milyar doları aşan dış 
borç ile yaklaşık 250 milyar dolar tutarında reel sek-
tör döviz açığı bulunmaktadır. Merkez Bankası döviz 
rezervi çok yetersizdir. Bu durum örtbas edilmek için 
halkın elindeki altınlar toplanmaya, dövizler bu neden-
le bozdurulmaya çalışılmakta, “vergi affı”, “varlık barı-
şı” gibi uygulamalara tekrar tekrar başvurulmaktadır.

Döviz kurunun yükselişi ekonominin taşıyamayacağı 
düzeylere çıkmıştır. Kredi faizlerinin yüksekliği, yurt 
dışından gelen sıcak para akımlarının yavaşlama ve 
durma olasılığı ile parasal genişleme denizinin kuruma 
eğilimi ile 50 milyar doları aşan cari açık, bütçe açık-

ları, enflasyon ile işsizliğin çift hanelerde sabitlenmesi 
ve daha birçok makro gösterge iktisadi bunalım öğeleri 
arasında yer almaktadır. Türkiye tekrar IMF’nin veya 
gizli anlaşmaların eşiğine sürüklenmektedir.

Bu iktidar ülkeyi krizlerin içine sokmuştur. Kayırma, 
yolsuzluk ve rant ekonomisi ülkemizi ve halkımı-
zı yoksullaştırmaktadır. Devlet, bir kişi ve çevresinin 
oligarşik egemenliğinde parçalanmaktadır. Kurumsal 
düzenlemelerin on yıllara yayılan sancılarını geçiş-
tirmek devlet aygıtı daha fazla şiddet uygulama aracı 
olma özelliği kazanacaktır. Halk, birey-yurttaş-örgütlü 
toplum özelliklerinden arındırılıp etnik ümmetçi bir 
yapıya dönüştürülmeye, kutuplaştırılmaya ve rejim ge-
reksindiğinde çatışmaya yönlendirilecektir.

SEÇİMLER VE TOTALİTER REJİM

Seçimler sonrası ilan edilen sonuçlar, toplumda gü-
vensizliği, belirsizlikleri, kaygıları, gerilimi, çatışma 
dinamiklerini ve toplumsal yarılmayı artırıcıdır. Seçim 
öncesinde, seçim günü ve gecesinde yaşanan bazı ta-
hammülsüzlük ve şiddet kullanımı örnekleri ile seçim 
gecesi kitlesel protesto olasılıklarına karşı alınan önlem 
ve saldırıların demokrasiyle, adil seçim ile vb. hiç ilgisi 
yoktur.

Sonuçlar, iktidar ittifakı lehine oy verenlerin bir kıs-
mının niyetlerinden bağımsız olarak, demokrasiyi her 
yönüyle yıkıp tek kişi diktasını inşa etmeye yöneliktir. 
Keyfilik, hukuk dışılık, kayırmacılık ve toplumun rı-
zasını devlet gücünün kullanımıyla sağlamaya daya-
lı, dini ve milliyetçiliği, Türk-İslam sentezini kendine 
kalkan edinen totaliter bir yönetim ve rejimin kurum-
sal inşasına geçiş söz konusudur. Bu rejimin temel iki 
dayanağından biri, bilgi ve aydınlanma kaynakları din 
ile engellenmiş halk kesimleri diğeri de ülkemizin ye-
raltı-yerüstü kaynaklarını ve halkını sömürmeye dayalı 
ekonomik politikalardır.

SÖMÜRÜ-BASKI YOĞUNLAŞMASI VE MÜCA-
DELE

Önümüzdeki dönemde iktisadi bağlamda, seçimler ne-
deniyle halka verilenlerin kat kat fazlasıyla geri alınma-
sı, vergi artışları, zamlar, sömürü yoğunluğunun art-
ması, ücretlerin daha fazla baskı altına alınması, kamu 
kaynak ve varlıklarının iktidara ve yandaş güçlerine 
daha fazla sunulması, dış borçlanma ve faiz ödemeleri-
nin artması yaşanacaklar arasındadır.

Milliyetçilikleri kızıştırma, toplumun aydınlanamamış 
kesimlerini medya kuşatması, din ve millet bahçele-
ri-kıraathaneler gibi ortak mekanlarda memnun ve 
kontrol etmenin yanı sıra bu düzene direnen siyasal 
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toplumsal muhalefete yönelik şiddet kullanımı ve emir 
kulu haline getirilmiş yargı aracılığıyla baskı uygula-
maları artacaktır.

Yani gelen bir baskı rejimi, istibdat rejimidir. Ancak bu 
rejime asla boyun eğmeyecek, haklılığının bilincinde ve 
susmayacak geniş halk kitleleri de bulunmaktadır.

Özetle bütün olumsuzluklara karşın gerek 16 Nisan 
referandumu gerekse 24 Haziran seçim süreçleri ülke-
mizde demokratik duyarlılıkların geliştiğini, birbirle-
rinden farklı siyasi eğilimlere sahip halk kesimlerinin 
dayanışma içine girebileceğini, toplumun en az yarısı-
nın değişim istediğini, özgür, yasaksız, baskısız, adil ve 
demokratik koşullarda bir seçim yapılabilse sonuçların 
çok farklı olacağını göstermiştir.

Eşitlik, özgürlük, cumhuriyet, demokrasi, laiklik ve ka-
musal toplumsal değerlerin halkın ellerinde daha ileri 
mevzilerde yükselebileceğinin, barışın da ancak böyle-
ce sağlanabileceğinin ayrımına daha fazla varılacağı bir 
kavşaktır bu.

GÖREVİMİZ

Şimdi görevimiz, bütün baskıları göğüsleyerek ülke-
mizin felakete sürüklenmesinin önünü alacak bu de-
mokratik duyarlılıkların daha da gelişmesi ve giderek 
ülkemizin geleceğini belirleyecek düzeye gelmesi için 

yılmadan çalışmaktır.

Halkımız ve ülkemizin geleceği için eşit özgür, üre-
ten, adil paylaşan bir Türkiye için, demokrasiyi, öz/
yerli kaynaklara dayalı planlama-üretim-sanayileşme 
ve kalkınmayı, kamusal üretim, hizmet ve denetimi 
bütünlüklü bir şekilde ele alan yeni bir yön gerekiyor 
ülkemize.

Egemenliğin bir kişide değil halkta olması gerektiği 
ve onu halkın demokratik katılımıyla gerçekten temsil 
eden kurullar ve organlarca kullanılacağını öğreten de-
mokrasi ve hukuk öğretileri ile normlarına sahip çık-
mak en önemli görevimizdir.

TMMOB bu çerçevedeki bir anayasal demokratik dü-
zeni ve kamu yararı ile yerinden yönetime dayalı özerk 
mesleki demokratik yapısını savunmaya devam ede-
cektir.

Mühendis, mimar ve şehir plancıları; çocuklarımızın, 
torunlarımızın, ülkemizin ve halkımızın geleceği için 
üzerlerine düşen sorumluluğu bundan sonra da yerine 
getirecek; Cumhuriyetin, demokrasinin, aydınlanma 
ve laikliğin, barışın ve kardeşliğin, eşitlik ve özgürlüğün 
ülkemizde özgürce serpilip gelişebilmesi için halkımız-
la birlikte mücadeleye kararlılıkla devam edecektir.

TMMOB YÖNETİM KURULU

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz Sakarya İli Karasu İlçesinde bulunan Acarlar 
Gölü ve Longoz Ormanı Bölgesine yönelik saldırılara ve bölgede yapılan incelemelere dair 3 

Temmuz 2018 tarihinde bir basın açıklaması gerçekleştirdi.

ACARLAR GÖLÜ VE LONGOZ ORMANINA YÖNELİK 
SALDIRI BİTMİYOR!

Bakanlar Kurulu’nun 19.02.2016 tarih ve 29629 sayılı 
Resmi Gazetede yayımlanan 2016/8513 sayılı kararıyla 
Sakarya İli Karasu ilçesinde bulunan ve 1. derece doğal 
sit alanı ilan edilen Acarlar Gölü ve longoz ormanı böl-
gesinin hemen yanında yer alan alanınBMC Otomotiv 
Sanayi ve Ticaret A.Ş’yemünferit yatırım yeri olarak 
tahsis edilmesine ilişkin kararının iptali istemiyle açtı-
ğımız davada, 27 Haziran 2018’de gerçekleştirilen keşif-
te, çevrenin ve yargı kararlarının nasıl katledildiğine bir 
kez daha şahit olduk.

Bölgede, Bakanlar Kurulunun 9 Aralık 1998 tarihli 
kararıyla 100.000 dönümlük alanın serbest bölge ilan 
edilmesiyle başlayan süreç, yargı kararlarına rağmen 
tahribatlarla devam etmektedir.

Şirketin dava konusu alanı şantiye alanına çevirmiş, 
ağaçları ‘çalı çırpı’ diyerek köklerinden sökmüş, kumul-
ların yok etmi ve bölgenin kuraklaştırılması için Acar-
lar Gölü ile longozu besleyen alanlara drenaj kanalları 
açmıştır. Bilirkişi heyetiyle birlikte yapılan keşifte şir-
ketlerin kâr hırsının sonuçları tarihe kazınmıştır.

1998 tarihli serbest bölge kararına karşı açtığımız da-
vada Danıştay Dairesi, son derece değerli ve hassas ko-
şullara sahip, endemik türlerin, benzerine az rastlanır 
longoz ormanı ve Acarlar Gölünün de içinde yer aldığı 
bölgeye ilişkin hiçbir inceleme, araştırma ve hazırlık 
yapılmadan alınandava konusu Bakanlar Kurulu ka-
rarını hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle iptal etmiştir.

Danıştay kararı açıkken, 2007 yılında bölgenin alanı 
daraltılarak yeniden serbest bölge ilan edilmiştir. Bu 
karara karşı açtığımız davada da Danıştay Dairesi ön-
ceki kararına atıfta bulunarak bir kez daha doğanın le-
hine karar vermiştir.

Yargı kararlarının yerine getirilmesi Anayasalbir zo-
runlulukken idare buna uymamış ve bölgeye dönük 
saldırılarına devam etmiştir. 2014 yılında bu kez böl-
ge, “Sakarya İli Kuzey ve Doğu Planlama Alt Bölge-

leri 1/25.000 ölçekli Çevre Düzeni Planında organize 
sanayi bölgesi, bölgesel çalışma alanları, küçük sanayi 
alanları, konu dışı kentsel çalışma alanları, golf alanla-
rı, kentsel bölgesel spor alanı olarak belirtilmiştir. Bu 
plan ile planın dayanağı olan 1/100.000 ölçekli Sakarya 
İli Çevre Düzeni Planı Değişikliği’nin iptali istemiyle 
açtığımız davada, İdare Mahkemesi, bölgenin özellik-
lerinin ve hassasiyetlerinin bilimsel olarak ortaya kon-
duğu ve bölgede yapılacak sanayi tesislerinin bu çevre-
nin yıkımına yol açacağının açıkça belirtildiği bilirkişi 
raporuna karşın, üstelik ek rapor da istemiş olmasına 
rağmen, bilirkişi raporunu tanımadığını belirterek 
davamızın reddine karar vermiştir. İtirazımız üzerine 
Bölge İdare Mahkemesi ilgili Dairesi 2017 tarihli ka-
rarı ile bilirkişi raporunu esas alarak, “Hassa Jeolo-
jik-Hidrojeolojik-Ekolojik dengelere sahip alanların 
yerleşime açılmasına imkan tanıyan 1/100.000 lik 
ve 1/25.000 ölçekli çevre düzeni plan ve hükümle-
rinde planlama şehircilik ilkeleri ile kamu yararın 
uyarlık görülmediğinden iptali gerektiği sonucu-
na varılarak” gerekçesi ile Sakarya İli Kuzey ve Doğu 
Planlama Alt Bölgeleri 1/25.000 ölçekli Çevre Düzeni 
Planında belirtilen organize sanayi bölgesi, bölge-
sel çalışma alanları, küçük sanayi alanları, konut dışı 
kentsel çalışma alanları, golf alanları, kentsel bölgesel 
spor alanlarına ilişkin kısmının ve bu planın dayanağı 
olan 1/100.000 ölçekli Sakarya ili Çevre Düzeni Planı 
Değişikliği Organize Sanayi Bölgesi, Bölgesel Çalışma 
Alanları, Küçük Sanayi Alanları, Konut Dışı Kentsel 
Çalışma Alanları, Golf Alanları, Kentsel ve Bölge Spor 
alanları karar ve hükümlerinin iptaline karar vermiştir. 
Dolayısıyla bölgeye ilişkin planlar iptal edilmiştir. İptal 
edilen çevre düzeni planlarına dayanılarak bölgede fa-
aliyette bulunulması yahut bölgeye ilişkin yeni kararlar 
tesis edilmesi AÇIKÇA hukuka aykırıdır ve suçtur.

Aynı bölge 2015 yılında otomotiv ihtisas endüstri böl-
gesi ilan edilmiş, konuya ilişkin yargılama sürerken 
2016 yılında Sakarya ili Karasu İlçesi Karasu Otomo-
tiv İhtisas Endüstri Bölgesi mevkiinde BMC Otomo-
tiv San. Ve Tic. A.Ş. tarafından yapılması planlanan 
“savunma sanayi araçları üretimi, tic. Araç üretimi, 
döküm ve talaşlı im.mer., motor üretim tesisi” projesi 
için ÇED OLUMLU kararı verilmiştir. Bu karara karşı 
açtığımız davada da projenin çevre üzerinde geri dö-
nülemez etkilere yol açacağını ve projenin kamu yara-
rına aykırı olduğunu belirten bilirkişi raporuna karşın, 
İdare Mahkemesi raporu hiçe sayarak davanın reddine 
karar vermiştir, karar temyiz aşamasındadır.

Tüm bu adımlara son olarak da keşif konusu davanın 
konusunu oluşturan bölgenin Bakanlar Kurulu kararı 
ile BMC Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş’nemünferit ya-
tırım yeri olarak tahsis edilmesi eklenmiştir.
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701 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile gerçekleştirilen ihraçlara ve ODTÜ Öğrencile-
rine yönelik baskılara ilişkin TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz tarafından 

9 Temmuz 2018 tarihinde basın açıklaması gerçekleştirildi.

OHAL-KHK REJİMİNE, 
ÜNİVERSİTELERE YÖNELİK SALDIRILARA, 

BASKILARA VE HUKUKSUZLUKLARA KARŞI 
MÜCADELEYE DEVAM EDECEĞİZ!

Çevre Düzeni Planının iptali ile bölgeye ilişkin projele-
rin ve kararalrın tümü dayanaksız kalmıştır. Bu karşın 
şirket bölgede faaliyetlerini sürdürmüş ve fiili müdaha-
lede bulunmuş, çevreyi tahrip etmiştir.

Bu durum keşif sırasında da açıkça tespit edilmiştir. Şir-
ket tarafından gerçekleştirilen tahribat karşısında çevre 
düzeni planının iptal edildiğine ilişkin bilirkişilere yö-
nelik beyanlarımız, Bakanlık yetkililerinin “o davayı biz 
kazandık, karar bozuldu” söylemleriyle karşılaşmıştır. 
Acarların ve longozun katli yetmemiş ve Bakanlık yargı 
bağımsızlığını da ayaklar altına almıştır.

Bölge İdare Mahkemesinin iptal kararı henüz temyiz 
incelemesinde iken, ne UYAP üzerinden ne de tebligat 

yolu ile tarafımızca herhangi bir karara erişilememiş-
ken, Bakanlığın bu beyanı ya bilirkişileri etkilemeye 
yönelik yalan beyan niteliğindedir ya da Bakanlık ıs-
marlama kararına güvenerek konuşmaktadır. Her iki 
durumda da bu tavrın kabul edilebilir yanı bulunma-
dığı açıktır.

TMMOB, tüm kent ve doğa tahribatlarına karşı oldu-
ğu gibi burada da mücadele etmekten yorulmayacaktır. 
Her ne adla olursa olsun bölgenin doğasının yok edil-
mesine, yargı bağımsızlığının ve hukukun katledilme-
sine karşı da mücadelemizi sürdüreceğiz.

Emin Koramaz
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

Maden Tetkik ve Arama (MTA) Genel Müdürlüğü’nün hizmet alımı yoluyla mühendis istihdamı ihalesinin 
TMMOB tarafından açılan dava sonucunda iptal edilmesine ilişkin Yönetim Kurulu Başkanımız Emin 

Koramaz tarafından 6 Temmuz 2018 tarihinde basın açıklaması gerçekleştirildi.

KÖLELİK DÜZENİNDE KİRALIK MÜHENDİS 
UYGULAMASINA HAYIR!

2018 yılı Şubat ayında Maden Tetkik 
ve Arama (MTA) Genel Müdürlüğü 
tarafından ilan edilen hizmet alımı 
yoluyla mühendis istihdamı ihalesi-
ne ilişkin Birliğimiz tarafından açılan 
iptal davasında, İdare Mahkemesi, 
kamuda sürekli ve asli görevlerde 
çalışacak personelin ihale yoluyla 
istihdam edilemeyeceği gerekçesiyle 
ihalenin iptaline karar verdi.

MTA Genel Müdürlüğü’nün 3 Şu-
bat 2018 tarihinde “Personel Hizmet 
Alımı” başlığıyla yayınladığı, 229’u 
Mühendis olmak üzere toplam 235 
personel için hizmet alım ihalesine 
ilişkin Birliğimiz tarafından yapılan 
incelemede, ilanda hizmete ilişkin 
herhangi bir tanım yapılmadığı, 

mesleki-teknik kriter belirlenmediği 
ve işin yapılacağı yerin sınırlanmadı-
ğı saptanmış, dolayısıyla kurumun 
asli işleri için kadroya atama dışında 
personel istihdamı amaçlayan ihale-
nin kamu yararı taşımadığı gerekçe-
siyle iptali istemiyle dava açılmıştı.

İdare Mahkemesinde 31 Mayıs 2018 
tarihinde verilen kararda özetle, mi-
marlık ve mühendislik hizmetlerinin 
4734 Sayılı Kamu İhale Kanununda 
“hizmet” tanımı içinde yer almadığı 
belirtilmiştir. Devletin, kamu iktisadi 
teşebbüslerinin ve diğer kamu tüzel 
kişilerinin genel idare esaslarına göre 
yürütmekle yükümlü oldukları kamu 
hizmetlerinin gerektirdiği asli ve sü-
rekli görevlerin memurlar ve diğer 
kamu görevlileri eliyle görüleceği-
nin düzenlendiği Anayasanın 128. 
maddesine vurgu yapılarak; kamu 
hizmeti yürüten davalı idarenin asli 
ve sürekli görevleri için Anayasada 
belirtilen istihdam şekilleri dışında 
personel istihdam edilmesine yö-
nelik olarak alınan ihale kararında 
da bu yönde yapılan ilan işleminde 
hukuka uyarlık bulunmadığı gerek-
çesiyle dava konusu işlemin iptaline 

karar verilmiştir. 

Kamuda son dönemlerde giderek yay-
gınlaşan ihale/hizmet alımı yoluyla 
istihdam edilme uygulamasına ilişkin 
emsal niteliğinde olan bu karar, yıl-
lardır mücadelesini verdiğimiz “ka-
muda kadrolu, güvenceli istihdam” 
yolunda en önemli kazanımlardan 
biridir. Mahkeme kararıyla iptal edilen 
ihale sonrasında, MTA Genel Müdür-
lüğünde, sözkonusu mühendislik hiz-
metlerinin sürdürülebilmesi için yeni 
mühendis kadrosu açılmalıdır. Birlik 
olarak bu konunun takipçisi olacağı-
mızın bilinmesini istiyoruz.

Bizler TMMOB olarak bugüne kadar 
olduğu gibi bundan sonra da sözleş-
meli, geçici, güvencesiz istihdam usul-
lerine karşı tüm mühendis, mimar ve 
şehir plancılarının kamuda güvenceli 
ve kadrolu istihdam edilmesi için mü-
cadele vermeye devam edeceğiz.

Yaşasın TMMOB Örgütlülüğü, Yaşa-
sın Mücadelemiz!

Emin KORAMAZ

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

Türkiye 2 yıldan bu yana Olağanüstü Hal Rejimi ile 
yönetiliyor. Bu iki yıl boyunca anayasal ve hukuki 
denetim mekanizması olmaksızın, demokratik sü-
reçler işletilmeksizin ülkemizin idari yapısı baştan 
aşağı değiştirildi.

Baskı, zor ve keyfi uygulamaların hüküm sürdüğü 
OHAL altında geçen bu 2 yıl boyunca Anayasa de-
ğişikliği gerçekleştirilerek rejim değiştirildi; Cum-
hurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimleri gerçek-
leştirildi; 35 farklı Kanun Hükmünde Kararname ile 
onlarca yasal değişiklik ve idari düzenleme yapıldı; 
135 binin üzerine kamu çalışanı sorgusuz sualsiz iş-
lerinden atıldı; yüzlerce kurum ve kuruluş kapatıl-
dı; ülkemizde hak ve özgürlükler kullanılamaz hale 
geldi.

Kamuoyuna “son KHK” olarak lanse edilen 701 Sayı-
lı KHK ile aralarında Şehir Plancıları Odamız Yöne-
tim Kurulu Üyesi Dilek Karabulut ile 80 mühendis, 
mimar ve şehir plancısının da bulunduğu 18 bin 632 
kişi daha hukuksuz biçimde kamu görevinden ihraç 
edilmiştir. Geçmiş KHK’larda olduğu gibi, bu KHK 
ile ihraç edilenler arasında da yaşamını emek, barış 
ve demokrasi mücadelesine adamış bu uğurda be-
deller ödemiş bir çok kamu çalışanı ve akademisyen 
bulunmaktadır.

Anayasal denetime ve hukuki başvuru yollarına im-
kan tanımayan Olağanüstü Hal Kanun Hükmünde 
Kararnameleri ile gerçekleştirilen ihraçlar, idari bir 
tedbir olarak değil, cezalandırma aracı olarak işlev 
görmektedir. Hiçbir soruşturma ve yargılamaya da-
yanmayan bu cezalandırmaların hukukla ve insan 
haklarıyla bağdaştırılması mümkün değildir. Bu du-
rum evrensel hukuk anlayışını olduğu kadar, kamu 
vicdanını da yaralamaktadır. Yapılması gereken, 
OHAL’in kaldırılması, KHK’ların iptal edilmesi ve 
herkes için adil yargılanma hakkının sağlanmasıdır.

Her ne kadar 20 Temmuz 2018 tarihinde Olağanüs-
tü Hal’in uzatılmayacağı beklentisi oluşsa da, AKP 

yetkililerinin açıklamaları ve mevcut uygulamalar, 
baskı, zor ve keyfiyete dayalı yönetim anlayışının 
egemen olmaya devam edeceğini göstermektedir. 
Bunun en somut göstergesi, ODTÜ Mezuniyet Tö-
reni’nde açılan pankartlara karşı takınılan tutumdur.

Başarıyla tamamladıkları öğrenim hayatlarını ailele-
ri ve sevdikleriyle paylaşmak için, üniversite sonrası 
hayata adım atmak için yapılan mezuniyet töreninde 
açılan esprili pankartlar nedeniyle öğrencilerin gö-
zaltına alınması kabul edilemez.

AKP, bir yandan KHK’lar aracılığıyla üniversiteler-
de emek, özgürlük ve barış yanlışı akademisyenleri 
tasfiye ederken, diğer yandan da soruşturma ve ce-
zalarla üniversite öğrencilerini baskı altına almak 
istemektedir.

Her şeyden önce bilinmelidir ki, üniversite öğren-
cileri toplumun en aydınlık en duyarlı kesimleridir. 
Bu aydınlık gençlerin, bu pırıl pırıl zihinlerin ülke ve 
dünya sorunlarına karşı sessiz kalması beklenemez. 
Yapılması gereken bu sesin bastırılması değil, bu se-
sin çoğaltılması, zenginleştirilmesidir.

ODTÜ, 62 yıllık bir bilim geleneğini temsil etmekte-
dir. Fikir ve ifade özgürlüğü bu bilim geleneğinin te-
melini oluşturmaktadır. Bu geleneğin ayaklar altına 
alınmasına izin vermeyeceğiz.

Bizler Mühendis, Mimar ve Şehir plancıları olarak 
daima bilimin aydınlığını, akademinin özgürlüğünü 
savunduk, bundan sonra da savunmaya devam ede-
ceğiz. ODTÜ öğrencilerinin özgürlüklerini savuna-
cağız.

Bizler TMMOB olarak, OHAL-KHK rejimine, bas-
kılara ve hukuksuzluklara karşı mücadeleye devam 
edeceğiz.

Kahrolsun İstibdat, Yaşasın Hürriyet!

Emin KORAMAZ

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
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Tekirdağ’da yaşanan ve ilk belirlemelere göre 24 yurttaşımızın hayatını kaybetmesine neden olan 
tren kazasına ilişkin TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz tarafından 9 Temmuz 2018 

tarihinde basın açıklaması gerçekleştirildi.

15 Temmuz Darbe Girişiminin ikinci yılına ilişkin Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği 
Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz 15 Temmuz 2018’de bir basın açıklaması yaptı.

Soma’da yaşanan ve 301 madencinin yaşamını yitirdiği katliamla ilgili Akhisar Ağır Ceza 
Mahkemesi’nde görülen davada verilen karara ilişkin TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin 

Koramaz tarafından 11 Temmuz 2018 tarihinde basın açıklaması gerçekleştirildi.

TEKİRDAĞ’DA YAŞANAN TREN “KAZASI”NIN 
GERÇEK NEDENİ BİLİMSEL TEKNİK 

GEREKLİLİKLERDEN UZAKLAŞILMASI VE 
KAMUSAL HİZMET SUNAN KURUMLARIN İÇİNİN 

BOŞALTILMASIDIR

DARBELERE VE BASKICI YÖNETİMLERE KARŞI DEMOKRASİ VE 
ÖZGÜRLÜKLERİ SAVUNACAĞIZ!

SOMA KATLİAMI İÇİN VERİLEN KARAR 
VİCDANLARI SIZLATMIŞTIR

Türkiye’nin en büyük maden 
facialarından biri olan ve 301 
madencinin yaşamını yitirdiği 
Soma Maden Faciasının görül-
düğü dava, 3 yılın ardından ta-
mamlandı. 51 Sanığın yargılan-
dığı davada, şirket sahibinin de 
aralarında bulunduğu 37 sanık 
beraat ederken, 14 sanık hak-
kında 6 ila 22 yıl arasında deği-
şen miktarlarda ceza verildi.

301 kişinin hayatını kaybettiği, 
yüzlerce ailenin yıkıldığı, böl-
gede ve toplumda büyük bir travma yaratan bir faciada 
verilen bu karar adalete olan güveni bir kez daha sars-
mış, vicdanları sızlatmıştır.

Facianın üzerinden 1 yıl geçtikten sonra başlayan dava, 
başından itibaren eksik ve sorunlu olarak yürütül-
müştür. Yaşanan faciadanSoma Kömür İşletmeleri AŞ 
yöneticileri kadar, ocağının denetim görevini yerine 

getirmeyen “Türkiye Kömür 
İşletmeleri” (TKİ) ve “Maden 
İşleri Genel Müdürlüğü (Mİ-
GEM) ile “Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı” ve “Enerji 
ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı” 
da sorumludur. Mahkeme en 
başından itibaren kamu ku-
rumlarının ve siyasi otoritenin 
sorumluluğunu göz ardı ederek, 
davanın yanlış bir zeminde ve 
eksik biçimde yürütülmesine 
neden olmuştur.

Halkın vicdanını sızlatan bu kararın kabullenilmesi 
mümkün değildir. TMMOB olarak tüm sorumlular 
hak ettikleri cezayı alana kadar sürecin takipçisi olma-
ya devam edeceğiz.

Emin KORAMAZ

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

Hakkındaki soru işaretlerinin 
henüz gerçek anlamıyla ortadan 
kaldırılamadığı 15 Temmuz başa-
rısız darbe girişimin üzerinden 2 
yıl geçti.

Darbe girişimi başarısız olsa da, 
sonrasında ilan edilen Olağanüs-
tü Hal nedeniyle, 2 yıldır adeta 
sivil darbe yönetimi altında yaşı-
yoruz. Demokratik hak ve özgür-
lüklerin askıya alındığı, hukuk 
mekanizmalarının işlemediği, en 
masum protestoların bile şiddetle 

bastırıldığı bir dönemden geçiyo-
ruz.

TMMOB olarak bizler darbelere 
karşı olduğumuz gibi, her türden 
baskıcı, otoriter yönetimlere de 
karşıyız.

Darbelerle ve darbecilerle hesap-
laşmanın yolu özgürlüklerin, de-
mokrasinin büyütülerek toplum-
sal ve siyasal yaşama egemen hale 
getirilmesidir.

TMMOB olarak dün olduğu gibi 

bugün de, darbelerin ve diktatör-
lüklerin karşısında tutum almaya 
devam edeceğiz.

Baskının, zulmün ve sömürünün 
hüküm sürdüğü bir ülke yerine, 
eşitliğin, özgürlüğün, demokra-
sinin, barışın ve adaletin egemen 
olduğu bir Türkiye istemiyle mü-
cadelemizi sürdüreceğiz.

Emin KORAMAZ
TMMOB Yönetim Kurulu 

Başkanı

Kamu yararı içeriğinden arındı-
rılmış mevcut “kamu idaresi” eğer 

benzer faciaların yaşanmasını 
istemiyorsa mühendisliğe, bilimsel 
teknik gerekliliklere, TMMOB ve 

ilgili Odalarımızın yıllardır yaptığı 
tespit ve önerilere kulak vermelidir.

Bilindiği üzere dün Edirne Uzunköprü-İstanbul Halka-
lı demiryolu hattı üzerinde, Tekirdağ Muratlı-Balabanlı 
bölgesinde bir tren kazası olmuş ve vagonların raydan 
çıkması üzerine ilk belirlemelere göre 24 yurttaşımız 
ölmüş, 338 yurttaşımız da yaralanmıştır. Öncelikle ya-
şamını kaybeden yurttaşlarımızın ailelerine başsağlığı, 
yaralananlara acil şifalar diliyoruz.

Kamuoyuna yansıyan görüntülerden de anlaşılacağı üze-
re olayın yaşandığı yerdeki demiryolu hattı tarım arazi-
lerinin, dere yatağının ve yağışlı bir alanın üzerindedir.

Yetkililerce yapılan açıkla-
malarda söz konusu kaza-
nın beklenmeyen ölçüde 
aşırı yağıştan kaynaklandığı 
belirtilmektedir.

Oysa Meteoroloji Mühen-
disleri Odamızın basın açık-
lamasında belirtildiği üzere 
“kaza bölgesine en yakın 
ölçüm istasyonlarından biri 
olan Çorlu Meteoroloji İs-
tasyonunun yağış tekerrür 
analizlerine göre bölgede 
meydana gelen yağışlar 7 (yedi) yılda bir görülmesi 
mümkün yağışlardır.” Bu anlamda söz konusu yağışlar, 
beklenmeyen-olağanüstü yağışlar değildir.

İlk incelemelerimize göre, söz konusu facia tren yolu 
alt yapısının bakım onarım ve yenileme çalışmalarının 
teknik gerekliliklere uygun olarak gerçekleştirilmeme-
sinden kaynaklanmaktadır. Öyle ki olayın gerçekleştiği 
yerdeki menfez kesiti ve menfezin üzerine yapılan dol-
gunun trajik yetersizliği görüntülerden dahi bariz bir 
şekilde anlaşılmaktadır.

Bu durum altyapı ve üstyapı çalışmalarında mühendis-
liğe ve bilimsel teknik gerekliliklere önem verilmediği-
ni açık biçimde göstermektedir.

Söz konusu facia, TCDD bünyesinde ilgili denetim 

kadrosu eksikliğini ve hatta yokluğunu da gözler önüne 
sermiştir. Beş yıl öncesine kadar demiryolu hatlarında 
görev yapan yol bekçileri uygulamasının “maliyet” gibi 
bilim ve insanlık dışı bir gerekçeyle kaldırılmış olması, 
bölgedeki hatta ilişkin güncel durum tespitleri yapıl-
masını engelleyerek kazaya davetiye çıkarmıştır.

Kazanın asıl nedeni ise bu ve benzeri kamu yararı ve 
güvenliğini ikinci planda gören politika ve uygula-
malardır. Ülkemizde yıllardır izlenen demiryollarının 
özelleştirilmesi ve kamusal bir hizmet olan demiryo-

lu taşımacılığının ticari-
leştirilmesi politikaları ile 
TCDD’nin kurumsal yapısı 
parçalanmıştır. Bu yaklaşım 
çerçevesinde personel azal-
tılmasına gidilmiş ve nitelikli 
personel kurumdan uzaklaş-
tırılmıştır. Yine bu yaklaşım 
çerçevesinde kuruma yöne-
lik yatırımlar azaltılmış, lo-
komotif bakım ve yol bakım 
atölyeleri de işlevsizleştirile-
rek küçültülmüştür. Bir kıs-

mı da eleman yetersizliği bahane edilerek kapatılmıştır.

Yaşanan facianın yalnızca yağışlara bağlanması bu ne-
denle sorunludur ve yanlıştır.

Bu kazaların gerçek sorumluları demiryollarının bakı-
mını yapmayan, bilimsel uyarılara kulak tıkayan, insan 
hayatı ile ilgili gerekli yatırımları yapmayan siyasi ira-
dedir.

Kamu yararı içeriğinden arındırılmış mevcut “kamu 
idaresi” eğer benzer faciaların yaşanmasını istemiyorsa 
mühendisliğe, bilimsel teknik gerekliliklere, TMMOB 
ve ilgili Odalarımızın yıllardır yaptığı tespit ve önerile-
re kulak vermelidir.

Emin Koramaz
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
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MESLEK ÖRGÜTLÜLÜĞÜMÜZ VE MESLEK 
ALANLARIMIZA YÖNELİK ANTİDEMOKRATİK 

MÜDAHALELER KARŞISINDA BOYUN 
EĞMEYECEK, MÜCADELEYE 

DEVAM EDECEĞİZ

SÜREKLİLEŞTİRİLMİŞ OHAL DÜZENİNE HAYIR!

OHAL KHK’leri ve Cumhurbaşkanlığı Kararnameleriyle idari yapıda yapılan 
düzenlemelerle emek ve meslek örgütlerinin baskı altına alınmak 

istenmesine ilişkin TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz 
17 Temmuz 2018’de bir basın açıklaması yaptı.

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, OHAL’in kalkması ve TBMM’de 
görüşülmeye başlayan yasal düzenlemelere ilişkin 19 Temmuz 2018 tarihinde 

basın açıklaması gerçekleştirdi.

16 Nisan 2017 Anayasa değişikliği referandumunun 
ardından yapılan 24 Haziran 2018 seçimleri sonu-
cunda ülkemizin anayasal rejimi, parlamenter siste-
mi ve kamu idari yapısında köklü değişiklikler ön-
gören düzenlemeler yürürlüğe girmeye başlamıştır. 
Bu düzenlemeler arasında, Anayasa’nın 135. madde-
si uyarınca özel kanunlarla kurulan, TMMOB gibi 
kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarıyla ve 
meslek alanlarımızla ilgili birçok kanunda yapılan 
değişiklikler de bulunmak-
tadır.

Bu düzenlemeler 24 Ha-
ziran seçimlerinden son-
ra yayımlanan 700, 701, 
702, 703 sayılı KHK’ler ile 
Cumhurbaşkanlığı Karar-
nameleri, Cumhurbaşkanı 
Kararları ve Genelgeleri ile 
yapılmaktadır. KHK’lerin 
701 sayılı olanı kamudan 
ihraçlar, iadeler vb. üzeri-
ne, 702 sayılı olanı Nükleer 
Düzenleme Kurumu’nun 
oluşumu üzerine, 700 ve 
703 sayılı olanlar ise yüz-
lerce kanun ve KHK’de ya-
pılan değişiklikleri kapsa-
makta; Cumhurbaşkanlığı 
Kararname, Karar ve Genelgeleri de bu değişikliklere 
dair yeni düzenlemeler ile ilgili atamaları vb. içer-
mektedir.

Öncelikle belirtmek isteriz ki, Cumhurbaşkanlığı 
Kararnameleri hem Anayasa değişikliklerinin içeri-
ğini hem de 700 ve 703 sayılı KHK’lerdeki değişik-
likleri çok aşan geniş bir kapsama sahiptir.

Örneğin Anayasa değişikliği referandumunda yapı-
lan değişiklikle, Cumhurbaşkanına bağlı olan Devlet 
Denetleme Kurulu’nun (DDK), tüm kamu kurum ve 
kuruluşları, sermayesinin yarısından fazlasına bu ku-
rum ve kuruluşların katıldığı her türlü kuruluş, kamu 
kurumu niteliğinde olan meslek kuruluşlarında, her 
düzeydeki işçi ve işveren meslek kuruluşlarında, ka-
muya yararlı derneklerle vakıflarda, her türlü incele-
me, araştırma ve denetlemeleri yapma yetkisine, idari 
soruşturma da eklenmişti. Ayrıca DDK’nin görev ve 

yetkilerinin kanun ile dü-
zenlenmesi hükmü, Cum-
hurbaşkanı kararnamesiyle 
ibaresiyle değiştirilmişti.

“Anayasada Yapılan De-
ğişikliklere Uyum Sağlan-
ması Amacıyla Bazı Ka-
nun ve Kanun Hükmünde 
Kararnamelerde Değişiklik 
Yapılması Hakkında Ka-
nun Hükmünde Kararna-
me 703”ün 42. maddesi ile 
de 10 madde ve iki geçici 
maddeden oluşan “DDK 
Kurulması Hakkında Ka-
nun”un adı “Devlet De-
netleme Kurulu Başkan ve 
Üyelerine İlişkin Bazı Dü-

zenlemeler Hakkında Kanun” şeklinde değiştirilmiş, 
kanunun önceki dört maddesi, iki geçici maddesi ve 
altı fıkrası ile bir fıkrasındaki bir cümlesi yürürlük-
ten kaldırılmıştır.

28 maddeden oluşan 5 Numaralı Cumhurbaşkanlığı 
Kararnamesi ise ilgili kanunu hayli aşan bir kapsa-
ma sahiptir. Kararnamede “İdari soruşturma” husu-
su “her türlü idari soruşturma” olarak genişletilmiş, 

kamu kurum ve kuruluşu niteliğindeki meslek ku-
ruluşlarının özerk yerinden yönetim kuruluşu olma 
özelliği görmezden gelinmiş ve yargı alanına giren 
“görevden uzaklaştırma” DDK’nin görev ve yetki 
kapsamına alınmıştır. Böylece Anayasa değişikliği 
referandumunda yer almayan cezalandırıcı hususlar 
da “fiili hukukta” yer almaya başlamıştır. Bu nokta-
da bu düzenlemenin Cumhurbaşkanına bağlı Devlet 
Denetleme Kurulu’nun “inceleme ve denetim” işlevi-
ni aştığını, kurulun yargının yerine geçtiğini, emek 
ve meslek örgütlerini kendi “özel ve keyfi “ceza hu-
kukuna!” tabi kılmaya yönelik olduğu açıklıkla gö-
rülebilmektedir.

Bu düzenleme, 12 Eylül faşizminin kamu kurumu 
niteliğindeki meslek kuruluşlarının “idari ve mali 
denetimini” ilgili bakanlıkların genel vesayeti altına 
sokan ancak uzun yıllar uygulanmayan düzenleme-
sini de aşan, açık ki emek ve meslek örgütlerini oto-
riter hiyerarşik vesayet altına sokmaya yönelik ceza-
landırıcı bir düzenlemedir.

Diğer yandan son düzenlemelerde bakanlıklar ile 
bağlı, ilgili, ilişkili kuruluşların bünyelerinde kuru-
lan ve kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluş-
larının da dahil olduğu danışma kurulu, genel kurul, 
konsey vb. yapılardan TMMOB ve bağlı Odalarının 
katılımı dışlanmış ve meslek alanlarımızla ilgili bir-

çok kanunda rant esaslı düzenlemeler yapılmıştır.

Anayasa’da yer aldığı ve hatta Cumhurbaşkanının da 
belirttiği üzere “kanun ile” düzenlenmesi gereken 
konularda Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi çıkarı-
lamaz. Ancak 5 numaralı Cumhurbaşkanlığı Karar-
namesi ve birçok düzenleme, Cumhurbaşkanının 
Meclisin “kanun yapma” yetkisini kullandığını gös-
termektedir. Bu noktada, TBMM’yi etkisiz kılacak 
bütün düzenlemelere karşın Meclisi “kanun yapma” 
yetkisine sahip çıkmaya, emek ve meslek örgütleri-
ni ve bütün demokratik kamuoyunu dayanışmaya 
çağırıyoruz.

Emek ve meslek örgütlerine yönelik düzenlemeler 
açık bir şekilde kamu yararını, kamusal üretim hiz-
met ve denetim gerekliliklerini, bu yöndeki Anaya-
sal örgütlenmeleri ve toplumsal muhalefeti etkisiz-
leştirme, tasfiye etme ve cezalandırmaya yöneliktir. 
Ancak bilinmelidir ki ülkemize, Anayasal demok-
ratik kazanımlarımıza, emeğimize, mesleklerimize, 
meslek alanlarımıza ve meslek örgütlerimize sahip 
çıkmaya devam edecek, baskılar karşısında boyun 
eğmeyecek, hukukun üstünlüğü ve ülkemizin mutlu 
yarınları için mücadeleye devam edeceğiz.

Emin Koramaz
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

15 Temmuz Darbe giri-
şimi sonrasında “Darbe 
girişiminde bulunan 
terör örgütünün tüm 
unsurlarıyla ve süratle 
bertaraf edilebilmesi” 
amacıyla 3 aylığına ilan 
edilen Olağanüstü Hal 
tam iki yıl sonra nihayet 
kaldırıldı.

OHAL altında geçen 2 
yıllık süreç, sadece kişi-
sel hak ve özgürlüklerin 
baskı altında tutulduğu, hukuksuz ve keyfi yönetim 
anlayışının had safhada yaşandığı değil, Anayasa’nın 
değiştirildiği, parlamenter demokrasinin ortadan kal-

dırılarak tek adam rejiminin 
inşa edildiği dönem oldu.

Aradan geçen 2 yıla rağmen 
bugün hala darbe girişi-
minin tam olarak aydınla-
tılmadığı, sorumlularının 
ortaya çıkartılmadığı göz 
önünde bulundurulduğun-
da, OHAL rejiminin asıl 
amacının tek adam rejimi-
nin inşası olduğu gerçeğiyle 
yüz yüzeyiz.

Bugün itibariyle OHAL uygulamasının ortadan kalk-
mış olması, OHAL’i gerektiren şartların ortadan kalk-
tığının en açık ve resmi ifadesidir. Bu duruma rağmen 

5 numaralı Cumhurbaşkanlığı 
Kararnamesi ve birçok düzenle-
me, Cumhurbaşkanının Meclisin 
“kanun yapma” yetkisini kullan-

dığını göstermektedir. Bu noktada, 
TBMM’yi etkisiz kılacak bütün 

düzenlemelere karşın Meclisi “ka-
nun yapma” yetkisine sahip çık-

maya, emek ve meslek örgütlerini 
ve bütün demokratik kamuoyunu 

dayanışmaya çağırıyoruz.
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İstanbul Beyoğlu’nda çöken binaya ilişkin TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Kora-
maz tarafından 25 Temmuz 2018 tarihinde basın açıklaması yapıldı.

ÇÖKEN SADECE BİNA DEĞİL, 
ÇARPIK-DENETİMSİZ YAPILAŞMA ANLAYIŞIDIR

OHAL’i sürekli kılacak yasal düzenleme yapılmak is-
tenmesi kabul edilemez. Anayasamıza göre “OHAL 
Rejimi”, “neden, konu, amaç ve süre” bakımlarından sı-
nırlandırılmış istisnai bir yönetim biçimidir. Herhangi 
bir nedene bağlı olmaksızın sürekli bir olağanüstü hal 
uygulaması söz konusu olamaz.

Siyasal rejim tümüyle değiştirilmiş, devletin idari ya-
pılanmasını baştan aşağı Cumhurbaşkanına bağlanmış 
olsa da, OHAL’in sürekli kılınmak istenmesi, siyasal 
iktidarın hiçbir biçimde hukuka ve anayasaya bağlı kal-
mak istemediğinin en açık ifadesidir. Bu durum kabul 
edilemez.

OHAL dönemi boyunca anayasal hak ve özgürlüklere 
getirilen tüm sınırlandırmalar bugün itibariyle ortadan 
kalkmıştır. Danıştay İçtihadı Birleştirme Genel Kurulu, 
kamudan ihraç edilenlere ilişkin olarak 1989 tarihinde 
verdiği kararda “sıkıyönetim komutanlarının istemleri 
üzerine işlerine son verilen memurların, diğer kamu 
görevlilerinin ve kamu hizmetlerinde görevli işçilerin, 
ilk kez kamu görevine girdikleri tarihte bu görev için 
yasa ve yönetmeliklerde öngörülen nitelikleri kaybet-

memiş olmaları koşuluyla, işlerine son verildiği böl-
gede sıkıyönetim kalktıktan sonra, kurumlarınca eski 
görevlerine iade edilmeleri gerektiğini” tartışmaya yer 
bırakmayacak biçimde ortaya koymuştur.

Danıştay’ın bu kararı, Sıkıyönetim ve OHAL dönem-
lerinde alınan tüm kararlar için bağlayıcıdır. Bunun 
anlamı, OHAL döneminde alınan kararların da yü-
rürlükten kalktığı, hukuksuz biçimde ihraç edilen ve 
haklarında kamu görevinden yasaklı olmalarını gerek-
tirecek bir ceza verilmeyen herkesin görevlerine iade 
edilmesi gerektiğidir. Bu durumun takipçisi olacağımı-
zın bilinmesini isteriz.

Ülkemizin ihtiyacı olan OHAL’in süreklileştirilmesi de-
ğil, demokrasi ve özgürlüklerin sınırlarının genişletile-
rek, OHAL ve KHK rejimi ile yaratılan hak kayıpları-
nın ortadan kaldırılmasıdır. Başta milletvekilleri olmak 
üzere tüm sorumluları bu ihtiyaca uygun davranmaya 
çağırıyoruz.

Emin Koramaz
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

YUNANİSTAN HALKININ YANINDAYIZ!
Yunanistan’da devam eden ve resmi rakamlara kadar şu ana kadar 74 kişinin hayatını 
kaybettiği orman yangınına ilişkin TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz 

tarafından 25 Temmuz 2018 tarihinde basın açıklaması yapıldı.

Yunanistan’ın Attika bölgesinde 23 Temmuz’da başlaya-
rak hızla yayılan orman yangını yüreklerimizi sızlatıyor. 
İki gündür devam eden yangında hayatını kaybeden 
aralarında çocukların da bulunduğu 74 kişinin acısını 
paylaşıyoruz.

Uzun yıllar boyunca ortak bir coğrafyayı, ortak 
bir kültürü paylaşan Türk ve Yunan halkları ara-
sında derin bir duygu birliği bulunmaktadır. Bu 
duygu birlikteliği özellikle büyük felaket anların-
da kendisini hissettirmektedir. 17 Ağustos Depre-
mi sonrasındaki arama-kurtarma ve yardım faali-
yetleri sırasında en açık biçimde gördüğümüz bu 
güçlü birlik, iki ülke halkının arasında dayanışma 
köprülerinin oluşmasını sağlamaktadır.

Son yılların en büyük yangın felaketinin önüne 
geçilmesi, yangının yarattığı doğal ve toplumsal 
yaraların sarılması için elimizden ne geliyorsa 
yapmaya hazır olduğumuzun bilinmesini isteriz. 

Başta hayatını kaybeden insanların aileleri olmak üzere 
tüm Yunan halkına baş sağlığı diliyoruz.

Emin KORAMAZ
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

İstanbul Beyoğlu ilçesinde bulunan 4 katlı bir binanın 
24 Temmuz 2018 tarihindeki çöküşü milyonlarca kişi 
tarafından canlı yayında izlendi. Yan parselde devam 
eden temel kazısı nedeniyle yaşanan bu elim olayda 
herhangi bir can kaybı yaşanmamış olsa da, özellikle 
canlı yayın ekranlarına yansıyan görüntülerden çıkart-
mamız gereken büyük dersler vardır.

Yetkililer tarafından yapılan açıklamalarda, çöken 
apartmanın 1994 yılında 
inşa edildiği ve ruhsatsız 
olduğu beyan edilmiştir. 
Canlı yayın görüntüleri, bi-
nanın sadece kaçak olarak 
değil aynı zamanda hiçbir 
yapı kuralına uyulmadan 
inşa edildiğini de gözler 
önüne sermiştir. Başta İs-
tanbul olmak üzere Tür-
kiye’nin dört bir yanında 
buna benzer milyonlarca 
yapı bulunmaktadır. Halen 
ülkemizdeki yapı stokunun 
%60’ı kaçaktır. Bu binaların 
tamamı hem içinde yaşa-
yanlar hem de çevreleri için 
hayati tehlike oluşturmak-
tadır.

Birliğimiz ve bağlı Odalarımız imar affı düzenlemesi-
nin yasalaşmaması için gerekli açıklamaları ve uyarı-
ları yapmıştır. Cumhuriyet döneminde 14 kez imar affı 
çıkarılmıştır. Bu aflar toplumda kanun dışı uygulama-
ların bir şekilde yasallaştırılacağı algısının pekişmesine 
neden olmaktadır.

Tüm Türkiye’nin gözleri önünde çöken bina, çok yakın 
zamanda bir kelime oyunu ile adı “imar barışı” olarak 
ilan edilen ancak gerçekte kaçak yapılaşmaya imar affı 
olan yasal düzenlemeye dikkat çekmektedir. Yetkilile-
rin “kaçak” olduğunu beyan ettiği bina istenseydi o ha-
liyle “imar barışı” kapsamında ruhsat alabilecekti. Bir 
binanın imar affı ile ruhsat sahibi olması, onun güvenli 
olduğu anlamına gelmemektedir. Binaları güvenli ya-

pan, mühendislik bilgi, birikimi ve uygulamasıdır.

İmar barışı adı altında işletilen hukuksuzluk, toplumun 
can ve mal güvenliğini riske atan tüm girişimleri akla-
maktadır. Mühendislik ve mimarlık hizmetleri güvenli 
ve sağlıklı yapılar için bir zorunluluktur. Bilimi ve tek-
niği, sermaye çevrelerinin ve rant çetelerinin menfaat-
leri doğrultusunda yok saymak ve bunu yasallaştırmak 
yapılabilecek en büyük yanlıştır.

Sağlıklı kentleşmenin ve gü-
venli yapılaşmanın birinci 
derecede sorumlusu olan 
iktidar, mülkiyet, yapı gru-
bu ve yapı sınıfı gibi idari 
ve teknik konuları mal sa-
hibinin beyanına bağlayan 
tasarı ile bilimi, tekniği ve 
uygulayıcıları olan mühen-
dis, mimar ve şehir planlama 
mesleklerini inkar ettiği gibi 
vatandaşlarımızın can ve 
mal güvenliğini de yok say-
maktadır.

İmara aykırı, çevre ve doğa 
tahribatına neden olan ve en 
önemlisi de yeterli mühen-

dislik hizmeti almadığı için olası depreme dayanıklılık 
bağlamında riskli yapılar devlet eliyle meşrulaştırıl-
makta, hukuka uyan vatandaşlarımız cezalandırılırken, 
kural tanımayanlar ödüllendirilmektedir. Belediye sı-
nırları içerisindeki yapıların güvensizliğinin ve kaçak 
olmasının çeşitli patlama ve yıkımla ortaya çıkması, 
belediyelerin bu alandaki sorumluluğunu ortadan kal-
dırmamaktadır.

TMMOB olarak, rant uğruna, oy uğruna, para uğru-
na insan hayatını hiçe sayan düzenlemelere, çarpık ve 
güvenliksiz yapılaşmaya karşı mücadele etmeye devam 
edeceğiz.

Emin Koramaz
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

İmar barışı adı altında işletilen 
hukuksuzluk, toplumun can ve mal 
güvenliğini riske atan tüm girişim-
leri aklamaktadır. Mühendislik ve 

mimarlık hizmetleri güvenli ve sağ-
lıklı yapılar için bir zorunluluktur. 
Bilimi ve tekniği, sermaye çevrele-
rinin ve rant çetelerinin menfaat-
leri doğrultusunda yok saymak ve 
bunu yasallaştırmak yapılabilecek 

en büyük yanlıştır.
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31 Temmuz-2 Ağustos 2018 tarihleri arasında Sincan Cezaevi Kampüsü Mahkeme Salo-
nu’nda gerçekleştirilecek olan 10 Ekim Davası Karar duruşması öncesinde DİSK-KESK-

TMMOB-TTB ve 10 EKİM DER tarafından ortak basın açıklaması gerçekleştirildi.

AĞITLARIMIZ, GÖZYAŞIMIZ, ACILARIMIZ VE
 ÖFKEMİZLE YOĞRULAN ADALET MÜCADELEMİZ 

HİÇ BİTMEYECEK!

10 Ekim Derneği Başkanı Mehtap Sakinci Coşkun tara-
fından okunan basın açıklamasının ardından KESK Eş 
Başkanı Mehmet Bozgeyik, TMMOB Yönetim Kurulu 
Başkanı Emin Koramaz, TTB Merkez Konsey Başkanı 
Sinan Adıyaman, DİSK Genel Sekreteri Cafer Konca 
tarafından duruşmaya çağrı yapıldı.

Ortak basın açıklaması şöyle:

10 Ekim Ankara katliamının karar duruşması 31 Tem-
muz-2 Ağustos 2018 tarihleri arasında Sincan Cezaevi 
Kampüsü Mahkeme Salonunda gerçekleştirilecek. Ön-
celikle kaybettiğimiz güzel insanları, mücadele arka-
daşlarımızı, hasretle ve saygıyla anıyoruz.

DİSK-KESK-TMMOB ve TTB tarafından 10 Ekim 
2015’te düzenlenen “Emek, Barış Ve Demokrasi Mitin-
gi”ne yönelik saldırıda 103 arkadaşımız hayatını yi-
tirdi. 500’e yakın arkadaşımız ise yaralandı, çok sayıda 
arkadaşımız farklı organ kayıplarına uğrayarak hayat-
larını devam ettiriyor. Katliamın milyonların ruhunda, 
yüreğinde yarattığı yaralar ise hala geçmedi. 

Evet acımız tarifsiz, hasretimiz derin. Öte yandan öfke-
miz de büyük.

Öfkemiz büyük çünkü, 2012 yılından beri emniyet ta-
rafından izlenen ve kimlikleri bilinen katiller itiraf edil-

diği gibi “kendilerini patlatmadan” yakalanmamıştır”.

Öfkemiz büyük çünkü, emniyet canlı bomba saldırısı 
istihbaratı nedeniyle polisin kendini korumasını iste-
miş ancak bu istihbaratı mitingin tertip komitesinden, 
mitinge katılan on binlerden gizlemiştir.

Öfkemiz büyük çünkü, pimi çekenler (diğer miting-
lerimizin aksine) polisin yol uygulamasına ara verdiği 
saatlerde Ankara’ya giren adı, sanı, eşkâli bilinen kişi-
lerdir.

Öfkemiz büyük çünkü, bombaların patlatılmasının 
ardından yüzlerce yaralının olduğu alana ambulanslar-
dan önce gelen TOMA’lar ve zırhlı araçlar gaz bombası 
atarak yaralı arkadaşlarımızın nefeslerini kesmiş, sağ-
lık ekiplerinin müdahalesini zorlaştırmış, ölü sayısının 
artmasına neden olmuştur. 

Öfkemiz büyük çünkü, katliamın ardından yapılan ce-
naze törenleri, anma törenleri de hedef alınmış, acımız 
ve öfkemiz plastik mermilerle, gaz bombalarıyla, soruş-
turmalarla bastırılmak istenmiştir. 

Öfkemiz büyük çünkü, Bizim acımız ve öfkemiz şid-
detle bastırılmak istenirken, dönemin Başbakanı “Sal-
dırının ardından oylarımız yükseliyor” diyerek bu sal-
dırıdan siyasi kazançla çıktıklarını ifade edebilmiştir.

Öfkemiz büyük çünkü, devlet en tepesinden alelacele 
yapılan açıklamalarda katliamın bir çok örgüt tarafın-
dan ortak gerçekleştirilen “kokteyl terör” eylemi oldu-
ğunu iddia edilmiş, ancak soruşturma ve mahkeme sü-
recinde bu konuda hiçbir bulgu olmadığı açığa çıkmış, 
bu açıklama ile soruşturma saptırılmak/bulandırılmak 
istenmiştir.

Öfkeliyiz çünkü, katliama göz yuman, soruşturmayı 
bulandıran, sorumluluğu bulunan hiçbir kamu görev-
lisi yargılamaya dahil edilmeyerek devletin sorum-

luluğunun üstü örtülmüştür. Müfettiş raporlarına ve 
Ankara Bölge İdare Mahkemesi’nin kararına rağmen 
sorumluluğu bulunan kamu görevlileri hukuksuz bi-
çimde korunmuştur. Aynı devlet 10 Ekim katliamına 
ilişkin haber yapan gazeteciler, katliamı protesto eden 
yurttaşlar ve avukatların ifadelerini almış, haklarında 
ceza istemiyle davalar açmıştır. Duruşmalarda “katli-
am” tanımını bile duymak istememişlerdir.

Öfkeliyiz çünkü, tüm delillere, dosyaya sunulan bi-
limsel görüşlere rağmen sanıkların insanlığa karşı suç 
yönünden cezalandırma talebimiz göz ardı edilmiştir. 
Katliamla ilişkili, yöneticilik konumunda olan sanıkla-
rın bir kısmı için sadece üyelikten ceza talep edilmiştir.

Öfkeliyiz çünkü, 23 ay 50 celse Sıhhiye Adliyesinde 
görülen dava, karar duruşması olması beklenen duruş-
ma için Sincan’a kaçırılmıştır. Soma katliamı davasının 
karar duruşmasının siyasi hesaplarla ertelenmesinin 
ardından, işçileri göz göre göre ölüme gönderenlere ve-
rilen ödül gibi cezalar henüz hafızalardayken, 10 Ekim 
katliamının karar duruşmasının Sincan’a kaçırılması 
manidardır.

Bu davayı savcılığın oldukça eksik ve kabul edilemez 
mütalaasındaki bu haliyle kapatmaya çalışanlar bilsin-
ler ki, ağıtlarımız, gözyaşımız, acılarımız ve öfkemizle 
yoğrulan adalet mücadelemiz hiç bitmeyecek! Katlia-
mın tüm sorumluları yargılanana ve hak ettikleri ce-
zayı alana kadar bu dava sürecek!

Yitirdiğimiz arkadaşlarımızın bizlere bıraktığı en de-
ğerli emanet olan emek, barış, demokrasi mücadele-
sini de hep beraber, kol kola omuz omuza büyütmeye 
kararlıyız. Er ya da geç, sorumlular cezalandırılacak; 
emek kazanacak, demokrasi kazanacak, barış kaza-
nacak!

DİSK-KESK-TMMOB-TTB-10 EKİM DER

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde yaşanan ve bir anne ile 11 aylık bebeğinin hayatını kaybetmesine 
neden olan bombalı terör saldırısına ilişkin TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin KORAMAZ 

tarafından 1 Ağustos 2018 tarihinde basın açıklaması gerçekleştirildi.

HAKKARİ’DEKİ BOMBALI SALDIRIYI KINIYORUZ

31 Temmuz 2018 tarihinde Hakkari’nin Yüksekova İlçe-
sinde gerçekleştirilen bombalı saldırıyı kınıyoruz.

Tüm ülkemizi derin bir acıya boğan bu terör saldırısında 
hayatını kaybeden anne Nurcan Karakaya ve 11 aylık be-
beğine rahmet, yakınlarına baş sağlığı diliyoruz.

Terör saldırıları ve şiddet eylemleri bu topraklara acı ve 
gözyaşından başka hiçbir şey getirmemektedir. Sıkılan 
her kurşun, patlayan her bomba, sadece insanların ya-

şamını değil, ülkenin ortak geleceğini ve barış umudunu 
da hedef almaktadır.

TMMOB olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra 
da teröre ve şiddete karşı duracağız, barışın ve kardeşli-
ğin sesini ve mücadelesini yükseltmeye devam edeceğiz.

Emin KORAMAZ

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
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 EKSİK ADALET, ADALET DEĞİLDİR KATLİAMA 
ORTAK OLANLARIN TÜMÜ CEZALANDIRILANA 

KADAR HUKUK MÜCADELEMİZE DEVAM
 EDECEĞİZ!

DOĞU KARADENİZ’DE YAŞANAN FELAKETİN NEDENİ YAĞIŞLAR 
DEĞİL, YANLIŞ KENTLEŞME VE ULAŞIM POLİTİKALARIDIR!

10 Ekim Katliamı Davası Karar Duruşması sonrasında TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı 
Emin Koramaz tarafından mahkeme sürecine ve karara ilişkin 4 Ağustos 2018 tarihinde 

basın açıklaması yapıldı.

Doğu Karadeniz Bölgesi’nde birbiri ardına yaşanan sel felaketlerine ilişkin TMMOB Yönetim Ku-
rulu Başkanı Emin Koramaz tarafından 9 Ağustos 2018 tarihinde basın açıklaması yapıldı.

Türkiye tarihinin en büyük kitle kıyımı olan 10 Ekim 
Katliamı davasında karar açıklandı. Ankara 4. Ağır 
Ceza Mahkemesi’nde görülen davada 9 sanığa “Anaya-
sal düzeni ihlal” suçundan birer kez, “kasten öldürme” 
suçundan da 100’er kez olmak üzere toplam 101’er kez 
ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Tutuklu 
yargılanan diğer 10 sanık 
da örgüt üyeliği ve çeşitli 
suçlardan ceza aldı. Firari 
17 sanığın ise davası ayrı bir 
dosyada görülmeye devam 
edecek.

İki yıldır devam eden mah-
keme süreci boyunca yaptı-
ğımız her açıklamada, da-
vanın eksik yürütüldüğünü, 
saldırganlar yargılanırken, 
saldırının gerçekleşmesine 
adeta göz yuman sorumlu-
ların görmezden gelindiğini 
dile getirmiştik.

Mahkeme kararı, dava sü-
recine ilişkin eleştirilerimizi 
bir kez daha haklı çıkardı. 
Mahkeme heyeti saldırgan-
ları cezalandırırken, sal-
dırının gerçekleşmesinde 
sorumluluğu olan kamu 
görevlilerini mahkeme hu-
zuruna bile çıkartmadı.

Oysa dava boyunca, katliamı gerçekleştiren sanıkla-
rın istihbarat birimlerinin takibinde oldukları, canlı 
bombalara ilişkin listelerin ortaya çıktığı, tüm bunların 
dinlenen telefonlarda açık açık konuşulmasına rağmen 
hiçbir işlem yapılmadığı, Gaziantep başta olmak üzere 
bölge illerinde örgütlenme faaliyeti yürüten IŞİD üye-
lerine göz yumulduğu, canlı bombaların adeta ellerini 
kollarını sallayarak Gaziantep’ten Ankara’ya kadar gel-
dikleri açık biçimde ortaya çıkmıştır.

Dolayısıyla sadece kendini patlatanlar ve suç ortakları 
değil, tüm bu yaşananlarda katkısı bulunan, sorumlu-
luğu olan her kademedeki kamu görevlileri de kasten 
bu katliama ortak olmuşlardır. Kamu görevlilerinin 
görev suiistimalleri açıkken, dosyaya giren belgelerde 
açıkça yazmaktayken, buna ilişkin hiçbir işlem yapıl-
mamış, sorumlular mahkeme önüne çıkartılmamıştır.

Bu tarihe karşı bir suçtur. 
Bu insanlığa karşı bir suçtur. 
Bu çocuklarımıza, 10 Ekim 
günü yitirdiğimiz canlara 
karşı suçtur.

Eksik adalet, adalet değildir! 
Bizler 10 Ekim’de kaybetti-
ğimiz arkadaşlarımızı unut-
madığımız gibi, katliamın 
sorumlularını da unutma-
yacağız, unutturmayacağız. 
Patlamalar sonrasında yara-
lılara gaz bombalarıyla, ba-
sınçlı suyla saldıran emniyet 
yetkililerini unutmayaca-
ğız. Katliamın sorumlula-
rını gizlemek için “Kokteyl 
Örgüt” açıklamasını yapan 
dönemin Cumhurbaşkanı-
nı unutmayacağız. “Katli-
am sonrası oylarımız artışa 
geçti” açıklamasını yapan 
dönemin Başbakanını unut-
mayacağız.

İnsanlığa karşı işlenmiş bu büyük suçun parçası olan 
herkes yargılanıncaya, hak ettikleri cezayı alıncaya ka-
dar hukuki mücadelemizi sürdürmeye devam edeceğiz.

Unutmayacağız, unutturmayacağız, unutursak kalbi-
miz kurusun!

Emin Koramaz
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

Doğu Karadeniz’de etkili olan mev-
sim yağışları nedeniyle her gün farklı 
bir ilimizde sel ve taşkınlar yaşanı-
yor. Geçtiğimiz günlerde Rize ve Or-
du’da yaşanan sel, taşkın ve heyelan 
nedeniyle zarar gören tüm halkımıza 
geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

8 Ağustos 2018 tarihinde Ordu ve il-
çelerinde yaşanan yağışlar deneniyle 
bölgede bulunan dereler taşmış, dere 
yatağında bulunan ev, iş yeri ve sa-
nayi bölgeleri sular altında kalmış, 
dereler üzerinde kurulan köprüler 
kullanılamaz hale gelmiş ve Karade-
niz Sahil Yolu üzerinde bulunan Ce-
vizdere Köprüsü yıkılmıştır.

Doğu Karadeniz bölgemizde yılın 
aynı dönemlerinde yaşanan yağışlar-
da hep aynı manzaralarla karşılaşı-
yoruz: Dereler taşıyor, dere yatakla-
rındaki evler sular altında kalıyor ve 
Karadeniz Sahil Yolu’nun bir bölümü 
yıkılıyor. Bu durum, yaşadıklarımı-

zın doğal afet değil, plansız ve çarpık 
kentleşmenin sonucu olduğunu gös-
teriyor.

Yıllardır bölgede yaşanan sel olay-
larıyla ilgili yaptığımız inceleme ve 
değerlendirmelerde, üç ortak nokta-
nın öne çıktığını gözlemliyoruz: İlki 
dere yataklarındaki yapılaşma, ikin-
cisi Karadeniz Sahil Yolu’nun oluş-
turduğu setin derelerin Karadeniz’e 
ulaşmasına engel olması, üçüncüsü 
de HES’ler nedeniyle derelerin akış 
rejiminin bozulmasıdır. Bu üç temel 
sorun çözüme kavuşturulmadan, 
bölge halkının can ve mal güvenliği-
nin sağlanması mümkün değildir.

Hükümet ise bu sorunları çözmek 
yerine, sorunları kalıcı hale getirerek 
bölgenin yüz yüze olduğu tehdidin 
daha da büyümesine neden olmak-
tadır. İmar barışı adı altında dere ya-
taklarına yapılmış yerleşimlere ruhsat 
verilmekte, derelerin üstleri kapatıla-

rak-dere yatağı betonlaştırılarak su-
yun doğal yollarla denize ulaşması en-
gellenmekte, bölgede yoğunlaşan HES 
ve Madencilik faaliyetleri nedeniyle 
doğal bitki örtüsü yok edilmekte, Ka-
radeniz Sahil Yolu ve dolgu alanlarla 
bölge adeta sellere karşı savunmasız 
hale getirilmektedir.

Doğu Karadeniz Bölgemiz daha bü-
yük felaketler yaşamadan bu yanlış-
lardan geri dönülmesi gerekmekte-
dir. TMMOB ve bağlı odalarımızın 
bölgeye ilişkin uyarıları dikkate alın-
malıdır. Doğayla ve insanla barışık, 
planlı kentleşme, ulaşım ve enerji 
politikaları hayata geçirilmelidir.

Yaşanan felaketten zarar gören bölge 
halkına bir kez daha geçmiş olsun di-
leklerimizi iletiyor, yetkilileri sesimi-
ze kulak vermeye çağırıyoruz.

Emin Koramaz
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

DİSK-KESK-TMMOB-TTB: SAĞLIK BAKANLIĞI 
ANAYASAL YETKİLERİNİ AŞIYOR!

DİSK, KESK, TMMOB ve TTB 9 Ağustos 2018 tarihinde TMMOB’de bir araya gelerek TTB 
Merkez Konsey üyelerinin cezalandırırcasına görevlerinden uzaklaştırılmalarına ilişkin 
ortak bir basın açıklaması yaparak Sağlık Bakanlığı’nı TTB’ye yönelik demokratik olma-

yan tutumundan vazgeçmeye çağırdı.

TTB Merkez Konsey Üyelerini yaptıkları basın açık-
laması nedeniyle kamu görevinden çıkarmaya çalış-
mak, demokratik kurumlara gözdağı vermektir.

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi (TTB MK) 24 
Ocak 2018 tarihinde “Savaş Bir Halk Sağlığı Sorunu-
dur” konulu bir basın açıklaması yapmış ve ardından 
hedef gösterilen Türk Tabipleri Birliği (TTB) ve TTB 
MK üyeleri hakkında adli işlemler başlatılmıştı. TTB 
MK üyeleri uzun bir gözaltı sürecinden sonra adli 
kontrol şartıyla serbest bırakılmışlardı.

Eksik adalet, adalet değildir! Bizler 
10 Ekim’de kaybettiğimiz arka-

daşlarımızı unutmadığımız gibi, 
katliamın sorumlularını da unut-

mayacağız, unutturmayacağız. 
Patlamalar sonrasında yaralılara 
gaz bombalarıyla, basınçlı suyla 

saldıran emniyet yetkililerini unut-
mayacağız. Katliamın sorumlu-
larını gizlemek için “Kokteyl Ör-

güt” açıklamasını yapan dönemin 
Cumhurbaşkanını unutmayacağız. 
“Katliam sonrası oylarımız artışa 

geçti” açıklamasını yapan dönemin 
Başbakanını unutmayacağız.
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Aynı dönemde Sağlık Bakanlığı tarafından TTB MK 
üyelerinin, merkez konsey üyeliklerinin düşürülmesi 
talebiyle açılan dava 29 Haziran 2018 tarihinde redde-
dilmiştir.

Tüm bu gerçeklere rağmen Sağlık Bakanlığı tarafından 
bağlı işyerlerinde çalışan TTB MK üyelerine yönelik 
baskılar ve idari soruşturmalar devam etmektedir.

Bu çerçevede TTB Genel Sekreteri Dr. Bülent Nazım 
Yılmaz memuriyetten atılma talebiyle Sağlık Bakanlı-
ğı Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk edilmiştir. TTB MK 
üyesi Dr. Selma Güngör’ün aile hekimliği sözleşmesi 
sonlandırılmış ve kendisinin 5 yıl aile hekimliği yapa-
mamasına karar verilmiştir. Yine Sağlık Bakanlığı bün-
yesinde aile hekimliği yapan TTB MK üyesi Dr. Yaşar 
Ulutaş hakkında da benzer soruşturma sürdürülmek-
tedir.

Sağlık Bakanlığı kendi bünyesinde çalışan üç TTB MK 
üyesi hekimi cezalandırarak, işten atarak TTB faaliyet-
lerine müdahale etmek, TTB’yi etkisiz kılmak ve baskı 
altına almaya çalışmak istemektedir. Sağlık Bakanlığı 
aynı zamanda, yasaların TTB MK’ne tanımladığı gö-
revlerini kamusal sorumluluğa, hekimlik değerlerine 
ve insan haklarına uygun olarak yerine getirme sorum-
luluğunu engellemeye çalışmaktadır.

Hükümetin ve Sağlık Bakanlığı’nın uygulamalarının 
sağlık, sağlık hakkı ve insan hakları açısından değer-
lendirilmesi için Türk Tabipleri Birliğinin özerkliği ve 
özerk kalması tüm toplum açısından çok önemlidir. 
Ancak siyasal iktidar ve onun bünyesindeki Sağlık Ba-
kanlığı’nın asıl amacı uluslararası hekimlik değerleri 
ve toplumun sağlık hakkı açısından son derece önemli 
olan bu özerkliği ortadan kaldırmaktır.

Sağlık Bakanlığı’nın kendi kurumlarında çalışan TTB 
MK üyelerini görevleriyle ilgisi olmayan nedenlerle iş-
ten atma talebiyle soruşturması, görevini kötüye kul-
lanması ve Anayasa’nın meslek örgütleriyle ilgili hü-
kümlerini hiçe sayması demektir.

Devletlerin mesleklere ve meslek kuruluşlarına mü-
dahalesinin tarihi eskiye gider. Demokrasinin sorunlu 
olduğu dönemlerde devletler, meslek kuruluşlarının 
kendi politikalarını eleştirmemesini, desteklemesini 
hatta bir devlet organı gibi hareket etmesini ister; bunu 
sağlamak için de müdahalelerde bulunurlardı. Bu mü-
dahalelerin demokratik ve özgür bir ülkeye yakışmadı-
ğı ve bu nedenle de kabul edilmeyeceği çok açıktır. Üs-
telik bu müdahaleler sadece ilgili mesleklerin haklarına 
değil aynı zamanda tüm toplumun hak ve çıkarlarına 
yöneliktir. Sağlık ve yaşam hakkına yönelik mücadele-
lerimiz bunlar için en iyi örneklerdir.

TTB, Anayasa’nın 135. Maddesine göre 6023 sayılı yasa 

ile kurulmuş kamu kurumu niteliğinde bir meslek ör-
gütüdür. TTB MK üyelerinin meslek kuruluşunda yü-
rüttükleri görevleri, devlet memuru olarak yürüttükleri 
görevlerinden bağımsızdır. Bu durum Anayasa’nın 135. 
Maddesi ile 25, 26, 27 ve 33. Maddeleri başta olmak 
üzere Anayasa’da düzenlenen demokratik hakların bir 
sonucudur. Bu nedenle TTB MK üyelerinin yöneti-
ci sıfatı ile yürüttüğü faaliyetlerin, devlet memurluğu 
bağlamında incelemeye tabi tutulması ve buradan ha-
reketle idari işlem yapılması mümkün olmadığı gibi 
aynı zamanda yetkinin kötüye kullanımıdır.

Türk Tabipleri Birliği, Sağlık Bakanlığı’nın idari işleyi-
şinde yer almadığı gibi bağlı kuruluşu da değildir. De-
mokratik seçimlerle, hekimlerin kendi temsilcilerini 
doğrudan seçtikleri, yönetimi ve diğer kurulları hekim-
ler tarafından demokratik seçimlerle belirlenen Anaya-
sal bir kuruluştur. Kamu kurumu niteliğinde olması 
TMMOB, Barolar ve diğer meslek odalarında olduğu 
gibi kamu idaresinin ve hükümetin emrinde olması 
anlamına gelmez... Birliğin kuruluş amaçları ilgili yasa-
larda belirtilmiştir. Aynı zamanda amaç dışı faaliyetleri 
durumunda yapılacak yasal işlemler de ilgili yasalarda 
yer almaktadır. Amaç dışı faaliyet durumlarında Sağlık 
Bakanlığı’nın yapması gereken mahkemelere TTB’nin 
ilgili ve sorumlu organlarının görevlerinden alınmaları 
konusunda dava açmaktır. Sağlık Bakanlığı bu çerçeve-
de dava açmış, ancak açtığı dava Ankara 7. Asliye Hu-
kuk Mahkemesi tarafından 29 Haziran 2018 tarihinde 
reddedilmiştir. Ortada bu mahkeme kararı varken ve 
aynı zamanda TTB MK üyeleri hakkında ceza davası 
bile açılmamışken Sağlık Bakanlığı’nın yürüttüğü idari 
soruşturmayı kabul etmek ve anlamak mümkün değil-
dir.

Sağlık Bakanlığı’nın tutumu aynı zamanda meslek ör-
gütlerinin bağımsızlığına, örgütlenmesine, faaliyetle-
rine bir müdahale ve gözdağıdır. Unutulmamalıdır ki, 
TTB’nin yaptığı faaliyetler ve açıklamalar ilgili bakan-
lığın iznine tabi değildir. Öte yandan hekimlik uygula-
malarına müdahale, hekimlerin haklarının korunması, 
toplumun sağlık ve yaşam hakkının savunulması, sağ-
lıklı bir toplum için şart olan demokrasi, barış ve öz-
gürlükler için mücadele TTB’nin olmazsa olmazlarıdır. 
Sağlık Bakanlığı’nın antidemokratik tavrı ve meslek 
örgütünün özgürlüğüne yönelik müdahalesi bu temel 
ilkeleri değiştiremez.

DİSK, KESK ve TMMOB olarak Türk Tabipleri Birli-
ği’ne yönelen bu saldırıyı TTB MK üyelerinin gözaltı-
na alındıkları tarihten bu yana ibretle izliyoruz. Aynı 
zamanda TTB’nin savaş karşıtı ve barıştan yana olan 
tavrını desteklediğimiz gibi bu mücadelesinde TTB’nin 
yanında yer aldığımızı dünyaya ve topluma karşı olan 
bir sorumluluğumuz olarak değerlendiriyoruz.

Aynı zamanda meslek örgütlerinin ve sendikaların ana-
yasa ve uluslararası anlaşma ve haklardan kaynaklı öz-
gürlüklerine yönelen saldırı ve müdahaleleri asla kabul 
etmediğimizi ve bu uygulamalara karşı birlikte müca-
dele edeceğimizi kamuoyuyla paylaşıyoruz.

Sağlık Bakanlığı’nı insanlığın ve hekimliğin birikimine 
saygı duymaya, insan haklarına uygun davranmaya ve 

görevini kötüye kullanmamaya çağırıyoruz. Aynı za-
manda Sağlık Bakanlığı’nı TTB’ye yönelik demokratik 
olmayan tutumlardan vazgeçmeye, hukuku, diyaloğu 
ve demokrasiyi esas alan bir tutuma ve kendi kurum-
larında çalışan TTB Merkez Konseyi üyeleri hakkında 
başlatılan soruşturmaları durdurmaya davet ediyoruz.

DİSK – KESK – TMMOB – TTB 

KRİZİN SORUMLUSU AKP’NİN YANLIŞ EKONOMİ 
POLİTİKALARIDIR!

İçinden geçtiğimiz ekonomik kriz ve acil olarak alınması gereken önlemlere ilişkin TMMOB 
Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz tarafından 14 Ağustos 2018 tarihinde bir basın 

açıklaması gerçekleştirildi.
Türkiye tarihinin en 
büyük ekonomik krizle-
rinden birini yaşıyoruz. 
Yaşadığımız büyük krizi 
basitçe kur artışı olarak 
adlandırmak ve sebe-
bini de dış güçlere bağ-
lamak doğru değildir. 
Enflasyondan işsizliğe, 
yoksullaşmadan ekono-
mik durgunluğa kadar 
hayatlarımızı her alanda 
kâbusa çeviren kapsamlı 
bir ekonomik krizle kar-
şı karşıya bulunuyoruz.

Bu krizin asıl nedeni 1980’li yıllardan itibaren küresel 
sermaye güçlerinin güdümünde kesintisiz bir şekilde 
uygulanan özelleştirmeye, piyasalaştırmaya, kuralsız-
laştırmaya dayalı neoliberal politikalardır.

16 yıldır bu politikaları ısrarla uygulayan AKP iktidarı 
ise yaşanan krizin baş sorumlusudur. Pervasızca yapı-
lan özelleştirmelerle üretken kamu kuruluşlarımızın 
büyük bir kısmı elden çıkarılmış, elde kalan az sayıdaki 
kuruluş da idari bütünlükleri parçalanarak ve serbest-
leştirme uygulamalarıyla etkisizleştirilmiştir. Ülke eko-
nomisi yüksek oranlı borçlanma ve yoğun ithal girdi 
kolaycılığının üzerine oturtulmuştur.

Bu politikalarla ülkemiz rantiye bataklığına sürüklen-
miş, üretim yeteneğimiz aşındırılmıştır. Üretim-yatı-
rım-tasarruf politikalarının yerini tüketim politikaları 
almıştır. Tarım ve sanayi gibi üretken sektörler gerile-
tilip, ülke kaynakları rant dağıtımı merkezli inşaat ve 
müteahhitlik işleri ile katma değeri düşük hizmetler 
sektörüne yönlendirilmiştir.

Türkiye ekonomisi uzun 
yıllardan bu yana dışa 
bağımlı bir yapıdadır. 
Üretim yerine dış kay-
naklara dayalı ekonomi-
miz, sıcak para akışının 
kesildiği her durumda 
büyük krizlerle karşı 
karşıya gelmektedir. Ya-
şadığımız her kriz, halkı-
mızın ve ülkemizin biri-
kimlerinin yok olmasıyla 
sonuçlanmaktadır.

İktidar dönemi boyunca, 
merkez kapitalist ülkeler-

deki parasal genişleme politikalarının yarattığı düşük 
kur ve düşük faiz olanaklarını sanayileşme, teknolojik 
gelişme ve üretimin artırılması yerine verimsiz inşaat 
projelerine aktaran AKP’nin yanlış ekonomi politikala-
rı ülkeyi krize sürüklemiştir.

Yüksek ekonomik büyüme söylemiyle aşırı borçlandır-
maya ve kredi kullanımına itilen piyasa aktörleri, bu-
gün borçlarını ödeyemez duruma gelmiştir. Borçlarını 
ödeyemeyen, kredilerini yeniden yapılandırma başvu-
rusunda bulunan şirketler nedeniyle reel sektörde para 
akışı durmuştur. Özellikle ithal hammadde ve ara mal 
kullanılan sektörlerde üretim yapılamaz hale gelmiş, 
kitlesel işten çıkartmalar başlamıştır. Gelinen noktada 
kur artışı sadece halkın alım gücünü düşürmekle kal-
mıyor, geniş çaplı bir işsizleşme ve yoksullaşma yaşan-
masına neden oluyor.

AKP’nin özellikle seçimler öncesinde tüketimi artırma-
ya yönelik savurgan adımları ve borçlanmayı özendiren 
kredi politikaları krizin daha da büyümesine neden ol-
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muştur. Krizi asıl derinleştiren şey ise, AKP’nin antide-
mokratik, baskıcı ve hukuk dışı politikalarıdır. Ekono-
mik krizle mücadeleyi bile aklıselim yöntemlerle değil, 
baskıcı-tehditkâr yöntemlerle örtbas etmek isteyen 
AKP’nin bu yaşanan ekonomik krizi çözmesi mümkün 
değildir.

Yaşadığımız krizin nedenini dış güçlere bağlayan ve 
yastık altındaki dövizlerin bozdurulmasıyla bu krizden 
çıkış sağlanabileceğini savunan AKP’nin krizle mü-
cadele gibi bir yönelimi olmadığının en önemli delili 
açıklanan 100 Günlük İcraat Programı’dır.

Yıllardır sürdürülen yanlış politikalarda ısrar edilerek 
bu krizden kurtulmanın mümkün olmadığı açıktır.

Yapılması gereken şey, rant ekonomisi yerine üretim 
ekonomisini, sermaye öncelikleri yerine kamusal çıkar-
ları, lüks ve savurganlığa dayalı yönetim anlayışı yerine 
tasarrufları, gündelik politikalar yerine planlı kalkın-
mayı önceleyen bir anlayışın öne çıkartılmasıdır.

AKP bugün krizden çıkış için mali disiplin adı altında 
kemer sıkma politikasını hayata geçireceğini söylemek-
tedir. Bugüne dek ekonomi her sıkıştığında eğitim ve 
sağlık başta olmak üzere sosyal harcamalardaki kısın-
tı devreye girmekte ve kemer, emeğiyle geçinen geniş 
toplum kesimleri üzerinde sıkılmaktadır. Kamuda asıl 
tasarruf yapılması gereken yer ise başta saray giderleri 
ve örtülü ödenek harcamaları olmak üzere AKP’nin si-
yasi çıkarları uğruna yaptığı geniş boyuttaki harcama-
lardır.

Halkın ve bütçenin üzerindeki yükü her geçen gün bü-

yüten dövize endeksli alım garantisi olan Kamu Özel 
İşbirliği anlaşmaları yeniden düzenlenmeli ve henüz 
uygulamaya geçmemiş olan Kamu Özel İşbirliği proje-
leri iptal edilmelidir.

Kanal İstanbul ve Akkuyu Nükleer Tesisi başta olmak 
üzere halkın öncelikli ihtiyaçları yerine sermaye kesim-
lerine rant aktarmayı amaçlayan projeler derhal durdu-
rulmalıdır.

100 Günlük İcraat Programı tümüyle gözden geçirile-
rek, kamu kaynaklarını israf eden harcamalar ve proje-
ler durdurulmalıdır.

Emekçilerin alın teriyle kurulan İşsizlik Fonu’nda top-
lanan paralar amacı dışında kullanılmaktan vaz geçil-
meli ve kriz döneminde işsiz kalan emekçilerin ve aile-
lerinin hayatlarını sürdürebilmeleri sağlanmalıdır.

Ülkenin bütün kamusal varlıklarının kontrolüne veril-
diği Varlık Fonu’nun bütün faaliyetleri durdurulmalı, 
ülke kaynaklarının kriz gerekçesiyle yağmalanmasına 
engel olunmalıdır.

Son dönemde özellikle ABD ve Rusya ile yapılan mil-
yarlarca dolarlık askeri anlaşmalar iptal edilmelidir.

Krizden çıkış, emperyalist güçlerin, uluslararası tekel-
leri, çok uluslu şirketlerin isteklerine boyun eğmekle 
değil, halkın genel çıkarını gözeten, emekten yana ka-
mucu bir anlayışı hayata geçirmekle mümkündür.

 Emin KORAMAZ
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

17 AĞUSTOS’U DA UNUTMADIK, 
UNUTMAYACAĞIZ, UNUTTURMAYACAĞIZ!

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz 17 Ağustos Marmara Depreminin 
19. yılı dolayısıyla bir basın açıklaması yaptı.

Bundan 19 yıl önce, ülkemiz 1939 büyük Erzincan 
depreminden sonra 20. Yüzyıldaki en büyük ikinci fe-
laketi yaşamıştı. 1999 yılının 17 Ağustos günü Kocaeli 
- Gölcük merkezli meydana gelen Marmara Depremi 
ve ardından 12 Kasım’da yaşanan Düzce Depremi bü-
yük bir yıkıma neden olmuştu. 20 binden fazla vatan-
daşımız bu depremlerde yaşamını yitirmiş, 50 bine 
yakın vatandaşımız yaralanmış, yüzbinlerce konut 
hasar görmüş, bölgenin altyapısı tamamen çökmüş, 
toplam ekonomik kayıp ise 50 milyar doları aşmıştı. 
O günden sonra hep birlikte haykırmıştık; “Unutma-
yacağız, unutturmayacağız!”

17 Ağustos 1999 Marmara depreminden bugüne geçen 
19 yılda, üzülerek görüyoruz ki; meydana gelen dep-
remler ve diğer doğal afetler sonucunda yaşanan can 
kayıpları, sosyal ve ekonomik travmalar siyasal iktidara 
hiçbir şey öğretmemiştir. Bilim ve meslek çevrelerince 
ortaya konan risk ve afet yönetimine ilişkin görüşlere, 
alınması gerekli önlemlere dikkat çeken açıklamalara 
itibar edilmemiş, yıllar süren çalışma ve raporlar göz 
ardı edilmiştir. Bu ihmal ve umursamazlık nedeniyle 
yıllar içinde yaşanan felaketlerde binlerce insanımız 
hayatını kaybetmiştir.

Siyasal iktidarın, son 19 yılda, yaşanan her felaketin 
ardından yaptığı “kader” açıklamaları ve göstermelik 
“yaraları sarma” girişimleri, toplumsal tepkiyi azaltmak 
için yapılan illüzyondan başka bir şey değildir. Bu sü-
reçte çıkarılan her yeni yasa, yapılan her yeni mevzuat 
düzenlemesi, kurulan her yeni kurul/komisyon ince-
lendiğinde, vahşi ve ahlaksız kapitalizmin “felaketleri 
ranta çevirme becerisi” yeniden ve yeniden görülmek-
tedir.

17 Ağustos 1999 Marmara Depremi’nden bugüne;

• Yapılan sayısız yapı denetimi düzenlemesinde ka-
musal denetim ticarileştirilmiş, 
meslek odalarının önerilerini 
dışlayan bir yaklaşım egemen 
olmuştur. Yapı Denetim Yasa-
sı’nda kamu yapıları denetim 
dışı tutulmuş; TMMOB’ye bağlı 
ilgili Odaların yasa ve yönetme-
liklerce tanınmış görevleri içinde 
bulunan mühendislik, mimarlık 
hizmetlerinin mesleki yeterlilik, 
eğitim, belgelendirme, denetleme 
gereklilikleri dışlanmıştır.

• 2011 yılındaki Kanun Hük-
münde Kararnameler (KHK) ile 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ye-
rel yönetimlerin yapı, ruhsat vb. 
yetkilerini de üstlenmiş, TOKİ’ye 
çok özel yetkiler verilmiş, “kentsel 
dönüşüm” iktidarın elinde mer-
kezileştirilmiş, bütün ülke imara 
açılmış, Yapı Denetimi Yasası’nda 
denetim dışı yapıların sayı tür ve 
dağılımında önemli değişiklikler 
yapılmış, yasanın denetim kapsamı daraltılmış, dene-
timsiz yapılaşmanın sınırları genişletilmiştir.

• Ulusal Deprem Stratejisi ve Eylem Planı’nda (UD-
SEP-2012-2023), Neoliberal serbestleştirme politikala-
rında önemli bir yer tutan “kamu-özel sektör işbirliği” 
yöntemi ile deprem gibi karmaşık ve tamamen kamusal 
düzlemde olması gereken bir alanın özel sektöre terk 
edilmesi için yeni adımlar öngörülmüş, “Serbestleş-
tirme, özelleştirme, sivil toplumu güçlendirme ve ye-
relleşme” bağlamlı, kamu kaynaklarını ve kamu erkini 
ayrıcalıklı biçimde kullanan, yasama-yargı denetimini 
dışlayan, özel sektör ve uluslararası sermaye kuruluşla-
rıyla iç içe olan bölgesel kalkınma ajanslarına depremle 
ilgili sorumluluk verilmiştir. TMMOB’nin tüm uyarı-
larına karşın mühendislik, mimarlık uygulama, hizmet 
ve örgütleri bu strateji belgesinde de dışlanmıştır.

• Onuncu Kalkınma Planı’nda da, “Kentsel dönüşümün 
doğurduğu değer artışlarından kamuya kaynak sağlan-
ması” ve “Özel sektör tarafından geliştirilen kentsel 
dönüşüm proje sayısının artırılması” amaçlanmıştır. 
Planda ayrıca “teknik müşavirlik firmalarının inşaat 
sektörünün tüm üretim süreçlerinde ve kamu-özel iş-
birliği projeleri ile kentsel dönüşüm gibi alanlarda daha 
etkin faaliyet göstermeleri temin edilecektir” denilerek 
mühendislik, mimarlık hizmetlerinin kamusal niteliği-
nin özel sektör lehine tasfiyesi açık bir şekilde yer almış 
ve böylece doğal afetler konusu, iktidar ve sermaye çev-
relerinin sınırsız kâr-rant amacına tabi kılınmıştır.

• Başbakanlık tarafından yayım-
lanan “On Birinci Kalkınma Pla-
nı Hazırlıkları ile İlgili 2017/16 
Sayılı Başbakanlık Genelgesi” ile 
2019-2023 dönemini kapsayan 
On Birinci Kalkınma Planı için 
gerçekleştirilecek hazırlık ça-
lışmalarında, daha önceki plan 
çalışmalarının aksine, “Afet Yö-
netiminde Etkinlik Özel İhtisas 
Komisyonunun” kurulmasına bu 
plan döneminde gerek olmadığı 
kamuoyuna duyurulmuştur.

• Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 
28.07.2017 tarih ve 30137 sayılı 
Resmi Gazete’de yayınladığı “6306 
Sayılı Kanunun Uygulama Yönet-
meliğinde Değişiklik Yapılmasına 
Dair Yönetmelik” ile “Riskli Alan” 
kararının verilmesinde temel bir 
girdi olan “alanda daha önceden 
meydana gelmiş afetler varsa, 
bunlara dair bilgiler”in kullanı-
mını yürürlükten kaldırmıştır.

• 5902 sayılı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı-
nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun’u gereğin-
ce 2009 yılında oluşturulan Deprem Danışma Kurulu 
“yılda en az dört kez toplanır” şeklindeki ana çalışma 
ilkesine aykırı olarak, 2013-2016 döneminde hiç top-
lanmamış 2017 ve 2018 yıllarında ise birer kez toplantı 
gerçekleştirmiştir

• Sadece deprem konusunda değil heyelan, sel, tsuna-
mi, küresel iklim değişikliğinin yarattığı etkiler gibi 
tehlike unsurlarına karşı yerel düzeydeki sınırlı ve ço-
ğunlukla afet sonrası çabaların dışında, ülke genelinde, 
sistematik bir “risk yönetim sistemi” inşa edilmemiş, 
ülkemizin “afet gerçekliği” imar, tarım, madencilik, 
enerji, sanayi gibi ana sektörlerde karar süreçlerinde 
göz ardı edilmiş/edilmeye devam etmektedir.

Depremlere karşı bütünlük-
lü, sağlıklı, insanca bir ya-

şam ve çevre için, ülkemizin 
yeni büyük sosyal afetler, 

sosyal yıkımlar yaşamama-
sı için gereken önlemlerin 
ivedilikle alınmasını, yapı 

denetimi uygulamasını yön-
lendiren kararlar ve ilgili 
tüm mevzuatın, TMMOB 

ve bağlı Odalar, üniversite-
ler ve ilgili kesimlerin katı-
lımıyla düzenlenmesini bir 

kez daha vurguluyoruz.
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• “İmar Barışı” adıyla yasalaşan yeni “İmar Affı” ile 
açılan hukuk davaları sonucu planları ve ruhsatları 
iptal edilmiş olan her biri bir “kent ve çevre suçu” ni-
teliğinde yükselen denetimsiz ve kaçak yapılar yasal 
hale getirilmiştir. Üstelik 3194 sayılı İmar Kanununa 
eklenen geçici 16. Maddede “Yapının depreme daya-
nıklılığı hususu malikin sorumluluğundadır” deni-
lerek olası bir afet sonucunda siyasi mali ve kamusal 
sorumluluktan kaçılmıştır.

Sonuç olarak ve yeniden, 17 Ağustos 1999 Marmara 
Depreminin 19. Yılında,

TMMOB ve bağlı Odaları olarak diyoruz ki:

Depremlere karşı bütünlüklü, sağlıklı, insanca bir 
yaşam ve çevre için, ülkemizin yeni büyük sosyal 
afetler, sosyal yıkımlar yaşamaması için gereken ön-
lemlerin ivedilikle alınmasını, yapı denetimi uygu-
lamasını yönlendiren kararlar ve ilgili tüm mevzu-
atın, TMMOB ve bağlı Odalar, üniversiteler ve ilgili 
kesimlerin katılımıyla düzenlenmesini bir kez daha 

vurguluyoruz.

TMMOB ve bağlı Odaları olarak diyoruz ki:

Siyasi iktidarın mevzuatta yaptığı kabul edilemez 
değişiklilerle, TMMOB yasasında tanımlanması-
na karşın, TMMOB ve bağlı Odalarının, kamu/
özel sektör projelerini planlama, tasarım, üretim 
ve denetleme süreçlerinden dışlanmasını, Odaların 
üyelerini denetlemesi, sicillerini tutması, mesleki 
faaliyetlerinin kayıt altına alması, “imzacılıkla” ve 
sahte mühendislerle mücadelesi gibi mesleki ve ka-
musal görevlerinin engellenmesini, Meslek Odala-
rı üzerinde mali ve idari denetim kurarak vesayet 
ilişkisinin hayata geçirilmek istenmesini tümüyle 
reddediyoruz.

TMMOB ve bağlı Odaları olarak diyoruz ki:

Unutmadık, Unutmayacağız, Unutturmayacağız!

Emin KORAMAZ
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

DİSK, KESK, TMMOB, TTB: BARIŞI, ÖZGÜRLÜĞÜ 
VE EŞİTLİĞİ BU TOPRAKLARDA KÖKLEŞMİŞ BİR 

AĞAÇ HALİNE GETİRECEĞİMİZE SÖZ VERİYORUZ
DİSK, KESK, TMMOB ve TTB, 1 Eylül Dünya Barış Gününe ilişkin olarak 

1 Eylül 2018 tarihinde ortak bir basın açıklaması gerçekleştirdi.
Eylül Dünya Barış Günü!

Barış’ı, özgürlüğü ve eşitliği bu topraklarda kökleş-
miş bir ağaç haline getireceğimize söz veriyoruz!

Barışı yaşadığımız ül-
kede ön koşulsuz ola-
rak herkes için talep 
etmek, komşu ülke 
halkları başta olmak 
üzere tüm halklarla 
barış içinde yaşanma-
sını istemek ve kendi 

ülkemizde eşit, demokratik, özgür ve barış içinde yaşa-
mak için mücadele etmek insan olmanın şartıdır. Em-
peryalist kapitalist düzenin insan emeğini ve doğayı ta-
lan etmek üzere insanlığa karşı yürüttüğü savaşa karşı 
emeğin talepleri için yürütülecek mücadele ve bu uğur-
da atılacak her adım bizleri barışa doğru biraz daha gö-
türür. Bilinmelidir ki barış, 2.Dünya Savaşı sonrasında 
Birleşmiş Milletler tarafından ilan edilmiş bir “gün” ol-
makla sınırlı, iyi niyetli bir talep, yetkililerin adet yerini 
bulsun diye yaptıkları rutin bir açıklama başlığı ya da 

ütopik bir hedef olamaz. Barış, uğruna mücadele edil-
mesi gereken, kazanılması gereken politik bir mücadele 
başlığıdır.

İktidar partisi AKP için “barış”; muhaliflerin ses çıka-
ramadığı, 6 milyon oy almış bir parti eş başkanının, 
muhalefet milletvekillerinin hapse atılabildiği, Cumar-
tesi annelerinin 700 haftadır sürdürdükleri çocuklarını 
arama eylemine polis saldırısının doğal karşılandığı; 
bir oy daha fazla alabilmek için dinci gericiliğin sosyal 
yaşamın her yanını kapladığı; halklar arasında gerilim 
vedüşmanlık tohumlarının ekilmeye çalışıldığı; eko-
nomik kriz karşısında yandaş şirketlerin borçları yapı-
landırma adı altında kamunun sırtına yıkılırken, işini 
isteyenlerin sokağa atıldığı, yasal hak olan grevlerinin 
ertelendiği, yasaklandığı;geçinemiyoruz diyenlerin te-
rörist, vatan haini olarak ilan edildiği bir ortamın ha-
kim kılınmasıdır. AKP iktidarı için “barış”; milyonlar-
ca emekçi ve muhalifin kendileri için yaratılan yeryüzü 
cehennemine ses çıkarmadan boyun eğmesi, iktidarla 
bu koşullarda uyum içinde yaşamasıdır.

Emperyalistlerin baş temsilcisi ABD ve bugünkü söz-

cüleri Trump için “barış”; başta Ortadoğu olmak üzere 
dünyanın her bölgesinde sömürü ilişkilerini sürdüre-
bildikleri, yatırımlarını garanti altına aldıkları, savaş ve 
çatışmalarla halkları birbirine kırdırdıkları, enerji başta 
olmak üzere bütün yer üstü ve yer altı zenginliklerine 
el koyabildikleri ve buna kimsenin ses çıkarmadığı bir 
düzende at koşturabilmektir. ABDve emperyalizm için 
“barış”; yüz milyonlarca yoksulun kaderine razı edildi-
ği, emperyalizm işbirlikçisi yerel iktidarlar aracılığıyla 
sömürü düzeninin devam ettirilmesidir.

Oysa, emekçiler için, kadınlar için, ezilen halklar için 
barış; emeğinin karşılığını alabilmektir. Halkların eşit 
ve özgür birlikteliğinin sağlandığı, demokratik taleple-
rinin karşılandığı bir toplumsal mutabakattır. Halkların 
kardeşliğidir. Sadece bugünü değil geleceği de savunan 
ekolojik bir yaşamı hakim kılmaktır. Ötekileştirmenin 
ortadan kalkmasıdır. Derelerin özgür akmasıdır. Kadın 
erkek eşitliğidir. Çocuğun da hakları var diyebilmektir. 

Türcülüğü reddetmektir. Göçmenleri düşman görme-
mek, dayanışmayı büyütmektir.

2018 dünyasında, Ortadoğu coğrafyasında Türkiye’de 
her şeye rağmen barışı savunmaya kararlı emek ve mes-
lek örgütleri olarak;

Savaşlarda, çatışmalarda yitirilen milyonlarca insanın 
anısı önünde saygıyla eğiliyor, emekçilerin ve ezilen 
halkların kendi hakları için yürüttükleri mücadelenin 
en temel başlığının barış olduğunun altını bir kez daha 
çiziyoruz. Örgütlü ve kararlı bir mücadele ile barışı bu 
topraklarda kökleşmiş bir ağaç haline getireceğimize 
söz veriyoruz.

 Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu
Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği
Türk Tabipleri Birliği

TMMOB HEYETİ KARASU’DA 
GERÇEKLEŞTİRİLEN KEŞFE KATILDI

Bakanlar Kurulunun 19.02.2016 tarih ve 29629 sayılı 
Resmi Gazetede yayımlanan 2016/8513 sayılı kararıyla 
Sakarya İli Karasu ilçesinde bulunan ve 1. derece doğal 
sit alanı ilan edilen Acarlar Gölü ve longoz ormanı böl-
gesinin hemen yanında yer alan alanınBMC Otomotiv 
Sanayi ve Ticaret A.Ş’yemünferit yatırım yeri olarak 
tahsis edilmesine ilişkin kararının iptali istemiyle aç-
tığımız davanın bilirkişi incelemesi 27 Haziran 2018 
tarihinde gerçekleştirildi. Keşfe TMMOB Heyeti de 
katılarak, mahkeme kararlarına aykırı biçimde bölgede 
sürdürülen hukuksuzlukları yerinde tespit etti.

Keşfe TMMOB Yönetim Kurulu Üyesi Cemalettin Kü-
çük, Çevre Mühendisleri Odası 2. Başkanı ZeynetiBay-
ri Ünal, Şehir Plancısı Ayşe Işık Ezer, TMMOB Hukuk 
Müşaviri Ekin Öztürk,TMMOB Teknik Görevlisi Eren 
Şahiner ve Avukat Nurten Çağlar Yakış katıldı.

Heyet incelemelerini bir rapor olarak kamuoyu ile pay-
laşmak üzere çalışmalarını tamamladı.
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KESK’TEN TMMOB’YE 
ZİYARET

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu, 
TMMOB Yönetim Kurulu’nun yaptığı görev dağı-
lımının ardından TMMOB’yi ziyaret etti.

Ziyarette TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin 
Koramaz, TMMOB Genel Sekreteri Dersim Gül 
ile KESK Eş Genel Başkanları Aysun Gezen ve 
Mehmet Bozgeyik, Genel Sekreter Ramazan Gür-
büz, Yürütme Kurulu Üyeleri Gülistan Atasoy 
Tekdemir, Yusuf Şenol ve Elif Çuhadar katıldı.

Özgürlük ve Dayanışma Partisi, yapılan görev da-
ğılımının ardından TMMOB’ye ziyarette bulundu.

Görüşmede TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı 
Emin Koramaz, Yürütme Kurulu Üyesi Ekrem 
Poyraz ve TMMOB Genel Sekreteri Dersim Gül 
ile ÖDP Başkanlar Kurulu Üyeleri İlknur Başer, 
Önder İşleyen, Merkez Yürütme Kurulu Üyesi 
Ozan Sürer ve Parti Meclisi Üyesi Yaşar Aydın 
ve ÖDP Üyelerinden oluşan heyet görüşmede 
bulundu.

ÖDP TMMOB’Yİ 
ZİYARET ETTİ

haberler

BİLİRKİŞİLİK TEMEL EĞİTİMİNİN USUL VE 
ESASLARI KONULU GENELGENİN 2. BÖLÜM 

2. FIKRASINDA YÜRÜTMEYİ DURDURMA 
KARARI VERİLDİ

Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel 
Müdürlüğü Bilirkişilik Daire Baş-
kanlığının 11.08.2017 tarih ve 126 
sayılı “Bilirkişilik Temel Eğitiminin 
Usul ve Esasları” konulu genelge-
sinin Eğitim Kuruluşları başlıklı 2. 
bölümünün (2) numaralı fıkrasın-
da yer alan “YÖK tarafından kabul 
edilen en az doktora ve üzeri akade-
mik unvana sahip” ibaresinin iptali 
talebiyle açtığımız davada Danıştay 
ilgili dairesi dava konusu hükmün 
yürütmesini durdurdu.

Bilirkişilik Daire Başkanlığı, 
11.08.2017 tarihinde bir Genelge ya-
yımlayarak, Bilirkişilik eğitimleriyle 
ilgili çeşitli kurallar belirlemiş, dava 
konusu düzenlemeyle bilirkişilik te-

mel eğitiminin 18 saatlik teorik kısmı-
nın hukuk alanında YÖK tarafından 
kabul edilen en az doktora ve üzeri 
akademik unvana sahip kişiler tara-
fından verileceği kuralı getirilmişti.

Açtığımız dava üzerine Danıştay 
ilgili Dairesi, 24.05.2018 tarihli ka-
rarıyla Genelge ile getirilen dava 
konusu hükmün yürütmesinin dur-
durulmasına karar verdi.

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü tarafından kurumun ihtiyaç duyduğu 
hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla hizmet alım şartnamesi ile gerçekleştirdiği personel 
alımı ihalesi, TMMOB’nin açtığı dava sonucunda İdare Mahkemesi tarafından iptal edildi.

İDARE MAHKEMESİNDEN EMSAL KARAR!

MTA Genel Müdürlüğü 
tarafından kurumun ihti-
yaç duyduğu hizmetlerin 
yerine getirilmesi amacıyla 
hizmet alım şartnamesi ile 
gerçekleştirdiği personel 
alımı ihalesi, TMMOB’nin 
açtığı dava sonucunda, İda-
re Mahkemesi tarafından, 
Anayasanın 128 madde-
sinin 1. fıkrasında tanım-
lanan “Devletin, kamu 
iktisadi teşebbüslerinin ve 
diğer kamu tüzel kişileri-
nin genel idare esaslarına 
göre yürütmekle yükümlü oldukları kamu hizmetle-
rinin gerektirdiği asli ve sürekli görevlerin memurlar 
ve diğer kamu görevlileri eliyle görüleceği belirtildiği” 
ilkelere aykırı bulunarak iptal edildi.

MTA Genel Müdürlüğünce 03.02.2018 tarihinde web 
sitelerinde yer alan “personel hizmet alımı” başlıklı 

duyuru ile açık ihale usulü 
ile “1 Kişi Şirket Müdürü, 1 
Kişi Yardımcı Personel, 46 
Kişi Mühendis (deneyim, 
yabancı dil (İngilizce), ya-
zılım şartına sahip), 4 Kişi 
Tekniker, 174 Kişi Mühen-
dis, 9 Kişi Engelli Mühen-
dis olmak üzere toplam 235 
Kişi” için personel hizmet 
alımı ihale edileceği ilan 
edilmişti.

TMMOB tarafından açılan 
dava sonucunda sözkonusu 

ihale Mahkeme tarafından hukuka uygun bulunmaya-
rak iptal edildi. Kamuda geçici, güvencesiz çalıştırma-
lara karşı emsal niteliğindeki mahkeme kararı ektedir. 
TMMOB olarak mühendis, mimar ve şehir plancıları-
nın güvenceli, kadrolu istihdamı için mücadele etmeye 
devam edeceğiz.
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Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’nin 1973-1980 yılları arasında başkanlığını ya-
pan, mühendis-mimar hareketinin toplumcu bir çizgiye sahip olmasında ön saflarda 

yer alan, TMMOB ile bütünleşen Teoman Öztürk, aramızdan ayrılışının 
24. yıl dönümünde düzenlenen etkinliklerle anıldı.

ÖLÜMÜNÜN 24. YIL DÖNÜMÜNDE 
TEOMAN ÖZTÜRK’Ü ANDIK

haberler

Teoman Öztürk’ün Karşıyaka’daki anıt mezarı başında 
gerçekleştirilen anmada, Öztürk’ün anısına düzenlenen 
saygı duruşunun ardından TMMOB Yönetim Kurulu 
Başkanı Emin Koramaz, Teoman Öztürk’ün çizdiği 
yolda mücadeleyi sürdürme kararlılığının altını çizdi. 
Koramaz’ın ardından ailesi adına Elif Öztürk ve mü-
cadele arkadaşları Oğuz Türkyılmaz ve Ali Açan kısa 
birer konuşma yaparak Teoman Öztürk’ün yaşamı ve 
mücadeleci kişiliğine değindiler. Anıt mezara bırakılan 
karanfillerin ardından mezarlık anması sona erdi.

Teoman Öztürk için daha sonra İMO Rüştü Özal Top-
lantı Salonu’nda “24 Haziran Seçimleri ve TMMOB” 
başlıklı bir forum gerçekleştirildi. TMMOB Yönetim 
Kurulu Başkanı Emin Koramaz açış konuşmasının ar-
dından forumun moderatörlüğünüde üstlendi. Emin 
Koramaz’dan kürsüye gelen TMMOB’ye bağlı oda üye-
leri, seçimler sonrasında ülkemizin içinde bulunduğu 
durum ve TMMOB’ye ilişkin fikirlerini dile getirdiler.

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz’ın 
forum açış konuşması şöyle;

Değerli arkadaşlar,

Aramızdan ayrılışının 24. Yılında Teoman Öztürk’ü an-
mak için buradayız. Hepiniz hoş geldiniz.

Hepinizin bildiği gibi Teoman Öztürk TMMOB’nin 
ikinci kuruluşu diyebileceğimiz 1973 yılından 1980’e 
kadar başkanlığını yürütmüş ve başkanlık dönemi bo-
yunca da Türkiye’deki Mühendis-Mimar Hareketinin 
ilerici-devrimci-toplumcu bir çizgiye sahip olmasında 
büyük payı sahip olan bir isimdir.

TMMOB ismiyle ve mühendis-mimar hareketiyle öz-
deşleşen Teoman Öztürk’ü anmak için her yıl öne çı-
kan konularda panel, söyleşi ve forumlar gerçekleşti-
riyoruz. Bu yılki forumumuzun başlığını “24 Haziran 
Seçimleri ve TMMOB” olarak belirledik. Bugün hem 
seçimleri hem de sonrasında TMMOB’nin yürüteceği 
mücadeleyi hep birlikte ele alacağız.

Değerli arkadaşlar,

Bildiğiniz gibi 24 Haziran Seçimleri, bildiğimiz seçim-
lerin çok ötesinde anlam ve öneme sahipti. 16 Nisan 
Referandumu ile gerçekleştirilen Anayasa değişiklikle-
rinin yürürlüğe gireceği, seçilecek cumhurbaşkanının 
tüm yetkiyi eline alacağı bir seçimdi.

2 ay gibi kısa bir süre içerisinde karar alınıp, OHAL 
şartları altında gerçekleştirilen baskın seçim boyunca 
TMMOB olarak yaptığımız her açıklamada, yayınladı-
ğımız bildirge ve broşürlerde, hazırladığımız görseller-
de 24 Haziran seçimlerinin ülkeyi kimin yöneteceğine 
ilişkin değil, Cumhuriyetin geleceğine ilişkin bir seçim 
olduğunu vurgulamaya çalıştık.

Seçimler boyunca bir yandan tek adamın iradesine 
karşı halkın iradesinin, gericiliğe karşı laikliğin, neo-li-
beralizme karşı kamuculuğun, baskı ve zorbalığa karşı 
demokrasinin savunulması üyelerimizi ve yurttaşları-
mızı oy kullanamaya davet ederken, diğer yandan kul-
lanılan oylara sahip çıkılması için sandık kurullarında 
görev alınması için çağrıda bulunduk.

Biliyorsunuz özellikle 2010 Referandumunda AKP’nin 
yüksek yargı organlarında ve YSK’da kadrolaşmasıyla 
birlikte sandık güvenliği meselesi seçimlerin en önemli 
konusu haline geldi. Gerek hiçbir denetime açık olma-
yan Seç-Sis, gerek parti devletine dönüşmüş bir yapıda 
sandık kurullarının organizasyonu, gerekse YSK’nın ta-
raflı tutumu nedeniyle sandık güvenliğinden ve sonuç-
ların güvenilirliğinden asla emin olamıyoruz.

Referandumda ayyuka çıkan mühürsüz oy skandalının 
ardından bu seçimler öncesinde yapılan düzenlemeler-
le sandık güvenliğine ilişkin tüm tedbirlerin ortadan 
kaldırılması, usulsüzlükleri tümüyle görünmez hale 
getirdi.

Böylesi bir seçim sürecinin ardından Erdoğan ilk Tur-
da yüzde 52,6 oy oranıyla ilk turda seçildi. Parlamen-
to seçimlerinde ise AKP’nin yüzde 10’a yakın oy kay-
bına rağmen, hiç kimsenin beklemediği bir biçimde 
MHP’nin yüzde 11 oranında oy almasıyla Cumhur İt-
tifakı Meclis çoğunluğunu sağladı. Cumhur ittifakının 
sağlayamadığı tek şey, Anayasa değiştirme ve Referan-
duma götürme çoğunlukları oldu. Bunu da zaten Ka-
nun Hükmünde Kararnameler yoluyla telafi ediyorlar.

Değerli arkadaşlar,

Fiili uygulamalarla adım adım gerçekleştirilen rejim 
değişikliğine ve Anayasal düzen değişimine son nokta 
konulmuştur. AKP, bu rejim değişikliğinin altını çize-
bilmek için Cumhurbaşkanlığı törenini adeta ulusal 
kuruluş töreni haline getirmiştir. 2 gün önce yaşanan 
Tren kazasına ve ölen onlarca yurttaşımıza rağmen 
törenin iptal edilmemesi, ulusal yas ilan edilmemesi, 
şatafattan vaz geçilmemesi yaşanan değişimin vurgu-
lanması açısından sembolik bir öneme sahiptir.

Bu göz boyayıcı sembolik törenler yaşanırken asıl dik-
katimizi vermemiz gereken şeyin, seçimler öncesi mec-
listen alınan yetkiye dayanılarak uyum kararnamesi adı 
altında çıkartılan ve ülkemizin idari yapılanmasını bir 
hamlede ortadan kaldıran düzenlemeler olması gerek-
tiğini düşünüyorum.

Özellikle 700 ve 703 Sayılı Kanun Hükmünde kararna-
melerle, onlarca yıldır o ya da bu biçimde mecliste, ko-
misyonlarda, kamuoyunda tartışılarak çıkartılan, eksik 
de olsa cumhuriyet düşüncesinin katılımcı anlayışını 
içinde barındıran, liyakat usullerini gözeten, denetim 
ve sorumluluk anlayışına dayalı idari ve bürokratik 
yapı tümüyle ortadan kaldırılmıştır.

Yapılan değişikliklerle TMMOB gibi meslek örgütleri-
nin, emek örgütlerinin, hatta üniversitelerin kamuya 
ilişkin politika üreten kurul ve kurumlarda yer alması 
tamamen engellenmiştir. Kamu adına söz söyleyecek, 
politika önerecek kurum ve kuruluşların kamu yöne-
timiyle tüm bağı kesilmiştir. Neoliberalizmin en katı 
biçimde uygulandığı ülkelerde bile böylesi bir anlayış 
bulamazsınız.

İktidarının ilk dönemlerinde merkeziyetçi devlet anla-
yışına karşı, sivil toplumun güçlendirilmesi, katılımcı-
lığa ve işbirliğine dayalı anlayışın artırılması söylemiyle 
hareket eden ve bu söylemiyle liberallerin büyük deste-
ğini alan AKP, gelinen aşamada tümüyle diktatöryal bir 
tek adam rejimi yaratmıştır.

Yeni kabine göstermektedir ki Erdoğan’ın tek bağlılığı 
sermaye kesimlerinedir. Milli Eğitim Bakanlığı’na özel 
Okul Sahibini, Sağlık Bakanlığı’na Özel Hastane Sahi-
bini, Kültür ve Turizm Bakanlığı’na Turizm Acentesi 
Sahibini atayarak kamusal hizmetlere bakışını açıkça 
ortaya sermiş, özel sermayenin bu alanlardaki cesareti-
ni artırmak yolunda önemli mesaj vermiştir.

Çok açık biçimde görüyoruz ki, Türkiye Cumhuriye-
tinin belli bir tarihsel aşamasını geride bıraktık. Bildi-
ğimiz anlamıyla Cumhuriyetin pek çok ilke ve değeri 
artık devlet yönetimiyle birlikte anılmayacak. Bugün 
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TMMOB Yönetim Kurulu ile Oda Başkanları Toplantısı 10 Temmuz 2018 tarihinde 
Mimarlar Odası Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi.

TMMOB YÖNETİM KURULU-ODA BAŞKANLARI 
TOPLANTISI YAPILDI

artık cumhuriyet sadece seçimlere indirgenmiş du-
rumda ve o seçimlerin de hangi koşullarda yapıldığını 
hepimiz biliyoruz artık.

Bildiğimiz bir şey daha var, o da Erdoğan’ın inşa ettiği 
bu rejimin sürdürülebilme şansı olmadığı. Bizler refe-
randum öncesinde, anayasa değişikliği yapılması ha-
linde ülkenin yönetilemez hale geleceğini ileri sürmüş-
tük ve haklı çıktık. Meclisin yüzde 70’ini elinde tutan, 
OHAL’in tüm yetkilerini kullanan, İktidarı sınırsız bi-
çimde kullanan AKP-MHP birlikteliği ülkeyi 1 yıl bile 
yönetemedi ve seçime gitmez zorunda kaldılar.

Yaptıkları tüm değişikliklere rağmen iddia ediyorum 
içinde bulunduğumuz yönetim krizini aşamayarak 
beklediklerinden çok daha kısa süre içerisinde ülkeyi 
yönetemez hale gelecekler.

Halkın ortak çıkartını gözetmeyen hiçbir siyasi ikti-
darın seçim çoğunluğuna yaslanarak iktidarını sür-
dürmesi mümkün değildir. Aldığı %52 oya dayanarak 
bütün bir ülkenin tüm tarihini, tüm değerlerini, tüm 
yapısını değiştirmeye çalışanların sonu hüsranla bit-
meye mahkûmdur. Bu ülkede %92 ile Cumhurbaşkanı 
seçilen Kenan Evren nasıl ki iktidarı boyunca meşrui-
yet sorunu yaşadıysa Erdoğan da bundan sonraki siyasi 
hayatının her anında bu meşruiyet sorununu ensesinde 
hissetmeye devam edecektir.

Elbette bu kendiliğinden olacak bir durum değildir. 
Bunun için eşitlikten, özgürlükten, demokrasiden, ka-
musallıktan yana toplumsal güçlerin örgütlü durması, 
toplumun ortak çıkarlarını sürekli gündemde tutması 
gerekiyor. Bu durum TMMOB’nin üzerindeki sorum-
luluğunu daha artırmaktadır.

Yaşanan onca değişim içerisinde önümüzdeki dönem-
de TMMOB’nin yetkilerinde kısıtlamaya gidilmeye-
ceğini beklemek yanlış olur. Önümüzdeki dönemde 
yetkileri kısılmış ama sorumluluğu daha da artmış bir 
TMMOB olacak. Ama bizler hangi koşulda olursa ol-
sun mücadele etmeye devam edeceğiz.

Değerli Arkadaşlar,

Kısa vadede bizleri büyük bir ekonomik kriz bekliyor. 
Seçime yönelik genişleyici politikaların yaratacağı enf-
lasyon, fiilen hem devleti hem de yurttaşları yoksul-
laştırmaktadır. Bu kitlesel yoksullaşma durumu borç-
lanmanın büyümesine, ekonomin sürdürülemez hale 
gelmesine neden olacaktır.

Her ekonomik kriz, devletin baskıcı karakterini daha 
da artırmasıyla sonuçlanır. Dolayısıyla önümüzde-
ki dönemde hem ekonomik hem de siyasal açısından 

daha baskıcı bir devlet karakteriyle yüz yüze olacağız.

Yani gelen bir baskı rejimi, istibdat rejimidir. Ancak bu 
rejime asla boyun eğmeyecek, haklılığının bilincinde ve 
susmayacak geniş halk kitleleri de bulunmaktadır.

Özetle bütün olumsuzluklara karşın gerek 16 Nisan 
referandumu gerekse 24 Haziran seçim süreçleri ülke-
mizde demokratik duyarlılıkların geliştiğini, birbirle-
rinden farklı siyasi eğilimlere sahip halk kesimlerinin 
dayanışma içine girebileceğini, toplumun en az yarısı-
nın değişim istediğini, özgür, yasaksız, baskısız, adil ve 
demokratik koşullarda bir seçim yapılabilse sonuçların 
çok farklı olacağını göstermiştir.

Eşitlik, özgürlük, cumhuriyet, demokrasi, laiklik ve ka-
musal toplumsal değerlerin halkın ellerinde daha ileri 
mevzilerde yükselebileceğinin, barışın da ancak böyle-
ce sağlanabileceğinin ayrımına daha fazla varılacağı bir 
kavşaktır bu.

Şimdi görevimiz, bütün baskıları göğüsleyerek ülke-
mizin felakete sürüklenmesinin önünü alacak bu de-
mokratik duyarlılıkların daha da gelişmesi ve giderek 
ülkemizin geleceğini belirleyecek düzeye gelmesi için 
yılmadan çalışmaktır.

Halkımız ve ülkemizin geleceği için eşit özgür, üre-
ten, adil paylaşan bir Türkiye için, demokrasiyi, öz/
yerli kaynaklara dayalı planlama-üretim-sanayileşme 
ve kalkınmayı, kamusal üretim, hizmet ve denetimi 
bütünlüklü bir şekilde ele alan yeni bir yön gerekiyor 
ülkemize.

Egemenliğin bir kişide değil halkta olması gerektiği 
ve onu halkın demokratik katılımıyla gerçekten temsil 
eden kurullar ve organlarca kullanılacağını öğreten de-
mokrasi ve hukuk öğretileri ile normlarına sahip çık-
mak en önemli görevimizdir.

TMMOB bu çerçevedeki bir anayasal demokratik dü-
zeni ve kamu yararı ile yerinden yönetime dayalı özerk 
mesleki demokratik yapısını savunmaya devam ede-
cektir.

Mühendis, mimar ve şehir plancıları; çocuklarımızın, 
torunlarımızın, ülkemizin ve halkımızın geleceği için 
üzerlerine düşen sorumluluğu bundan sonra da yerine 
getirecek; Cumhuriyetin, demokrasinin, aydınlanma 
ve laikliğin, barışın ve kardeşliğin, eşitlik ve özgürlüğün 
ülkemizde özgürce serpilip gelişebilmesi için halkımız-
la birlikte mücadeleye kararlılıkla devam edecektir.

EMİN KORAMAZ
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz’ın 
sunumuyla başlayan toplantıda, 45. Olağan Genel Ku-
rul’da alınan kararlar uyarınca oluşturulan TMMOB 
45. Dönem Çalışma Programı taslağı ve 24 Haziran Se-
çimleri sonuçları konuşuldu. Emin Koramaz’ın yaptığı 
açılış konuşması ardından söz alan Oda Başkanları ve 
Yönetim Kurulu üyeleri TMMOB’nin önümüzdeki dö-
nem çalışma programına ilişkin görüş ve önerilerinin 
yanı sıra, seçimler sonrasında ülkenin içinde bulundu-
ğu duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundular.

Toplantıya; TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin 
Koramaz, Sayman Üye Tores Dinçöz, Yönetim Kurulu 
Üyeleri Birkan Sarıfakioğlu, Ufuk Ataç, Ekrem Poyraz, 
Ülkü Karaalioğlu, Turan Ayçiçek, Niyazi Karadeniz, 
Ayşegül Akıncı Yüksel, Ayşegül Oruçkaptan, Deniz 
Kimyon Tuna, Emre Fidan, Baki Remzi Suçmez, Tek-
nik Görevliler Eren Şahiner, Sezgin Çalışkan, Bülent 
Akça, Basın Danışmanı Mutlu Arslan Odalardan; Hül-
ya Küçükaras (BMO), ZeynetiBayri Ünal (ÇMO), Gazi 
İpek (EMO), Salih Bostancı (GMO), Feramuz Aşkın 
(GEMİMO), Kemal Zeki Taydaş (GIDAMO), Ayhan 
Erdoğan (HKMO), Emrah Kaymak (İÇMİMARLAR 
ODASI), Turan Ayçiçek (İÇMİMARLAR ODASI), 
Cemal Gökçe (İMO), Şevket Demirbaş (JFMO), Hü-
seyin Alan (JMO), Ali Uğurlu (KMO), Erşat Akyazılı 
(MADENMO), Yunus Yener (MMO), Fırat Çukurçayır 
(METEOROLOJİ MO), Sinan Tütüncü (MO),Yüksel 
Kurt (PETROL MO),Orhan Sarıaltun (ŞPO) ve Özden 
Güngör (ZMO) katıldı.
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Yunanistan’da yaşanan ve çok sayıda kişinin yaşamını kaybetmesine neden olan yangınla 
ilgili olarak TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, Yunanistan Teknik Odası 

(Τεχνικό ΕπιμελητήριοΕλλάδας-TEE) Başkanı StasinosGiorgos’a 
dayanışma ve destek mesajı gönderdi.

TMMOB 45. Dönem 1. Denetleme Kurulu toplantısı 27 Temmuz 2018 tarihinde 
TMMOB`de gerçekleştirildi. Toplantıya; Denetleme Kurulu ÜyeleriHalil İbrahim Yiğit, 

İlter Çelik ile Mehmet Zeki Barutcu katıldı. TMMOB Genel Sekreteri Dersim Gül ve 
Muhasebe Görevlisi İhsan Aydın da toplantıda hazır bulundu.

YUNANİSTAN TEKNİK ODASI’NA 
DAYANIŞMA VE DESTEK MESAJI

Sayın Başkan Stasinos,

Türk Mimar ve Mühendis Odaları Birliği olarak, 24 oda-
mız ve 536.898 üyemiz ile birlikte Yunan halkının derin 
üzüntüsünü paylaşıyoruz. Hayatını kaybedenlerin aile-
lerine ve tüm Yunan halkına baş sağlığı diliyor, yaralıla-
rın en kısa zamanda iyileşeceğini umuyoruz.

Türkiye ve Yunanistan halkları yüzyıllar boyunca or-
tak bir coğrafyayı ve kültürü paylaştılar ve birbirlerine 
benzeyen kültürler inşa ettiler. Ortak figürler ve değerler 
büyük felaket dönemlerinde daha güçlü ve canlı hale ge-
liyor. 17 Ağustos 1999 depreminde Yunan ve Türk halkı-
nın nasıl birleştiğini gördük.

Bugün de Yunan halkıyla omuz omuza duruyoruz.

TMMOB ve üyelerinin yangın ve benzer afetlerin önlen-
mesine, doğal ve sosyal yaralarının sarılmasına yönelik 
ortak girişimlere katılmaya ve destek olmaya hazır oldu-
ğumuzun TEE (Yunanistan Teknik Odası) yönetimi ve 
üyeleri tarafından bilinmesini isteriz.

Dostça selamlar.

Emin KORAMAZ
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

Dear President Stasinos,

UCTAE, Union of Chambers of Turkish Architects and En-
gineers, with its 24 member Chambers  and 536.898 indivi-
dual members  shares, the deep sorrow of Greek people.  For 
those who have lost their lives, we are sending our condolen-
ces  to their families and   all Greek people   and we hope that 
those who have been injured will recover  soon.

People of Turkey  and Greece had  lived and shared a com-
mon geography and culture  for centuries and built cultures 
resembling each other. These common  figures  and values 
become   strong  and vivid during big disasters.We have no-
ted how Greek and Turkish people had  united during 17 
August 1998 Earthquake.

We are now standing shoulder to shoulder  with Greek people.

We would like to inform you and members of TEE that UC-
TAE and its members are ready to  participate and support  
efforts to prevent  fire and similar  disasters  and to  heal  
natural and social  injuries and losses.

With friendly greetings.

Emin KORAMAZ
Board Chairman of UCTAE

 
KANİ BEKO TMMOB’Yİ ZİYARET ETTİ

TMMOB 45. DÖNEM DENETLEME KURULU İLK 
TOPLANTISINI GERÇEKLEŞTİRDİ

CHP İzmir Milletvekili Kani Beko TMMOB’yi ziyaret 
ederek TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Ko-
ramaz, Yürütme Kurulu Üyesi A. Ülkü Karaalioğlu, 
Makina Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı 
Yunus Yener ve TMMOB Genel Sekreteri Dersim Gül 
ile görüştü.

Görüşmede 45. Dönem TMMOB Yönetim Kurulu teb-
rik edilirken Devlet Denetleme Kurulu eliyle emek ve 
meslek örgütlerinin baskı altına alınmak istenmesine 
ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.

TMMOB 45. DÖNEM
I. DENETLEME KURULU RAPORU
Denetleme Tarihi: 27 Temmuz 2018
Denetleme Dönemi: 01 Nisan 2018 – 30 Haziran 2018
Denetlemeye Katılanlar:Halil İbrahim YİĞİT, İlter 
ÇELİK, Mehmet Zeki BARUTCU
Kurulumuz yapmış olduğu toplantıda; Oturum Baş-
kanlığına İlter ÇELİK’i, Oturum Yazmanlığına Halil 
İbrahim YİĞİT’i seçmiştir. Denetleme sırasında TM-
MOB Genel Sekreteri Dersim GÜL ve Muhasebe Gö-
revlisi İhsan AYDIN’dan mali konularda gerekli bilgiler 
alınmıştır.

Denetleme Kurulumuz aşağıda belirtilen hususları tes-
pit etmiştir.

1- Yönetim Kurulu Karar Defteri incelemesinde;

a. 04 Mayıs 2018 ve 11 Mayıs 2018 (44.Dönem) tarihle-
ri arasında 2 (iki) toplantı yaptığı ve 25 (yirmibeş) karar 

aldığı, 19 Haziran 2018 – 21 Temmuz 2018 (45.Dönem) 
tarihleri arasında 3 (üç) toplantı yaptığı ve 82 (sekseni-
ki) karar aldığı,

b. 45.Dönem TMMOB Yönetim Kurulu’nun 19 Hazi-
ran 2018 tarih ve 1 (bir) sayılı kararı ile görev dağılımı 
için yapılan oylamalar sonucunda; Emin KORAMAZ 
Başkanlığına, Selçuk ULUATA II.Başkanlığa, Tores 
DİNÇÖZ Saymanlığa, Ekrem POYRAZ, Asiye Ülkü 
KARAALİOĞLU, Mehmet BESLEME, Niyazi KARA-
DENİZ,Ayşegül ORUÇKAPTAN ve Baki Remzi SUİÇ-
MEZ’in Yürütme Kurulu üyeliklerine seçildikleri,

c. TMMOB Yönetim Kurulu’nun 19 Haziran 2018 ta-
rih ve 11 sayılı kararı ile Teknik Danışman kadrosunda 
çalışan İdil Safiye SOYSEÇKİN CEYLAN’ın 31 Mayıs 
2018 tarihi itibariyle istifa ettiği,

d. Yönetim Kurulu kararlarının usulüne uygun olarak 
alındığı ve imzalandığı,

görülmüştür.

2- Kasa incelenmesi;

27 Temmuz 2018 tarihi saat 14.00 itibariyle yapılan kasa 
sayımında, kasada 1.661,40 (binaltıyüzaltmışbir Türk 
Lirası Kırk Kuruş) TL bulunduğu, bu rakamın muha-
sebe kayıtları ile uygun olduğu ve TMMOB 45.Dönem 
Bütçe Uygulama Esasları Yönetmeliği’nin 10. maddesi-
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ne titizlikle uyulduğu görülmüştür.

3- Demirbaş Defteri incelemesinde;

Demirbaş Defteri’nin usulüne uygun ve düzenli şekilde 
tutulduğu görülmüş ve imzalanmıştır.

4-Banka Hesapları incelemesinde;

Banka mevcutlarına ilişkin hazırlanan tutanak EK-1 
dedir.

5- Çek-SenetHesapları incelenmesinde;

Çek ve senetlerin hesaplarına ilişkin hazırlanan tuta-
nak EK-1 dedir.

6- Defter ve Muhasebe kayıtlarının incelenmesinde;

Muhasebe kayıtlarının ve defterlerin usulüne uygun, 
titiz ve düzenli şekilde tutulduğu görülmüştür.

7- Oda Ödentileri;

a- Yapılan incelemede TMMOB 44. Dönem Bütçe Uy-
gulama Esasları Yönetmeliği’nin 2.maddesi gereğince 
yapılan ödemelerin gerçekleşme durumlarını gösteren 
tabloların Odalara düzenli olarak gönderildiği,

b- Birlik hissesi ödentilerini bu dönem içerisinde ta-
mamlamamış olan Elektrik Mühendisleri Odası, Gemi 
Makinaları İşletme Mühendisleri Odası ve İçmimarlar 
Odası’na yazı yazılarak ödemelerinin ivedilikle tamam-

lanmasının istenmesine karar verilmiştir.

c- Odalarımızın, “TMMOB Teoman ÖZTÜRK Öğren-
ci Evi ve Sosyal Tesisi” katkı payı borçlarını % 97,79 
oranında tamamlandığı, Çevre Mühendisleri Odası’nın 
vermiş olduğu ödeme planına uymadığı, İçmimarlar 
Odası’nın ise ödemelerini aksatmaya başladığı görül-
müş olup uyarılmalarına karar verilmiş, kalan borçlu 
Odaların ödeme planı çerçevesinde ödemelere devam 
ettikleri,

saptanmıştır.

8- Diğer Hususlar;

a- 03 Kasım 2018 tarihinde Odalar Denetim Kurulları 
ve Sayman Üyeleri ile birlikte ortak toplantı yapılması-
nın TMMOB Yönetim Kurulu’na önerilmesine,

b- Kurulumuzun 45.Dönem içerisinde yapacağı top-
lantı takviminin aşağıdaki şekilde belirlenmesine:

19 Ekim 2018, 18 Ocak 2019, 19 Nisan 2019, 19 Tem-
muz 2019, 18 Ekim 2019, 17 Ocak 2020 ve 17 Nisan 
2020

c- Oda Denetleme Kurulu Raporları’nın, usulüne uy-
gun ve düzenli olarak Birliğimize gönderilmesi husu-
sunda gerekli özenin gösterilmesi konusunda tüm oda-
larımıza hatırlatma yapılmasına 

karar verilmiştir.

TMMOB ve bağlı odaların Sayman ve Yazman üyeleri 6 Ağustos 2018 tarihinde TMMOB’de 
18.00’de bir araya gelerek Devlet Denetleme Kurulu ile ilgili mevzuat değişikliği ve yaşa-

nan son gelişmeler üzerine görüş alışverişinde bulundular.

TMMOB, KESK, DİSK, ve TTB yöneticilerinden oluşan bir heyet 9 Ağustos 2018 tarihinde 
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nu ziyaret etti.

TMMOB ODA SAYMAN VE YAZMAN ÜYELERİ 
ORTAK TOPLANTISI YAPILDI

Toplantıya TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin 
Koramaz, II. Başkanı Selçuk Uluata, Yürütme Kuru-
lu Üyesi Baki Remzi Suiçmez, Genel Sekreter Dersim 
Gül, Basın Danışmanı Mutlu Arslan, Teknik Görev-
liler Bülent Akça ve Eren Şanlıer ile Odalardan; Yıl-
maz Şengül (ÇMO), İbrahim Saral (EMO),Hasan Can 
Karakuş (FMO),Eren Kaya (GIDAMO),Murat Şanlı 
(GIDAMO),Murat Türüdü (HKMO), Yeliz Karaars-
lan (HKMO), Turan Ayçiçek (İÇMO), Naci Yalçın 
(İÇMO), Bahattin Sarı (İMO), Hüseyin Kaya (İMO), 
Mustafa Tankut Kılınç (JFMO), Faruk İlgün (JMO), D. 
Malik Bakır (JMO), Ali Uğurlu (KMO), Ayfer Güçlü 
Aran (KMO), Yusuf Kenanoğlu (KMO), Korman Obuz 
(KMO), Erkin Etike (KMO), Erşat Akyazılı (MADEN-

MO), Elif Öztürk (MMO), Bedri Tekin (MMO), İlhan 
Kamil Turan (MMO Basın Danışmanı), Sinan Tütün-
cü (MO), Songül Top (PEYZAJMO), Özden Güngör 
(ZMO), Hamdi Arpa (ZMO) ve Kamil Bayram (ZMO) 
katıldı.

Ziyarette TTB Merkez Konsey üyelerine yönelik hu-
kuksuz soruşturma ve baskılar, TRT’de çalışan kamu 
emekçilerinin zorla emekli edilmesi başta olmak üzere 
yaşanan baskı ve sorunlar, Devlet Denetleme Kurulu-
na Cumhurbaşkanlığı 5 Nolu Kararnamesi ile tanınan 
oda ve sendikaları denetleme, yöneticilerini görevden 
alma gibi anayasaya aykırı yetkiler, ihraçlar, kimi bele-

diyelerde yaşanan işten atmalar ve çalışma yaşamında 
iktidarın emek karşıtı diğer politikaları, uygulamaları 
gibi konularda karşılıklı görüş alış verişinde bulunuldu.

Kemal Kılıçdaroğlu emek ve meslek örgütlerinin belirt-
tiği konuların takipçisi olacağını, sorunların çözümü 
için ellerinden geleni yapacaklarını dile getirdi.

AYFER EĞİLMEZ’İ KAYBETTİK
TMMOB 34. Dönem Yürütme Kurulu Üyeliği, TM-
MOB Komisyon Üyelikleri, KMO Yönetim Kurulu 
II. Başkanlığı, KMO Yönetim Kurulu Sekreter Üye-
liği, KMO Ankara Şube Yönetim Kurulu Başkanlığı 
görevlerinde bulunarak emek, meslek ve demokrasi 
mücadelesine omuz veren Ayfer Eğilmez’i kaybettik.

Ailesine, dostlarına, KMO ve TMMOB camiasına 
başsağlığı diliyoruz.

TMMOB Yönetim Kurulu
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TMMOB TEOMAN ÖZTÜRK ÖĞRENCİ EVİ İÇİN 
2018-2019 DÖNEMİ KAYIT BAŞVURULARI 

3 EYLÜL’DE BAŞLIYOR!
TMMOB Teoman Öztürk Öğrenci 
Evi ve Sosyal Tesisi 2018-2019 öğre-
nim dönemi için başvuru ve kayıt-
ları 3 Eylül 2018 tarihinde başladı. 
2 kişilik odalarda kahvaltı dahil kişi 
başı 1 aylık oda katkı payı 650 TL 
olan öğrenci evi için başvurular web 
sayfası üzerinden yapılacaktır.

İletişim:

TMMOB Teoman Öztürk Öğrenci 
Evi ve Sosyal Tesisi

Mehmet Akif Ersoy Mah. 295. So-
kak No: 6 Yenimahalle/Ankara

Tel : 0312 386 10 38

https://ogrencievi.tmmob.org.tr/

TMMOB Teoman Öztürk Öğren-
ci Evi’nde üniversitelerin mühen-
dislik, mimarlık ve şehir plancılığı 
bölümlerinde lisans ya da yüksek 
lisans öğrenimi gören öğrenciler ile 
TMMOB üyesi mühendis, mimar, 

şehir plancılarının yükseköğrenim 
gören çocukları konaklayabilir.

HDP TMMOB’Yİ ZİYARET ETTİ

EUR-ING (AVRUPA MÜHENDİSİ) BELGESİ 
BAŞVURULARI ALINMAYA BAŞLADI

HDP MYK üyesi Ayhan Bilgen ve İstanbul Milletvekili 
Saruhan Oluç 16 Ağustos 2018 tarihinde TMMOB’yi 
ziyaret ederek TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin 
Koramaz ile Yüksek Onur Kurulu üyesi Züber Akgöl 
ile görüştü. Görüşmede güncel konulara ilişkin görüş 
alışverişinde bulunuldu.

TMMOB, FEANI Ulusal İzleme Komitesi (NMC) olarak Türkiye’de EUR-ING 
(Avrupa Mühendisi) Belgesi başvurularını almaya başladı.

FEANI (Avrupa Ulusal Mühendislik Birlikleri Federas-
yonu) 34 Avrupa ülkesinden ulusal mühendislik bir-
liklerini aynı çatı altında toplayan bir federasyondur. 
FEANI, bünyesinde yer alan 350 
ulusal birlikle 3,5-4 milyon mü-
hendisi temsil etmektedir.

FEANI’ye üye ülkelerde Ulusal 
İzleme Komiteleri oluşturulmak-
tadır. Ülkemizde Ulusal İzleme 
Komitesi TMMOB’dir.

EUR-ING belgesi FEANI tarafın-

dan sağlanan bir hizmettir. Belge sahibi kişiye üye ülke-
ler içerisinde Avrupa Mühendisi olarak adlandırılması 
hakkını vermektedir.

TMMOB, FEANI Ulusal İzleme 
Komitesi olarak Türkiye’de EUR-
ING (Avrupa Mühendisi) Belgesi 
başvurularını almaya başlamıştır.

EUR-ING başvurularına ilişkin 
ayrıntılı bilgiye https://www.tm-
mob.org.tr/sayfa/eur-ing adresin-
den ulaşabilirsiniz.

haberlerhaberler

TMMOB ÜNİVERSİTELERE FEANI BAŞVURU 
SÜRECİNE İLİŞKİN YAZI GÖNDERDİ

TMMOB, FEANI Avrupa Mühendislik Eğitimi Veri Tabanı ve başvuru 
sürecine ilişkin 14 Ağustos 2018 tarihinde üniversitelerin mühendislik fakülteleri 

dekanlıklarına bilgilendirme yazısı gönderdi. 
… Üniversitesi
…. Fakültesi Dekanı
Sayın …
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB)
olarak 2017 yılı itibariyle FEANI (EuropeanFederation 
of NationalEngineeringAssociations - Avrupa Ulusal 
Mühendislik Birlikleri Federasyonu) üyesi olmuş bu-
lunmaktayız.

İkinci Dünya Savaşı’nın 
ertesinde, 1951 yılında 
bir grup Fransız ve Al-
man mühendis tarafın-
dan Avrupa toplumu-

nun müreffeh ve barışçıl bir biçimde inşasını teknoloji 
kullanılarak kolaylaştırmak amacıyla kurulan FEANI 
şu an bünyesinde yer alan 350 ulusal birlikle, 4 milyon-
dan fazla mühendisi temsil etmektedir.

FEANI, üye kuruluşlar tarafından mühendislik kriter-
lerinin karşılıklı tanınması ve mühendislik mesleğinin 
ortak değerler çerçevesinde birleştirilmesinin yanı sıra, 
mühendislerin toplumdaki pozisyonunu, rolünü ve so-
rumluluğunu güçlendirmeyi amaçlamaktadır. Aynı za-
manda Dünya Mühendislik Birlikleri Federasyonu’nun 
(WFEO) kurucu üyelerinden olan FEANI, mühendis-
lik, teknoloji ve mühendislik eğitimi konularında faa-
liyet gösteren diğer örgütlerle de işbirlikleri gerçekleş-
tirmektedir.

Avrupa Komisyonu tarafından Avrupa’da mühendislik 
mesleğinin resmi temsilcisi olarak tanınan FEANI ay-
rıca UNESCO, UNIDO ve Avrupa Konseyi ile danış-
manlık statüsünde ilişkilenmektedir.

FEANI’nin verdiği belgelerden en önemlisi EUR-ING 
(Avrupa Mühendisi) belgesidir. Avrupa Mühendisi 
belgesi, kendi ülkeleri dışında mesleki faaliyette bulun-
mak isteyen mühendislerin FEANI sınırları içerisin-
de ve dışarısında hareketliliğinin kolaylaştırılması ve 
mesleki formasyonlarının karşılıklı tanınması amacıyla 
oluşturulmuştur.Bu belge kapsamında FEANI, izleme 
yaparak, mevcut standartları gözden geçirerek ve yeni 
standartlar hazırlayarak mühendislerin sürekli mesleki 
gelişimlerini desteklemekte; üye ülkeler arasında birbi-
rinden ciddi farklılıklar gösteren formasyon sistemleri-

ne dair bir bilgi kaynağı sunmaktadır.

Ülkemizde EUR-ING belgesi almak isteyen mühendis-
lerin FEANI’ye başvuruları TMMOB aracılığı ile ger-
çekleştirilecektir.

Bir mühendisin EUR-ING belgesi alabilmesi için ön-
celikle, FEANI Avrupa Mühendislik Eğitimi Veri taba-
nında yer alan bir okulun mühendislik programından 
mezun olması gerekmektedir. Ülkemizde MÜDEK 
tarafından akredite edilen mühendislik programları 
FEANI Avrupa Mühendislik Eğitimi Veri tabanında 
otomatik olarak yer almaktadır. MÜDEK tarafından 
akredite edilmemiş olan mühendislik programlarının 
FEANI veri tabanına eklenmesi ise TMMOB aracılı-
ğıyla sağlanacaktır.

Bu çerçevede, üniversitelerimizin listeye eklenmesi-
ni istedikleri mühendislik programı/programları için 
TMMOB’ye başvurması gerekmektedir.

Başvuru sürecinde üniversiteden yetkili bir kişi ile TM-
MOB yetkilisi tarafından bir program değerlendirme 
formu doldurulmakta, bu form Ulusal İzleme Komitesi 
tarafından değerlendirilmekte ve daha sonra FEANI 
Avrupa İzleme Komitesi’nin onayına sunulmaktadır. 
Belirlenen standartları taşıdıkları değerlendirilen mü-
hendislik programları Avrupa İzleme Komitesi’nin 
onayından sonra FEANI tarafından listeye eklenmek-
tedir.

TMMOB Yönetim Kurulu tarafından, her bir mühen-
dislik programı için başvuru ve değerlendirme ücreti 
300 Euro olarak belirlenmiştir.

FEANI Avrupa Mühendislik Eğitimi Veri tabanında 
yer almasını arzu ettiğiniz Üniversiteniz bünyesindeki 
mühendislik programları için Birliğimizle temasa geç-
menizi rica eder göstereceğiniz işbirliği için şimdiden 
teşekkür ederiz.

Saygılarımızla,
Dersim GÜL

Genel Sekreter

Not: Konu ile ilgili ayrıntılı bilgi için https://www.tmmob.
org.tr, https://www.feani.orgadreslerini ziyaret edebilir veya 
TMMOB Teknik Görevlisi Bülent Akça ile görüşebilirsiniz.
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açıklamalar açıklamalar

ÇOCUK SUSAR SEN SUSMA!
Aralarında TMMOB Ankara İl Koordinasyon Kurulu’nun da bulunduğu  emek ve 

demokrasi güçleri çocuklara yönelen ve her geçen gün artan istismar,  taciz ve tecavüze 
karşı 4 Temmuz 2018 tarihinde İzmir Caddesinde bir  basın açıklaması gerçekleştirdi.

TÜRKİYE’ DE GÜNDE 32 ÇOCUK KAYBOLUYOR

Türkiye’de günde 32 çocuk kayboluyor. TÜİK verile-
rine göre 2008-2016 yılları arasında kaybolan çocuk 
sayısı 104531. Bu verilere kadına yönelik şiddeti de 
eklediğimizde kadına ve çocuğa yönelik cinsel istis-
mar ve şiddet vakaları güncel olmaktan öte özellik-
le son 16 yıldır artarak devam eden toplumsal bir 
sorun haline gelmiştir. Öncelikle şunu vurgulamak 
isteriz; bu suçlar cinsel edim değil şiddet eylemleri-
dir. Vakaların çoğu aile içinde gerçekleşmekte olup 
ve faillerinin tamamı ise yaşları, fikirleri, inançları, 
sosyal konumları farklı olan erkeklerden oluşmakta-
dır. Yani sorun erkek egemen sistemin zihniyeti ve 
toplumsal düzenimizle ilgilidir.

Elbette ki geldiğimiz noktada ülkemizi yöneten ikti-
darların eğitim, kadın, aile, hukuk – adalet, demok-
rasi anlayışının ve bu alanlarda ki politikalarının 
payı büyüktür. Evlilik yaşının düşürülmesi, bazı din 
adamlarının kız çocuklarıyla ilgili evlenme yaşına 
ilişkin beyanları, müftülüklere nikah kıyma yetkisi-
nin verilmesi, eğitim dilinin ve müfredatın cinsiyet-
çi ve eril olması, kadınların siyasette, yönetimde ve 
çalışma hayatında eşit koşullara sahip olmaması, bu 
suçlara yönelik mevzuatta var olan cezaların uygu-
lanmaması veya cezasızlık politikasının olağan hale 

gelmesi, toplumda adalet duygusunun giderek kay-
bolması, siyasete ötekileştiren, şiddet içeren dilin ha-
kim olması, medyanın bu tür olayları ele alış biçimi 
vb. onlarca neden sorunun endişe verici boyutlara 
ulaşmasına yol açmıştır.

Bugün öfkeliyiz, üzüntülüyüz, endişeliyiz. Çocukla-
rımızı, sokaklara, parklara çıkarmaya korkar olduk. 
Çünkü kadına ve çocuğa yönelik suçlar artık kamu-
ya açık alanlarda güpegündüz ve aleni yapılmaya 
başlandı. Benzer cinsel istismar ve şiddet eylemleri 
hayvanlara da yapılmaktadır. Faillerin kurbanlarını 
görece kendilerinden daha zayıf gördükleri çocuk-
lardan ve kadınlardan seçmeleri üzerinde düşünül-
mesi gereken bir konudur. Bugün toplumun öfke, 
üzüntü ve endişelerini gidermek amacıyla hükümet 
yetkililerinin ve bazı siyasi çevrelerin hadım ve idam 
cezalarını gündeme almaları sorunun çözümünden 
çok üzerini örtmeye yarayacaktır. Çünkü hükümetle-
rin insanlığa karşı işlenen suçları yine insanlık suçu 
olan idam ve hadım cezasıyla cezalandırmaları hu-
kuk ve evrensel insan haklarına aykırıdır.Zira ceza-
ların uygulandığı ülkelerde bu tür suçlarda herhangi 
bir azalma olmadığı gibi artış görülmüştür. Hükümet 
yetkililerinin idam ve hadım cezalarını dillendirme-
deki amaçları görev ve sorumluluklarından kaçmak 
anlamına gelmektedir.

Değerli Basın Emekçileri;

Hükümet her şeyden önce sorunun çözümü için aka-
demik çevrelerle, kadın örgütleriyle, sivil toplum ku-
ruluşlarıyla, sendikalarla ve bilim insanlarıyla birlik-
te çalışmalıdır. Demokratik, laik, bilimsel ve eşit bir 
eğitim sistemine geçilmelidir. Toplum bilinçlendi-
rilmeli, şiddetin nedenlerini ortadan kaldırmak için 
gerekli çalışmalar yapılmalıdır. Mevzuatımızda yer 
alan kadına ve çocuğa yönelik cinsel istismarı önle-
me ve izleme koordinasyonları aktif hale getirilmeli, 

Ulusal Çocuk Hakları Strateji Belgesi ve Eylem Planı 
hayata geçirilmeli. Organ ve uyuşturucu çeteleriyle 
aktif mücadele edilmelidir.

Son söz olarak şunu belirtmek istiyoruz. Çocuklar 
onları dünyaya getiren anne ve babalarına ait değil-
dir. Çocuklar topluma aittir. Çocuklar geleceğimiz-
dir ve bizler geleceğimize sahip çıkmak zorundayız.

DİSK-KESK-TMMOB İKK- 
Ankara Tabip Odası- ASMMMO
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TMMOB HEYETİ ALPU TERMİK SANTRALİ 
PROJESİNİN İPTALİNE İLİŞKİN AÇILAN DAVADA 

BİLİRKİŞİ KEŞFİNE KATILDI
Eskişehir Alpu’da yapılmak istenen termik santral projesine ilişkin olarak TMMOB 

tarafından Eskişehir 1. İdare Mahkemesine, projenin iptali istemiyle açılan davanın keşfi 
28 Ağustos 2018 tarihinde Eskişehir Alpu Ovası’nda gerçekleştirildi.

haberler

Eskişehir Tepebaşı ilçesi sınırları içerisinde yer alan, 
üzerinde tarımsal ve arkeolojik sit alanları ile lületaşı 
madenleri bulunan Alpu Ovası’na yapılmak istenen 
termik santral projesine karşı açılan davada keşfe Mah-
keme tarafından atanan bilirkişi heyetinin yanı sıra 
TMMOB Teknik Heyeti ve Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanlığı ve Elektrik Üretim A.Ş. görevlileri katıldı.

Yapılan keşifte entegre tesis projesinde santral, kül de-
polama ve kömür üretim alanı olarak belirtilen böl-
geler Mahkeme ve teknik heyetler tarafından teknik 
olarak incelenerek yerinde tespitleri gerçekleştirildi. 
TMMOB Heyeti yapılmak istenen tesise ilişkin ha-
zırlanan ÇED dosyasındaki hataları ve usulsüzlükleri 
Bilirkişi heyetine aktararak, yerinde yapılan tespitlere 
katkıda bulundu.

Keşfe TMMOB Yönetim Kurulu Üyeleri Baki Remzi 
Suiçmez, Ufuk Ataç, Teknik Görevli Eren Şahiner, TM-
MOB Enerji Komisyonu Üyeleri İ. NejlaŞaylan (JMO), 
Nilgün Ercan (KMO), Işın Çavdar (KMO), TMMOB 
Eskişehir İKK Sekreteri Neşet Aykanat (MMO), TM-
MOB Eskişehir İKK Bileşenleri Ender Kelleci (EMO), 
Oğuz Soylu (EMO), Can Ayday (JMO), Deniz Kılıç 

(İMO), Ümi Yıldırım (Maden MO), Atila Tomsuk 
(MMO), Odalarımızın Eskişehir Şubeleri Yöneticileri, 
İl temsilcileri ve üyeleri katıldı.

DİYARBAKIR İKK: “DİCLE NEHRİ “ISLAH 
PROJESİ” İLE TAHRİP EDİLİYOR”

TMMOB Diyarbakır İl Koordinasyon Kurulu ile Ekoloji Derneği 27 Temmuz 2018 tarihin-
de Silvan Köprüsü üzerinde gerçekleştirdikleri basın açıklamasıyla Dicle Nehri’nin doğal 

yapısının Devlet Su İşleri tarafından “ıslah projesi” adı altında tahrip edildiğini ve konuya 
ilişkin hukuk mücadelesini başlattıklarını kamuoyu ile paylaştılar.

İKK HABERLERİ

TMMOB Diyarbakır İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri 
Doğan Hatun’un okuduğu açıklama şöyle:

Diyarbakır Kenti var olduğu günden bugüne etrafında 
bulunan tarımsal alanları, Hevsel Bahçeleri ve Dicle 
nehri ile birlikte doğal bir yaşam döngüsü olarak var-
lığını sürdürmüştür. Nehir ve Hevsel bahçeleri ile kar-
şılıklı bir ilişki içerisinde olan halk, nehrin doğal yapı-
sını korumakla birlikte Nehir’e olan minnettarlıklarını 
şarkılarda, şiirlerde dillendirerek yüceltmiş ve aynı za-
manda doğallığını da koruyarak gönümüze kadar bu 
mirasa sahip çıkmıştır. 

Ancak 2002 yıllarından sonra yetkili kurumların yanlış 
politikaları sonucu nehir yatağı hoyratça kullanılma-
ya teşvik edilmiştir. Bu teşvikler; nehir yatağının do-
ğal yapısının bozulmasına, kaçak yapılaşmaya, suyun 
debisinin düşürülmesine, nehir içerisindeki faunanın 
yok olmasına, nehir etrafındaki floranın kaybolmasına 
sebebiyet vermiştir. Ancak bunlardan hiçbir ders alın-
mamış olunacak ki bir süredir DSİ tarafından Nehir ya-
tağında ‘Dicle Nehri Islah Projesi’ adı altında tahribat 
çalışmalarına başlanmıştır. İlk olarak DSİ tarafından 
Silvan Köprüsünden Üniversite Köprüsüne doğru bir 
çalışma başlatılmıştır yani çalışma başlatılan alan bin-
bir emek sonucu UNESCO tarafından Dünya miras 
listesine dahil edilen kültürel peyzaj alanı olan Hevsel 

Bahçelerinde yapılmıştır. Bu tür alanlarda rastgele 
çalışma yapılamayacağı bu işin uzmanları tarafından 
bilimsel çalışmalar sonucunda hazırlanacak KMED 
(Kültürel Miras Etki Değerlendirme) Raporuna göre 
çalışma yapılması gerekmesine rağmen; Son dönem-
lerde alışkanlık haline gelen uygulama, yap-sonra kı-
lıfına uydur yönteminin tekrar devreye girdiğini gör-
mekteyiz.

Bahsi geçen alanda yapılan tahribat çalışmaları tamam-
lanmadan durdurulduğu görülmüştür.Bilgi edinme 
kanunu çerçevesinde DSİ bölge müdürlüğüne yazılan 
yazıya gelen cevapta KMED Raporunun hazırlanacağı 
ve rapor hazırlanıp UNESCO’ya gönderileceği ancak 
UNESCO değerlendirmesi sonrası çalışmalara devam 
edileceği bilgisi verilmiştir. Yani suç işlendiği bizzat 
DSİ tarafından itiraf edilmiştir.En son bu yöntemin 
Yıktırılan kentlerin Afet altındaki riskli alan olarak ila-
nı için uygulandığını hatırlatmakta yarar vardır. Başta 
riskli alan kararı alındı sonra alan çalışması yapılarak 
meşrulaştırmak için karara uygun, şekli bir çalışma ile 
teknikten, bilimden ve gerçeklikten uzak raporlar ha-
zırlanmıştı. Şu an aynı durumla karşılaşmaktayız. Tah-
ribat çalışmaları yapıldıktan sonra ‘yapılan çalışmada 
bir sakınca var mı?’ Raporu hazırlama çalışmalarına 
başlandığı belirtilmiştir.
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SORUYORUZ!

Hazırlanacak KMED Raporu bu çalışmanın Kültürel 
Dünya Mirası olan HevselBahçeleri’nde tahribat oluş-
turduğu, zarar verdiği sonucuna varırsa yetkili ku-
rumlar ne yapacaklar? Nehri eski haline mi dönüştü-
recekler? Yani telafisi imkansız bir tahribat gerçeği ile 
karşıkarşıyayız… 

Oysaki kent dinamiklerinin özellikle de ilgili meslek 
örgütlerinin de içerisinde olacağı bir çalışmanın daha 
sonuç alıcı olacağı bilinmelidir. Ve bu doğrultuda kent 
dinamikleri ile oluşturula-
cak herhangi bir düzenle-
me muhatapları ile birlikte 
oluşturulacağı için daha 
isabetli daha gerçekçi bir 
çalışma olacağı bilinmelidir. 
Ankara merkezli kararların 
yerelde karşılığının olma-
dığı SUR’u yeniden yapma 
çalışmalarında görmüştük. 
Başta UNESCO olmak üze-
re tüm yetkili kurumların 
bu hassasiyet çerçevesinde 
davranmaları hususunda 
çağrıda bulunuyoruz.

Değerli arkadaşlar;

TMMOB Diyarbakır il koordinasyon kurulu ve Amed 
Ekoloji Derneği olarak sahada yaptığımız araştırma ve 
gözlemlerimizi kamuoyu ile paylaşma gereksinimini 
duyuyoruz. Her zamanki gibi burada da ölümü göste-
rip sıtmaya razı etme politikası bu durum için de uy-
gulanmaktadır. Dicle nehrinde 2002 yılından itibaren 
Silvan köprüsünden Dicle barajına doğru 31 km’ye 
kadar büyük bir tahribatın yapıldığı görülmektedir. Bu 
alanda kum ocakları, bentler, göletler ve kaçak tesis-
lerin yapıldığı ve ilgili kurumların buna sessiz kaldığı 
görülmüştür. Bu sessizlikle birlikteresmi açılan kum 
ocaklarının da ruhsat süreleri bittikten sonra yasaya 
göre alanın eski haline dönüştürülmesiile ilgili madde 
uygulanmamıştır.Ruhsat süresi biten Kum ocağı alan-
larının olduğu gibi bırakılması sonucu göletcikler ile 
bataklıklar oluştuğu ve doğal nehir yatağının değiştiği 
görülmektedir. 

Mevcut durumda yasal olarak işletilmeyen ocakların 
salt TOKİ’lere kum yetiştirmeleri için kaçak çalışma-
larına göz yumulduğu bilinmektedir.Anlaşıldığı üzere 
belirli kesimlere rant amaçlı müsaadeler meşru görül-
mektedir.Alandaki gözlemlerde ilgili kurumlarca dene-
timlerin yapılmadığı görülmüştür.Yapılan çalışmalarda 
Silvan köprüsünden Dicle barajına doğru toplamda 31 
km’lik nehir boyunca 1600 hektarlık alanın tahrip edil-

diği tespitine varılmıştır. ‘Dicle nehri ıslah projesi ’ne 
göre kum ocaklarının bulunduğu 26 km uzunluğun-
daki nehir bölgesine dokunulmayacağı, nehir üzerinde 
inşa edilen kaçak işletmelere dokunulmayacağı ve tah-
ribata devam niteliğinde değerlendirildiği görülmekte-
dir.Kum ocakları ile tahrip olan alanın %82 si projeye 
dahil edilmemiştir yani sadece %18’lik tahrip alanı ‘ıs-
lah’ projesine eklenmiştir.

Bu değerlendirmelerden anlaşılacağı üzere aslında asıl 
amacın Dicle nehir yatağının temizlenmesi olmadığı 

Dicle’nin tarihi değerini açı-
ğa çıkarmaya dair bir kaygı 
taşınmadığı yine her za-
manki gibi rant öncelikli bir 
proje olduğu görülmektedir. 

Değerli basın mensupları

Nehrin Dicle barajından 
Bismil girişine kadar bölü-
mü nehir statüsünde olma-
dığı bilinmelidir. Yani yapı-
laşmaya müsait, rant alanı 
olarak değerlendirilebilecek 
bölüm olan Dicle Barajı ile 
Bismil arasındaki bölümü 

neden nehir statüsünde değil ve neden ısrarla bu statü 
verilmiyor? Aslında bu durum tüm tahribat çalışmala-
rını kolaylaştırdığını söyleyebiliriz. Çünkü nehir alan-
larında nehre en yakın 50 metrelik alan olan kıyı koru-
ma bandıiçerisine yasal olarak herhangi bir yapılaşma 
veya çalışma yapılmayacağı da bilinmelidir. Bu durum 
bu tür tahribat çalışmalarına engel olduğu için yetkili 
kurumlar tarafından nehir statüsünün kazanılmasına 
dair her hangi bir çaba gösterilmemektedir. Gerçekten 
samimi bir şekilde bir şeyler yapılacaksa ilk olarak Dic-
le nehrinin bu bölümü nehir statüsüne kavuşturulma-
lıdır.

Bu tahribat ve doğa suçuna karşı hukuki süreci başlat-
tığımızı ve takipçisi olacağımızın bilinmesini de isteriz.

Biz meslek örgütleri ve Ekoloji aktivistleri olarak ka-
muoyunun bu konuya duyarlılığını oluşturmaya dö-
nük çalışmalar içerisinde olacağımızı, Coğrafyamızda 
Doğa-kent ve çevre suçlarına karşı daima teşhir ede-
ceğimizi, Dicle Nehrinin hakkı olan nehir statüsünün 
kazandırılması için mücadele edeceğimizi, rant alan-
larının oluşturulmasına daima karşı çıkacağımızı, bu 
kentte yaşayanlar olarak görevimizin gereğini yerine 
getireceğimizi kamuoyunun bilgisine sunuyoruz.

TMMOB DİYARBAKIR İL KOORDİNASYON 
KURULU VE DİYARBAKIR EKOLOJİ DERNEĞİ

İZMİR’DE KÖRFEZ GEÇİŞİ PROJESİ’NE 
YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARI

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, Ege Çevre ve Kültür Platformu (EGEÇEP), 
Doğa Derneği ile 85 kişi tarafından İzmir’deki Körfez Geçiş Projesi için verilen Çevresel 
Etki Değerlendirmesi (ÇED) olumlu kararına karşı İzmir üçüncü İdare Mahkemesi’nde 

açılan iptal davasında yürütmeyi durdurma kararı alındı.

 Mahkeme heyeti, projenin koruma alanları ile Gediz 
Deltası sulak alanı üzerinde oluşturabileceği olumsuz 
etkilerin yeterince incelenmediğini, ‘İzmir Körfezi Ge-
çişi Projesi’nin il ya da bölge düzeyinde planın stratejisi 
olarak üretilmediğini belirterek, projenin planlama ilke 
ve esaslarına uygun olmadığına hükmetti.

Dava sonrası TMMOB İzmir Mimarlar Odası’nda dü-
zenlenen basın toplantısıyla mahkemenin kararı de-
ğerlendirildi. Doğa Derneği Koruma Programı Koor-
dinatörü İtri Levent Erkol, dava açan kurumlar adına 
yaptığı açıklamada, İzmir Körfez Otobanı’nın inşa edil-
mesi halinde dünyadaki 10 flamingo türünden 1’inin 
yaşadığı Gediz Deltası’nın büyük tehdit altına gireceği-
ni, kuşların ve körfezdeki doğal yaşamın zarar görece-
ğini öne sürdü. İzmir’in Gediz Deltası’nın, flamingolar 
başta olmak üzere çok sayıda kuş türünün dünyadaki 
en önemli yaşam alanlarından olduğunu kaydeden Er-
kol, Türkiye’deki 14 uluslararası öneme sahip Ramsar 
Alanı’ndan biri olan bölgenin, aynı zamanda doğal sit 
alanı olarak korunduğunu söyledi.

Erkol; Türkiye’nin en büyük yüz ölçümüne sahip kıyı 
sulak alanlarından, 40 binden fazla flamingonun yuvası 
Gediz Deltası’nın, UNESCO’nun Dünya Doğa Mirası 
ile ilgili 4 kriterinin tamamını sağlamadığını aktardı. 
Alınan kararın, dünya doğa koruma içtihadı açısın-
dan tarihi önem taşıdığını savunan Erkol, “Bu proje bir 
kent içi ulaşım projesi değildir. İzmir’e herhangi faydası 
olmayacağı gibi tarihi zararlar verebilecek bir projedir 
ve İzmir’i İstanbul gibi yapmak isteyenlerin hazırladığı 
rant projelerinin merkez noktasıdır. Bu proje binlerce 
kuşun yuvası olan Gediz Deltası’na ve körfeze geri dö-
nüşü olmayan zararlar verecektir. Bu projenin, İnciral-
tı’nın ve yarım adanın yapılaşmaya açılmasından başka 
bir amacı yoktur. Bu proje İnciraltı’nın, yarım adanın, 
bütün doğal yaşam alanlarımızın sonunun başlangıcı-
dır” diye konuştu. Başta İzmir Büyükşehir Belediyesi 
olmak üzere tüm İzmir halkına seslenen Erkol, “Sözü-
nü ettiğimiz talan projelerine bugün karşı çıkmazsak 
yarın çok geç olacak. Güzel İzmir’imizin tarihi, kültü-
rel, doğal bütün değerleri gözümüzün önünde bir bir 
yok olup gidecektir. İzmir’e dayatılan bu rant ve talan 

belirli kesimlere rant amaçlı mü-
saadeler meşru görülmektedir.

Alandaki gözlemlerde ilgili kurum-
larca denetimlerin yapılmadığı 

görülmüştür.Yapılan çalışmalarda 
Silvan köprüsünden Dicle barajına 

doğru toplamda 31 km’lik nehir 
boyunca 1600 hektarlık alanın tah-

rip edildiği tespitine varılmıştır. 
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politikalarına hukuki, siyasi tüm yolları kullanarak kar-
şı çıkmamız zorunludur. Bu nedenle bütün bu yağma 
projelerine karşı İzmir halkını kentimizin geleceğine 
sahip çıkmaya davet ediyoruz” dedi. 

TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Me-
lih Yalçın da projeye kimsenin sahip çıkmaması ge-
rektiğini söyledi. Yalçın, “Bu proje rant baronlarının 
projesidir. Başta İzmir Büyükşehir Belediyesi olmak 
üzere ilçe belediyelerinin bu tür rant projelerine destek 
vermemesi gerekiyor. Kimse kendi koltuğunu korumak 
için İzmir’in yok olmasını izlememeli. Eğer kentin yok 
olmasını izlemeyi sürdürürlerse biz de onları teşhir et-
meyi sürdüreceğiz” dedi.

MAHKEME KARARI

 İzmir 3’üncü İdare Mahkemesi, kararında, dava konu-
su ÇED raporu ve eklerinde, floristik verilerin sağlıklı 
olarak hazırlanmadığını, proje uygulama alanında or-
taya çıkabilecek habitat ve lokalite kayıpları ile ilgili de-
taylı değerlendirmenin yer almadığını belirtti. Kararda 
ayrıca ÇED projesinde verilmiş olan jeolojik bilgilerin 
çok genel ve küçük ölçekli olduğu, projeye özel detay 
haritalama ve zemin etüt çalışmaları içermediği, pro-
jenin temelini oluşturan zemin bilgisiyle ilgili net bir 
bilgi olmadığı da yer aldı. ÇED projesinde verilmiş olan 
fay hatlarının güncel literatür bilgilerini içermediği, ba-
tırma tünel ile geçiş yapılan İnciraltı bölümünün aktif 
fay hattı zonundan geçmekte olduğu ve bu kısımdaki 
bağlantı contalarının olası bir depremde beklenen ya-
tay ve düşey deplasmanları tolere edebilecek kapasiteye 

sahip olup olmadığıyla ilgili raporda detay verilmedi-
ği ifade edilirken, bu esnada gerek çakım sırasındaki 
ekipman hareketi nedeniyle gerekse çıkacak gürültü 
sonucunda deniz tabanındaki canlı yaşam ile burada 
yaşayan flamingo ve diğer canlıların üzerinde olumsuz 
etkiler meydana geleceğine değinildi. Mahkeme kara-
rında ayrıca Çiğli çıkışından otoyol bağlantısına kadar 
olan kısımda geniş kapsamlı bir dolgu faaliyetinin söz 
konusu olacağı ve bu inşaat nedeniyle de canlı hayatı-
nın olumsuz etkileneceği, ÇED raporunda toplamda 19 
milyon 870 bin 542 metreküp tarama çalışması yapıla-
cağının belirtildiği, ancak bu miktardaki malzemenin 
özelliği bilinmeden, nasıl bertaraf edileceğine ve bu fa-
aliyetlerin İzmir Körfezi ekosistemine yapacağı etkilere 
ilişkin değerlendirmelerin yetersiz olduğu da vurgu-
landı. Projenin koruma alanları ve Gediz Deltası sulak 
alanı üzerinde oluşturabileceği olumsuz etkilerin yete-
rince incelenmediği, İzmir Körfezi Geçişi Projesi’nin il 
ya da bölge düzeyinde bir planın stratejisi olarak üre-
tilmemiş olması nedeniyle planlama ilke ve esaslarına 
uygun olmadığı, projenin kuzey aksının çok önemli bir 
doğa koruma alanı içerisinden geçtiği, bölgede ulusla-
rarası sözleşmelerle koruma altına alınmış alanların ve 
farklı koruma statülerinin bulunduğu, güzergahın gü-
ney bölümünde de tescil altına alınmış koruma statü-
lerinin ve korunacak tarım alanı olarak belirlenmiş bir 
kent bölgesinin yer aldığı, koruma statüleri açısından 
ortaya konan güzergahın mevzuatla uygun olmayan bir 
öngörü olduğu dikkate alındığında, dava konusuÇED 
olumlu kararında hukuka uyarlık bulunmadığı sonu-
cuna varıldığı kaydedildi.

ESKİŞEHİR İKK: ALPU TEMİK SANTRALİ 
İHALESİ DERHAL DURDURULMALIDIR VE 

PROJE İPTAL EDİLMELİDİR
TMMOB Eskişehir İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Neşet Aykanat 14 Ağustos 2018 

tarihinde Alpu Termik Santrali İhalesine ilişkin bir basın açıklaması yaptı.
Bir yılı geçmiş Alpu termik santrali ihale süreci ya-
şanan tüm hukuksuzlara ve yanlışlara rağmen devam 
ettirilmek isteniyor, süreç derhal sonlandırılmalı ve 
proje iptal edilmelidir.

Şimdi sizlere bu hukuksuzlukları tek tek sıralayalım

Öncelikle 26 Eylül 2017 de Kamuya ait Alpu Ovası 
Kömür rezerv alanının Özelleştirme İdaresine devri 
ile başlayan süreçte bu karara karşı açtığımız yürüt-
menin durdurulması talepli davamız Danıştay 13. 
Dairesinde 1. Duruşmada 3’e karşı 2 oyla, oy çokluğu 

ile reddedildi ki burada 2 Hakim’in davamıza kabul 
oyu vermiş olması dikkat çekiciydi.

Tarımsal sit alanı ilan edilen Alpu ovasının tarım dışı 
kullanılması için alınması gereken Toprak koruma 
kurulu kararı ilk toplantıda yeterli çoğunlukla alına-
madığı için önce Toprak Koruma Kurulu Yönetme-
liği değiştirilerek bölgenin tarım dışı kullanma açıl-
ması sağlanmak istendi.

Bu karara karşı Ziraat Mühendisleri Odamız tarafın-
dan açılan davada, Danıştay 10. Dairesi Yürütmeyi 

Durdurma kararı verdi.

Yine söz konusu santrale kömür sağlayacak Maden 
işletmesi için Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün 
ÇED raporu gerekli değil kararına karşı Büyükşe-
hir Belediyesinin Eskişehir 2. İdare Mahkemesinde 
açtığı davada ÇED raporu gereklidir kararı üzerine 
Eskişehir Valiliğinin Danıştay 14. Dairesine yaptığı 
temyiz başvurusunda da yerel mahkemenin kararı 
onanmıştır.

Termik santral için alınması zorunlu ÇED raporu 
Ekleriyle birlikte yaklaşık 1500 sayfa olup 10 günde 
hazırlanmış ve yanlışlıklar ve usulsüzlüklerle dolu 
bir rapor olarak karşımıza çıkmıştır. bu raporla ilgili 
olarak Hem TMMOB olarak bizim hem de beledi-
yelerimizin Bölge İdare Mahkemesinde açtığı 2 ayrı 
dava süreci devam etmektedir

ÇED raporunu iptali ve yürütmenin durdurulması 
ile ilgili olarak açtığımız davada 28 Ağustos günü 
bölgede yerinde keşif ve inceleme kararı alınmış 
olup, toprak koruma kurulu karının iptal edildiği şu 
an ki durumda yerinde keşif kararı bile hukuksuzdur 
ve yine önümüzdeki süreçte bu konuyla ilgili geliş-
meleri kamuoyuyla paylaşmaya devam edeceğiz.

Tüm bu hukuki süreçler devam ederken ihale teklif 
alma süreçleri de ilk açıklanan 26 Ocak 2018 den, 
önce 26 Nisan 2018’e daha sonrada malum erken ge-
nel seçimler kaygısı ile 15 Ağustos 2018’e yani yarına 
olmak üzere 2 kez ertelenmiştir. Biz bu açıklamayı 

hazırlarken aldığımız son dakika bilgisi olarak da 
ihale 3. Kez 17 Ekim 2018 tarihine ertelenmiştir

Seçimlerden istediği sonucu da alan siyasal iktidar ve 
Cumhurbaşkanı da ilk yüz günlük hedefleri arasına 
Alpu Termik Santrali ihalesini de koyuverdi tabi ki.

Bizler TMMOB ve onun bağlı odaları olarak 45. Dö-
nem Genel kurulumuz Sonuç bildirgesinde de yer 
aldığı gibi; Halkın yaşam alanlarını tehdit eden, in-
san yaşamını ve doğayı merkezine almayan, sermaye 
gruplarının taleplerine göre şekillendirilmiş, doğayı 
talan projesi olarak karşımıza çıkan tüm proje ve uy-
gulamaların karşısında olduğumuzu, bölgede yaşa-
yan halkın görüşlerinin dikkate alınmadan yapılacak 
her türlü rant odaklı projelerin karşısında kararlılık-
la mücadele etmeye devam edeceğimizi, yarın teklif 
almanın son günü olan Alpu Termik Santral proje-
sinde de ihaleyi alacak firmaların işlerinin, ihaleyi 
almaktan çok daha zor olacağını yani sahaya kazma 
vurulduğu anda karşısında konuya duyarlı tüm Eski-
şehir halkını ve bizleri göreceğini bilmesi gerektiğini 
buradan kamuoyuyla paylaşmak istiyoruz.

Gelin vaz geçin yapmayın, biz zaten yaptırmayacağız.

 NEŞET AYKANAT

TMMOB Eskişehir İl Koordinasyon 

Kurulu Sekreteri

İKK HABERLERİ İKK HABERLERİ
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ESKİŞEHİR İKK: ALPU TERMİK SANTRALİ 
PROJESİNE KARŞI AÇTIĞIMIZ DAVANIN YERİNDE 

KEŞFİ VE BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ YAPILDI
TMMOB Eskişehir İl Koordinasyon Kurulu Alpu Termik Santrali davasına ilişkin yerinde 
keşif ve bilirkişi incelemesi sonrası 29 Ağustos 2018 tarihinde bir basın açıklaması yaptı.

Bizler TMMOB ve onun bağlı odaları olarak bir çev-
re katliamı olarak gördüğümüz Alpu Kömürlü termik 
Santrali projesine karşı mücadelemizi, 65 yıllık geçmi-
şimizle bilimsel ve teknik veriler doğrultusunda sür-
dürmeye kararlı olduğumuzu bir kez daha belirtmek 
istiyoruz.

Bölgede yaşayan on binlerce vatandaşın hem sağlığını 
hem de geçim kaynaklarını yok edeceğini düşündü-
ğümüz bölgede ve bölgede yaşayan halkın büyük ço-
ğunluğunun da karşı çıktığı bu proje karşı kararlılıkla 
mücadele etmeye devam ediyoruz.

ÇED raporunun iptali ve yürütmenin durdurulması ile 
ilgili olarak, Eskişehir 1. İdare Mahkemesinde açmış 
olduğumuz davada ve açılan diğer davalara de dayanak 
oluşturacağından dolayı çok önemsediğimiz mahke-
menin yerinde inceleme ve bilirkişi keşfi 28 Ağustos 
günü yani dün yapıldı,

Projeye ve ÇED olumlu kararına ait tüm itirazlarımı-
zı ve yapılması durumunda kömürlü termik santralin 

bölgeye ve kentimize yaratacağı olumsuz etkileri mah-
keme heyetine ve bilirkişilere bir kez daha anlattık.

Bölgenin tarım dışı kullanımı için zorunlu olan İl Top-
rak Koruma Kurulu kararları mahkemeler tarafından 
iptal edilmişken böyle bir keşfin yapılamayacağı itiraz-
larımıza rağmen mahkeme kararında ısrarcı olmuş ve 
bölgede keşif yapılmıştır.

Konuyla ilişkin olarak her alanda hukuksal mücadele-
mizi sonuna kadar sürdüreceğimizi, şu ana kadar bu 
projeyle ilgili olarak açılan davaların projedeki yanlış 
ve hataları kabul eder nitelikte kararlarla sonuçlandığı 
gibi, bu davanın da ÇED iptali ve yürütmenin durdu-
rulması yönünde sonuçlanacağını, hukuki olarak ta bu 
projenin bir katliam projesi olduğunun tescilleneceğini 
düşünüyoruz ve beklentimizde bu yöndedir.

 NEŞET AYKANAT

TMMOB ESKİŞEHİR İL KOORDİNASYON 

KURULU SEKRETERİ

İKK HABERLERİ İKK HABERLERİ

ADANA İKK: KRİZİN SORUMLUSU AKP’NİN 
YANLIŞ POLİTİKALARIDIR

TMMOB Adana İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Erol Salman, 15 Ağustos 2018 tarihinde 
bir basın açıklaması yaparak ülkemizde yaşanan krizin nedeninin AKP’nin yanlış 

ekonomi politikaları olduğunu vurgularken tüm vatandaşlarımızı birlik içinde 
dayanışmaya ve hakkını aramaya davet etti.

Salman, Türki-
ye’de son dönem-
de yaşanan krizin 
nedenini AKP’nin 
yanlış ekonomi 
politikaları olarak 
açıkladı. Türkiye 
tarihinin en büyük 
ekonomik kriz-
lerinden birinin 
yaşandığını vur-
gularken, “Enflas-
yondan işsizliğe, 
yoksullaşmadan ekonomik durgunluğa kadar hayatla-
rımızı her alanda kâbusa çeviren kapsamlı bir ekono-
mik krizle karşı karşıya bulunuyoruz” dedi.
Yıllardır TMMOB’nin bu ülkenin krize doğru sürük-
lendiğini söylediğine işaret eden Salman, açıklamasın-
da şu görüşlere yer verdi:
“Türkiye’yi ekonomik olarak savunmasız hale geti-
ren,16 yıldır bu politikaları ısrarla uygulayan AKP 
iktidarı yaşanan krizin baş sorumlusudur. Pervasızca 
özelleştirmeler yapılmış, ülkemiz rantiye bataklığına 
sürüklenmiş, üretim yeteneğimiz aşındırılmıştır. Üre-
tim-yatırım-tasarruf politikalarının yerini tüketim po-
litikaları almıştır. Tarım ve sanayi gibi üretken sektörler 
geriletilip, ülke kaynakları rant dağıtımı merkezli inşaat 
ve müteahhitlik işleri ile katma değeri düşük hizmetler 
sektörüne yönlendirilmiştir.
Uygulanan ekonomi politikaları bu ülkede sömürüyü, 
yağmayı, talanı, adaletsizliği pekiştirmiştir. Türkiye 
ekonomisi halkın çıkarlarına göre değil, zenginlerin 
daha da zenginleşmesi üzerine kurulmuştur. En ufak 
bir durumda yaşanan bu krizler, işte bu ekonominin 
doğal sonucudur. Gelinen nokta sadece halkın alım gü-
cünü düşürmekle kalmıyor, geniş çaplı bir işsizleşme ve 
yoksullaşma yaşanmasına neden oluyor.
AKP’nin özellikle seçimler öncesinde tüketimi artırma-
ya yönelik savurgan adımları ve borçlanmayı özendi-
ren kredi politikaları krizin daha da büyümesine ne-
den olmuştur. Krizi asıl derinleştiren şey ise, AKP’nin 
antidemokratik, baskıcı ve hukuk dışı politikalarıdır. 
Ekonomik krizle mücadeleyi bile aklıselim yöntemlerle 

değil, baskıcı, teh-
ditkâr yöntemlerle 
örtbas etmek iste-
mektedir.
Yaşadığımız kri-
zin nedenini dış 
güçlere bağlayan 
AKP’nin krizle 
mücadele gibi bir 
yönelimi olmadı-
ğının en önemli 
delili açıklanan 

100 Günlük İcraat Programı’dır.
Yıllardır sürdürülen yanlış politikalarda ısrar edilerek 
bu krizden kurtulmanın mümkün olmadığı açıktır. Ya-
pılması gereken şey, rant ekonomisi yerine üretim eko-
nomisini, sermaye öncelikleri yerine kamusal çıkarları, 
lüks ve savurganlığa dayalı yönetim anlayışı yerine ta-
sarrufları, gündelik politikalar yerine planlı kalkınmayı 
önceleyen bir anlayışın öne çıkartılmasıdır.
AKP bugün krizden çıkış için mali disiplin adı altın-
da kemer sıkma politikasını hayata geçireceğini söyle-
mektedir. Bugüne dek ekonomi her sıkıştığında kemer, 
emeğiyle geçinen geniş toplum kesimleri üzerinde sı-
kılmaktadır. Kamuda asıl tasarruf yapılması gereken 
yer ise AKP’nin siyasi çıkarları uğruna yaptığı geniş 
boyuttaki harcamalardır.100 Günlük İcraat Programı 
tümüyle gözden geçirilerek, kamu kaynaklarını israf 
eden harcamalar ve projeler durdurulmalıdır.
Emekçilerin alın teriyle kurulan İşsizlik Fonu’nda top-
lanan paralar amacı dışında kullanılmaktan vaz geçil-
meli ve kriz döneminde işsiz kalan emekçilerin ve aile-
lerinin hayatlarını sürdürebilmeleri sağlanmalıdır.
DAYANIŞMAYA ÇAĞRISI
Varlık Fonu’nun bütün faaliyetleri durdurulmalıdır. 
Son dönemde özellikle ABD ve Rusya ile yapılan mil-
yarlarca dolarlık askeri anlaşmalar iptal edilmelidir. 
Krizden çıkış, emperyalist güçlerin, uluslararası tekel-
leri, çok uluslu şirketlerin isteklerine boyun eğmek-
le değil, halkın genel çıkarını gözeten, emekten yana 
kamucu bir anlayışı hayata geçirmekle mümkündür. 
Yoksulluğun ve işsizliğin karşısına her yerde örgütle-

nerek çıkalım. Ücret kesintilerine karşı örgütlenelim, 
çalışma saatlerinin uzamasına karşı örgütlenelim, işten 
çıkarmalara karşı örgütlenelim. krize karşı keyfi işten 
çıkarılmalara duyarsız kalmayalım. Krizin sorumlula-
rı emekçiler, işçiler, emekliler, çiftçiler, memurlar de-

ğildir, bunun bedelini de onlar ödememelidir. Bütün 
mühendis, mimar ve şehir plancısı dostlarımızı içinde 
bulunduğumuz bu zor günlere karşı dayanışmaya ça-
ğırıyoruz.Tüm vatandaşlarımızı birlik içinde beraber 
olmaya ve hakkını aramaya davet ediyoruz.”




