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BU SAYIDA
Ekonomik kriz her geçen gün hayatlarımızdaki 
olumsuz etkisinin daha fazla hissettiriyor. Ülkeyi 
yönetenlerin ekonomik kriz karşısındaki yegane 
çözümü ise, emeğiyle geçinen kesimlerin sırtında-
ki vergi yükünü artırmak ve ücretlerini baskı altına 
almak. Ülkeyi yönetenlerin bu tutumu karşısında, 
ekonomik krizin bedelini emekçilerin değil, krizi 
yaratanların ödemesi tüm emek ve meslek örgütle-
rinin ortak mücadele sloganı haline geldi.

Geçtiğimiz iki ay boyunca mesleki haklarımızın 
ve çıkarlarımızın korunup geliştirilmesi temel 
gündemimiz oldu. Eylül ve Ekim ayları içerisinde 
gerçekleştirdiğimiz 45. Dönem 1. Danışma Kuru-
lu Toplantımızda ve Odalarımızın düzenlediği et-
kinliklerde ülkenin içinden geçtiği krizi ve bu kri-
ze karşı mücadele yöntemlerini konuştuk. İnsanca 
yaşayabilecek bir çalışma ortamı için mücadele 
eden İstanbul Havalimanı İşçileri, Flormar İşçileri 
ile dayanışma gösterdik.

Bu sayımızda, gündeme ilişkin yaptığımız ba-
sın açıklamalarının yanısıra, 19 Eylül Mihendis, 
Mimar Şehir Plancıları Etkinliklerimiz, Kamuda 
Çalışan Meslektaşlarımızın özlük haklarının dü-
zeltilmesi için yaptığımız çalışmalar, TMMOB ve 
Oda Kurulları ortak toplantıları, Odalarımızın 
düzenlediği sempozyum ve etkinlikler ile Birliği-
mizin ilk genel kurulunun yıldönümü nedeniyle 
yaptığımız açıklama ve etkinliklere yer verdik.

İyi okumalar...
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DİSK, KESK, TMMOB, TTB: BARIŞI, ÖZGÜRLÜĞÜ VE 
EŞİTLİĞİ BU TOPRAKLARDA KÖKLEŞMİŞ BİR AĞAÇ 

HALİNE GETİRECEĞİMİZE SÖZ VERİYORUZ

Eylül Dünya Barış Günü!

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

Barışı yaşadığımız ülkede ön koşulsuz 
olarak herkes için talep etmek, komşu 
ülke halkları başta olmak üzere tüm 
halklarla barış içinde yaşanmasını 
istemek ve kendi ülkemizde eşit, 
demokratik, özgür ve barış içinde 
yaşamak için mücadele etmek insan olmanın şartıdır. 
Emperyalist kapitalist düzenin insan emeğini ve doğayı 
talan etmek üzere insanlığa karşı yürüttüğü savaşa 
karşı emeğin talepleri için yürütülecek mücadele ve 
bu uğurda atılacak her adım bizleri barışa doğru biraz 
daha götürür. Bilinmelidir ki barış, 2.Dünya Savaşı 
sonrasında Birleşmiş Milletler tarafından ilan edilmiş 
bir “gün” olmakla sınırlı, iyi niyetli bir talep, yetkililerin 
adet yerini bulsun diye yaptıkları rutin bir açıklama 
başlığı ya da ütopik bir hedef olamaz. Barış, uğruna 
mücadele edilmesi gereken, kazanılması gereken 
politik bir mücadele başlığıdır.

İktidar partisi AKP için “barış”; muhaliflerin ses 
çıkaramadığı, 6 milyon oy almış bir parti eş başkanının, 
muhalefet milletvekillerinin hapse atılabildiği, 
Cumartesi 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 ve  düşmanlık tohumlarının 
ekilmeye çalışıldığı; ekonomik kriz karşısında yandaş 
şirketlerin borçları yapılandırma adı altında kamunun 
sırtına yıkılırken, işini isteyenlerin sokağa atıldığı, 
yasal hak olan grevlerinin ertelendiği, yasaklandığı;  
geçinemiyoruz diyenlerin terörist, vatan haini olarak 
ilan edildiği bir ortamın hakim kılınmasıdır. AKP 
iktidarı için “barış”; milyonlarca emekçi ve muhalifin 
kendileri için yaratılan yeryüzü cehennemine ses 
çıkarmadan boyun eğmesi, iktidarla bu koşullarda 
uyum içinde yaşamasıdır.

Emperyalistlerin baş temsilcisi ABD ve 
bugünkü sözcüleri Trump için “barış”; 
başta Ortadoğu olmak üzere dünyanın 
her bölgesinde sömürü ilişkilerini 
sürdürebildikleri, 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. 
ABD  ve emperyalizm için “barış”; 

yüz milyonlarca yoksulun kaderine razı edildiği, 
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 
taleplerinin 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 görmemek, dayanışmayı büyütmektir.

2018 dünyasında, Ortadoğu coğrafyasında Türkiye’de 
her şeye rağmen barışı savunmaya kararlı emek ve 
meslek 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

DİSK, KESK, TMMOB ve TTB, 1 Eylül Dünya Barış Gününe ilişkin olarak 1 Eylül 2018 tarihinde 
ortak bir basın açıklaması gerçekleştirdi.
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12 Eylül Darbesi’nin 38. yıldönümü nedeniyle TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin 
KORAMAZ tarafından basın açıklaması yapıldı.

BUGÜNÜN TEK ADAM REJİMİ, 12 EYLÜL 
HUKUKUNUN EN YÜKSEK AŞAMASIDIR!

12 Eylül Askeri Darbesi’nin otuz sekizinci yılındayız. 
Ülkemize derin acılar yaşatan ve toplumumuzda 
onarılamaz yaralar açan 12 Eylül Darbesi otuz sekiz 
yıldır hüküm sürmeye devam ediyor.

12 Eylül’ün ürünü olan neoliberal uygulamalar ve 
antidemokratik yasalar, 38 yıl boyunca iktidarda 
bulunan tüm siyasi partilerin ortak politikası haline 
geldi. Otuz sekiz yıl boyunca ülkeyi yöneten siyasi 
iktidarlar, 12 Eylül’le hesaplaşmak yerine, 12 Eylül’den 
aldıkları güçle kendi iktidarlarını sağlamlaştırmanın 
yolunu aradılar.

Bugün ekonomik alanda yaşadığımız krizin 
temellerinde, 12 Eylül Darbesi sonrasında uygulanma 
imkânı bulan 24 Ocak kararları ve neoliberal dönüşüm 
politikaları yatmaktadır. 38 yıl boyunca iktidarda 
bulunan siyasi partilerin birbiriyle yarışırcasına 
gerçekleştirdiği özelleştirme, piyasalaştırma, 
kuralsızlaştırma uygulamaları ülkemizde sistematik 
olarak ekonomik krizler yaşamasına neden olmaktadır.

Toplumumuzu her geçen gün derin bir ayrışma ve 
parçalanmaya doğru sürükleyen gerici, mezhepçi, 
laiklik karşıtı ve şovenist politikalar, 12 Eylül Darbesi’yle 
birlikte bir devlet politikası haline getirilen Türk-İslam 
Sentezi anlayışının ürünüdür.

Ekonomiyi ve toplumsal yaşamı düzenleyebilmek 
için 12 Eylül Darbecileri tarafından uygulanan 
baskıcı, antidemokratik uygulamalar, aradan geçen 
38 yıl boyunca farklı biçimleriyle sürmeye devam 
etmiştir. Muhalif kesimlerin hukuksuz biçimde 
cezaevinde tutulması, yayın organlarının kapatılması, 
akademisyenlerin susturulması, emek-meslek 
örgütlerinin baskı altına alınması gibi uygulamalar, 
12 Eylül geleneğinin ne kadar canlı olduğunu 
göstermektedir.

24 Haziran seçimleri sonrasında uygulamaya konulan 
tek adam rejimi, 12 Eylül Hukukunun en yüksek 
aşamasıdır! 12 Eylül’de temelleri atılan ekonomide 
neoliberal, toplumsal yaşamda muhafazakâr, siyasette 
otoriter yönetim anlayışı tek adam rejimi altında 
kurumsal ve anayasal bir nitelik kazanmıştır.

12 Eylül Darbesi’nin yarattığı acıların ve toplumsal 
sonuçların ortadan kalkması, 12 Eylül uygulamalarının 
tümüyle ortadan kaldırılmasıyla mümkündür. 
Ülkemizin üzerine derin bir kâbus gibi çöken 12 Eylül 
karanlığıyla ve onun en yüksek aşaması olan tek adam 
rejimiyle mücadele etmeye devam edeceğiz!

Emin KORAMAZ
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

İş cinayetlerine ve insanlık dışı çalışma koşullarına karşı 
iş bırakan 3. Havalimanı işçilerinin talepleri 15 Eylül 
2018 Cumartesi günü sabaha karşı gerçekleşen polis ve 

3. HAVALİMANI İŞÇİLERİNİN TALEPLERİ TALEBİMİZ, 
MÜCADELELERİ MÜCADELEMİZDİR!

DİSK, KESK, TMMOB ve TTB 3. Havalimanı’nda işçilerin, 
iş cinayetleri ve çalışma koşullarına karşı eyleme geçmesine 
ilişkin olarak 15 Eylül 2018 tarihinde bir basın açıklaması 
gerçekleştirdi.

jandarma baskınıyla bastırılmak istendi. Yaklaşık 500 
işçi, devletin kolluk güçleri tarafından gözaltına alınarak, 
taşeron şirketlerin araçlarıyla karakollara taşındı.
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Soruyoruz: “İş kazalarına karşı önlemler alınsın, 
yatakhaneler-banyolar temiz olsun, tahtakurusu 
sorunu çözülsün, maaşlar elden verilmesin, SGK 
ve vergi hırsızlığı yapılmasın, ücretler zamanında 
ödensin” taleplerini karşılanamayacak talepler olarak 
görüp işçilere saldırı emrini veren irade kimdir?

Hukuk dışı ve insanlık dışı 18. yüzyıl çalışma koşulları 
sona erdirmek yerine işçilerin üzerine kolluk gücü 
gönderilmesi, işverenler ile ülkeyi yönetenlerin 
ortaklığının açık bir itirafıdır. 

Jandarma karakollarının önündeki taşeron şirket 
imzalı “gözaltı” araçları bu düzenin sembolü olarak 
tarihe geçmiştir. Belli ki devletin bir çok ihalesinin 
torpillisi olan, vergileri sıfırlanan, doğayı yok eden, 
emeği yok sayan projeleriyle bilinen, millete yönelik 
küfürleriyle namlanan 3-5 şirketin güvenliği, işçilerin 
iş güvenliğinden, sağlığından, yaşamından önemlidir.  

AKP iktidarı “köle değiliz” diyen havalimanı işçilerini 
gözaltına alarak, Türkiye’nin tüm işçi ve emekçilerine 
“Hayır kölesiniz” yanıtı vermiştir. 

İnsanlık dışı çalışma çalışma koşullarını, devletin zor 
aygıtları kullanılarak dayatanlar bilsin ki, 29 Ekim’de 
bir siyasi gösteri ile açmak istedikleri Havalimanı, doğa 
katliamıyla, işçi ölümleriyle, işçilerin haklı taleplerinin 
zor kullanarak ezilmek istenmesiyle, yandaşları 
zengin eden döviz üzerinden garantili sözleşmelerle 
anılacaktır. 

Bu kara lekelerin daha da büyümemesi için gözaltına 
alınan işçiler derhal serbest bırakılmalı, işçilerin tüm 

talepleri karşılanmalıdır. 

- Habersiz şekilde işten atılanlar işe iade edilsin.

- Servis sorunu çözülsün.

- Yatakhane, lavabo, banyo temizlikleri düzenli olarak 
yapılsın, tahtakurusu sorunu çözülsün.

- Maaşların tamamı hesaba yatırılsın, elden maaş 
ödemesi yapılmasın.

- Geçmişe dönük ödenmeyen ücretler ödensin.

- 6 aydır maaşları yatırılmayan işçilerin ödemeleri 
yapılsın.

- İş cinayetleri çözülsün.

- Revir personeli işçilerle ilgilensin, gerekli sağlık 
malzemelerinin temini sağlansın, işçilere dönük 
aşağılayıcı muamele engellensin.

-İşçi ve formenler aynı yemekhanede yemek yesin.

- Sorunlara sebep olan İGA yetkilileri görevden alınsın.

- Bayram ikramiyesi verilsin.

- Azerbaycanlı işçilerin bulunduğu ekibin başı Selim 
Öztürk, yarattığı mağduriyet dolayısıyla işten atılsın.

- İşçi kıyafetleri verilsin.

- Serviste geçen süre mesai olarak verilsin.

- Bu taleplerin kabul edildiği basın karşısında okunsun.

TMMOB İSTANBUL İKK 3. HAVALİMANI İNŞAATI 
SORUNLARIYLA İLGİLİ İNCELEME YAPILMASI İÇİN 
TMMOB HEYETİNE İZİN VERİLMESİNİ TALEP ETTİ

TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu 
tarafından; Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İstanbul 
Valiliği ve İGA Yönetim Kurulu’na birer yazı 
gönderilerek 3. Havalimanı inşaatında yaşanan 
sorunları yerinde incelemek üzere oluşturulan 
TMMOB Heyeti’ne izin verilmesi talebinde 
bulunuldu.

3. Havalimanı inşaatında çalışan işçilerin, kötü 
çalışma koşullarına karşı başlattıkları eylem 
sonrasında, kamuoyunun sağlıklı bilgilendirilmesi 
için tarafsız bir heyetin inceleme yapmasının 
önemli bir sorumluluk olduğu ifade edilen yazıda; 
oluşturulacak heyetin yapacağı incelemeler için 
gerekli olan sürecin işletilmesi istendi.
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TMMOB Kocaeli İl Koordinasyon Kurulu 17 Eylül 
2018 tarihinde yaptıkları basın toplantısıyla 3. 
Havalimanı işçilerinin mücadelesini desteklediklerini 
vurgulayarak, “Hukuk dışı ve insanlık dışı 18. yüzyıl 
çalışma koşullarını sona erdirmek yerine işçilerin 
üzerine kolluk gücü gönderilmesi, işverenler ile ülkeyi 
yönetenlerin ortaklığının açık bir itirafıdır” dedi. 

TMMOB Kocaeli İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri 
Murat Kürekci İstanbul 3. Havalimanı işçilerinin 
mücadelesine destek verdiklerini söyledi. Basın 
açıklamasına bazı oda temsilcileri de katılarak destek 
verdi.

Kürekci şunları söyledi: ‘’İş cinayetlerine ve insanlık 
dışı çalışma koşullarına karşı iş bırakan 3. Havalimanı 
işçilerinin talepleri 15 Eylül 2018 Cumartesi günü 
sabaha karşı gerçekleşen polis ve jandarma baskınıyla 
bastırılmak istendi. Yaklaşık 500 işçi, devletin kolluk 
güçleri tarafından gözaltına alınarak, taşeron şirketlerin 
araçlarıyla karakollara taşındı. Yetmedi İnşaat İş ve 
Dev Yapı İş sendikalarının çağrısı ile 15 Eylül 2018’de 
işçilere destek açıklaması yapmak isteyenler de gözaltı 
ve şiddetle karşı karşıya kaldı.

İşçi Sağlığı ve İş güvenliği Meclisinin kamuoyuna 
yansıyan verilerine göre en az 35 iş cinayetinin 
yaşandığı ancak gercekte bu sayının ne kadar üzerinde 
işçinin öldüğünün bile tam olarak bilinmediği bu 
insanlık dışı şartlara tek bir müdahalesi olmayan hatta 
iş cinayetleri haberlerini gizlemeye çalışan iktidarın; 
yasaların tanıdığı haklarını talep eden işçilere dönük 
saldırgan tutumu kabul edilemez.

Soruyoruz; iş kazalarına karşı önlemler alınsın, 
yatakhaneler-banyolar temiz olsun, tahtakurusu 
sorunu çözülsün, maaşlar elden verilmesin, SGK 
ve vergi hırsızlığı yapılmasın, ücretler zamanında 

TMMOB KOCAELİ İKK: HAVALİMANI İŞÇİLERİNİN 
TALEPLERİ TALEPLERİMİZDİR

İSTANBUL İKK: İNSANCA ÇALIŞMA KOŞULLARI İÇİN 
DİRENEN 3. HAVALİMANI İŞÇİLERİNİN YANINDAYIZ

TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu, 3. Havalimanı inşaatında çalışan işçilerin inşaat 
sürecinde yaşanan iş cinayetleri ve kötü çalışma koşullarına karşı iş bırakma eylemi yapma-
sı üzerine 14 Eylül 2018 tarihinde bir basın açıklaması gerçekleştirdi.
3. Havalimanı inşaatında çalışan işçiler, inşaat sürecinde 
yaşanan iş cinayetleri ve kötü çalışma koşullarına karşı 
iş bırakma eylemine gittiler.

Barınma, beslenme gibi temel yaşam ihtiyaçları 
karşılanmayan, maaşlarını alamayan işçiler, bütün 
bunların yanında bitiriliş tarihi olarak ilan edilen 29 
Ekim’e kadar yetiştirilmesi için daha da ağır koşullarda 
çalıştırılmaya zorlanıyor.

“Odalarımız pire, tahta kurusu doldu. Her gün iki tane 
ölü çıkıyor. Her gün yaralı arkadaşlarımız var.” diyen 
ve kötü çalışma koşullarına karşı direnişe geçen işçiler 
güvenlik güçlerinin sert müdahalesiyle karşılaştı.

Bilimsel değerlendirmeler ışığında yapılan bütün 
uyarıları hiçe sayıp, ekolojik bir katliama sebep olan ve 

kamuyu milyarlarca lira zarara uğratarak “Türkiye’nin 
en büyük havalimanını” yapmakla övünenler; yüzlerce 
emekçiyi insanlık dışı koşullarda çalıştırarak dünyanın 
en büyük toplama kampını oluşturmuşlardır.

Daha çok kar hırsı yüzünden, çalışanları sağlıksız 
koşullarda çalıştırmak, iş güvenliği almamak, iş kazası 
değil cinayettir. Bu cinayete sessiz kalmayan emekçilere 
karşı uygulanan şiddet bir an önce durdurulmalı ve 
talepler koşulsuz olarak yerine getirilmelidir.

TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu olarak, 
insanca çalışma koşulları için direnen 3. Havalimanı 
inşaatı işçilerinin yanında olduğumuzu kamuoyunun 
bilgisine sunarız.

Cevahir Efe AKÇELİK
TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri
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TMMOB ANKARA İKK: 3. HAVALİMANI ŞANTİYESİ 
İŞÇİLERİNİN MÜCADELESİ MÜCADELEMİZDİR!

ödensin” taleplerini karşılanamayacak talepler olarak 
görüp işçilere saldırı emrini veren irade kimdir?

Hukuk dışı ve insanlık dışı 18. yüzyıl çalışma 
koşullarını sona erdirmek yerine işçilerin üzerine 
kolluk gücü gönderilmesi, işverenler ile ülkeyi 
yönetenlerin ortaklığının açık bir itirafıdır. Jandarma 
karakollarının önündeki taşeron şirket imzalı “gözaltı” 
araçları bu düzenin sembolü olarak tarihe geçmiştir. 
Belli ki devletin birçok ihalesinin torpillisi olan, 
vergileri sıfırlanan, doğayı yok eden, emeği yok sayan 
projeleriyle bilinen, millete yönküfürleriyle namlanan 
3-5 şirketin güvenliği, işçilerin iş güvenliğinden, 
sağlığından, yaşamından önemlidir.  

AKP iktidarı “köle değiliz” diyen havalimanı işçilerini 
gözaltına alarak, Türkiye’nin tüm işçi ve emekçilerine 
“Hayır kölesiniz” yanıtı vermiştir. İnsanlık dışı 
çalışma koşullarını devlet eliyle zor kullananlar bilsin 
ki, 29 Ekim’de bir siyasi gösteri ile açmak istedikleri 
Havalimanı, doğa katliamıyla, işçi ölümleriyle, işçilerin 
haklı taleplerinin zor kullanarak ezilmek istenmesiyle, 
yandaşları zengin eden döviz üzerinden garantili 
sözleşmelerle anılacaktır. 

İŞTE TALEPLERİ

Bu kara lekelerin daha da büyümemesi için 
gözaltına alınan işçiler derhal serbest bırakılmalı, 
işçilerin yayınladıkları aşağıda yazılı tüm talepleri 
karşılanmalıdır.  Habersiz şekilde işten atılanlar işe iade 
edilsin. Servis sorunu çözülsün. Yatakhane, lavabo, 
banyo temizlikleri düzenli olarak yapılsın, tahtakurusu 
sorunu çözülsün. Maaşların tamamı hesaba yatırılsın, 
elden maaş ödemesi yapılmasın. Geçmişe dönük 
ödenmeyen ücretler ödensin. 6 aydır maaşları 
yatırılmayan işçilerin ödemeleri yapılsın. İş cinayetleri 
çözülsün. Revir personeli işçilerle ilgilensin, gerekli 
sağlık malzemelerinin temini sağlansın, işçilere dönük 
aşağılayıcı muamele engellensin. İşçi ve formenler aynı 
yemekhanede yemek yesin. Sorunlara sebep olan İGA 
yetkilileri görevden alınsın. Bayram ikramiyesi verilsin. 
Azerbaycanlı işçilerin bulunduğu ekibin başı Selim Öz-
türk, yarattığı mağduriyet dolayısıyla işten atılsın. İşçi 
kıyafetleri verilsin. Serviste geçen süre mesai olarak 
verilsin. Bu taleplerin kabul edildiği basın karşısında 
okunsun.”
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TMMOB Ankara İl Koordinasyon Kurulu, DİSK 
Ankara Temsilciliği, KESK Ankara Şubeler Platformu 
ve Ankara Tabip Odası 19 Eylül 2018 tarihinde 
Tüm-Bel-Sen’de bir basın toplantısı düzenleyerek 3. 
Havalimanı şantiyesinde 17 işçinin yaralandığı servis 
kazasının ardından ağır çalışma koşulları nedeniyle iş 
bırakan şantiye işçilerine desteklerini vurguladılar.

TMMOB Ankara İKK Sekreteri Özgür Topçu’nun da 
katıldığı toplantıda DİSK Ankara Temsilcisi Tayfun 
Görgün tarafından okunan ortak açıklamayla işçi 
sağlığı ve iş güvenliğini yok sayan, ağır çalışma 
koşullarına karşı iş bırakan binlerce işçinin taleplerine 
dikkat çekildi.

3. HAVALİMANI ŞANTİYESİ İŞÇİLERİNİN 
MÜCADELESİ MÜCADELEMİZDİR!
İstanbul`da inşaatı süren “3.Havalimanı” şantiyesinde 
17 işçinin yaralandığı servis kazasının ardından iş 
cinayetlerine ve insanlık dışı çalışma koşullarına karşı iş 
bırakan 3. Havalimanı işçilerinin talepleri gerçekleşen 
polis ve jandarma baskınıyla bastırılmak istendi. 
Yaklaşık 500 işçi, devletin kolluk güçleri tarafından 
gözaltına alınarak, taşeron şirketlerin araçlarıyla 
karakollara taşındı. Koğuşları basılarak gözaltına 
alınan işçilere, “Çalışma hürriyetinin ihlali”, “2911`e 
muhalefet”,  “Kamu malına zarar vermek”, “Halkı kin 
ve nefret düşmanlığa tahrik etmek”, “Genel güvenliğin 
kasten tehlikeye sokulması”, “Görevi yaptırmamak için 
direnme” suçlamaları yöneltilerek 24 işçi tutuklandı, 
19 işçi için ise adli kontrol uygulanmasına karar 
verildi. Bu karar, Hukuk`un yok sayılmasının sonucu 
olarak alınmış siyasi bir karardır. Bu karar Hukuk`un 
ezilenden yana değil sömürenden yana işlediğinin 
göstergesi ve emekçilere ve topluma bir gözdağıdır. 

3. Havalimanında yaşanan iş cinayetlerini görmezden 
gelip, tek bir yetkiliyi yargılamayanlar, “İş kazalarına 
karşı önlemler alınsın, yatakhaneler-banyolar temiz 
olsun, tahtakurusu sorunu çözülsün, maaşlar elden 
verilmesin, SGK ve vergi hırsızlığı yapılmasın, ücretler 
zamanında ödensin” diyen işçileri gözaltına alıp, 
tutukladılar. 

Bitmek bilmeyen iş cinayetlerinde, işçi sağlığı ve 
iş güvenliğini yok sayan, ağır çalışma koşullarına 
karşı iş bırakan binlerce işçinin talepleri talebimiz, 
mücadeleleri mücadelemizdir. İnsanca çalışma ve 
insanca yaşam koşullarını talep ettiği için tutuklanan 
işçiler bir an önce serbest bırakılmalıdır. 

2018 yılının ilk sekiz ayında en az 1290 işçinin iş 
cinayetlerinde yaşamını yitirdiği ülkemizde, üretim 
zorlaması, taşeron düzeni, piyasalaşan işçi sağlığı ve iş 
güvenliği alanı ve sahipsizlik,  işçilerin yaşamını tehdit 
etmeye devam etmektedir. 

2017 yılı Mayıs ayında,  3. Havalimanı şantiyesindeki 
`İş Sağlığı ve Güvenliği Hedef Sıfır Deklarasyon` 
imza töreniyle başlayan bir sürecin geldiği nokta; İşçi 
ölümleri, çok kötü çalışma ve ücret koşulları,  işçi sağlığı 
ve güvenliği talep eden işçilere gaz bombaları atılması, 
gözaltı, tutuklama ve şiddet uygulamasıdır. 

İşçiler; duş ve tuvalet imkânlarının sağlandığı, 
tahtakurusu olmayan yatakhanelerde uyumak, doyurucu 
bir yemek talep ediyorlar. Ücretlerinin zamanında 
ödenmesini istiyorlar. Yasal haklarını aradıkları için işten 
çıkarılan arkadaşlarının işe iadesini istiyorlar.

Bir çalışma alanında;  iş güvenliği, işçi ölümü, ücret, 
yemek, servis sorunu varsa, bu sorunun kaynağı işçiler 
değil, işçi sağlığı ve iş güvenliğini yok sayan işverenlerdir. 
Ve de bu yasal standartların ihlalini denetlemeyenlerdir. 
Bu nedenle konu jandarmanın değil Çalışma 
Bakanlığı`nın konusu olmalıdır. İnsanca çalışma 
koşulları talep etmek suç değil, Anayasal bir haktır. 

İşçilerin insanca çalışma talebinin muhatabının, 
jandarma olması kabul edilemez. Bu ihlallerin ve 
taleplerin muhatabı Çalışma Bakanlığıdır.

Havalimanı inşaatı işçilerinin gözaltına alındığı gün, 
anayasal haklarını kullanıp sendikalı oldukları için işten 
atılan Cargill işçileri de aynı biçimde gözaltına alınmış 
temel hak ve özgürlükler bir kez daha fütursuzca ihlal 
edilmiştir.  

Devletin zor araçlarını da kullanarak işçileri köle gibi 
çalışmaya zorlamasını, işçilere yapılan bu ihlalleri ve 
zulmü görmemeye, duymamaya çalışan yetkilileri ve 
basın kuruluşlarını bir kez daha kınıyoruz.

Bizler acilen Uluslararası Çalışma Örgütünü (ILO), 
Çalışma Bakanlığını ve Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği 
Konseyini hızla sorunların çözümüne dönük etkin 
görev almaya davet ediyoruz. Sendikalardan, meslek 
odalarından, üniversitelerin ilgili bölümlerinden ve 
Bakanlığın ilgili birimlerinden oluşan bir denetim 
komisyonu oluşturulmasını talep ediyoruz.  

İşçilerin talepleri karşılanmalı, tutuklanan işçiler serbest 
bırakılmalı, onlara yapılan tehdit, eziyet ve şiddete derhal 
son verilmelidir.

3. Havalimanı işçilerinin talepleri talebimiz, mücadelesi 
mücadelemizdir.

İnşaat işçileriyle, Cargill işçisi ve Flormar işçisiyle omuz 
omuza ve dayanışma içinde olduğumuzu bir kere daha 
ilan ediyoruz.

TMMOB ANKARA İKK
DİSK ANKARA TEMSİLCİLİĞİ
KESK ANKARA ŞUBELER PLATFORMU
ANKARA TABİP ODASI
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Dev Yapı-İş, İnşaat-İş ve İYİ-SEN 28 Eylül 2018 
tarihinde DİSK’te bir basın toplantısı düzenleyerek 
işçi sınıfı mücadelesinden yana olan aydınları, meslek 
ve demokratik kitle örgütleri ile siyasi partileri 3. 
Havalimanı işçileri ile dayanışmaya çağırdı. TMMOB 
destekçiler arasında yerini aldı.

Dev Yapı-İş, İnşaat-İş ve İYİ-SEN, kötü çalışma 
koşulları ve artan iş cinayetlerine karşı 14 Eylül’de 
iş bırakan ve daha sonra yüzlercesi gözaltına alınan, 
onlarcası tutuklanan işçiler için açıklama yaptı. İstanbul 
Beşiktaş’taki DİSK Genel Merkezi’ndeki yapılan 
toplantıda basın açıklamasını Dev Yapı-İş Sendikası 
Genel Sekreteri Nihat Demir okudu.

Dayanışma çağrısı

Demir açıklamada, tutuklanan 3 Havalimanı işçilerinin 
serbest bırakılması ve işçilerin tüm taleplerinin kabul 
edilmesi için işçi sınıfı mücadelesinden yana olan 
aydınlar, meslek ve demokratik kitle örgütleri ile siyasi 
partileri 3. Havalimanı işçileri ile dayanışmaya çağırdı.

İşçilerin tutuklanmasını, işçilerin haklı taleplerine 
ve örgütlenme hakkına yapılmış bir saldırı olarak 
gördüklerini söyleyen Demir tutuklanan işçilerin 
derhal serbest bırakılmasını isteyerek şöyle devam etti:

3. Havalimanı’nda inşaat işçilerine dayatılan kölelik 
şartlarını reddediyor, barınma, ulaşım, güvenli ve 
güvenceli çalışma taleplerinin bir an önce yerine 
getirilmesini bir kez daha talep ediyoruz. Bu taleplerin 
ayrıca bir suç duyurusu olduğunu, 3. Havalimanında 
asıl patronların yargılanması gerektiğini belirtiyoruz.

Başta sendikalar olmak üzere emekten ve işçi sınıfı 
mücadelesinden yana olan aydınları, meslek ve 
demokratik kitle örgütleri ile siyasi partileri, havalimanı 
işçileriyle dayanışmaya çağırıyoruz.

TMMOB 3. HAVALİMANI İŞÇİLERİ DAYANIŞMA 
ÇAĞRISINA DESTEK VERDİ

KÖLELİK DÜZENİNE KARŞI İNSANCA 
ÇALIŞMAYI, BASKI VE ZORBALIĞA KARŞI 

EMEĞİN HAKLARINI SAVUNMAK SUÇ 
DEĞİLDİR…

DİSK/DEV YAPI-İŞ SENDİKASI BAŞKANI 
ÖZGÜR KARABULUT ve TUTUKLU İNŞAAT 

İŞÇİLERİ SERBEST BIRAKILSIN!!!

İstanbul 3. Havalimanı inşaatındaki insanlık dışı çalış-
ma ve yaşam koşullarına tepki gösteren işçilere destek 
olan DİSK’e bağlı Dev Yapı-İş Sendikası Başkanı Özgür 
Karabulut’un tutuklanması, ülkemizdeki demokrasi ve 
hukukun içler acısı halinin göstergesidir.

Yetkililer, işçilerin çalışma ve yaşam koşullarını iyileş-
tirmek yerine, hakkını arayan çalışanları şiddet yoluyla 

susturmak, tutuklayarak cezalandırmak istemektedir.

Emekçilerin en insani taleplerinin bile baskı ve şiddet-
le karşılanması, her türden hak arayışının kriminalize 
edilmesi asla kabul edilemez. Kölelik düzenine karşı 
insanca çalışmayı, baskı ve zorbalığa karşı emeğin hak-
larını savunmak suç değildir.

Havalimanı işçilerinin çalışma ve yaşam koşullarının 
düzeltilmesi, özlük haklarının geliştirilmesi için müca-
dele eden Dev Yapı-İş Sendikası Başkanı Özgür Kara-
bulut ve tüm tutuklu işçiler derhal serbest bırakılmalı-
dır. Sendikal faaliyetler ve sendikalar üzerinde baskılar 
kaldırılmalıdır.

EMİN KORAMAZ
TMMOB YÖNETİM KURULU BAŞKANI

KÖLELİK DÜZENİNE KARŞI İNSANCA ÇALIŞMAYI, 
BASKI VE ZORBALIĞA KARŞI EMEĞİN HAKLARINI 

SAVUNMAK SUÇ DEĞİLDİR!
3. Havalimanı inşaatındaki kötü çalışma koşullarına karşı eylem yapan işçiler ve DİSK’e bağlı Dev 
Yapı-İş Sendikası Başkanı Özgür Karabulut’un tutuklanması üzerine 8 Ekim 2018 tarihinde TMMOB 
Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz tarafından basın açıklaması yapıldı.
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Bugün ülkemiz çok ciddi bir ekonomik krize 
sürüklenmektedir. Ülkeyi yönetenlere göre “kriz 
mriz yok” ama çarşıda, pazarda, fiyat etiketlerinde, 
faturalarda zam üstüne zam var! Enflasyon karşısında 
eriyen alım gücümüz, küçülen ekmeğimiz var. Artan 
işsizlik, iflaslar, toplu işten çıkarmalar var! Yükselen 
geçinemiyoruz çığlıkları, umutsuzluğun pençesinde 
son verilen yaşamlar var. İlaçları verilmeyen hastalar, 
sağlıkta ve eğitimde kemer sıkma politikaları var. 
İnsanca çalışmak isteyen işçilere atılan gaz bombaları 
var. Hakkını arayan emekçiye toplu gözaltı ve 
tutuklamalar var. Türkiye halkının yüzde 99’u için 
giderek ağırlaşan yoksullaşma ve işsizlik gerçeği var 
iken,  ülkeyi yönetenlere göre, tek sesli medyaya göre, 
krizi fırsata çevirmek isteyen bir avuç patrona göre, 
kısacası çok ufak bir azınlığa göre “kriz mriz yok”.

Bugün yüzde 99’un insanca çalışma ve yaşama hakkını 
tehdit eden krizi çıkaran, “kriz mriz yok” diyen yüzde 
1’dir. Ülkemizi büyük bir yıkımın eşiğine getiren 
neoliberal politikaları yıllardır kimler hayata geçirdiyse 
krizin sorumlusu da onlardır. Türkiye’yi sermaye 
için cazip bir ülke yapmak adına, emeğin en temel 
haklarını, şeker fabrikalarından kağıt fabrikalarına 
kamu birikimini özelleştirmeler yoluyla talan eden, 
sosyal hak olarak tanımlanması gereken kamusal 
hizmetleri, yerli tarımsal üretimi, kentleri, doğayı imha 
eden politikaları hayata geçiren AKP iktidarı krizin 
başlıca sorumlusudur.

AKP iktidarının sürdürdüğü, ithalata, betonlaşmaya, 
dış borçlanmaya, ranta, spekülasyona dayalı ekonomik 
model hızla çökerken, faturayı ödemesi gereken bu 
modelin mağduru olan işçiler, emekçiler, emekliler, 
köylüler, dar gelirliler değil bu model sayesinde 
küplerini dolduranlar ve iktidarlarını kuranlardır.

Bugün üçte ikisi özel sektöre ve bankalara ait 467 
milyar dolar dış borç, AKP politikaları sayesinde 
küpünü dolduran küçük bir azınlığın borcudur. 
Sendikal örgütlenmenin engellendiği, onbinlerce kamu 
emekçisinin ihraç edildiği, grevlerin yasaklandığı, 
kamu emekçilerinin yandaş konfederasyonla birlikte 
yoksulluğa ve yoksunluğa mahkum edildiği, hak 

aramanın bastırıldığı bir ortamda elde edilen yüksek 
kar oranlarını paylaşmayanlar bugün zararlarını 
ve borçlarını halkın sırtına yıkmaktadır. “Nimete” 
kimseyi ortak etmeyen yüzde 1’lik bir kesim, külfeti 
nüfusun yüzde 99’unun üzerine yıkmaya çalışmaktadır. 
Krizi yaratanlar fırsattan istifade İşsizlik Fonunu 
yağmalamanın, kıdem tazminatına el uzatmanın ve 
zorunlu BES adı altında emekçinin cebinden finans 
tekellerini beslemenin yolunu aramaktadır.

Ekonomik büyüme söz konusu iken, bunun bedelini 
yoksullaşmayla, gelir dağılımı ve vergi adaletsizliğiyle, 
iş cinayetleriyle, eğitim ve sağlık başta olmak üzere 
kamusal hizmetlerin ticarileşmesiyle, fabrikalarımızın 
satılmasıyla ödeyen bu ülkenin işçileri, kamu 
çalışanları, tüm emekçileri yaşanan kriz sürecinde 
borçlu değil alacaklı konumundadır.

Halkın yüzde 99’unun borçlu değil alacaklı olduğu 
bilinciyle, bize dayatılan yoksullaşmaya, işsizliğe, 
çocuklarımızın sağlıksız büyümesine, giderek 
kötüleşen çalışma ve yaşam koşullarına karşı mücadele 
kararlılığımızı bir kez daha ifade ediyoruz.

İşsizlik, zamlar, yoksulluk kader değildir ve kriz, toplumun 
emeğiyle geçinen çoğunluğunu koruyan, kamucu 
politikalarla önlenebilir. Ücretlerin artırılmasından 
toplu işten çıkarmaların yasaklanmasına, kamu 
hizmetlerine zam yapılmamasından vergi adaletine 
dair somut, uygulanabilir politikalarla işsizlik de 
yoksullaşma da önlenebilir.

Bizler örgütlü olduğumuz her yerde “krizin bedelini 
ödemeyeceğiz, krizde yüzde 1 değil, yüzde 99 korunsun” 
talebiyle düzenleyeceğimiz etkinlik ve eylemlerimizi 
emek ve meslek örgütleriyle, yerel emek ve demokrasi 
güçleriyle ortaklaştırıp yaygınlaştıracağız.

“Krizin bedelini ödemeyeceğiz, krizde yüzde 1 değil, 
yüzde 99 korunsun” fikri etrafında buluşabilecek 
herkesi, emeğin haklarını savunmak için omuz omuza 
mücadeleyi büyütmeye çağırıyoruz.

DİSK-KESK-TMMOB-TTB

DİSK-KESK-TMMOB-TTB: KRİZİN BEDELİNİ 
ÖDEMEYECEĞİZ! EMEĞİN HAKLARINI SAVUNMAK 

İÇİN OMUZ OMUZA!
DİSK, KESK, TMMOB ve TTB ülkemizde yaşanan ekonomik krize ilişkin 26 Eylül 2018 
tarihinde ortak bir basın açıklaması yaptı.
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Bugün 19 Eylül TMMOB Mühendis, Mimar ve Şehir 
Plancıları Dayanışma günü. 19 Eylül 1979 tarihinde 
TMMOB’nin çağrısıyla Türkiye’nin 55 farklı ilinde, 
740 işyerinde gerçekleştirilen iş bırakma eyleminin 
otuz dokuzuncu yıldönümü. Mühendis, mimar ve 
şehir plancılarının hayatın her alanında, üretimin 
her aşamasında önemli bir yer tuttuğunu gösteren bu 
eylem, TMMOB’nin mücadele tarihinde önemli bir yer 
tutmaktadır.

19 Eylül tarihi, maden ocaklarından enerji santrallerine, 
fabrikalardan tarlalar, şantiyelerden bürolara dek 
farklı işyerlerinde çok zor koşullar altında görev 
yapan mühendis, mimar ve şehir plancılarının meslek 
onurlarına, özlük haklarına ve alın terlerine sahip 
çıktıklarını ilan ettikleri tarihtir.

19 Eylül tarihi, bu ülke için düşünen, planlayan, üreten 
mühendis, mimar ve şehir plancılarının kendi öz 
güçlerinin farkına vardığı tarihtir.

19 Eylül tarihi, mühendis, mimar ve şehir plancılarının 
yaşadıkları ülkenin geleceği hakkında söz sahibi 
olduklarını gösterdikleri tarihtir.

Bu yüzden bu anlamlı gün, “TMMOB Mühendis, 
Mimar ve Şehir Plancıları Dayanışma Günü” olarak 
kutlanmakta ve her yıl yeniden hatırlanmaktadır.

Bundan otuz dokuz yıl önce yapılan iş bırakma 
eyleminin temel talebi çalışma koşullarının 

iyileştirilmesi ve insanca yaşanabilecek bir ücret 
olmuştu. Aradan geçen otuz dokuz yıla rağmen, bu 
temel sorunun devam ettiği görülmektedir. Mühendis, 
mimar ve şehir plancıları günümüzde de gerek kamuda 
gerekse özel sektörde kötü çalışma koşulları altında, 
yetersiz ücretlerle çalışmaya devam etmektedir.

Son birkaç gündür kamuoyuna yansıyan, Türkiye’nin en 
büyük şantiyesi 3. Havalimanındaki çalışma ve yaşam 
koşulları, ülkemizde emekçilerin içinde bulunduğu 
zor koşulların aynasıdır. Daha fazla sömürü uğruna 
insanların hayatlarını hiçe sayan bu insanlık dışı 
çalışma koşulları derhal düzeltilmelidir.

İşsizlik, hayat pahalılığı, düşük ücretler, güvencesizlik, 
özlük hakları ve örgütlenme sorunları ülkemizde 
çalışan mühendis, mimar ve şehir plancılarının 
öncelikli sorunları olmaya devam etmektedir. İçinde 
bulunduğumuz derin ekonomik kriz, tüm halkımızın 
olduğu gibi emeğiyle geçinen mühendis, mimar ve 
şehir plancılarının da hayatlarını zorlaştırmaktadır. 
Bugün içinde bulunduğumuz krizin nedeni, üretim 
yerine ranta, sanayileşme yerine inşaata, teknoloji 
yerine betona, planlı kalkınma yerine sıcak para akışına 
dayalı bir ekonomik yapı kurulmasıdır. Yanlış ekonomi 
politikaları sonucu ortaya çıkan bu krizin bedelini, 
emeğiyle geçirenler değil, bu krizi ortaya çıkaranlar 
ödemelidir.

Ülkemizdeki mühendis, mimar ve şehir plancılarının 
bugün karşı karşıya olduğu sorunlar sadece ekonomik 
sıkıntılar değildir. Kontrolsüz yetkilerle donatılmış tek 
adam rejimi altında emeğimiz değersizleşirken, özlük 
haklarımız da giderek budanmaktadır.

Birliğimiz ile SGK arasındaki yapılan asgari ücret 
protokolünün SGK tarafından tek taraflı olarak 
feshedilmesiyle yeni bir boyut kazanan özlük 
haklarımıza yönelik saldırılar, sistematik biçimde 
artmaktadır.

Mayıs ayında çıkartılan İmar Affı yasasında yer alan bir 
madde ile “teknik öğretmen, tekniker ve teknisyenlerin” 
Yardımcı Kontrol Elemanı adı atında yapı denetim 
sistemine eklenerek, mühendislik mesleğinin uygulama 

19 Eylül 1979 İş Bırakma Eyleminin 39. Yıldönümünde 19 Eylül TMMOB Mühendis, Mimar 
ve Şehir Plancıları Dayanışma Günü nedeniyle TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin 

Koramaz tarafından basın açıklaması yapıldı.
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alanlarından birisi daha farklı meslek gruplarına 
açılmıştır. Yapı Denetim sistemi teknikerlere açılırken, 
KHK’lar ile hukuksuz biçimde kamudan ihraç 
edilen mühendis, mimar ve şehir plancılarının yapı 
denetim şirketlerinde görev yapmaları engellenerek 
bu arkadaşlarımızın yaşadıkları mağduriyet daha da 
artırılmıştır.

Meslek alanımıza ilişkin saldırıların son örneklerinden 
birisi de, yapı ruhsatlarındaki proje müelliflerinin imza 
gerekliliğinin kaldırılması olmuştur. Meslektaşlarımız 
hak ve yetkilerini kaybetmesine neden olan bu 
uygulama uzun yıllardır mücadele ettiğimiz “sahte 
proje müellifliği”nin ve sorunlu-denetimsiz projelerin 
önünü açmıştır.

Tüm bu düzenlemeler, sadece meslek alanlarımızı hedef 
almakla kalmıyor, halkın iyi ve güvenli mühendislik, 
mimarlık, şehir plancılığı hizmeti almasını da 
engelliyor. Bu durumun toplumumuza maliyeti, daha 
güvensiz yapılar, daha fazla yıkım, daha çarpık bir 
kentleşme olarak yansımaktadır.

Bilimi, tekniği ve yaratıcı fikirleri sistematik olarak 
değersizleştiren bu politikalar sadece teknik elemanların 
yaşamlarını değil, ülkemizin geleceğini de tehdit 
etmektedir. Mühendis, mimar ve şehir plancılarının 
mesleki hak ve çıkarlarını korumak aslında tüm 
toplumun geleceğini korumak demektir. Çünkü bizim 
meslek alanımız, toplumun ortak yaşamının üretimini 
ve devamlılığını sağlamaktadır. Bizler bu anlayışlar, 
mesleğimize ve meslektaşlarımıza sahip çıkarken, 
ülkemizin ve toplumumuzun ortak geleceğine de sahip 
çıkıyoruz.

Tek adam rejimi, birliğimizin bu toplumcu rolünden 
ve tavrından açık biçimde rahatsız olmaktadır ve 
bunu her fırsatta dile getirmektedir. Temmuz ayı 
içerisinde yayınlanan 5 Numaralı Cumhurbaşkanlığı 
Kararnamesi ile birlikte, Devlet Denetleme Kurulu’na 
anayasaya ve yasalara aykırı yetkiler tanınarak, 
Birliğimiz ve diğer emek-meslek örgütleri baskı altına 
alınmaya çalışılmaktadır.

Devlet Denetleme Kurulunun bir denetleme organı 
olmaktan çıkartılarak adeta yargı organı biçiminde 
hareket etmesini sağlayan bu düzenleme, sadece 
meslek örgütümüzü hedef almamakta, mahkemelere 
ait olan yargı yetkisinin alenen gasp edilmesi anlamına 
da gelmektedir.

Meslek alanımızı, meslektaşlarımızı ve meslek 
örgütlülüğümüzü hedef alan bu saldırılar karşısında 
sessiz kalmayacağız. 19 Eylül 1979’un 39. yılında bir 
kez da hatırlatmak isteriz ki, bu ülkenin onurlu ve 
direngen mühendis, mimar ve şehir plancıları vardır ve 
yaşanan bu haksızlıklara, bu saldırganlığa asla boyun 
eğmeyecektir.

Bu anlayış ve kararlılıkla 19 Eylül Mühendis, Mimar 
ve Şehir Plancıları Dayanışma Gününü bir kez daha 
kutluyoruz.

Yaşasın TMMOB Örgütlülüğü!

Yaşasın Mücadelemiz!

Emin KORAMAZ
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

“TMMOB 19 Eylül Mühendis, Mimar ve Şehir 
Plancıları Dayanışma Günü”nde yüzlerce mühendis, 
mimar ve şehir plancısı kitlesel basın açıklamalarıyla 
çeşitli kentlerde ülke ve meslek sorunlarına dikkat 
çekti.

TMMOB tarihinde önemli bir yeri olan 19 Eylül 1979 
iş bırakma eyleminin yıldönümünde 2011 yılından 
bu yana kutlanan “19 Eylül Mühendis, Mimar, 
Şehir Plancıları Dayanışma Günü”nde TMMOB 
üyeleri bir kez daha alanlardaydı. İKK’ların örgütlü 
olduğu kent merkezlerinde düzenlenen kitlesel 

basın açıklamalarında “Örgütümüze, Mesleğimize, 
Halkımıza ve Ülkemize Sahip Çıkıyoruz” denildi.

TMMOB 19 Eylül Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları 
Dayanışma Günü dolayısıyla yapılan basın açıklaması 
şöyle:

19 EYLÜL TMMOB MÜHENDİS, MİMAR VE 
ŞEHİR PLANCILARI DAYANIŞMA GÜNÜNÜ 
KUTLUYORUZ!

Bugün 19 Eylül TMMOB Mühendis, Mimar ve Şehir 
Plancıları Dayanışma günü. 19 Eylül 1979 tarihinde 

DÜNDEN BUGÜNE AYNI KARARLILIK VE İNANÇLA 
19 EYLÜL TMMOB MMŞP DAYANIŞMA GÜNÜNÜ 

KUTLUYORUZ
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TMMOB’nin çağrısıyla Türkiye’nin 55 farklı ilinde, 
740 işyerinde gerçekleştirilen iş bırakma eyleminin 
otuz dokuzuncu yıldönümü. Mühendis, mimar ve 
şehir plancılarının hayatın her alanında, üretimin 
her aşamasında önemli bir yer tuttuğunu gösteren bu 
eylem, TMMOB’nin mücadele tarihinde önemli bir yer 
tutmaktadır.

19 Eylül tarihi, maden ocaklarından enerji santrallerine, 
fabrikalardan tarlalar, şantiyelerden bürolara dek 
farklı işyerlerinde çok zor koşullar altında görev 
yapan mühendis, mimar ve şehir plancılarının meslek 
onurlarına, özlük haklarına ve alın terlerine sahip 
çıktıklarını ilan ettikleri tarihtir.

19 Eylül tarihi, bu ülke için düşünen, planlayan, üreten 
mühendis, mimar ve şehir plancılarının kendi öz 
güçlerinin farkına vardığı tarihtir.

19 Eylül tarihi, mühendis, mimar ve şehir plancılarının 
yaşadıkları ülkenin geleceği hakkında söz sahibi 
olduklarını gösterdikleri tarihtir.

Bu yüzden bu anlamlı gün, “TMMOB Mühendis, 
Mimar ve Şehir Plancıları Dayanışma Günü” olarak 
kutlanmakta ve her yıl yeniden hatırlanmaktadır.

Bundan otuz dokuz yıl önce yapılan iş bırakma 
eyleminin temel talebi çalışma koşullarının 
iyileştirilmesi ve insanca yaşanabilecek bir ücret 
olmuştu. Aradan geçen otuz dokuz yıla rağmen, bu 
temel sorunun devam ettiği görülmektedir. Mühendis, 
mimar ve şehir plancıları günümüzde de gerek kamuda 
gerekse özel sektörde kötü çalışma koşulları altında, 
yetersiz ücretlerle çalışmaya devam etmektedir.

Son birkaç gündür kamuoyuna yansıyan, Türkiye’nin 
en büyük şantiyesi 3. Havalimanındaki çalışma 
ve yaşam koşulları, ülkemizde emekçilerin içinde 
bulunduğu zor koşulların aynasıdır. Daha fazla sömürü 
uğruna insanların hayatlarını hiçe sayan bu insanlık 
dışı çalışma koşulları derhal düzeltilmelidir.

İşsizlik, hayat pahalılığı, düşük ücretler, güvencesizlik, 
özlük hakları ve örgütlenme sorunları ülkemizde 
çalışan mühendis, mimar ve şehir plancılarının 
öncelikli sorunları olmaya devam etmektedir. İçinde 
bulunduğumuz derin ekonomik kriz, tüm halkımızın 
olduğu gibi emeğiyle geçinen mühendis, mimar ve 
şehir plancılarının da hayatlarını zorlaştırmaktadır. 
Bugün içinde bulunduğumuz krizin nedeni, üretim 
yerine ranta, sanayileşme yerine inşaata, teknoloji 
yerine betona, planlı kalkınma yerine sıcak para akışına 
dayalı bir ekonomik yapı kurulmasıdır. Yanlış ekonomi 
politikaları sonucu ortaya çıkan bu krizin bedelini, 
emeğiyle geçirenler değil, bu krizi ortaya çıkaranlar 
ödemelidir.

Ülkemizdeki mühendis, mimar ve şehir plancılarının 
bugün karşı karşıya olduğu sorunlar sadece ekonomik 
sıkıntılar değildir. Kontrolsüz yetkilerle donatılmış tek 
adam rejimi altında emeğimiz değersizleşirken, özlük 
haklarımız da giderek budanmaktadır.

Birliğimiz ile SGK arasındaki yapılan asgari ücret 
protokolünün SGK tarafından tek taraflı olarak 
feshedilmesiyle yeni bir boyut kazanan özlük 
haklarımıza yönelik saldırılar, sistematik biçimde 
artmaktadır.

Mayıs ayında çıkartılan İmar Affı yasasında yer alan bir 
madde ile “teknik öğretmen, tekniker ve teknisyenlerin” 
Yardımcı Kontrol Elemanı adı atında yapı denetim 
sistemine eklenerek, mühendislik mesleğinin uygulama 
alanlarından birisi daha farklı meslek gruplarına 
açılmıştır. Yapı Denetim sistemi teknikerlere açılırken, 
KHK’lar ile hukuksuz biçimde kamudan ihraç 
edilen mühendis, mimar ve şehir plancılarının yapı 
denetim şirketlerinde görev yapmaları engellenerek 
bu arkadaşlarımızın yaşadıkları mağduriyet daha da 
artırılmıştır.

Meslek alanımıza ilişkin saldırıların son örneklerinden 
birisi de, yapı ruhsatlarındaki proje müelliflerinin imza 
gerekliliğinin kaldırılması olmuştur. Meslektaşlarımız 
hak ve yetkilerini kaybetmesine neden olan bu 
uygulama uzun yıllardır mücadele ettiğimiz “sahte 
proje müellifliği”nin ve sorunlu-denetimsiz projelerin 
önünü açmıştır.

Tüm bu düzenlemeler, sadece meslek alanlarımızı hedef 
almakla kalmıyor, halkın iyi ve güvenli mühendislik, 
mimarlık, şehir plancılığı hizmeti almasını da 
engelliyor. Bu durumun toplumumuza maliyeti, daha 
güvensiz yapılar, daha fazla yıkım, daha çarpık bir 
kentleşme olarak yansımaktadır.

Bilimi, tekniği ve yaratıcı fikirleri sistematik olarak 
değersizleştiren bu politikalar sadece teknik elemanların 
yaşamlarını değil, ülkemizin geleceğini de tehdit 
etmektedir. Mühendis, mimar ve şehir plancılarının 
mesleki hak ve çıkarlarını korumak aslında tüm 
toplumun geleceğini korumak demektir. Çünkü bizim 
meslek alanımız, toplumun ortak yaşamının üretimini 
ve devamlılığını sağlamaktadır. Bizler bu anlayışlar, 
mesleğimize ve meslektaşlarımıza sahip çıkarken, 
ülkemizin ve toplumumuzun ortak geleceğine de sahip 
çıkıyoruz.

Tek adam rejimi, birliğimizin bu toplumcu rolünden 
ve tavrından açık biçimde rahatsız olmaktadır ve 
bunu her fırsatta dile getirmektedir. Temmuz ayı 
içerisinde yayınlanan 5 Numaralı Cumhurbaşkanlığı 
Kararnamesi ile birlikte, Devlet Denetleme Kurulu’na 
anayasaya ve yasalara aykırı yetkiler tanınarak, 
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Birliğimiz ve diğer emek-meslek örgütleri baskı altına 
alınmaya çalışılmaktadır.

Devlet Denetleme Kurulunun bir denetleme organı 
olmaktan çıkartılarak adeta yargı organı biçiminde 
hareket etmesini sağlayan bu düzenleme, sadece 
meslek örgütümüzü hedef almamakta, mahkemelere 
ait olan yargı yetkisinin alenen gasp edilmesi anlamına 
da gelmektedir.

Meslek alanımızı, meslektaşlarımızı ve meslek 
örgütlülüğümüzü hedef alan bu saldırılar karşısında 
sessiz kalmayacağız. 19 Eylül 1979’un 39. yılında bir 
kez da hatırlatmak isteriz ki, bu ülkenin onurlu ve 
direngen mühendis, mimar ve şehir plancıları vardır ve 
yaşanan bu haksızlıklara, bu saldırganlığa asla boyun 
eğmeyecektir.

Bu anlayış ve kararlılıkla 19 Eylül Mühendis, Mimar 
ve Şehir Plancıları Dayanışma Gününü bir kez daha 
kutluyoruz.

Yaşasın TMMOB Örgütlülüğü!
Yaşasın Mücadelemiz!

ANKARA:

Sakarya Caddesinde yapılmak istenen basın 
açıklamasına Ankara valiliğinden gelen yasak 
doğrultusunda çevik kuvvet izin vermedi. TMMOB 
binasında yapılan basın açıklamasını TMMOB Ankara 
İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Özgür Topçu okudu.

ANTALYA:

Mimarlar Odası Antalya Şubesinde gerçekleştirilen 
basın açıklamasını TMMOB Antalya İl Koordinasyon 
Kurulu Sekreteri Özge Köksal okudu.

BOLU:

Makina Mühendisleri Odası Bolu İl Temsilciliğinde 
kamuoyu ile buluşan TMMOB Bolu İl Koordinasyon 
Kurulu Sekreteri Osman Murat Ataman ve 
İKK bileşenleri basın açıklamasını saat 14.00’te 
gerçekleştirdi.

DENİZLİ:

Denizli İl Koordinasyon Kurulu’nun çağrısıyla Valilik 
binası yanında toplanan mühendis, mimar, şehir 
plancıları önce Atatürk anıtına çelenk bıraktılar. 
Ardından basın açıklamasını Jeoloji Mühendisleri 
Odası Yönetim Kurulu üyesi Zülal Avcı okudu.

ESKİŞEHİR:
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19 Eylül Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları 
Dayanışma Günü dolayısıyla MMO Eskişehir 
şubesinde toplanan mühendis, mimar, şehir plancıları 
adına TMMOB Eskişehir İl Koordinasyon Kurulu 
Sekreteri Neşet Aykanat açıklamayı okudu.

GAZİANTEP:

19 Eylül Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları 
Dayanışma Günü dolayısıyla İnşaat Mühendisleri 
Odası’nda bir araya gelen İKK bileşenleri saat 12.00’de 
gerçekleştirilen basın açıklamasıyla kamuoyuna 
seslendi. Açıklamayı TMMOB Gaziantep İl 
Koordinasyon Kurulu Sekreteri Kenan Seçkin okudu.

İSTANBUL:

TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulunun 
çağrısıyla MMO İstanbul şubesinde bir araya gelen 
mühendis, mimar, şehir plancıları “Meslek alanımızı, 
meslektaşlarımızı ve meslek örgütlülüğümüzü hedef 
alan bu saldırılar karşısında sessiz kalmayacağız.” Dedi. 
Açıklama İKK adına MMO İstanbul Şube Yönetim 
Kurulu üyesi Cafer Yıldız tarafından okundu.

İZMİR:

Yenişehir Gıda Çarşısı’nda bulunan Birlik Parkı’nda 
gerçekleştirilen açıklamada TMMOB İzmir İKK 
adına Dönem Sekreteri Melih Yalçın konuştu. Yalçın 
konuşmasında, bugünün 19 Eylül 1979 tarihinde 

TMMOB’nin çağrısıyla Türkiye’nin 55 farklı ilinde, 740 
işyerinde gerçekleştirilen iş bırakma eyleminin 39. Yıl 
dönümü olduğunu ifade ederek, “Mühendis, mimar 
ve şehir plancılarının hayatın her alanında, üretimin 
her aşamasında önemli bir yer tuttuğunu gösteren bu 
eylem, TMMOB’nin mücadele tarihinde önemli bir yer 
tutmaktadır” dedi.

39 yıl önce yapılan iş bırakma eyleminin temel 
talebinin, çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve insanca 
yaşanabilecek bir ücret olduğunu belirten Yalçın, 
“Aradan geçen 39 yıla rağmen, bu temel sorunun hiç 
değişmeden devam ettiği görülmektedir. Mühendis, 
mimar ve şehir plancıları günümüzde de gerek kamuda 
gerekse özel sektörde kötü çalışma koşulları altında, 
yetersiz ücretlerle çalışmaya devam etmektedir” diye 
konuştu.

KARADENİZ EREĞLİ:

TMMOB İlçe binasında 12.30’da bir araya gelen 
mühendis, mimar, şehir plancıları adına basın 
açıklaması Karadeniz Ereğli İKK Sekreteri Hüseyin 
Kocatürk tarafından okundu.

KIRKLARELİ:

19 Eylül Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları 
Dayanışma Günü nedeniyle saat 18.00’de Ziraat 
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Mühendisleri Odası İl Temsilciliğinde düzenlenen basın 
açıklamasında TMMOB Kırklareli İKK Sekreteri Erol 
Özkan’ın giriş konuşması sonrası Gıda Mühendisleri 
Odası’ndan Ozan Balcı basın açıklamasını okudu.

KOCAELİ:

Kocaeli’nde Mimarlar Odası tarihi binada 
gerçekleştirilen basın açıklamasını Kocaeli İl 
Koordinasyon Kurulu Sekreteri Murat Kürekçi 
okudu. Açıklama öncesi saygı duruşu gerçekleştirildi. 
Sonrasındaysa mühendis, mimar ve şehir plancılarının 
katılımıyla müzik dinletisi gerçekleştirildi.

MANİSA:

TMMOB Manisa İKK’nın düzenlediği basın açıklaması, 
Makina Mühendisleri Odası Manisa Temsilciliğinde 19 
Eylül Çarşamba günü 18.30’da gerçekleşti. Açıklamayı 

TMMOB Manisa İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri 
Nilgül Gökarslan Artan okudu.

MERSİN:

TMMOB Mersin İl Koordinasyon Kurulu’nun çağrısıyla 
Mimarlar Odası Konferans salonunda bir araya gelen 
yüzlerce mühendis, mimar, şehir plancısı; Mersin İKK 
Sekreteri Seyfettin Atar’ın okuduğu basın açıklaması 
sonrası “Mühendisliğin Gelişimi ve TMMOB Paneli”ne 
katıldılar.

Toros Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. 
Dr. Yusuf Zeren ile 2004-2016 yılları arası TMMOB 
Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı’nın 
konuşmacı olarak katıldığı panelde TMMOB 
Örgütlülüğü ve mühendislik üzerine konuşmalar 
yapıldı.

MUĞLA:

Muğla’da Mimarlar Odası’nda gerçekleştirilen basın 
açıklamasını Muğla İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri 
Görkem Acar okudu.

SAMSUN:

19 Eylül Mühendis, Mimar, Şehir Plancıları Dayanışma 
Günü nedeniyle Samsun Mimarlar Odası’nda 
buluşan meslektaşlar işsizlik, hayat pahalılığı, düşük 
ücretler, güvencesizlik, özlük hakları ve örgütlenme 
sorunlarının, kendileri için hala öncelikli sorunlardan 
olduğunu vurguladılar.
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TMMOB Samsun İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri 
İshak Memişoğlu yaptığı açıklamada, 39 yıl önce 
yapılan iş bırakma eyleminde temel talebin, çalışma 
koşullarının iyileştirilmesi ve insanca yaşanabilecek bir 
ücret olduğunu, ancak aradan geçen zamana rağmen, 
bu temel sorunun hiç değişmediğini söyledi.

TEKİRDAĞ:

TMMOB Ankara İl Koordinasyon Kurulu’nun “19 
Eylül Mühendis, Mimar, Şehir Plâncıları Dayanışma 
Günü” dolayısıyla, Sakarya Caddesi’nde yapacağı ba-
sın açıklaması Ankara Valiliği kararıyla polis tarafın-
dan engellendi. Engellemelerin ardından TMMOB 
binası önüne gelen kalabalığa bu kez polis burada 
müdahale etti ve basın açıklaması yapılması burada 
da engellendi.

Tekirdağ’da Valilik binası önünde Atatürk anıtına 
bırakılan çelenk sonrası 19 Eylül Mühendis, Mimar 
ve Şehir Plancıları Dayanışma Gününün önemini 
vurgulayan bir basın açıklaması yapıldı. Açıklamayı 
Tekirdağ İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Cemal 
Polat okudu.

ZONGULDAK

Zonguldak’ta Maden Mühendisleri Odası’nda 
gerçekleştirilen basın açıklamasını Zonguldak İl 
Koordinasyon Kurulu Sekreteri Hüsnü Meydan 
okudu.

Bu engellemenin ardından açıklama zorunlu olarak 
TMMOB binasında yapıldı. Açıklamaya valiliğin en-
gelleyici tutumu kınandı. Açıklamayı Ankara İl Ko-
ordinasyon Kurulu Sekreteri Özgür Topçu okudu. 
Açıklamaya TMMOB Yönetim Kurulu, Oda Başkan-
ları ve çok sayıda mühendis, mimar ve şehir plancısı 
ile İKK Bileşenleri katıldı.

19 EYLÜL MÜHENDİS, MİMAR, ŞEHİR PLÂNCILARI 
DAYANIŞMA GÜNÜ’NDE BASIN AÇIKLAMASI 

ENGELLENDİ
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10 Eylül 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 
değişiklik ile “Millî Eğitim Bakanlığı Kurum Açma, 
Kapatma ve Ad Verme Yönetmeliğinde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Yönetmelik”in 7. maddesinin 11. 
fıkrasında yer alan “Çok Programlı Anadolu Lisesi, 
Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi ve Mesleki Eğitim 
Merkezinde karma eğitim yapılır.” ifadesi yönetmelikten 
çıkarılmıştır.

Bilindiği gibi, nüfusun ve öğrencinin sayılarının az 
olduğu yerleşim yerlerinde, düz lise, meslek lisesi ve 
teknik lise programlarını tek bir çatı altında toplayan 
liselere “çok programlı lise” adı verilmektedir. 2018 yılı 
Liselere giriş ve yerleştirme sınavında çok sayıda öğrenci 
Anadolu Lisesi istemesine rağmen yeterli kontenjan 
olmadığı için yerleşememiştir. Kontenjan artırımlarının 
büyük bölümü ise çok programlı liselere olmuştur.

Konunun kamuoyunda gündem yaratması üzerine, 
konuya ilişkin açıklama yapılarak, “Yönetmeliğin 
değişen ve gelişen şartlar ile ortaya çıkan ihtiyaçlar ve 
yargı kararları doğrultusunda güncellendiğini, Milli 
Eğitim Temel Kanunu’nda zaten yer alan karma eğitim 
vurgusunun okul türlerine göre ayrıca belirtilmesine 
gerek olmadığı” ifade edilmiştir.

Açık ki, yapılan bu açıklamalar kamuoyunun tepkisini 
azaltmaya yöneliktir. Yönetmelik değişikliğiyle bu 
okullardaki karma eğitim kaldırılmış olacaktır. Bu 
uygulamanın zaman içerisinde yaygınlaştırılarak diğer 
okullar için de benzer bir değişiklik yapılması sürpriz 
olmayacaktır.

Tüm çocukların bir arada öğrenmesini, sosyalleşmesini 
ve cinsiyet ayrımının ortadan kaldırılmasını amaçlayan 
karma eğitim, çağdaş toplumlarda bir gereklilik 
olarak addedilmektedir. Eğitim ortamları her iki 
cinsiyetin gereksinimlerine uygun hale getirilerek 
yaygınlaştırılmaktadır. Bu alandaki pedagojik ve 
bilimsel yaklaşımlar karma eğitimin önemine işaret 
ederken Milli Eğitim Bakanlığı’nın aksi yöndeki 
çalışmaları kabul edilemez.

Tüm çabalarına karşın, İmam Hatip Liselerine istediği 
ilgiyi sağlayamayan AKP iktidarının yeni taktiği, 
mevcut liseleri kendi politikaları doğrultusunda 
dönüştürmektir. Uzun süredir uygulanan laiklik 
karşıtı, gerici politikalar nedeniyle, eğitim sistemimizin 
sorunları içinden çıkılmaz bir hale dönüştürülmüştür. 
Milli Eğitim Bakanlığı bu sorunlara çözüm üretmek 
yerine özellikle kız çocuklarını eğitimden uzaklaştırmayı 
hedeflemektedir. Yetişkin yaşlarında kadın ve erkeğin 
toplumda birlikte söz sahibi olacakları göz önüne 
alındığında, her iki cinsiyet arasındaki iletişim ve saygı 
kavramının gelişmesini sağlayan karma eğitimden 
vazgeçilmek istenmesi de bu gerici politik yaklaşımın 
başka bir tezahürüdür.

TMMOB, herkes için eşit, ücretsiz, nitelikli, laik ve 
bilimsel eğitim hakkını savunmaktadır. Siyasal iktidarın 
dünya görüşü ve politik öncelikleri nedeniyle bu hakkın 
gasp edilmesine, karma eğitimin tartışmaya açılmasına 
izin vermeyeceğiz. Karma eğitim geleceğimizdir, 
geleceğimize sahip çıkacağız!

EMİN KORAMAZ
TMMOB YÖNETİM KURULU BAŞKANI

KARMA EĞİTİM GELECEĞİMİZDİR, GELECEĞİMİZE 
SAHİP ÇIKACAĞIZ!

Milli Eğitim Bakanlığı’nın Karma Eğitimi ortadan kaldırma doğrultusundaki yönetmelik 
değişikliğine ilişkin TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz tarafından 3 Ekim 
2018 tarihinde basın açıklaması gerçekleştirildi.
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Bundan tam 3 yıl önce, 10 Ekim 2015 tarihinde, Ankara 
Garı önünde ülke tarihimizin en büyük katliamı 
yaşandı. DİSK, KESK; TMMOB ve TTB’nin çağrısıyla, 
EMEK-BARIŞ ve DEMOKRASİ için bir araya gelen on 
binlerce güzel insan, IŞİD üyesi canlı bombaların hedefi 
oldu. Katliamda kaybettiğimiz 103 arkadaşımızı saygı 
ve özlemle anıyoruz. Yitirdiğimiz arkadaşlarımızın 
acısı yüreklerimizi yakmaya devam ediyor.

10 Ekim 2015 tarihinde düzenlemek istediğimiz 
mitingimizin amacı, 7 Haziran 2015 seçimleri 
sonrasında ülkemizin içine sürüklendiği şiddet ve kaos 
ortamına karşı emekten, barıştan ve demokrasiden 
yana güçlü bir ses ortaya çıkarmaktı. Katliamı 
gerçekleştirenlerin hedefi ise, sadece alanda toplananlar 
değil, insanlığın ortak değerleri olan Emek, Barış ve 
Demokrasi fikirleriydi. Bu anlamıyla 10 Ekim katliamı, 
aynı zamanda, insanlığa karşı işlenmiş en büyük 
suçlardan biridir.

Katliamın üzerinden geçen üç yıl, kaybettiğimiz 
arkadaşlarımıza özlemimizi büyüttüğü gibi, katliamın 
sorumlularına olan öfkemizi de büyütmüştür. Katliam 
sonrasında emniyet güçlerinin yaralıları hedef alan 
şiddeti, siyasi iktidarın olayın üzerini örtmeye yönelik 
tutumu, olayda ihmali bulunan kamu görevlilerinin 
yargıdan kaçırılması ve 3 yıl boyunca her anmamıza 
yapılan şiddetli saldırılar öfkemizi daha da büyütmüştür.

Türkiye, uzun süreden beri yoğun bir şiddet ve baskı 
ikliminde yaşamaktadır. 10 Ekim Katliamı, içinde 
bulunduğumuz bu korku rejiminin en önemli ve 
trajik sembollerinden biri olarak tarihe geçmiştir. 
Ülkemizin bu karanlıktan kurtulması, başta 10 Ekim 
olmak üzere o dönemde birbiri ardına yaşanan 
kitlesel katliamlarla hesaplaşılmasıyla mümkündür. 
Bu hesaplaşma, yitirdiğimiz arkadaşlarımıza karşı en 
büyük sorumluluğumuzdur.

Emek, Barış ve Demokrasi fikri, 10 Ekim’de bizlerden 
koparılan arkadaşlarımızın en büyük düşüydü. Bizler 
bu düşün peşinde koşmaya, arkadaşlarımızın düşünü 
gerçek kılmak için mücadele etmeye devam edeceğiz.

Bu kararlılığımızı göstermek, arkadaşlarımızın anısına 
sahip çıkmak ve katliamı bir kez daha kınamak için 
yarın 10:04’te ellerimizde karanfillerimizle Ankara 
Garı önünde, Emek-Barış-Demokrasi Meydanı’nda 
buluşacağız. Sadece Ankara’da değil, Türkiye’nin dört 
bir yanında gerçekleştirilecek anma etkinliklerine tüm 
halkımızı davet ediyoruz.

DİSK – KESK – TMMOB – TTB – 10 Ekim Barış ve 
Dayanışma Derneği

KATLİAMIN 3. YILDÖNÜMÜNDE ARKADAŞLARIMIZI 
ANIYOR, ONLARIN HAYALLERİNİ GERÇEKLEŞTİRMEK 

İÇİN MÜCADELEYE DEVAM EDİYORUZ!
10 Ekim Katliamı’nın Üçüncü yıldönümünde DİSK, KESK, TMMOB, TTB ve 10 Ekim-Der 
tarafından ortak basın açıklaması gerçekleştirilerek, Ankara Garı önünde ve yurt genelinde 
düzenlenecek anma etkinliklerine katılım çağrısı yapıldı.

10 Ekim 2015 Ankara Katliamı’nın yıldönümü anma 
etkinlikleri kapsamında “10 Ekim Katliamı’nın 3. Yıl 
Dönümünde Buluşuyoruz” paneli TMMOB Yönetim 
Kurulu Başkanı Emin Koramaz’ın yürütücülüğü ile 8 
Ekim 2018 tarihinde Tüm Bel-Sen Genel Merkezinde 
gerçekleştirildi.

KESK Genel Sekreteri Ramazan Gürbüz, Av. Nuray 
Özdoğan, 10 Ekim-Der Başkanı Mehtap Sakinci Coşgun 
ve 10 Ekim Ailelerinden İzzettin Çevik’in konuşmacı 
olarak katıldığı panelde, 10 Ekim Katliamının 

“10 EKİM KATLİAMI’NIN 3. YIL DÖNÜMÜNDE 
BULUŞUYORUZ” PANELİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ
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ardından yaşananlar, dava ve karar duruşması süreçleri 
değerlendirilirken; adalet arayışının yeni dönemdeki 
önemi ve yöntemleri tartışıldı.

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, 
ülkemiz tarihinin gördüğü en büyük katliam olan 10 
Ekim Katliamı’nın, içine sürüklendiğimiz şiddet ve 
kaos ortamına karşı emekten, barıştan ve demokrasiden 
yana güçlü bir ses ortaya çıkarma isteğine, sadece alanda 
toplananlara değil, insanlığın ortak değerleri olan 
Emek, Barış ve Demokrasi fikirlerine karşı olduğunu 

aktardı. Koramaz, Katliam sonrasında emniyet 
güçlerinin yaralıları hedef alan şiddeti, siyasi iktidarın 
olayın üzerini örtmeye yönelik tutumu ve olayda 
ihmali bulunan kamu görevlileri yargılanmadığı, hesap 
vermediği sürece adaletin eksik kalacağını söyledi.

Panel, 10 Ekim 2018 tarihinde katliamın 3. yılında saat 
10.04’te Ankara Garı önünde Emek-Barış-Demokrasi 
Meydanı’nda gerçekleşecek anma törenine yapılan 
çağrı ile son buldu.

Türkiye’nin en kanlı saldırısı 10 Ekim 2015 Ankara Gar 
Katliamı üçüncü yılında TMMOB, DİSK, KESK, TTB 
ve 10 EKİM Barış ve Dayanışma Derneği çağrısıyla Gar 
önünde anıldı.

Yüzlerce kişinin katıldığı anmada Emek, Barış, 
Demokrasi Bileşenleri adına ortak açıklamayı DİSK 
Yönetim Kurulu Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu 
okudu. Açıklama şöyle:

Değerli Basın Emekçileri,

10 Ekim 2015’te Ankara Garı önünde gerçekleşen 
katliamın üçüncü yıldönümünde, kaybettiğimiz bütün 
arkadaşlarımızı saygı ve özlemle anıyoruz.

Bundan üç yıl önce, ülkemizin içinden geçtiği şiddet 
ve çatışma ortamının sona erdirilmesi için “Savaşa 
inat, barış hemen şimdi” şiarıyla Türkiye’nin dört 
bir yanından gelen on binlerce kişinin katılımıyla 
gerçekleşen Emek, Barış ve Demokrasi Mitingimize 
savaştan beslenen karanlık odaklar katliamla cevap 
verdiler.  

Yüreği insan sevgisiyle ve barış özlemiyle dolu 103 
arkadaşımız yaşamını yitirdi. Yaklaşık 500 arkadaşımız 
yaralandı. Halen çok sayıda arkadaşımız farklı organ 
kayıplarına uğrayarak hayatlarını devam ettirmeye 
çalışıyor.

Yaşanan bu büyük katliamın acısı yüreklerimizi 
yakmaya devam ediyor. Acımız kadar öfkemiz de 

KATLİAMIN 3. YILINDA 
ANKARA GARI ÖNÜNDE BULUŞTUK!
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tazeliğini koruyor. Gerçek katiller dışarıda gezdiği için 
isyanımız her gün biraz daha büyüyor.

Değerli Basın Emekçileri,

Acımızı ve öfkemizi büyüten en büyük nedenlerden birisi 
de, katliam öncesinden bugüne kadar siyasi iktidarın ve 
idarecilerin takındıkları tutum ve yargı sürecidir.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi 3 Ağustos günü 10 
Ekim Ankara katliamı davasında kararını açıkladı. 
Yargı süreci hızla bitirilmek istendi. Yargının tutumu 
ve açıklanan karar katliamın gerçek faillerinin kimler 
olduğuna dair kuşkumuzu daha da büyüttü.

Duruşmalarda yaşananlara, siyasi iktidarın ve 
mahkemenin tavrına bakıldığında davanın birkaç 
tetikçinin, yardım ve yataklı edenlerin çeşitli cezalarla 
sonuçlandırılması üzerine kurgulandığı anlaşılmaktadır. 
Karar da buna uygun olarak verilmiştir.

Mülkiye müfettişlerinin hazırladığı raporda adeta 
katillere Ankara’ya kadar bir koridor açıldığı 
anlaşılmasına rağmen Mahkeme heyeti raporu ciddiye 
almadığı gibi avukatlarımızın ısrarlı talebine rağmen 
raporda kastı/ihmali yazılı olan kamu görevlilerini ne 
sanık olarak yargılamış, ne de tanık olarak dinlemiştir!

Değerli Basın Emekçileri,

7 Haziran-1 Kasım 2015 sürecinde arka arkaya patlayan 
bombaların, yaşanan katliamların “ya biz ya kaos” tehdidi 
ile ilişkisi sorgulanmadığı sürece adalet sağlanmamış, 
gerçek failler ortaya çıkarılmamış olacaktır.

Katliam sonrası anket yapıp oylarının ne kadar arttığını 
araştıran ve büyük bir aymazlıkla TV’lerde açıklayanlar, 
halklarımıza hesap vermedikçe öfkemiz de, acımız da 
dinmeyecektir.

Katillere adeta koridor açan, yol kontrollerini kaldıran, 
saldırı olacağı istihbaratını tertip komitesinden 
gizleyenler, patlamaların ardından birçok kişinin 
yaşamını yitirmesine neden olan gaz sıkma emri 
verenler, ambulansların geç gelmesinin sorumlusu 
olanlar, güvenlik tedbiri almayanlar yargılanmadıkça 
gerçek adalet mücadelemiz sürecektir.

“Kokteyl örgüt” diyerek davayı sulandıranlar, katliamın 
IŞİD tarafından gerçekleştirildiğini söyleyen mahkeme 
kararı sonrası hala koltuklarında oturmaya devam 
ediyorlarsa dava dosyasının daha başındayız demektir.

Katliamın tüm sorumluları yargılanana ve hak ettikleri 
cezayı alana kadar öfkemizi diri tutacağız. Katliamın 
unutturulmak istenmesine izin vermeyeceğiz. 
Arkadaşlarımızın hesabını mutlaka soracağız.

Değerli Basın Emekçileri,

Eşitlik, özgürlük, demokrasi ve barış mücadelesi 
yitirdiğimiz arkadaşlarımızın en büyük emanetidir. 
Bizler bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da bu 
doğrultuda kararlı mücadelemizi sürdürmeye devam 
edeceğiz.

Barış karanfillerimize ve ailelerine verdiğimiz sözü 
3. Yıldönümü vesilesiyle bir kez daha yineliyoruz: 
Barış özleminiz yerine gelinceye kadar mücadelemiz 
bedeli ne olursa olsun devam edecektir. Gerçek 
katiller ortaya çıkarılıncaya ve gerçek adalet yerini 
buluncaya kadar and olsun ki durup dinlenmeyeceğiz, 
geri çekilmeyeceğiz, yılmayacağız. Affetmeyeceğiz, 
unutmayacağız, unutturmayacağız.

DİSK-KESK-TMMOB-TTB-10 EKİM BARIŞ VE 
DAYANIŞMA DERNEĞİ



22

birlik haberleri
EYLÜL-EKİM 2018 ∙ SAYI: 182

açıklamalar

ANKARA

Ankara Gar Katliamının üçüncü yılında TMMOB, 
DİSK, KESK, TTB ve 10 EKİM Barış ve Dayanışma 
Derneği çağrısıyla Gar önünde bir araya gelen kitleye 
önce polis engel olmaya çalıştı. 10 Ekim ailelerinin 
müdahalesi üzerine emniyet güçleri geri çekildi.

Yüzlerce kişinin katıldığı anmada ortak açıklamayı 
DİSK Yönetim Kurulu Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu 
okudu.

ADANA

Ankara Gar Katliamı anma etkinlikleri kapsamında 
Adana’da 6-9 Ekim arası her gün Seyhan Belediyesi 
Kültür Merkezi önünde buluşularak Adıyaman, 
Şanlıurfa, Ereğli, Karaman, Ceyhan’da yer alan mezarlık 
ziyaretleri gerçekleştirildi.

10 Ekim 10.04’te Adana Gar önünde buluşularak 
basın açıklaması gerçekleştirildi. Açıklama Eğitim Sen 
Şube Başkanı İrfan Doğan tarafından okundu. Aynı 
gün 18.00’de Seyhan Belediyesi önünde yer alan Barış 
Anıtı’na karanfiller bırakılarak basın açıklaması yapıldı. 
Adana İKK Sekreteri Erol Salmanlı da yitirdiğimiz 

canlar ve ülkenin gördüğü en kanlı katliam üzerine bir 
konuşma yaptı.

ANTALYA

Antalya’da Akkalos Meydanı’nda 18.00’de bir araya 
gelen yüzlerce kişi önce kaybedilen canlar için saygı 
duruşunda bulundu. Ardından basın açıklaması 
gerçekleştirildi. 10 Ekim 2015’te kızını kaybeden bir 
annenin konuşmasıyla etkinlik son buldu.

BATMAN

Batman Emek, Barış ve Demokrasi Bileşenlerinin 
çağrısıyla 09.45’te Gırbarajk Mezarlığında bir araya 
gelen kitle burada saygı duruşu ve basın açıklaması 
gerçekleştirdi. Açıklama metni TMMOB Batman İl 
Koordinasyon Kurulu Sekreteri Eyyüp Yağız tarafından 
okundu.

10 EKİM KATLİAMI TÜRKİYE GENELİNDE ANILDI
TMMOB’nin düzenleyicileri arasında bulunduğu Emek, Barış ve Demokrasi Mitinginde ger-
çekleşen, 103 kişinin katledildiği 500’ü aşkın kişinin yaralandığı 10 Ekim Ankara Katliamı-
nın anması ülke genelinde Emek, Barış ve Demokrasi Bileşenleri tarafından gerçekleştirildi. 
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BURSA

Saat 18.00’de Setbaşı ’nda buluşan kitle buradan 
Heykel’e yürüyerek bir basın açıklaması gerçekleştirdi. 
Açıklamayı TMMOB Bursa İl Koordinasyon Kurulu 
Sekreteri Feridun Tetik gerçekleştirdi.

ÇANAKKALE

Çanakkale’de anma programı kapsamında; TMMOB ve 
diğer meslek örgütleri ve sendikalar ile 17.30 ‘da Golf 
çay bahçesi önünde toplanıldı ve iskele meydanına 
kadar yüründükten sonra burada basın açıklaması 
okundu.

DENİZLİ

Denizli’de Candoğan Parkı’ndan Çınar Meydanı’na 
yüründükten sonra 103 kişi için saygı duruşunda 
bulunuldu. Burada gerçekleştirilen basın açıklamasını 

TMMOB İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Mehmet 
Sarıca tarafından okundu.

DİYARBAKIR

Diyarbakır’da 10 Ekim anma etkinlikleri kapsamında 
önce AZC önünde 12.00’de buluşularak basın 
açıklaması gerçekleştirildi. 13.00’de mezarlık ziyaretleri 
yapıldı. 18.00’de Eğitim Sen 2 No’lu şubede buluşularak 
sinevizyon gösterimi yapıldı.

ESKİŞEHİR

Adalar Migros önünde bir araya gelen Emek, Barış 
ve Demokrasi Bileşenleri 17.45’te basın açıklaması 
gerçekleştirdiler.

GAZİANTEP
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10 Ekim’de TMMOB, DİSK, KESK ve TTB’nin çağrısıyla 
saat 12.00’de DİSK hizmet binasında basın açıklaması 
yapıldı. Ortak açıklama DİSK Bölge Temsilcisi Ali 
Güdücü tarafından okundu.

HATAY

Antakya - Köprübaşı’nda saat 18.00’de bir araya gelen 
kitle basın açıklamasının ardından oturma eylemi 
gerçekleştirdi.

İSTANBUL

Emek, Barış ve Demokrasi Bileşenleri çağrısıyla 
Kadıköy Beşiktaş İskelesi’nde saat 19.30’da bir araya 
gelinerek saygı duruşunun ardından basın açıklaması 
gerçekleştrildi.

İZMİR

Alsancak Türkan Saylan Kültür Merkezi önünde 
gerçekleşen anmada 10 Ekim Barış ve Dayanışma 
Derneği’nden Mustafa Özdağ ve DİSK Ege Bölge 
Temsilcisi Memiş Sarı birer konuşma yaptılar.

KIRKLARELİ

Kırklareli’nde 10 Ekim Ankara Garı katliamının 3. 
yılında, Emek ve Demokrasi Platformu tarafından 
Özgürlük Parkı’nda 18.00’de bir araya gelen kitle 
katliamda yitirdiğimiz canlarımızı kırmızı karanfillerle 
andı ve yapılan basın açıklaması ile vahşi terör 
saldırısını lanetledi.

KOCAELİ

10 Ekim 2018’de 18.00’de İnsan Hakları Parkında bir 
araya gelen kitle burada basın açıklaması ve oturma 
eylemi gerçekleştirdi. 18.30’da Birleşik Metal İş 
Kocaeli Şubesi’ne geçen kitle burada 10 Ekim Ankara 
Katliamına ilişkin bir panel düzenledi.

MALATYA

Özalper Mahallesi Barış Anıtı önünde 9.30’da bir 
araya gelen kitle burada yitirdiğimiz 103 can için saygı 
duruşunun ardından basın açıklaması gerçekleştirdi.

MERSİN

10 Ekim Gar Katliamı anması için 17.30’da Özgür 
Çocuk Parkı’nda bir araya gelen Mersin Emek, Barış 
ve Demokrasi Bileşenleri burada bir basın açıklaması 
gerçekleştirdi.
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MUĞLA

Sınırsızlık Meydanı’nda bir araya gelen kitle 17.30’da 
burada bir basın açıklaması yaptı.

SAMSUN

Samsun’da 17.30’da Süleymaniye Geçidinde Emek, 
Barış ve Demokrasi Bileşenleri çağrısıyla bir araya 
gelen kitle burada bir basın açıklaması gerçekleştirdi.

ZONGULDAK

Zonguldak’ta 12.30’da Madenci anıtı önünde bir araya 
gelen kitle adına basın açıklaması metni TMMOB İKK 
Sekreteri Hüsnü Meydan tarafından okundu.
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10 Ekim Barış ve Dayanışma Derneği (10 Ekim - Der), 
DİSK, KESK, TMMOB, TTB, 10 Ekim-Der, emek-mes-
lek örgütleri, siyasi partiler ve demokratik kitle örgütle-
ri, Ankara Tren Garı’nda IŞID’in gerçekleştirdiği bom-
balı saldırı sonucu yaşamını kaybeden 103 canımızın 
isimlerinin bulunduğu sembolik 10 Ekim Anıtı’na, Mil-
li Türk Talebe Birliği tarafından yapılan saldırıyı basın 
açıklamasıyla protesto etti. 
Katliamda yaşamını yitirenler için yapılan saygı du-
ruşunun ardından açıklamayı 10 Ekim- Der Başkanı 
Avukat Mehtap Sakinci Coşgun yaptı. Coşgun, MTTB 
tarafından yapılan saldırının her zaman yapılan saldırı-
lardan farklı olduğunu belirtti. Anıta ilk defa bu kadar 
kapsamlı zarar verildiğine dikkat çeken Coşgun, mo-
bese kameralarına, fotoğraflara rağmen saldırganların 
bulunup cezalandırılmamasına tepki gösterdi.
Coşgun, katliamdan bu yana anıta yönelik 4 saldırı 
gerçekleştiğini belirterek, “10 Ekim 2015’ten önce bu-
rada yeterli güvenlik önlemi almayan Emniyet, Ankara 
Valiliği sonraki süreçte de kamera kayıtlarına rağmen 
saldırıları, eylemleri maalesef durdurmadı. Bu saatten 
sonra buradaki sembolik anıta yapılan hiçbir saldırıyı 
10 Ekim Derneği olarak kabul etmiyoruz. Bununla ilgili 
fiili ve hukuki süreçleri işleteceğimizi sizlerle paylaşmak 
istiyoruz” dedi.
Saldırının yapıldığı tarihe de dikkat çeken Coşgun, söz-
lerini şöyle sürdürdü: “Katliamın yıl dönümünün üze-
rinden 16 gün geçe yapıldı. En hassas olduğumuz Ekim 
ayında yapıldı. Bunun bir provakatif eylem olduğunun 
da farkındayız. Bu zamana kadar ki hiçbir eylemi, sal-
dırıyı hayatını kaybeden 103 insana yapılan hiçbir hak-
sızlığı kabul etmiyoruz. Ölüm hakkını çiğneyen, yaşam 
hakkını ihlal eden bir katliam sonrasında buradaki fo-
toğraflara yapılmış en ufak bir çiziği bile kabul etmiyo-
ruz. Hayatını kaybedenlerin hatıralarına dönük yapılan 
bu saldırıyı kınıyoruz. Burada anıt yapılmasına dair bir 
takım girişimlerimiz devam ediyordu. Ama üçüncü yı-
lında hayatını kaybedenlerin o gün, katliamın anılma-
sına dair idare tarafından, devlet tarafından bırakın bir 
anıt yapılmasını, mevcut anıtın dahi korunmamasının 
da altını çizip tarihe şerh düşüyoruz. Bu tahammülsüz-
lüğün belli bir sınırı aştığını düşünüyoruz. Suç duyuru-

sunda bulunacağız ve cezai sürecin tamamını takip ede-
ceğiz. Bunu teşhir etmeye devam edeceğiz.” dedi.
‘Onlara Bu Cesareti Verenleri Tanıyoruz’
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Yö-
netim Kurulu Başkanı Emin Koramaz da şöyle konuştu:
“İnsanlık dışı saldırıyı gerçekleştirenlere ve onlara cesa-
ret verenlere buradan bir sözümüz var. Bunları kınıyo-
ruz. Bunları lanetliyoruz.
Sevgili Dostlar,
Biz bu saldırıyı gerçekleştiren gerici güruhun mazisini 
de biliyoruz. Onlar bu ülkenin devrimcileri “Amerikan 
emperyalizmine Hayır” diye 6. Filo’nun önünde nöbet 
tutarken onlara saldıranların bugünkü temsilcileri. On-
lar Amerikan yandaşları. Onlar irticacılar. Onlar gerici-
ler. Onlar insanlık düşmanları.
Onları tanıyoruz da onları bu kadar pervasız hale ge-
tirenleri, onlara cesaret verenleri de çok iyi tanıyoruz. 
Onları bu duruma getiren, “IŞID’ciler kendilerini patlat-
madan yakalayamayız” diyenlerdir. İstihbarat raporları-
nı göz ardı edenlerdir. İzledikleri iç ve dış politikayla ül-
kemizi başta IŞID olmak üzere cemaatçi örgütlerin cirit 
attığı bir ülke haline getirenlerdir.
Onlar cinayetin, katliamın hemen ardından arkasında 
kokteyl örgüt arayıp IŞID’ı aklamak isteyenlerdir.
Onlar 10 Ekim günü bu meydanda katliamın hemen ar-
dından bizlere gaz bombalarıyla saldırıp ambulansları 
geciktirenlerdir. Onlar Türkiye tarihinin bu en kanlı kat-
liamını insanlık suçu olarak yargılayamayanlardır.
Sevgili Dostlar,
Bugün 10 Ekim’de bundan üç sene evvel buraya gelip 
barış güvercinlerini bir daha anmak için toplandık. On-
lara bir sözümüz olmalı. Onlar eşit, özgür, demokratik 
bir Türkiye istiyorlardı. Onlar gericiliğin değil, insanca 
yaşanacak bir düşüncenin hakim olduğu bir Türkiye 
istiyorlardı. Gericilere, faşizme, emperyalizme inat, biz 
onların bize açtığı yolda, Eşit, Özgür, Barış içerisinde 
yaşayan demokratik bir Türkiye’yi mutlaka kuracağız. 
Bu dört örgütün, gönlü insanlıktan yana atan herkesin 
onlara sözüdür.
Kahrolsun faşizm!
Kahrolsun gericilik!
Kahrolsun emperyalizm!
Yaşasın halkların kardeşliği!
Yaşasın barış!
Yaşasın demokrasi!”

10 Ekim-Der, açıklamanın ardından Ankara Adliyesi’ne 
suç duyurusunda bulunacak.
Öte yandan, anıtın akşam saatlerinde eski haline getiri-
leceği belirtildi.

10 EKİM KATLİAMI ANITINA YAPILAN SALDIRIYI 
KINIYORUZ!
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Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü’nün (FAO) 
kuruluş tarihi olan 16 Ekim, Dünya Gıda Günü olarak 
kutlanmaktadır. Dünya Gıda Günü kapsamında 
gerçekleştirilen etkinliklerde, gıda üretimi, tüketimi 
ve gıda güvencesine ilişkin konular gündeme taşınarak 
küresel anlamda büyük önem arz eden açlık sorunuyla 
mücadeleye dikkat çekilmeye çalışılmaktadır. Her yıl 
Dünya Gıda Gününde, tüm dünyada yetkili kesimler 
tarafından açlık, açlıkla mücadele, yetersiz beslenme, 
kaynakların paylaşımı konusunda süslü söylemler 
geliştirilse de söylemden uygulamaya yönelik hiçbir 
somut adım atılmamaktadır.

“İklim değişikliği”, “uluslararası gıda tekellerinin 
çıkarları”, “bölgesel çatışmalar” ve “göç” gibi küresel 
ölçekli sorunların da etkisiyle, “Açlık ve Yoksulluk” tüm 
dünyayı tehdit eder hale gelmiştir.

Dünya Bankasının rakamlarına göre temel gıda 
fiyatları son üç yılda yüzde 83 yükselmiş durumdadır. 
Birleşmiş Milletler verilerine göre ise, 2018 yılında 
830 milyondan fazla insan yani her dokuz kişiden biri 
yatağa aç girmektedir.

Dünyada yaşanan açlığın ve yetersiz beslenmenin 
nedeni üretim yetmezliği değil, üretim ve tüketimin 
adaletli bir şekilde sağlanamamasıdır.

Bu durumun sorumlusu ise tarım ve gıda üretiminde 
tekelleşmedir. Günümüzde küresel sermaye tarımsal 
üretimin tüm aşamalarında; yani tohum üretiminden, 
zirai mücadeleye, gıda üretiminden bu gıdaların 
tüketimine kadar tüm süreçleri kontrol etmek 
istemektedir.

Bugün itibariyle, hemen her alanda olduğu gibi 
gıda alanında da sayısı onu geçmeyen çok uluslu 
şirketler dünya piyasasına hâkim durumdadır. Küresel 
ölçekte dört şirket piyasayı tohumda % 58.2, tarımsal 
kimyasallarda % 61.9, gübrede % 42.3, hayvansal 
ilaçlarda % 53.4 oranında kontrol etmektedir. Hayvansal 
üretimde bu oranlar tavukçulukta % 97, domuz ve 

sığırda ise yaklaşık % 66 düzeyindedir.

Bu şirketlerden altı tanesi dünya tahıl ticaretinin % 
85’ini, sekiz şirket kahve satışlarının % 60’ını kontrol 
etmektedir. Özellikle insanların temel besin ihtiyacı 
olarak bilinen mısır, pirinç, buğday ve soya gibi gıdaları 
hâkimiyetleri altına almak için de büyük savaşlar 
vermektedirler.

Çünkü bu şirketler dünyaya egemendir ve gıda temel 
besin aracı olmaktan çıkıp bunların rant aracına 
dönüşmüştür.

Bu şirketler tekellerini pekiştirmek için, IMF, Dünya 
Ticaret Örgütü, Dünya Bankası gibi kuruluşlar aracılığı 
ile geri kalmış ve gelişmekte olan ülkelere tarım ve 
gıda alanında kamusal üretim ve denetimin ortadan 
kaldırmaları noktasında dayatmalarda bulunmaktadır.

Ülkemizde de benzer bir süreç yıllardır işletilmektedir. 
Ülkemizde de insanlarımızın % 22’si yeterli gıdaya 
ulaşamamakta % 9’u ise açlık sınırında yaşamaktadır. 
Ülkemizde büyük yığınlarca yaşanan açlık ve 
yoksulluğun temelinde de gıda ve tarımda yaşanılan 
dışa bağımlılık gelmektedir.

Türkiye’nin bu kıskaca düşmesi II. Dünya Savası 
sonrasına rastlar. Savaş dönemi hariç Türkiye kendine 
yeten, GSMH’sının önemli bir bölümünü tarımdan 
sağlayan bir ülkeydi. 1940‘lı yılların sonunda 
NATO’ya girilmesi ve İMF’ye üye olunması sonrasında 
sanayileşme ve tarımı engellemek için MARSHALL 
yardımlarının devreye sokulması, ithal tarım 
ürünlerinin özendirilerek tarımının geriletilmesi ve 
dışa bağımlılığın ilk hamleleridir.

Yetmişli yıllar Türkiye’nin GSMH’sının yaklaşık 
%30’unu tarımdan karşıladığı dönemdir. Bu dönemin 
ardından gelen 12 Eylül 1980 darbesiyle uygulanmaya 
koyulan 24 Ocak Kararları, Türkiye’nin tarımsal 
politikalarının çöküşünde önemli bir kırılma noktası 
olmuştur. 24 Ocak 1980 kararları, ardından DTÖ 
Uruguay Tarım Anlaşması, Gümrük Birliği anlaşmaları 

GIDAYA ERİŞİM HAKKI HER İNSANIN EN TEMEL 
HAKKIDIR! TARIMDA VE GIDADA DIŞA BAĞIMLI 

POLİTİKALARA VE YÜKSEK GIDA FİYATLARINA SON 
VERİLMELİDİR!

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, 16 Ekim Dünya Gıda Günü etkinlikleri 
kapsamında bir basın açıklaması gerçekleştirerek, açlık ve yoksulluğun engellenmesi için 
tarımda ve gıdada dışa bağımlı politikalara ve yüksek gıda fiyatlarına son verilmesi 
çağrısında bulundu.
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ve İMF anlaşmaları ile tarım ve gıda sektöründe köklü 
dönüşümler yaşanmıştır. Bu anlaşmalar sonucu, 
tarımsal üretimde desteklemelerin kaldırılması, kamu 
kooperatifçiliğinin tasfiye edilmesi ve uluslararası 
tekellerin iç pazara girişinin kolaylaştırılması taahhüt 
altına alınmış, tarımsal üretim kotalarla geriletilip yok 
edilmiştir.

Özellikle 2001 krizi sonrası ve AKP iktidarı döneminde 
bu politikalara hız verilmiş, Tütün Yasası, Şeker Yasası, 
Tohum Yasası, Hal Yasası, Mera Kanunu, Zeytin Yasası, 
Su Kanunu, Toprak Kanunu vb. yasalarda yapılan 
köklü değişiklikler sonucu Türk tarımı ve hayvancılığı 
neredeyse bitirilmiştir.

EBK, SEK, Zirai Donatım Kurumu, TEKEL, Türkiye 
Şeker Fabrikaları, Azot Sanayi, Türkiye Gübre 
Fabrikaları ve Yemsan özelleştirilerek kapatılmış, 
TMO, Tariş, Çukobirlik, Fiskobirlik ise içi boşaltılarak 
işlevsizleştirilmiştir.

Tarımın toplam istihdam içindeki payı 2002 yılında 
% 35 iken bu pay 2017 yılında % 19,6’ya gerilemiştir. 
Tarımda devletin yatırımları da yıllar içinde azalmıştır. 
Tarımın toplam yatırımlar içindeki payı, planlı 
dönemin başında (1960) % 13 düzeylerindeyken 2016 
yılında %3,4 e düşmüştür.

Konuya önemli ürünler bazında baktığımızda 2017 yılı 
Ocak ayında 246 bin ton olan buğday ithalatımız 2018 
yılı Ocak ayında % 234 artışla 821 bin ton olmuştur.

Aynı süreler için 48 bin ton olan mısır ithalatımız 8,5 kat 
artışla 404 bin tona; 5 bin ton olan pirinç ithalatımız % 
240 artışla 17 bin tona; 4 bin ton olan nohut ithalatımız 
% 175 artışla 11 bin tona; 3 bin ton olan kuru fasulye 
ithalatımız % 267 artışla 11 bin tona; 107 bin ton olan 
soya fasulyesi ithalatımız % 69 artışla 181 bin tona; 29 
bin ton olan ayçiçeği tohumu ithalatımız % 145 artışla 
71 bin tona; 51 bin ton olan pamuk ithalatımız %41 
artışla 72 bin tona; 22.999 baş sığır ithalatımız % 393 
artışla 113.318 başa; 1.051 baş olan koyun ithalatımız 
% 580 artışla 7.143 başa; 80 ton olan sığır eti ithalatımız 
29 kat artışla 2.333 tona yükselmiştir.

Ülkemiz; Almanya, Fransa, Ukrayna’dan Buğday, 
İngiltere ve Hırvatistan’dan Arpa, Gürcistan’dan Saman, 
ABD, Yunanistan, Türkmenistan ve Hindistan’dan 
Pamuk, ABD, Arjantin ve Brezilya’dan Mısır, ABD 
Vietnam, İtalya ve Tayland’dan Pirinç, Etiyopya, 
Bangladeş, Mısır ve Çin’den Kuru Fasulye, Kanada’dan 
Nohut ve Mercimek, ABD, Bulgaristan’dan Kurbanlık 
Koyun, Şili, Uruguay ve Fransa’dan Büyükbaş hayvan, 
Bosna Hersek’ten lop et ithal eden bir ülke haline 
düşürülmüştür.

Öyle ki bu gün itibarıyla, beş ürün dışında bütün gıda 
maddeleri ve tarımsal ürünler ithal edilmektedir. Ülke 

ithalat cennetine dönüştürülmüştür. İncir, üzüm, kaysı, 
fındık ve narenciye dışındaki bütün tarımsal ürünler 
ithal edilir durumdadır. 16 yıllık AKP döneminde tarım 
ve gıda için 575 milyar TL ithalat bedeli ödenirken tarım 
kesimine sadece 79 milyar TL nakit destek sağlanmıştır.

2002 yılında bir kişiye iki hayvan düşerken bu gün bu 
oran üç kişiye bir hayvan düzeyine inmiş durumundadır.

Bütün bunların sonucu olarak, gıda fiyatlarının her 
geçen yıl artmasının yanı sıra, kırdan kente göç ile 
beraber, kırsal bölgelerin insan gücü, tarım sektörünün 
sürdürülebilir yapısını bozacak derecede kentlere 
kaymıştır. Bu durum kentsel dengeleri de bozarak 
kentlere işsiz kitlelerin yığılmasına neden olmuştur.

Ülkemiz açısından yakın gelecekte yaşanacak en 
önemli sorun alanı da, şu an yaşanan ekonomik 
krizin tarım ve gıda üretimine yapacağı olumsuz etki 
olacaktır. Ağustos 2018 tarihi itibariyle kendini daha 
çok hissettiren ekonomik kriz geçtiğimiz ay itibariyle 
tüketici enflasyonunu % 25’lere, üretici enflasyonunu 
% 50’lere taşımıştır. Artan döviz fiyatlarıyla beraber 
gübre, mazot, tohum ve zirai ilaçta oluşan yüksek 
fiyat artışlarını üretici karşılayamayacak ve üretimden 
vazgeçecektir. Bu durumda ülkemizi önümüzdeki 
süreçte ciddi anlamda gıda tedariki sorunuyla karşı 
karşıya getirecektir.

Sonuç olarak dışa bağımlı politikaların ülkemizi 
getirdiği yer ortadadır. Ülkemizin yalnızca bu gününü 
değil geleceğini de karartan bu yanlış tutumdan 
ivedilikle vaz geçilmeli, başta tarım ve sanayi olmak 
üzere ülkemiz üretim yeteneğini artırmayı hedefleyen, 
ülke, halk ve kamu çıkarlarını her şeyin üzerinde tutan 
kalkınmacı bir yönelim benimsenmelidir.

Bu nedenle TMMOB, Dünya Gıda Gününü kapsayan 
hafta içerisinde Gıda, Kimya ve Ziraat Mühendisleri 
Odalarımızın yürütücülüğünde her yıl düzenlediği 
ve bu yıl 20 Ekim 2018 tarihinde İMO Teoman 
Öztürk Salonunda gerçekleştireceği Dünya Gıda 
Günü Sempozyumu’nun bu yılki ana temasını “Gıda 
ve Tarımda Dışa Bağımlılık, Açlık ve Yoksullukla 
Mücadele” şeklinde belirlemiştir.

Ülkemiz ve geleceğimiz için kaygı duyan tüm kesimleri 
etkinliğimize davet ediyoruz.

Açlığın, yokluğun ve yoksulluğun son bulduğu, hakça 
adil bir paylaşımın olduğu, korkulardan, kaygılardan 
uzak, güvenli, sağlıklı, savaşsız, sınıfsız ve sömürüsüz 
bir dünya ve ülke özlemiyle tüm halkımızın Dünya 
Gıda Gününü kutluyoruz.

EMİN KORAMAZ
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
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4 Şubat 1954 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan 
6235 Sayılı Kanun’la kurulan TMMOB’nin ilk 
Genel Kurulu, 18-21 Ekim 1954 tarihlerinde 
Ankara’da gerçekleştirilmiştir. Farklı mühendislik ve 
mimarlık disiplinlerinden temsilcilerin katılımıyla 
gerçekleştirilen ilk genel kurulumuzda, TMMOB 
tüzüğü kabul edilmiş ve birlik bünyesinde 10 meslek 
odası kurulmuştur. TMMOB’nin örgütsel hayatının 
fiilen başlangıcı olan ilk genel kurulumuzun yapıldığı 
18-21 Ekim günleri her yıl Mühendislik-Mimarlık 
Haftası olarak kutlanmaktadır.

1954 yılından bu yana aradan geçen 64 yıl içerisinde 
Türkiye’nin teknik gücünü oluşturan mimar, 
mühendis ve şehir plancılarının sayısı artmış, 
meslek disiplinleri çeşitlenmiştir. Bugün Birliğimiz 
bünyesinde 24 Oda, bu Odalara bağlı 213 şube ve 50 İl/
İlçe Koordinasyon Kurulu bulunmaktadır. TMMOB, 
100’den fazla mühendislik, mimarlık ve şehir plancılığı 
disiplininden 550 binin üzerinde üyesiyle, Türkiye’nin 
en büyük mesleki kitle örgütlerinden biridir.

64 yıl önce genel kurul salonunda başlayan örgütlü 
mücadelemizin, yıllar içerisinde emek ve demokrasi 
mücadelesi ile kaynaşmasıyla birlikte, Birliğimizin 
bugün taşıdığı kurumsal kimliği ortaya çıkmıştır. Bu 

kimlik, ülkemizin kalkınma ve sanayileşmesinde bilim 
ve teknoloji politikalarının önemine vurgu yapan, 
kamu yararı ve hakça paylaşımdan yana, yurtsever, 
devrimci, ilerici ve toplumcu geleneğimizdir.

Birliğimiz ve bağlı odalarımız, 64 yıldır, sanayiden 
planlamaya, kentleşmeden enerjiye, gıda 
güvenliğinden ormanlara, çevre politikalarından yapı 
denetime, işçi sağlığından madenciliğe, ulaşımdan 
iletişime kadar insana ve topluma dair her alanda 
mesleki bilgi ve birikimimizi emekten, halktan, 
ülkemizden, meslek-meslektaş çıkarlarından yana 
kullanmaktadır. Mesleğimizin ve meslektaşlarımızın 
hak ve çıkarlarını, ülkemiz çıkarları temelinde 
koruyup geliştirirken, mesleki birikimlerimizin 
toplum yararına kullanılmasının zeminini yaratmak 
TMMOB’nin mücadele diyalektiğidir.

Bugün ülkemizde derin bir ekonomik kriz 
yaşanmaktadır. Dışa bağımlı bağımlı ekonomi 
politikalarının kaçınılmaz sonucu olan bu kriz, 
tüm halkın olduğu gibi mühendis, mimar ve şehir 
plancılarının yaşamlarını da olumsuz etkilemektedir. 
Tek adam rejiminin yarattığı siyasal ortam ekonomik 
riskleri derinleştirirken, halkın hak arama taleplerinin 
şiddetle bastırılarak görmezden gelinmesi krizin 
sonuçlarını daha da ağırlaştırmaktadır.

İşsizlik, güvencesizlik, esnek istihdam ve düşük ücret 
gibi sorunlar genç meslektaşlarımızın en büyük 
problemi haline gelmiştir. Kriz nedeniyle kapanan 
işletmeler, duran yatırımlar ve üretimini azaltan 
şirketler meslek alanımızdaki işsizleşme sorununu 
giderek derinleştirmektedir. Kamuda çalışan 
meslektaşlarımız ise düşük ve eşitsiz ücret, sözleşmeli 
istihdam, özlük hakkı kayıpları ve teknik personel 
ataması yapılmaması gibi sorunlarla yüz yüzedir. Kriz 
tüm meslektaşlarımızın emeğinin değersizleşmesine, 
gelirlerinin düşmesine ve borçlarının artmasına 
neden olmaktadır.

64 YILDIR MESLEĞİMİZİ, MESLEKTAŞLARIMIZI 
VE ÜLKEMİZİN ÇIKARLARINI SAVUNUYORUZ, 

SAVUNMAYA DEVAM EDECEĞİZ!
18-21 Ekim 1954 tarihlerinde toplanan TMMOB’nin İlk Genel Kurulu’nun 64. yıldönümün-
de kutlanan Mühendislik-Mimarlık Haftası nedeniyle TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı 
Emin Koramaz tarafından basın açıklaması gerçekleştirildi.
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Birliğimiz, meslektaşlarımızın bu sorunlarının 
derhal çözülmesi, ekonomik krizin emek yanlısı bir 
programla aşılması, üreten-sanayileşen-kalkınan bir 
Türkiye’nin yaratılması için mücadele etmektedir. 
Birliğimiz, halkın iyi ve güvenli mühendislik, 
mimarlık, şehir plancılığı hizmeti alması için mücadele 
etmektedir. Birliğimiz, yaratıcı fikirlerin, aklın ve 
teknolojinin gelişmesi, öne çıkması ve toplumsal 
yaşamı kolaylaştırması için mücadele etmektedir.

Bu mücadelemiz, toplumun genel çıkarı yerine 
sermaye kesimlerinin çıkarlarını, ülkenin öncelikleri 
yerine uluslararası tekellerin önceliklerini 
önemseyen yöneticiler tarafından boşa düşürülmek 
istenmektedir. Yasa ve yönetmelik değişiklikleri 
yapılarak, mesleki denetim yetkilerimiz kısıtlanarak, 
mesleki unvan ve alanlarımız aşındırılarak, özlük 
haklarımız gasp edilerek, belediyeler ve kamu 
kurumlarıyla yaptığımız protokoller iptal edilerek, 
Birlik yöneticilerimize davalar açılarak mühendis, 
mimar ve şehir plancılarının öz örgütü olan Birliğimiz 
güçsüzleştirilmek istenmektedir.

Mühendis, mimar ve şehir plancılarının mesleki 
haklarına ve onların savunucusu olan TMMOB 
örgütlülüğüne sahip çıkmak aslında tüm toplumun 
geleceğini sahip çıkmak demektir. Çünkü bizim 
meslek alanımız, toplumun ortak yaşamının üretimini 
ve devamlılığını sağlamaktadır. Mesleğimizin bu 
özelliği, bizlere toplumsal bir görev ve sorumluluk 
vermektedir.

TMMOB ve bağlı odaları, geçmişte olduğu gibi 
bugün de meslek alanları ile ilgili her konuda bilgiyi 
biriktirmeyi ve kamuoyuyla paylaşmayı ana çalışma 
alanı olarak görmektedir. Bu doğrultuda yayınlanan 
raporlarla, açılan kamu davalarıyla, düzenlenen 
kongre-sempozyumlarla, yapılan açıklamalarla, 
gerçekleştirilen mitinglerle bilimin ve tekniğin halktan 
ve doğandan yana kullanılmasıyla başka bir dünyanın 
mümkün olabileceğini ortaya koymaya çalışmaktadır.

Bu sorumluluk duygusuyla, meslektaşlarımızın 
haklarının korunması için şu hususların bir kez daha 
altını çizmek istiyoruz:

Birliğimiz ve bağlı odalarımızın üzerindeki, 
bakanlıklar, Devlet Denetleme Kurulu ve merkezi 

idare üzerinden yapılan her türden vesayet ve denetim 
girişimlerine derhal son verilmelidir.

Birliğimizin görevlerini, yetkilerini, seçim sistemini 
ve yönetim yapısını değiştirme yolundaki yasal 
düzenlemeler geri çekilmelidir.

Kamuda çalışan mühendis, mimar ve şehir 
plancılarının ek gösterge, eşit işe eşit ücret, kadrolu 
istihdam, mesleki atama ve özel hizmet tazminatı 
talepleri karşılanarak, ücretleri insanca yaşanabilir bir 
düzeye çıkartılmalıdır.

Kayıt dışı çalışmanın ve ücret adaletsizliklerinin 
engellenebilmesi için, Birliğimiz ile Sosyal Güvenlik 
Kurumu arasında 2012 yılında imzalanan fakat 
2017 yılında SGK tarafından keyfi biçimde iptal 
edilen Asgari Ücret Protokolü yeniden uygulanmaya 
başlamalıdır.

Birliğimize bağlı odalarımızın mesleki denetimi 
yetkilerini kısıtlayan tüm düzenlemeler kaldırılmalıdır.

Mesleki çıkarlarımızı ve statülerimizi aşındırmaya ve 
gasp etmeye yönelik uygulama ve düzenlemeler geri 
çekilmelidir.

Birliğimizin ve bağlı odalarımızın kamusal yaşamı 
düzenlemeye yönelik kurul, konsey ve organlara 
katılımının önündeki engeller kaldırılmalıdır.

TMMOB olarak bu taleplerimizin takipçisi olmaya 
devam edeceğiz. Unutulmaz Başkanımız Teoman 
Öztürk’ün dediği gibi, dün olduğu gibi bugün de, 
“Yüreğimizdeki insan sevgisini ve yurtseverliği; 
baskı, zulüm ve engelleme yöntemlerinin söküp 
atamayacağının bilinci içinde; bilimi ve tekniği 
emperyalizmin ve sömürgenlerin değil, halkımızın 
hizmetine sunmak için her çabayı güçlendirerek 
sürdürme yolunda inançlı ve kararlıyız.”

Bu inanç ve kararlılıkla Odalarımızı ve TMMOB’yi 
savunmaya, büyütmeye ve güçlendirmeye devam 
edeceğiz.

Yaşasın TMMOB Örgütlülüğü, Yaşasın Mücadelemiz!

EMİN KORAMAZ
TMMOB YÖNETİM KURULU BAŞKANI



31

birlik haberleri
TEMMUZ-AĞUSTOS 2018 ∙ SAYI: 181

açıklamalar

birlik haberleri
EYLÜL-EKİM 2018 ∙ SAYI: 182

Ülkemizin kuruluşunun, bağımsızlığımızın ve ulusal 
egemenliğimizin simgesi olan Cumhuriyetin ilanının 
95. Yılını ve Cumhuriyet Bayramını kutluyoruz.

Halkın kendi yaşamı ve geleceği hakkında söz ve karar 
sahibi olduğu bir yönetim biçimi olarak Cumhuriyet, 
insanlık tarihinin en büyük kazanımlarından biridir. 
Bundan 95. Yıl önce Başkent Ankara’da, Türkiye Büyük 
Millet Meclisi’nde ilan edilen Cumhuriyet, ülkemiz için 
demokrasi, laiklik ve çağdaşlaşma yolunda en önemli 
adım olmuştur.

Ne yazık ki ülkemiz açısından Cumhuriyetin 95. Yılı, 
Cumhuriyet fikrinden ve idealinden uzaklaşılan bir yıl 
olmuştur. Güçler ayrılığının kaldırılması, parlamenter 
rejimin sona ermesi, hukukun üstünlüğünün 
tanınmaması, laiklik ilkesinin yok sayılması ve 
kamuculuk anlayışının terk edilmesi gibi uygulamalar 
nedeniyle “kimsesizlerin kimsesi olan” Cumhuriyet 
anlayışından uzaklaşılmaktadır.

Cumhuriyet Bayramı resmi törenlerinin 95 yıldır ilk 
kez başkent Ankara dışına taşınması, Cumhuriyet 

idealinden uzaklaşmanın sembolik ve önemli bir 
göstergesidir.

Cumhuriyet Bayramı Kutlamalarının yapılacağı 
açıklanan Üçüncü Havalimanı bu ülkenin ortak 
hafızasına, harcanan kamu kaynakları, katledilen 
orman alanları, iş cinayetleri ve kötü çalışma koşulları 
ile kazınmıştır. Bu anlamıyla, Üçüncü havalimanı 
halkın ortak geleceğinin güvencesi olan Cumhuriyet 
değerleriyle değil, “ben yaptım oldu” anlayışına 
sahip tek adam rejimi ile özdeştir. Tüm bu nedenlerle 
Cumhuriyet Bayramı resmi töreninin İstanbul Üçüncü 
Havalimanı’nda yapılacak olması kabul edilemez.

TMMOB olarak, emperyalizme, faşizme ve gericiliğe 
karşı tam bağımsız, eşit, özgür demokratik bir 
Türkiye mücadelesini mutlaka kazanacağımıza olan 
inancımızla tüm halkımızın Cumhuriyet bayramını bir 
kez daha kutluyoruz

Emin Koramaz
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

CUMHURİYET BAYRAMI KUTLU OLSUN!
Cumhuriyetin ilanının 95. yılında Cumhuriyet Bayramı kutlamaları dolayısıyla yaşanan 
gelişmelere ilişkin TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz tarafından basın 
açıklaması gerçekleştirildi.

Bugün ülkemizde yaşanan emek ve demokrasi karşıtı 
yönelimlere karşı, demokrasi güçlerinin birlikte 
mücadelesine ve dayanışmasına her zamankinden daha 
fazla ihtiyaç var.

Bu mücadeleyi ancak bir arada olursak, omuz 
omuza yürürsek, çabalarımızı ortaklaştırabilirsek 
büyütebiliriz.

Yol arkadaşımız KESK, insanca bir yaşam, onurlu 
bir gelecek için verdiğimiz mücadelenin önemli 
bileşenlerinden birisidir.

KESK; emekten ve halktan yana tavizsiz ve onurlu 
mücadele çizgisiyle İçinde bulunduğumuz bu karanlık 
dönemde de yalnızca kamu çalışanlarının değil, tüm 

ülkenin sesi, soluğu, umudu ve vicdanı olmuştur.

Gerekçesi ne olursa olsun kamu emekçilerinin onurlu 
mücadelesinin eseri olan KESK’in yıpratılmasını, 
karalanmasını ve yöneticilerinin hedef gösterilmesini 
kabul etmiyoruz.

KESK’e yönelik her türlü karalama kampanyası 
karşısında KESK’in yanında olduğumuzu kamuoyunun 
bilgisine sunarız.

TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI 
BİRLİĞİ
DEVRİMCİ İŞÇİ SENDİKALARI 
KONFERDERASYONU
TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ

DİSK, TMMOB, TTB: KESK’İN YANINDAYIZ!
Bir süreden beri KESK’i ve Yürütme Kurulu Üyelerini hedef alan-hedef gösteren tavır ve 
açıklamalara karşı DİSK, TMMOB ve TTB 27 Ekim 2018 tarihinde ortak açıklama yaparak 
KESK’in yanında olduklarını ifade ettiler.
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açıklamalar

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, 
DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, KESK Eş 
Genel Başkanı Aysun Gezen, TTB Merkez Konsey 
Başkanı Sinan Adıyaman ve çok sayıda sendika, meslek 
örgütü, demokratik kitle örgütü ve siyasi parti, krize 
karşı emeğin haklarını omuz omuza savunacaklarını 
ilan eden bir deklarasyonu 26 Ekim 2018 tarihinde 
kamuoyu ile paylaştı.

Enflasyondan işsizliğe, yoksullaşmadan ekonomik 
durgunluğa kadar hayatlarımızı her alanda kâbusa 
çeviren ekonomik kriz karşısında, “Krizin bedelini 
ödemeyeceğiz, krizde yüzde 1 değil, yüzde 99 
korunsun” talebi etrafında ortak bir mücadeleyi 
örgütlemek üzere çok sayıda sendika, meslek örgütü, 
siyasi parti ve demokratik kitle örgütü tarafından 
hazırlanan deklarasyon, 26 Ekim 2018 Cuma günü, 
saat 12.30’da, DİSK Genel Merkezinde düzenlenen bir 
basın toplantısıyla kamuoyuna duyuruldu.

Açıklamaya TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin 
Koramaz, DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, KESK 
Eş Genel Başkanı Aysun Gezen, TTB Merkez Konsey 
Başkanı Sinan Adıyaman ve çok sayıda sendika, meslek 
örgütü, siyasi parti ve demokratik kitle örgütü temsilcisi 
katıldı.

“Krize Karşı Emeğin Haklarını Savunmak İçin Omuz 
Omuza”  başlıklı deklarasyonu okuyan DİSK Genel 

Başkanı Arzu Çerkezoğlu, imzacı kurumlarla beraber 
emeğin haklarını savunmak için işyeri işyeri, ilçe ilçe, il 
il ortak mücadele programı çıkarılacağını söyledi.

Deklarasyonun tam metni şöyle:

KRİZE KARŞI EMEĞİN HAKLARINI SAVUNMAK 
İÇİN OMUZ OMUZA!

Enflasyondan işsizliğe, yoksullaşmadan ekonomik 
durgunluğa kadar hayatlarımızı her alanda kâbusa 
çeviren kapsamlı bir ekonomik krizle karşı karşıyayız. 
En yetkili ağızlar “kriz” sözcüğünü kullanmaktan 
özenle kaçınsalar da, bizler için krizin anlamı birbiri 
ardına kapanan dükkanlardır, marketlerde sürekli 
yapılan zamlardır, kabaran elektrik-su-doğalgaz 
faturalarıdır, ödenemeyen borçlardır, evlere gelen 
hacizlerdir, işsizliktir, iş cinayetleridir. Krizin anlamı, 
yaşamımızın giderek sürdürülemez hale gelmesidir.

Geçen ay açıklanan 2019-2021 döneminin Yeni 
Ekonomi Programı’ndaki göstergeler de “kriz yok” 
söylemlerini boşa çıkarmaktadır. Enflasyon, büyüme, 
milli gelir, bütçe açığı, reel sektör borçları ve işsizlik 
göstergeleri, durumun vahametine işaret etmektedir.

Aslında bugün temel mesele, bu büyük krizin 
faturasının kime ödetileceğidir.  İktidar çevreleri 

KRİZE KARŞI EMEĞİN HAKLARINI SAVUNMAK İÇİN 
OMUZ OMUZA!
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şimdiye kadar yaşanan tüm krizlerde olduğu gibi bu 
krizin faturasını da işçi sınıfına, emekçilere, yoksul 
halk kesimlerine çıkartmak niyetindedir.

Üçte ikisi özel sektöre ve bankalara ait 467 milyar dolar 
dış borç ve bu devasa borcun ağır sonuçları 81 milyona 
ödetilmek istenmektedir.

Küçük bir azınlığın borcu, zamlarla, adaletsiz vergilerle, 
işsizlik tehdidiyle halkın yüzde 99’unun sırtına 
yıkılmaktadır. İşsizlik fonuyla bankalar beslenmekte, 
kıdem tazminatına göz dikilmekte, iş güvencesi 
tamamen ortadan kaldırılmaktadır.

Masallarla, yalanlarla, hamasetle, kin ve düşmanlıkla 
aklımızı, zor kullanarak tepkimizi bastırmaya çalışanlar 
zamları alkışlamamızı, yoksulluğa şükretmemizi, 
işsizliği kader bilmemizi beklemektedir.

Ancak tek sesli medyadaki yalan bombardımanı da, 
inşaatlarda insanca çalışmak isteyen işçilere atılan 
gaz bombaları da, hakkını arayan emekçilere yönelik 
toplu gözaltı ve tutuklamalar da gerçeğin balçıkla 
sıvanmasına yetmiyor.

Gerçek çıplaktır: AKP iktidarının sürdürdüğü, ithalata, 
betonlaşmaya, dış borçlanmaya, ranta, spekülasyona 
dayalı ekonomik model hızla çökmektedir. 
Çöken sadece ekonomik model değildir: Torpilli 
akademisyeninden iktidara yanaşması sanatçısına, 
serseri futbolcusundan mafyatik tarikatlarına kadar 
toplumsal çürüme yaygınlaşmaktadır.

Sendikal örgütlenmenin engellendiği, onbinlerce kamu 
emekçisinin ihraç edildiği, grevlerin yasaklandığı, hak 
aramanın bastırıldığı bir ortamda elde edilen yüksek 
kar oranlarını paylaşmayanlar bugün zararlarını ve 
borçlarını halkın sırtına yıkmaktadır. “Nimete” kimseyi 
ortak etmeyen patronlar, külfeti nüfusun yüzde 99’unun 
üzerine yıkmaya çalışmaktadır. Oysa fatura bu düzen 
sayesinde küplerini dolduran patronlara kesilmelidir.

Faturayı ödemesi gereken sadece patronlar değil, aynı 
zamanda siyasi iktidardır. Ülkemizi büyük bir yıkımın 
eşiğine getiren neoliberal politikaları yıllardır kimler 
hayata geçirdiyse krizin sorumlusu da onlardır.

Krizin sorumlusu, Türkiye’yi sermaye için cazip bir 
ülke yapmak adına emeğin en temel haklarını gasp 
edenlerdir.

Krizin sorumlusu şeker fabrikalarından kağıt 
fabrikalarına kamu birikimini özelleştirmeler yoluyla 
talan edip Türkiye’yi ithalata mahkum edenlerdir.

Krizin sorumlusu sosyal hak olarak tanımlanması 
gereken kamusal hizmetleri, yerli tarımsal üretimi, 
kentleri, doğayı imha eden politikaları hayata 
geçirenlerdir.

Krizin sorumlusu ülkenin kaynaklarını üretime değil 
yandaşa, halka değil şatafata, barışa değil savaşa 
kullanan siyasi iktidardır.

Bu ülkenin yüzde 99’u borçlu değil alacaklıdır. Çünkü 
ekonomik büyüme söz konusu iken, bu ülkenin işçileri, 
kamu çalışanları, tüm emekçileri yoksullaşmayla, gelir 
dağılımı ve vergi adaletsizliğiyle, iş cinayetleriyle, 
eğitim ve sağlık başta olmak üzere kamusal hizmetlerin 
ticarileşmesiyle, fabrikalarımızın satılmasıyla büyük 
bedeller ödemiştir.

Bizler biliyoruz ki işsizlik, zamlar, yoksulluk kader 
değildir ve toplumun emeğiyle geçinen çoğunluğunu 
koruyan, kamucu/halkçı politikalar hem mümkün 
hem de zorunludur. Ücretlerin artırılmasından toplu 
işten çıkarmaların yasaklanmasına, kamu hizmetlerine 
zam yapılmamasından vergi adaletine dair somut, 
uygulanabilir politikalarla işsizlik de yoksullaşma da 
önlenebilir.

Her ekonomik kriz bir karar aşamasıdır ve bugün 
verilecek kararın temel sorusu şudur: Kriz karşısında 
işçiler, kamu emekçileri, işsizler, gençler, kadınlar, 
emekliler, köylüler, yoksullar mı korunacak, şirketler, 
bankalar, patronlar ve ülkeyi yönetenler mi korunacak? 
Krizin bedelini emeğiyle bu ülkenin değerlerini yaratan 
yüzde 99 mu ödeyecek, krizi yaratan yüzde 1 mi 
ödeyecek?

Biz aşağıda imzası bulunan kurumlar olarak “Krizin 
bedelini ödemeyeceğiz, krizde yüzde 1 değil, 
yüzde 99 korunsun” talebiyle ortak bir mücadeleyi 
örgütleyeceğimizi, bu talep etrafında buluşabilecek 
herkesi, emeğin savunması için omuz omuza 
mücadeleye çağırdığımızı ilan ederiz.
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Danışma Kurulu, TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı 
Emin Koramaz’ın açış konuşmasıyla başladı. Ardından 
TMMOB Genel Sekreteri Dersim Gül, TMMOB 
Olağan Genel Kurulu sonrası TMMOB’ye bağlı Odalar, 
İl Koordinasyon Kurulları, örgüt içi toplantıları, 
etkinlikler ve yayınlar konusunda geniş kapsamlı bir 
sunum yaptı.

300’e yakın TMMOB Yöneticisinin  katıldığı toplantıda 
sırasıyla; Danışma Kurulu üyeleri Eyüp Muhçu (MO), 
Tevfik Peker (MMO), Hüseyin Hakan (HKMO), 
Yunus Yener (MMO), Gülin Onat Bayır (BMO), 
Hüseyin Alan (ŞPO), Ali Salman (MO), Doğan Hatun 
(TMMOB Diyarbakır İKK Sekreteri), Kemal Zeki 
Taydaş (GIDAMO), Ali Uğurlu (KMO), Mehmet 
Soğancı (TMMOB YK eski BAŞKANI - MMO), İlhan 
Demiröz  (ZMO), Battal Kılıç (MMO), Yılmaz Eren 
(HKMO), Kenan Seçkin (TMMOB Gaziantep İKK 
Sekreteri), Hasan Kemal Öztürk (MMO), Cevahir Efe 
Akçelik (TMMOB İstanbul İKK Sekreteri), İbrahim 
Saral (EMO), Bedri Tekin (MMO), Neşet Aykanat 
(TMMOB Eskişehir İKK Sekreteri),  Alaaddin Eksin 
(MMO), Işık Gürbulak (EMO), Zeki Arslan (MMO), 
Aysel Can Ekşi (MO), Kadir Dağhan (GIDAMO), 
Hüseyin Kargın (MO), Doğan Albayrak (MMO) ve 

Saadet Çağlın(KMO) konuştu.

“TMMOB 45. Dönem Çalışma Programı, Devlet 
Denetleme Kurulu mevzuatında yapılan değişikler ile 
mücadele, TMMOB çalışmaları, ülkemizde yaşanan 
sürecin değerlendirilmesi” gündemiyle toplanan I. 
Danışma Kurulunda TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı 
Emin Koramaz’ın açılış konuşması şöyle:

Sayın Başkanlarım,
Sayın Onur ve Denetleme Kurulu Üyeleri,
Birlik ve Odalarımızın Değerli Yöneticileri,
Sayın Meslektaşlarım

45. Dönem 1. Danışma Kurulu toplantımıza hoş 
geldiniz. Hepinizi şahsım ve TMMOB Yönetim Kurulu 
adına selamlıyor ve katılımlarınızdan dolayı teşekkür 
ediyorum.

Başta içinde bulunduğumuz bu güzel mekana adını 
veren Teoman Öztürk olmak üzere, bugüne kadar 
TMMOB mücadelesine emek vermiş, TMMOB adını 
ülkemizin tarihine yazmış tüm arkadaşlarımıza 
selam olsun diyerek 45. Dönem 1. Danışma Kurulu 
toplantısını açıyorum.

TMMOB 45. DÖNEM I. DANIŞMA KURULU 
TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

45. Dönem TMMOB I. Danışma Kurulu toplantısı, 29 Eylül 2018 tarihinde TMMOB Teoman 
Öztürk Öğrenci Evi ve Sosyal Tesisi’nde gerçekleştirildi.
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Sevgili Arkadaşlar,

45. Olağan Genel Kurulumuzu bundan 4 ay önce 
gerçekleştirdik ve bu 4 aylık kısa süre içerisinde 
ülkemizde çok büyük bir dönüşüm yaşandı. Genel 
Kurulda yürüttüğümüz tartışmalarda ve Genel Kurul 
Sonuç bildirgesinde, 24 Haziran Seçimlerinin basit 
bir seçim olmadığını, oylanacak olanın ülkedeki 
parlamenter demokratik rejim olduğunu açık biçimde 
dile getirmiştik. 

24 Haziran seçimleri öncesinde ve sonrasında 
yaşananlar, seçimlere ilişkin uyarı ve öngörülerimizde 
ne denli haklı olduğumuzu bir kez daha gösterdi. OHAL 
koşulları altında, antidemokratik bir seçim yasasıyla 
ve sandık güvenliği hiçe sayılarak yapılan seçimlerde 
İktidar Partisi istediği sonuçları elde etti. 

24 Haziran’da gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı 
seçimleriyle birlikte, Türkiye Cumhuriyeti’nin belirli 
bir tarihsel dönemi tümüyle sona erdi. Güçler ayrılığı 
esasına dayalı parlamenter rejim kaldırılarak, yasama, 
yürütme ve yargı erklerinin cumhurbaşkanında 
toplandığı yeni bir rejim kuruldu. Hepiniz biliyorsunuz 
seçimler sonrasında yapılan kutlamalar ve mazbata 
etkinlikleri, seçim galibiyeti kutlamasından çok yeni 
bir rejim kuruluşu kutlaması biçiminde gerçekleştirildi. 
Onlarca yurttaşımızın hayatını kaybettiği Çorlu Tren 
Kazası bile Erdoğan’ın kutlamalarının önüne geçemedi.

Seçim sonuçlarının kesinleşmesi sonrasında birbiri 
ardına yayınlanan kararnamelerle ülkenin idari yapısını 
tümüyle yeniden biçimlendirildi. Ülkenin adeta 
omurgası niteliğindeki bakanlıklar, genel müdürlükler, 
kurumlar, kuruluşlar, yasalar, yönetmelikler 
birer kararname ile kaldırıldı. Cumhurbaşkanlığı 
Kararnameleriyle tümüyle Tek Adam’a bağımlı yepyeni 
bir idari yapılanma inşa edildi. Bu inşa süreci halen 
devam ediyor.

Yapılan düzenlemeler arasında, Anayasa’nın 135. 
maddesi uyarınca özel kanunlarla kurulan, TMMOB 
gibi kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarıyla 
ve meslek alanlarımızla ilgili birçok kanunda yapılan 
değişiklikler de bulunmaktadır. Bu değişikliklerin 
bütününe baktığımızda amacın, TMMOB gibi meslek 
örgütlerinin, emek örgütlerinin, hatta üniversitelerin 
kamuya ilişkin politika üreten kurul ve kurumlarda 
yer almasının tamamen engellenmek istendiği 
görülmektedir. Kamu adına söz söyleyecek, politika 
önerecek kurum ve kuruluşların kamu yönetimiyle 
tüm bağı kesilmiştir.

Bu değişikliklerden en önemlilerinden birisi, Devlet 
Denetleme Kurulu’nun yapısı, işleyişi ve yetkileri 
hakkında yayınlanan 5 Numaralı Cumhurbaşkanlığı 
Kararnamesidir. Devlet Denetleme Kurulunu bir 

denetleme organı olmaktan çıkartarak adeta yargı 
organı haline getiren bu kararnameyle, Birliğimiz ve 
diğer emek-meslek örgütleri baskı altına alınmaya 
çalışılmaktadır.

Hatırlayacağınız üzere geçtiğimiz çalışma döneminde 
12 Eylül döneminde kuruluş kanunumuza eklenen 
ancak hiç uygulanmayan “meslek kuruluşlarının idari 
ve mali denetimi” ile ilgili kanun maddesini kullanarak 
Birliğimiz ve Odalarımızı vesayet altına almaya 
çalışmışlardı. 

Hiç kuşkusuz DDK’nın görev ve yetki alanını maksadını 
aşacak şekilde genişleten bu yeni düzenleme de emek ve 
meslek örgütleri üzerinde tahakküm kurma yönünde 
sürdürülen politikalara hizmet etmek üzere yapılmıştır.

Ancak bilinmelidir ki baskılar karşısında boyun 
eğmeyecek, emeğimize, mesleklerimize, meslek 
alanlarımıza ve meslek örgütlerimize yönelik her türlü 
etkisizleştirme, tasfiye etme ve cezalandırma girişimine 
karşı mücadeleye devam edeceğiz.

Sevgili arkadaşlar,

Ülkenin idari yapısı bu denli köklü biçimde değişirken, 
toplumun büyük bir baskı altında tutulmaya devam 
ediliyor.

15 Temmuz darbe girişiminin hemen ardından 3 
aylığına ilan edilen ve kısa bir dönem süreceği ifade 
edilen OHAL tamı tamına 2 yıl sürdürüldü. Bu iki 
yıl boyunca çıkarılan kararnamelerle onlarca yasal 
değişiklik ve idari düzenleme yapıldı; aralarında 
mühendis, mimar ve şehir plancısı meslektaşlarımızın 
da olduğu 135 binin üzerine kamu çalışanı sorgusuz 
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sualsiz işlerinden atıldı; yüzlerce kurum ve kuruluş 
kapatıldı. OHAL gerekçesiyle en temel hak ve 
özgürlükler kullanılamaz hale getirildi.

Olağanüstü hal rejimi 20 Temmuz 2018 tarihi itibariyle 
sona erdi. Fakat OHAL kaldırılmadan yapılan yasal 
düzenlemelerle OHAL fiilen 3 yıla çıkarılmış oldu. Her 
3 ayda bir OHAL’i uzatmak yerine, 3 yıl sürecek bir fiili 
OHAL düzeni ilan edilmiş oldu.

Yeni düzenlemeyle toplantı ve gösteri yasakları, 
sokağa çıkma yasağı, şehre giriş-çıkış yasağı, ihraçlar, 
uzun gözaltı süreleri gibi pek çok uygulama Valiler ve 
Merkezi idare tarafından OHAL dönemindekine benzer 
biçimiyle uygulanmaya devam edecek. Biliyorsunuz 
19 Eylül’de Ankara’da gerçekleştirmek istediğimiz 
basın açıklaması bile bu yeni yasaya dayanarak Valilik 
tarafından keyfi biçimde yasaklandı. Ankara’da bırakın 
basın açıklamasını halka açık konser düzenlemek bile 
yasak durumda.

Bilinmelidir ki, yasa ile tanınan bu yetkiler ve 
uygulamalar, İnsan Hakları Evrensel Bildirisi, Avrupa 
İnsan Hakları Sözleşmesi, çalışma hayatına ilişkin 
Avrupa Sosyal Şartı ve BM İLO Sözleşmeleri gibi 
uluslararası insan hakları sözleşmelerine aykırıdır. 

Ülkemizin ihtiyacı OHAL’in süreklileştirilmesi değil, 
demokrasi ve özgürlüklerin sınırlarının genişletilerek, 
OHAL ve KHK rejimi ile yaratılan hak kayıplarının 
ortadan kaldırılmasıdır.

Sevgili arkadaşlar

Seçimden hemen sonra enflasyondan işsizliğe, 
yoksullaşmadan ekonomik durgunluğa kadar 
hayatlarımızı her alanda kâbusa çeviren kapsamlı bir 
ekonomik krizle karşı karşıya kaldık. Yaşanan krizin 
nedeni dış güçlerin oyunu ya da ABD ile yaşanan 
rahip krizi değildir. Krizin nedeni, üretim yerine 
ranta, sanayileşme yerine inşaata, teknoloji yerine 
betona, planlı kalkınma yerine sıcak para akışına dayalı 
neoliberal ekonomi politikalarıdır. 

Borçlanarak büyüme anlayışına dayalı bu politika 
Türkiye’de düzenli olarak krizlere yol açmaktadır. Bugün 
de AKP’nin dış kaynaklara dayalı büyüme anlayışı 
sürdürülemez   hale gelince döviz kuru yükselmiş, 
kurdaki yükseliş tamamı ithalata dayalı ekonomideki 
fiyatların ve enflasyonun artmasına neden olmuş, artan 
enflasyonu dizginleyebilmek için yapılan faiz artışları 
da ekonomik durgunluğu ve iflasları beraberinde 
getirmiştir. 

Krizi anlamak için TÜİK’in şaibeli rakamlarına 
bakmaya hiç gerek yok. Krizin anlamı birbiri ardına 
kapanan dükkanlardır, marketlerde sürekli yapılan 

zamlardır, ödenemeyen borçlardır, evlere gelen 
hacizlerdir. Krizin anlamı halkın yaşamının giderek 
sürdürülemez hale gelmesidir.

“Bizde kriz yok, manüplasyon var” açıklamaları 
Erdoğan’ın yaşamıyla, bizlerin yani halkın dünyasının 
aynı olmadığının bir itirafı olarak görülebilir. Uzun 
süreden beri iki ayrı Türkiye manzarası öne çıkıyor:

Bir yanda, borçlarını ödeyemediği için Meclis kapısında 
kendisini ateşe verenlerin Türkiyesi var; diğer yanda 
aynı meclis kapısında milyonlarca liralık lüks aracıyla 
geçerek gazetecilere gösteri yapan milletvekillerini 
dünyası var.

Bir yanda, büyük zorluklarla, 1600 lira asgari ücretle 
ailesini geçindirmeye çalışanların Türkiyesi var; diğer 
yanda ejder meyveli kokteyleler eşliğinde yapılan saray 
kokteylleri Türkiyesi var.

Bir yanda, birbiri ardına iflas eden ve borçlarını 
yapılandırmak için mahkemelere başvuran şirketlerin 
Türkiye’si var; diğer yanda yandaşlara akıtılan kamu 
kaynaklarının Türkiyesi var.

Bir yanda 6 aydır maaş alamadığı için, tahtakurularıyla 
dolu yatakta yatmak zorunda kaldığı için, her gün iş 
cinayetleriyle karşı karşıya geldikleri için canlarına tak 
eden 3. Havalimanı işçilerinin yaşamı var; diğer yanda 
500 milyon dolarlık özel uçak alan Cumhurbaşkanı 
Erdoğan’ın yaşamı var.

Bir yanda, çocuğuna okul üniforması alamadığı için 
üzüntüsünde intihar eden yoksul babaların Türkiyesi 
var; diğer yanda bu kederli yoksulluk haberini yapan 
muhabiri göz altına alan egemenlerin Türkiyesi var.

Kendileri lüks ve şatafat içerisinde, saraylarda 
yaşayanların halkın içinde bulunduğu krizi görmesi, 
anlaması beklenemez.

Sevgili Arkadaşlar,

Az önce de dediğim gibi, Türkiye bir krizler ülkesidir 
ve maalesef bugüne dek yaşanan ekonomik krizlerin 
faturası her zaman halka çıkarılmıştır. Ekonomi her 
sıkıştığında başta eğitim ve sağlık olmak üzere sosyal 
harcamalarda kısıntıya gidilmekte, kemer sıkma adı 
altında halkımız daha da yoksullaştırılmaktadır. Orta 
Vadeli Program gösteriyor ki, önümüzdeki dönemde 
bizleri, ücretlerin daha fazla baskı altına alınması, vergi 
artışları ve zamlar beklemektedir. 

Krizin sorumluları emekçiler, işçiler, emekliler, çiftçiler, 
memurlar değildir, bedelini de onlar ödememelidir. 
Bedel ödemesi gereken, halkın vergileriyle oluşturulan 
bütçeyi başta saray giderleri ve örtülü ödenek 
harcamaları olmak üzere sorumsuzca harcayan 
iktidarın ta kendisidir.
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Neoliberal politikaları sürdürmekte ısrar ederek bu 
krizden çıkılamayacağı açıktır.

Bu yanlış politikalar bir an önce terkedilerek, 
rant ekonomisi yerine üretim ekonomisinin, 
sermaye öncelikleri yerine kamusal çıkarların, 
lüks ve savurganlığa dayalı yönetim anlayışı yerine 
tasarrufların, günü kurtarma anlayışı yerine planlı 
kalkınmanın hedeflendiği bir yönetim anlayışı 
benimsenmelidir.

Devlet bütçesi üzerindeki yükü her geçen gün artan 
Kamu Özel İşbirliği modeliyle yürütülen projeler 
yeniden düzenlenmeli, henüz başlanmamış olanları 
iptal edilmelidir.

Halkın ihtiyaçlarından ziyade yandaş inşaat şirketlerine 
rant aktarmayı amaçlayan, kamu kaynaklarının gereksiz 
israfına yol açacak Kanal İstanbul gibi projelerden 
derhal vazgeçilmelidir.

100 Günlük İcraat Programı tümüyle gözden 
geçirilerek, kamu kaynaklarını israf eden harcamalar 
ve projeler durdurulmalıdır.

Emekçilerin alın teriyle kurulan İşsizlik Fonu’nda 
toplanan paralar amacı dışında kullanılmaktan vaz 
geçilmeli ve kriz döneminde işsiz kalan emekçilerin ve 
ailelerinin hayatlarını sürdürebilmeleri sağlanmalıdır.

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

Son dönemde özellikle ABD ve Rusya ile yapılan 
milyarlarca dolarlık askeri anlaşmalar iptal edilmelidir.

Krizden çıkış, emperyalist güçlerin, uluslararası 
tekelleri, çok uluslu şirketlerin isteklerine boyun 
eğmekle değil, halkın genel çıkarını gözeten, 
emekten yana kamucu bir anlayışı hayata geçirmekle 
mümkündür.

TMMOB olarak bizler, yaşadığımı bu derin krizin 
faturasının emekçilere ödettirilmemesi için, halktan 
yana kamucu politikaları savunacak, bu doğrultuda 
emek ve meslek örgütleriyle yan yana mücadele 
edeceğiz. 

Bu kapsamda Çarşamba günü DİSK, KESK, TMMOB 
ve TTB olarak kamuoyuna mücadele kararlılığımızı   
belirten ve tüm toplumsal muhalefeti mücadeleyi 
yükseltmeye çağıran bir bildiri yayımladık. 
Önümüzdeki hafta içerisinde İstanbul ve Ankara’da 
emek ve meslek örgütlerini, demokrasi güçlerini davet 
ettiğimiz geniş katılımlı toplantılar düzenleyeceğiz.

Sevgili Arkadaşlar,

45. dönemimizin ilk Danışma Kurulu toplantısı 
üç gündem maddesinden oluşuyor. İlki “TMMOB 
44.Dönem Çalışma Programı”, ikincisi “Devlet 
Denetleme Kurulu mevzuatında yapılan değişikler 
ile mücadele”, üçüncüsü ise “TMMOB Çalışmaları ve 
ülkemizde yaşanan sürecin değerlendirilmesi”.

TMMOB 45.Dönem Çalışma Programımızı da her 
zaman olduğu gibi, bilim ve tekniğin ışığında kamusal 
değerlerin korunması, üretim ve mücadeleyi esas 
alan bir anlayışla hazırladık. Çalışma Programımızı 
geçmiş dönem çalışma programlarının bir devamı 
olarak, Genel Kurul Sonuç Bildirgemiz ve Genel Kurul 
kararlarının yol göstericiliğinde oluşturduk.

Teoman Öztürk ve arkadaşlarından devraldığımız 
anti-emperyalist, demokratik, halkçı, toplumcu anlayış 
önümüzdeki dönem çalışmaları boyunca en büyük 
rehberimiz, kutup yıldızımız olacaktır. 

Bu anlayışla Birliğimiz 45. Çalışma Döneminde de, 
Genel Kurulumuzda 10 başlıkta kararlaştırıdığı üzere;

1. Anayasal Demokrasi ve Sosyal Hukuk Devleti 
için,

2. Laiklik için ,

3. Kürt Sorununda Demokratik Çözüm ve Barış 
için 

4. Emperyalizmin ve İşbirlikçilerinin Ortadoğu’yu 
Kan Gölüne Çeviren Politikalarına Karşı Barış 
ve Bağımsızlık için,

5. Doğanın, Kentlerin ve Yaşam Alanlarının Rant 
Talanına Karşı Korunması için,

6. TMMOB ve Meslek Birliklerinin Yasalarını 
Değiştirmeyi Amaçlayan Girişimlere Karşı 
Durmak için,

7.   İşçi Sağlığı-İş Güvenliği ve İş Cinayetlerini 
Önlemek için,

8. Kadın ve Çocuklara Yönelik Sömürü, İstismar, 
Taciz, Tecavüz, Cinayetlere Karşı Durmak ve 
Toplumsal Cinsiyet Eşitliği için 

9. Esnek, Güvencesiz, Kuralsız Çalışma 
Biçimlerine Karşı İnsanca Bir Yaşam İçin

10. Ücretli, İşsiz, Emekli, Serbest   Çalışan tüm   
Meslektaşlarımızın Hak ve Çıkarlarını   
Savunmak İçin 
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Toplumun en geniş kesimleriyle yan yana gelerek 
mücadelesini yükseltecektir.

Birliğimiz 45. Çalışma Döneminde de; tek adam 
rejimine karşı demokrasiyi, baskılara karşı özgürlüğü, 
savaşa karşı barışı, ayrımcı politikalara karşı bir 
arada yaşamı, gericiliğe karşı laikliği, emperyalizme 
karşı tam bağımsızlığı, neoliberal uygulamalara 
karşı kamuculuğu, zorbalığa karşı insanlık onurunu 
savunacaktır.

Bildiğiniz gibi Birliğimiz, tüm çalışmalarını 
bütünlüklü bir mücadele ve kolektif bir çalışma 
anlayışıyla sürdürmektedir. Önümüzdeki dönemdeki 
çalışmalarımız bu bütünlüklü ve kolektif anlayışın 
ürünü olacaktır. Birlik bünyesinde Odalarımızın 
katılımıyla oluşturduğumuz toplantılar sonucu Oda 
Merkezlerinden İl Koordinasyon Kurullarımıza kadar 
TMMOB bütünlüğünün tümünü harekete geçirecek bir 
çalışma programı oluşturmaya çalıştık. 

Bu çalışma programına yön verecek   TMMOB 
Yönetim Kurulunu besleyecek bir çok çalışma grubunu 
da   Odalarımız tarafından önerilen temsilcilerden 
oluşturduk. Çalışma Gruplarımızın tamamı Danışma 
Kurulumuz öncesinde il toplantılarını ve görev 
dağılımını yaptı.

Birliğimize bağlı Odaların ortak çalışma alanlarının 
hemen hemen tamamında merkezi etkinlikler 
düzenlemeyi Çalışma Programımıza aldık.

Bu çerçevede diğer Odalarımızın da katkısıyla,

Enerji Sempozyumu’nu Elektrik Mühendisleri 
Odasının, Sanayi Kongresi’ni Makina Mühendisleri 
Odasının, Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresi’ni Harita 
ve Kadastro Mühendisleri Odasının, Dünya Gıda Günü 
Sempozyumu’nu Gıda, Kimya ve Ziraat Mühendisleri 
Odalarımızın,  Planlama Süreçleri ve Mekânsal İlişkiler 
Sempozyumu’nu Mimarlar, Şehir Plancıları, Peyzaj 
Mimarları ve İç Mimarlar Odasının, İklim Değişikliği 
Sempozyumu’nu Çevre, Meteoroloji Mühendisleri 
ve ilgili Odalarımızın,  Yer Bilimleri Sempozyumu’nu  
Maden, Jeoloji, Jeofizik ve Petrol Mühendisleri 
Odalarımızın, Yapı Denetimi Sempozyumu’nu Yapı 
Denetiminde Hizmet Sunan Odalarımızın Kamusal 
Bakış Sempozyumu’nu ise tüm Oda Temsilcilerinden 
oluşturulacak bir sekreterya aracılığıyla yürüteceğiz.

Yine Birliğimiz bünyesinde Oda temsilcilerinden 
oluşturduğumuz çalışma grupları aracılığıyla

TMMOB Kadın Kurultayı, (TMMOB Kadın Çalışma 
Grubu) OHAL KHK’ları ile İhraç Edilen Mühendis, 
Mimar ve Şehir Plancıları Çalıştayı (KHK ile İhraç 
Edilen Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları Çalışma 

Grubu) Kamuda Çalışan Mühendis, Mimar ve Şehir 
Plancılarının Sorunları Çalıştayı (Kamuda Çalışan 
Mühendis, Mimar ve Şehir Plancılarının Sorunları 
Çalışma Grubu) Ücretli-İşsiz Mühendis, Mimar ve 
Şehir Plancılarının Sorunları Çalıştayı (Ücretli-İşsiz 
Mühendis, Mimar ve Şehir Plancılarının Sorunları 
Çalışma Grubu) Emekli Mühendis, Mimar ve Şehir 
Plancılarının Sorunları Çalıştayı (Emekli Mühendis, 
Mimar ve Şehir Plancılarının Sorunları Çalışma 
Grubu) Engelli Mühendis, Mimar ve Şehir Plancılarının 
Sorunları Çalıştayı  (Engelli Mühendis, Mimar ve Şehir 
Plancılarının Sorunları Çalışma Grubu) İş Güvenliği 
Uzmanlarını Sorunları Çalıştayı  (İşçi Sağlığı ve İş 
Güvenliği Çalışma Grubu)

Etkinliklerini gerçekleştireceğiz.

Son olarak da illerde bulunan İl Kooordinasyon 
Kurullarımız aracılığıyla yürüteceğimiz faaliyetlerimiz 
var. Bunlar da şöyle:

19 Eylül Mühendis, Mimar, Şehir Plancıları Dayanışma 
Günü etkinlikleri

3 Mart İş Cinayetlerine Karşı Mücadele Günü 
etkinlikleri

Kent Sempozyumları

Ve TMMOB Mühendis, Mimar, Şehir Plancılarının 
Güncel Sorunları ve Çözüm Önerileri   Kurultayı

İKK’lar aracılığıyla yapacağımız Kent Sempozyumları 
ve Mühendis, Mimar, Şehir Plancılarının Güncel 
Sorunları ve Çözüm Önerileri Kurultayını özelikle 
önemsiyoruz. Biliyorsunuz önümüzdeki yıl mart ayı 
içerisinde Yerel Yönetim Seçimleri gerçekleştirilecek 
ve bizim İKK’larımızın bulunduğu tüm illerimizdeki 
yerel yönetimlere ilişkin bütünlüklü çözüm 
önerilerimiz olması gerekiyor. Henüz kesinleşen bir 
Kent Sempozyumu yok ama sizden özellikle illerde bu 
doğrultuda inisiyatif geliştirmenizi istiyorum

İKK’lar aracılığıyla yapacağımız diğer etkinlik olan 
TMMOB Mühendis, Mimar, Şehir Plancılarının Güncel 
Sorunları ve Çözüm Önerileri Kurultayı da önce 
illerde yerel kurultaylar ve buralardan süzülen görüşler 
etrafında örgütlenecek merkezi kurultay biçiminde 
yapılacak. Bu kurultay hem örgütümüzün durumunu 
görebilmemiz hem de içinde bulunduğumuz kriz 
döneminde mühendis, mimar ve şehir plancılarının 
sorunlarını tespit edebilmemiz açısından bir hayli 
önemli.

Gördüğünüz gibi tüm çalışmalarımızı Odalarımız 
ve İKK’larımızla birlikte yürüteceğiz. TMMOB 
Çalışmalarında önemli bir ayak olan İl/İlçe 
Koordinasyon Kurullarımız TMMOB’nin kentlerde 
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görünen yüzüdür. Birliğimiz dönem içerisinde her İKK 
ile en az bir kere bir araya gelinmesini de programına 
almıştır.

Sevgili Arkadaşlar,

Bildiğiniz gibi, kamuda çalışan mühendis, mimar ve 
şehir plancılarının ücretlerinin ve özlük haklarının 
iyileştirilmesi için on gün önce bir kampanya 
başlattık. Genel Kurulumuzda   yürütülen tartışmalar 
ve alınan karar uyarınca, söz konusu sorunlar ve 
çözüm önerilerini kapsayan bir dilekçeyi, 2019 Yılı 
Bütçesi hazırlıkları sırasında dikkate alınabilmesi 
için, Cumhurbaşkanlığına, TBMM Başkanlığına, 
Milletvekillerine, Bakanlıklara, Devlet Personel 
Başkanlığına, TBMM’de Grubu bulunan Siyasi Partilere 
ve Meclis Grup Başkanvekillerine gönderdik. 

Kampanya kapsamında resmi kurum ziyaretleri, işyeri 
toplantıları ve sosyal medya çalışmaları gerçekleştirecek, 
kamuda çalışan mühendis, mimar ve şehir plancılarının 
ücretlerinin ve diğer özlük haklarının iyileştirilmesi 
doğrultusunda çalışmalar yürüteceğiz. Bu süreçte 
üyelerimizin harekete geçirilmesi oldukça önemli. 

Bu konuda ve önümüzdeki dönemin zorlu yollarında 
emek, barış ve demokrasi mücadelesinde, doğanın 
ve kentlerimizin yağmalanmasına karşı yürütülecek 
mücadelede tüm Oda birimlerimize ve İKK’larımıza 
büyük görev ve sorumluluklar düşüyor. 

Bu önemli görevi üstlenen tüm örgüt yöneticilerimize, 
İKK Sekreterlerimize ve İKK temsilcilerimize 
kolaylıklar diliyorum.

Sevgili Arkadaşlar,

Konuşmamın son bölümünde “Devlet Denetleme 
Kurulu mevzuatında yapılan değişikler ile mücadele” 
konusuna değinmek istiyorum. 

Az önce de ifade ettiğim üzere Devlet Denetleme 
Kurulu’na Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 
kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarını 
inceleme ve denetleme görevini aşarak  yargılama ve 
cezalandırma yetkisi de verilmiş bulunmaktadır.

Kararnameye göre DDK “  Kapsam maddesindeki 
kurum, kuruluş ve birimlerin her kademe ve rütbedeki 
görevlileriyle doğrudan yazışmaya, gerekli gördüğü 
elektronik ve fiziki ortamdaki gizli veya açık her 
türlü bilgi, belge, defter, kayıt, envanter, malzeme, 
mühimmat, taşınır ve taşınmazları işlem ve olayın 
her safhasında incelemeye, mahiyetleri uygun olanları 
gerektiğinde belirlediği yere istemeye veya getirtmeye, 
bilgi almak üzere her kademe, rütbe ve sınıftan ilgilileri 
çağırmaya, kurum ve kuruluşlardan temsilci istemeye 
yetkilidir.” 

Ve yine Kararnameye göre  “her kademe ve rütbedeki 
görevliler hakkında görevden uzaklaştırma tedbiri 
uygulayabilir veya bu tedbirin uygulanmasını yetkili 
makamlara önerebilir.”

Öncelikle ifade etmek isterim ki, 5 numaralı 
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde yer alan 
düzenlemeler ve daha birçok düzenleme, 
Cumhurbaşkanının Meclisin “kanun yapma” yetkisini 
kullandığını göstermektedir.

Öte yandan bu benzeri düzenlemeler mesleki hak ve 
yararlar ile toplumun yararını buluşturan ortak çizgide 
yaptığımız lobi, eylem, propaganda vb. çalışmalardan 
rahatsız olan ve bizleri “öteki” olarak konumlandıran 
siyasi iktidarın Birliğimiz ve diğer emek, meslek 
örgütlerinin toplumsal denetim işlevlerini kırma, 
tasfiye etme veya sindirerek yandaşlaştırma yönlü 
çabalarının bir tezahürüdür.

Elindeki yetkilere rağmen, bürokrasi ve yargıda olduğu 
gibi meslek kuruluşlarına atama yoluyla müdahale 
edemeyen ve onları bir türlü istediği kalıba sokamayan 
siyasal iktidarın yeni müdahale araçlarını devreye 
sokmasının başlıca nedeni budur.

Birliğimiz bu çabalara karşı sessiz kalmayacaktır.

Konuya ilişkin olarak Oda Yazman ve Sayma 
üyelerinden oluşan bir komisyon kurduk. Komisyon, 
süreci izleyecek ve değerlendirecek.

Emek, meslek örgütleri üzerinde oynanan oyunları 
kamuoyuyla paylaşmak üzere DİSK, KESK ve TTB 
ile ortak bir çalışma grubu oluşturduk. Önümüzdeki 
günlerde DDK raporunu yayınlayacağız.

Sevgili Dostlar,

Şurası çok açık, baskılara ve yıldırma politikalarına 
karşı toplumsal muhalefetin de güç birliği içerisinde 
olması gerekiyor. 

TMMOB bu anlayışla başta DİSK, KESK ve TTB olmak 
üzere diğer emek ve meslek örgütleri ile dayanışmaya 
devam edecektir. 

Gelecek güzel günlere olan inancımızla kardeşlik 
türküleri söylemeye, barışı ve insanca yaşamı 
savunmaya ve daha demokratik bir ülke için mücadele 
etmeye devam edeceğiz.

Hepimize kolay gelsin arkadaşlar.

Yaşasın TMMOB, Yaşasın TMMOB örgütlülüğü.

Emin KORAMAZ 
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
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TMMOB 45. Olağan Genel Kurulu’nda alınan 
kararlar uyarınca, kamuda çalışan mühendis, mimar 
ve şehir plancılarının ücretlerinin ve özlük haklarının 
iyileştirilmesi için TMMOB tarafından kampanya 
başlatıldı.

45. Genel Kurulumuzda kamuda çalışan mühendis, 
mimar ve şehir plancılarının sorunları ve bu 
sorunlara ilişkin çözüm önerileri tespit edilmiş ve 
bununla ilgili çalışma yürütülmesi için TMMOB 
Yönetim Kurulu yetkilendirilmişti.

Genel Kurul’da yürütülen tartışmalar ve alınan 
karar uyarınca, söz konusu sorunlar ve çözüm 
önerilerini kapsayan bir dilekçe, 2019 Yılı Bütçesi 
hazırlıkları sırasında dikkate alınabilmesi için, 
Cumhurbaşkanlığına, TBMM Başkanlığına, 
Milletvekillerine, Bakanlıklara, Devlet Personel 
Başkanlığına, TBMM’de Grubu bulunan Siyasi 
Partilere ve Meclis Grup Başkanvekillerine 
gönderildi.

Kampanya kapsamında resmi kurum ziyaretleri, 
işyeri toplantıları ve sosyal medya çalışmaları 
gerçekleştirilerek kamuda çalışan mühendis, mimar 
ve şehir plancılarının ücretlerinin ve diğer özlük 
haklarının iyileştirilmesi doğrultusunda çalışmalar 
yapılacak.

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz 
tarafından gönderilen dilekçe şöyle:

Sayın .............................................

Bizler, ülkemizde gerek kamu gerekse özel sektörde 

her türlü mühendislik, mimarlık ve şehir planlama 
hizmetlerini; planlama, projelendirme, uygulama ve 
denetleme işlerine ait görev-yetki ve sorumlulukları 
üstlenen, sayısı 550 bini aşan mühendis, mimar ve 
şehir plancılarıyız.

Bir ülkenin kalkınmışlık düzeyinin ölçüsünün, bir 
kamu hizmeti olan mühendislik hizmet alanlarındaki 
gelişmişlik düzeyi ve bu meslek mensuplarından o 
ülkenin hak ettiği hizmetleri alması ile doğru orantılı 
olduğu aşikardır.

Bu gerçekliğe karşın özellikle son 25 yılda, kamuda 
çeşitli statülerde çalışan ve farklı ücretler alan 
mühendis, mimar ve şehir plancılarının ekonomik 
ve sosyal koşulları, üstlendikleri sorumluluklara 
ve almış oldukları eğitime uymayan bir düzeye 
geriletilmiş, kamudaki mühendis, mimar ve şehir 
plancılarının mesleki iş alanları farklı ve/veya 
yardımcısı sayılabilecek branştaki alt grup teknik 
elemanların görevlendirilmesi ile daraltılmış, kamu 
çalışanı üyelerimizin gerek ücretleri gerekse özlük 
hakları açısından içine düşürüldükleri durum kriz 
aşamasına gelmiş ve meslek onurlarını koruma 
sınırlarını zorlamaya başlamıştır.

Konu, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğimizin 
son Genel Kurulunda tüm ilgili meslek odalarının 
yetkili temsilcileri tarafından ısrarla dile getirilmiş ve 
bu konuda Yönetim Kurulumuza ilgili makamlarla 
temas kurarak çözüm aranması görevi verilmiştir.

TMMOB olarak, kamu çalışanı mühendis, mimar, 
şehir plancılarının ekonomik sorunlarının 
çözümünde son derece önemli gördüğümüz, 
kamuoyunda da haklılığı kabul edilen ve ivedilikle 
çözüme kavuşturulmasını beklediğimiz taleplerimiz 
şunlardır:

1- Din görevlisi, hemşire, öğretmen, polis, askeri 
personel, tabip, diş hekimi, hakim, savcı vb. kamu 
çalışanlarının emekli aylık ücretlerine yapılan zam 
ve iyileştirmeler kamuda teknik hizmetler sınıfında 
çalışmış mühendis, mimar ve şehir plancılarına da 
yapılarak ek göstergeleri ayrımsız 4800-6400 arasında 
yükseltilmelidir.

2- Ücret eşitsizliği yaratması nedeniyle başta 
mühendis, mimar ve şehir plancıları olmak üzere 
kamu çalışanlarının tümünde aynı hizmeti üretirken 

KAMUDA ÇALIŞAN MÜHENDİS, MİMAR VE 
ŞEHİR PLANCILARININ ÖZLÜK HAKLARI 

İYİLEŞTİRİLMELİDİR!
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farklı statülerde çalıştırılma ve arazi tazminatı gibi 
farklı ücret alma uygulamalarına son verilmelidir.

3- Devlet Personel Başkanlığının verilerine göre 
2001 yılında 13 bin düzeyinde iken 2018 yılı başında 
210 bin düzeyine çıkmış olan sözleşmeli personel 
uygulaması, kapsam dışı personel statüsü ve buna 
bağlı olarak yaratılan ücret dengesizliği ve çifte 
standart ortadan kaldırılmalıdır.

4- OECD’ye üye ülkelerde ortalama her 15 kişiye 
bir kamu çalışanı istihdam edilirken, bu rakam 
ülkemizde her 34 kişiye bir kamu çalışanı şeklindedir. 
Yıllardır üretim, yatırım, eğitim, istihdam planlaması 
yapılmadığı için on binlerce mühendis mimar ve 
şehir plancısı ya işsiz durumundadır ya da meslekleri 
dışında çalışmak zorunda kalmaktadır. Hal böyle 
iken yabancı ya da yurtdışından personel istihdamı 
ve danışmanlık hizmeti alınması uygulamalarına son 
verilmeli, ülke ortalaması göz önüne alındığında, 
kamu çalışanı sayısının olması gereken ihtiyacı 
karşılayabilmesi, teknik ihtiyacın giderilmesi, 
denetimlerin alanında uzman kişilerce yapılabilmesi 
amacıyla kamuda atama bekleyen binlerce mühendis, 
mimar ve şehir plancısının istihdamı sağlanmalıdır.

5- Teknik Hizmetler Sınıfı kapsamında ödenen Özel 
Hizmet Tazminatının tavan oranı arttırılarak en az 
%260 olmalıdır ve bu oran emekli aylık ücretlerine de 
yansıtılmalıdır. (Bugün kamuda çalışan bir mühendis 
%160 oranında özel hizmet tazminatı alırken Uzman 
Doktor¼ %215, TSK personeli Yüzbaşı %180, Albay 
%260-%280 almaktadır.)

6- Yıllara göre bazı meslek mensupları aylık 
ücretlerini belirten aşağıdaki tablodan da görüldüğü 
üzere;

yıllar içerisinde kamuda çalışan mühendis, mimar 
ve şehir plancılarının diğer meslek gruplarına oranla 
mağduriyetleri daha da artmıştır. Bu durum ivedilikle 
düzeltilerek meslektaşlarımızın aylık ücretleri ve 
sosyal hakları eşdeğer meslek disiplinleri düzeyine 
yükseltilmelidir.

TMMOB olarak; ülke ve toplum yararına bütüncül 
kalkınma anlayışı kapsamında ve kamu çalışanı 
üyelerinin haklarını koruma bilinciyle, ülkemizdeki 
her projenin, her çalışmanın planlanmasından 
yaşama geçirilmesine kadar sorumluluklar üstlenen 
denetleyen, hak edişlere imza koyan, ülke imarının, 
sanayinin, tarımının, madenciliğinin, ormancılığının 
ve üretiminin temel unsuru olan, teknik ve bilimsel 
temelde yürüttükleri çalışmalarla, ülkemizin 
kalkınması açısından vazgeçilmez bir yere sahip 
olan kamuda çalışan mühendis, mimar ve şehir 
plancılarının özlük hakları ve ekonomik sorunlarının 
ivedilikle aşılması gerektiğini savunmaktayız.

Ülkemiz kalkınmasının lokomotifliğini yapan 
mesleklerin başında gelen mühendis, mimar ve şehir 
plancılarına hak ettikleri özlük haklarının verilmesi 
ve bu konuda gerekli iyileştirilmelerin yapılması 
hususunda gereğini arz ederiz.

Saygılarımızla,

Emin KORAMAZ
Yönetim Kurulu Başkanı

Yl‐Aylk Ücret /Lira  Mühendis aylk ücreti(¼);  Uzman Doktor aylk ücreti(¼);  Hakim‐Savc aylk ücreti(¼); 

2003  833  969  1113 

2008  1551  1503  3056 

2013  3390  3892  6986 

2015  3493  4972  8801 

2018  5204  6064  13083 

 

TMMOB Yönetim Kurulu ve Oda Başkanları 
Toplantısı 15 Ekim 2018 tarihinde “Kamuda çalışan 
mühendis, mimar ve şehir plancılarının ücretlerinin 
ve özlük haklarının iyileştirilmesi; ücretli çalışan 

mühendis, mimar ve şehir plancılarının sorunları 
ve bu sorunlara ilişkin çözüm önerileri” gündemiyle 
TMMOB’de gerçekleştirildi.

Toplantıya; TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı 
Emin Koramaz, Yönetim Kurulu üyeleri Baki Remzi 
Suiçmez, A. Ülkü Karaalioğlu, Niyazi Karadeniz, 
TMMOB Genel Sekreteri Dersim Gül, Genel Sekreter 
Yardımcısı Gülsüm Sönmez, Odalardan Çağıl 
Kaderoğlu (FMO), Orhan Kasap (HKMO), Hüseyin 
Kaya (İMO), Şevket Demirbaş (JFMO), Hüseyin Alan 
(JMO), Ali Uğurlu (KMO), Yunus Yener (MMO), 
Ayşegül Oruçkaptan (PEYZAJMO) ve Özden Güngör 
(ZMO) katıldı.

TMMOB YÖNETİM KURULU VE ODA BAŞKANLARI 
TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ
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Cumhurbaşkanlığı tarafından 3 Ağustos 2018 
tarihinde yayınlanan ve Cumhurbaşkanlığı 
Kabinesinde bulunan Bakanlıkların 100 günlük faaliyet 
hedeflerini içeren “100 Günlük İcraat Programı-2018” 
TMMOB tarafından dikkatle incelenmiş ve programa 
ilişkin TMMOB GÖRÜŞÜ 25 Eylül 2018 tarihinde 
kamuoyuyla paylaşılmıştır.

16 Nisan 2017 tarihli “Anayasa Değişikliği 
Referandumu” sonrası 6 ay içinde çıkarılması gereken 
“Uyum Yasaları” çıkarılmadan gidilen 24 Haziran 2018 
tarihli “Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili 
Genel Seçimleri” ile hukuki altyapısı eksik bir şekilde 
“Cumhurbaşkanlığı Kabinesi” kurulmuştur.

Cumhurbaşkanlığına ve Bakanlıklara bağlı kurumlar 
tarafından yaklaşık 46 milyar liralık bütçeyle 
hayata geçirileceği ifade edilen; ulaşımdan enerjiye, 
ekonomiden sanayiye, dış ticaretten şehirciliğe, dış 

CUMHURBAŞKANLIĞI KABİNESİ “100 GÜNLÜK İCRAAT 
PROGRAMI-2018” ÜZERİNE TMMOB GÖRÜŞÜ

politikadan savunmaya, eğitimden sağlığa, tarımdan 
teknolojiye, turizmden gençlik ve spora kadar birçok 
başlıkta hedeflerin sıralandığı ilk 100 Günlük İcraat 
Programı’nda, bütçe ve kamu maliyesiyle ilgili atılacak 
adımlara da yer verilmiştir.

Toplantıda ayrıca ekonominin yol haritasını içeren 
“Orta Vadeli Program”ın (OVP) 2018 yılı Ağustos ayı 
sonuna kadar, Bakanlıklar ve Kurumların “2019-2023 
Dönemine İlişkin Stratejik Plan” çalışmalarının ise 
2018 yılı Kasım ayı sonuna kadar tamamlamasının 
hedeflendiği ifade edilmiştir.

Bütüncül planlı kalkınma mantığına aykırı olan ve 
uzun vadeli proje ve hedefleri de içeren “100 Günlük 
İcraat Programı (100GİP) hakkındaki TMMOB 
görüşlerine TMMOB web sayfasından ulaşabilirsiniz. 
www.tmmob.org.tr

TMMOB ve bağlı bazı odalarının idari ve mali dene-
timlerinin ilgili bakanlıklar tarafından yapılmasına 
ilişkin Bakanlar Kurulu Kararı ile bu karara daya-
nılarak çıkarılan denetim usul ve esaslarına ilişkin 
tebliğin iptali istemiyle Birliğimiz ve  Odalarımız 
tarafından açılan davalar, 24 Ekim 2018 tarihinde 
Danıştay 8. Dairesi’nde görüldü.

Bilindiği gibi 17 Aralık 2013 tarih 28854 sayılı Res-
mi Gazete’de yayımlanan 2013/5660 sayılı Bakanlar 
Kurulu kararı ile Birliğimize bağlı Çevre Mühendis-
leri Odası, Elektrik Mühendisleri Odası, Harita ve 
Kadastro Mühendisleri Odası, İç Mimarlar Odası, 

İnşaat Mühendisleri Odası, Jeofizik Mühendisleri 
Odası, Jeoloji Mühendisleri Odası, Makina Mühen-
disleri Odası, Mimarlar Odası, Peyzaj Mimarları 
Odası ve Şehir Plancıları Odası üzerinde idari ve 
mali denetiminin Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca 
yapılacağı düzenlenmişti. Birliğimiz ve bağlı oda-
larımız ilgili kararnamenin, kararnameye dayanak 
gösterilen yasaların ve kararname uyarınca düzenle-
nen tebliğlerin iptali istemiyle dava açmıştı.

Danıştay 8. Dairesinde görülen duruşmaya, TM-
MOB Genel Sekreteri Dersim Gül, MMO Yönetim 
Kurulu Başkanı Yunus Yener, ZMO Yönetim Kurulu 
Başkanı Özden Güngör, Jeofizik MO Yönetim Ku-
rulu Başkanı Şevket Demirbaş, Jeoloji MO Yöne-
tim Kurulu Başkanı Hüseyin Alan ve Oda Yönetim 
Kurulu üyeleri ile TMMOB Hukuk Müşaviri Ekin 
Öztürk ve Odaların Hukuk Müşavirleri katıldılar. 
Duruşmada, Birlik ve Odalarımızın Hukuk Müşa-
virlerinin iptal isteminin gerekçelerine ilişkin ko-
nuşmalarının ardından, Bakanlık avukatları karşı 
görüşlerini dile getirdiler. Mahkeme kararı daha 
sonra taraflara tebliğ edilecek.

TMMOB VE BAĞLI ODALARINI, BAKANLIKLARIN İDARİ VE 
MALİ DENETİMİNE BAĞLAYAN BAKANLAR KURULU KARARINA 
İLİŞKİN AÇTIĞIMIZ DAVA DANIŞTAY 8. DAİRESİNDE GÖRÜLDÜ



birlik haberleri
TEMMUZ-AĞUSTOS 2018 ∙ SAYI: 181

43

birlik haberleri
EYLÜL-EKİM 2018 ∙ SAYI: 182

HABERLER

TMMOB ve Oda Onur Kurulları Ortak Toplantısı 30 
Eylül 2018 tarihinde TMMOB Teoman Öztürk Öğrenci 
Evi ve Sosyal Tesisi’nde düzenlendi.

Oda onur kurulu üyeleri, oda onur kurulu raportörleri, 
soruşturmacılar ve oda bünyesinde onur kurullarına 
ilişkin sekretaryada çalışan personelin katılımıyla 
gerçekleştirilen toplantı TMMOB Yönetim Kurulu II: 
Başkanı Selçuk Uluata’nın açış konuşmasıyla başladı.

Toplantıda üç ana oturum düzenlendi. Melih Şahin’in 
kolaylaştırıcılığını yaptığı ilk oturumda 44. Dönem 
TMMOB Yüksek Onur Kurulu Üyesi Nevzat Uğurel 
ve 45. Dönem TMMOB Yüksek Onur Kurulu Üyesi 
Semih Lütfi Temizkan’ın sunumlarıyla gerçekleşti.

II. Oturumda kolaylaştırıcılığı TMMOB Yüksek Onur 
Kurulu Üyesi Hulusi Sarıkaya üstlendi. Bu oturumda 
TMMOB Hukuk Müşaviri Av. Ekin ÖZTÜRK TMMOB 
Disiplin Mevzuatı Uyarınca Dikkat Edilmesi Gereken 
Hususlar ve Onur Kurulu Kararlarına Karşı Açılan 
Davalar hakkında bilgilendirmede bulundu.

Son oturumun kolaylaştırıcılığı TMMOB Yüksek 
Onur Kurulu Üyesi Ali Fahri ÖZTEN tarafından 
yapıldı. Oturumda katılımcıların sorularının 
yanıtlarını bulduğu bir forum gerçekleştirildi.

Toplantıya; Selçuk Uluata (TMMOB II. Başkanı), 
Ali Fahri Özten (TMMOB), Ayşegül Oruçkaptan 
(TMMOB), Züber Akgöl (TMMOB Y.O.K.), 
Hulusi Sarıkaya (TMMOB Y.O.K.),  Melih 
Şahin (TMMOB Y.O.K.), Çetin Gül (TMMOB 
Y.O.K.), Semih L. Temizkan (TMMOB Y.O.K.), 

Nevzat Uğurel (44. 
Dönem TMMOB 
Y.O.K.), Odalardan, 
Ercan Dursun (EMO), 
Bahri Kavilcikoğlu 
(EMO), Ömer Yavaş 
(FMO), Aynur Eray 
(FMO), Recep Ömetin 
(GIDAMO), Atakan 
Günay (GIDAMO), 
Servet Alabalık 
(HKMO), Hasn 
Demirtaş (HKMO), 
Mehmet Yıldırım 
(HKMO), Muhyettin 
Zuğurlu (HKMO), M. 

Ali Sergen (HKMO), Mustafa Yıldız (HKMO), Ahmet 
Ertürk (İÇMO), Özlem Aslantamek (İÇMO), Nurpınar 
Göztepen (İÇMO), Murat Özdamar (İÇMO), Mustafa 
Selmanpakoğlu (İMO), Fercan Yavuz (İMO), Rıza 
Arslanbay (İMO), Melih Baki (JFMO), Ersin Gırbalar 
(JMO), Dündar Çağlan (JMO), Ayhan Yılmaz (JMO), 
Ali Çelik (KMO), Bayram Çıralı (KMO), Bülent Atamer 
(KMO), H. Tahsin Durmuş (KMO), Kemal Reşit Kutlu 
(MADENMO), Tevfik Güyagüler (MADENMO), 
Leman Ardoğan (MO), Ali Yavuz (MO), M. Asım 
Güzel (MO), Nurdan Topograf (MO), Ebru Ertuğrul 
(MO), Barbaros Odabaş (MO), Beyza Birben Tuncer 
(MO), Hürriyet Aktaş (MADENMO), R. Erhan Kutlu 
(MMO), Gafur Onur (MMO), Selçuk Göndermez 
(MMO), Hatice Genç (MMO Hukuk Danışmanı), 
Abdurrahman Düşüngen (MeteorolojiMO), Berrin 
Sirez (PEYZAJMO), Tuğba Akyol Şaylan (PEYZAJMO),  
Murat Z. Memlük (PeyzajMO), Esra Oğuz (ŞPO), 
Vahap Tuncer (ZMO), Ü. Şihat Şengal (ZMO), Mehmet 
Geyik (ZMO), katıldı.

TMMOB VE ODA ONUR KURULLARI ORTAK 
TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ
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TMMOB Denetleme Kurulu ile Oda Denetleme 
Kurulları ortak toplantısı, Oda Sayman üyelerinin 
de katılımı ile 30 Eylül 2018 tarihinde, TMMOB 
Teoman ÖZTÜRK Öğrenci Evi ve Sosyal Tesisi’nde 
gerçekleştirildi.

Ortak toplantı; TMMOB Denetleme Kurulu üyesi 
Nadir AVŞAROĞLU’nun genel değerlendirmesinin 
ardından TMMOB Sayman üyesi Tores DİNÇÖZ’ün 
açış konuşmasıyla başladı. TMMOB Mali Müşaviri 
Boran TURHAN’ın sunumunun ardından toplantının 
forum bölümüne geçildi ve kapanış değerlendirmesinin 
ardından toplantı sona erdi.

Toplantıya; Tores Dinçöz (TMMOB Saymanı), Ayşegül 
Oruçkaptan (TMMOB YK Üyesi), Mehmet Zeki 
Barutçu (TMMOB Denetleme Kurulu), Mehmet Nuri 
Hatiçoğlu (TMMOB Denetleme Kurulu), İlter Çelik 
(TMMOB Denetleme Kurulu), Dersim Gül (TMMOB 
Genel Sekreteri), Bora Turhan (TMMOB Mali 
Müşaviri), ve Odalardan; Elif Şengüleç Çelebi (BMO), 
Hüseyin Bilgin (BMO), Mustafa Akçakaya (EMO), 

Mustafa Mumcu (EMO), Barış Çoruh (EMO), Serdar 
Çiftcin (EMO), Şakir Aydoğan (EMO), Mehmet Veysi 
Çevrim (EMO), Naci Basmacı (EMO), Tuncay Özkoç 
(EMO), Oğuz Pervan (FMO), Murat Şanlı (GIDAMO), 
Reha Kahinoğlu (GIDAMO), Erkan Oğuzhan Erdoğdu 
(HKMO), Altuğ aydın (HKMO), Eyyüp Aydın 
(HKMO), Yeliz Kardarslan (HKMO), Cem Artantaş 
(İÇMO), İbrahin Oğur (İÇMO), Arzu Zorkol (İÇMO), 
Murat Özenir (İMO), Lezgin Aras (İMO), Bayram 
elçi (İMO), Bülent Erkul (İMO), Şeyhmus Karahan 
(İMO), Mustafa Tankut Kılınç (JFMO), Erhan Köksal 
(JFMO), Seyit Tosun (JFMO), Malik Bakır (JMO), Rıza 
Soypak (JMO), H. Ayla Çelenk (JMO), Hesna Soylu 
(JMO), Halil İbrahim Yiğit (JMO), Korman Obuz 
(KMO), gülfidan Demir (KMO), Mustafa Utaş (KMO), 
Alper Entok (MADENMO), Bekir Erdem Öztürk 
(MADENMO), Mustafa Doğu (MADENMO), Suat 
Dursun (MADENMO), Bedri Tekin (MMO), Gültekin 
Keskin (MMO), Alaaddin Eksin (MMO), satılmış 
Göktaş (MMO), Ahmet İlbaşı (MMO), Aydın Güçkıran 
(MMO), Hüseyin Kaya (MMO), Gürsel Yayla (MMO), 
Fikret Aral (MMO), Mahmt Oğuz Kepez (MMO), 
Yücel Kaya (MeteorolojiMO), Mehmet Büyükalbayrak 
(MO), Hazeli Akgöl (MO), Tuğrul eker (MO), Cengiz 
Dikici (MO), Saffet E. Lüleci (MO), Ufuk Önder (MO), 
Muteber Osmanpaşaoğlu (MO), Metin Atalay (MO), F. 
Mine Son (MO), Serkan Salvur (MO), Hasn Danışman 
(PMO), Enver Şahin (PMO), Canan Fatma Doğan 
(PMO), Yapıcı (PeyzajMO), Filiz Hekimoğlu (ŞPO), 
E. Gülay Öner (ŞPO), Erkan Döner (TMO), F. Ayşen 
Özsen Aygen (TMO), Ali Şenay (ZMO), Hamdi Arpa 
(ZMO), Sefa Apaydın (ZMO), Ali İhsan İlhan (ZMO) 
katıldı.

TMMOB VE ODA DENETLEME KURULLARI ORTAK 
TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ
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Denetleme Tarihi               :19 Ekim 2018
Denetleme Dönemi          : 01 Temmuz 2018 – 30 Eylül  
                 2018

Denetlemeye Katılanlar:     Halil İbrahim YİĞİT, Nadir 
AVŞAROĞLU, İlter ÇELİK, Mehmet Zeki BARUTCU, 
Mehmet Nuri HATİÇOĞLU               

Denetlemeye Katılanlar:     Halil İbrahim YİĞİT, Nadir 
AVŞAROĞLU, İlter ÇELİK, Mehmet Zeki BARUTCU, 
Mehmet Nuri HATİÇOĞLU               

Kurulumuz yapmış olduğu toplantıda; Oturum 
Başkanlığına Mehmet Nuri HATİÇOĞLU’nu, Oturum 
Yazmanlığına Nadir Avşaroğlu’nu seçmiştir. Denetleme 
sırasında TMMOB Sayman Üyesi Tores DİNÇÖZ, 
TMMOB Genel Sekreteri Dersim GÜL ve Muhasebe 
Görevlisi İhsan AYDIN’dan mali konularda gerekli 
bilgiler alınmıştır.

Denetleme Kurulumuz aşağıda belirtilen hususları 
tespit etmiştir.

1- Yönetim Kurulu Karar Defteri incelemesinde;

a. 11 Ağustos 2018 – 28 Eylül 2018 (45.Dönem) tarihleri 
arasında 3 (üç) toplantı yaptığı ve 86 (seksenaltı) karar 
aldığı,

b. Yönetim Kurulu kararlarının usulüne uygun olarak 
alındığı ve imzalandığı görülmüştür.

2- Kasa incelenmesi;

19 Ekim 2018 tarihi saat 14.00 itibariyle yapılan kasa 
sayımında, kasada 572,22 (beşyüzyetmişiki Türk Lirası 
yirmiiki Kuruş) TL bulunduğu, bu rakamın muhasebe 

kayıtları ile uygun olduğu ve TMMOB 45.Dönem Bütçe 
Uygulama Esasları Yönetmeliği’nin 10. maddesine 
titizlikle uyulduğu görülmüştür.

3- Demirbaş Defteri incelemesinde;

Demirbaş Defteri’nin usulüne uygun ve düzenli şekilde 
tutulduğu görülmüştür.

4-Banka Hesapları incelemesinde;

Banka mevcutlarına ilişkin hazırlanan tutanak EK-1 
dedir.

5- Çek – Senet  Hesapları incelenmesinde;

Çek ve senetlerin hesaplarına ilişkin hazırlanan tutanak 
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 45. Dönem Bütçe 
Uygulama Esasları Yönetmeliği’nin 2.maddesi 
gereğince yapılan ödemelerin gerçekleşme durumlarını 
gösteren tabloların Odalara düzenli olarak gönderildiği 
görülmüştür.

b- Bir önceki toplantıda; Birlik hissesi ödentilerini 
bu dönem içerisinde tamamlamamış olan Elektrik 
Mühendisleri Odası, Gemi Makinaları İşletme 
Mühendisleri Odası ve İçmimarlar Odası’na yazı 
yazılarak ödemelerinin ivedilikle tamamlanmasının 
istenmesine kararından sonra 30 Eylül 2018 tarihi 

TMMOB 45. DÖNEM DENETLEME KURULU İKİNCİ 
TOPLANTISINI GERÇEKLEŞTİRDİ

TMMOB 45. Dönem 2. Denetleme Kurulu 
toplantısı 19 Ekim 2018 tarihinde 
TMMOB`de gerçekleştirildi. Toplantıya; 
Denetleme Kurulu Üyeleri Halil İbrahim 
Yiğit, İlter Çelik, Nadir Avşaroğlu, Mehmet 
Nuri Hatiçoğlu, Mehmet Zeki Barutcu ve 
TMMOB Saymanı Tores Dinçöz katıldı. 
TMMOB Genel Sekreteri Dersim Gül 
ve Muhasebe Görevlisi İhsan Aydın da 
toplantıda hazır bulundu.



46

birlik haberleri
TEMMUZ-AĞUSTOS 2018 ∙ SAYI: 181

HABERLER

birlik haberleri
EYLÜL-EKİM 2018 ∙ SAYI: 182

itibariyle Elektrik Mühendisleri Odası’nın birlik 
hissesi ödentilerini ödediği, Gemi Makinaları İşletme 
Mühendisleri Odası’nın hiç ödeme yapmadığı ve 
İçmimarlar Odası’nın kısmen ödeme yaptığı tespit 
edilmiştir.

c- Odalarımızın, “TMMOB Teoman ÖZTÜRK Öğrenci 
Evi ve Sosyal Tesisi” katkı payı borçlarını % 98,08 
oranında tamamlandığı, borçlu Odaların ödeme planı 
çerçevesinde ödemelere devam ettikleri saptanmıştır. 
Ancak üzerinden 6 yıl geçmesine rağmen halen 
ödemelerini tamamlamamış bulunan Odalarımızın 
borçlarını ivedilikle tamamlaması konusunda 
girişimlerin yapılması gerekmektedir.

8- Diğer Hususlar;

a- 30 Eylül 2018 tarihinde yapılan TMMOB Denetleme 
Kurulu Üyeleri ile Oda Denetleme Kurulu Üyeleri 
ve Sayman Üyeleri ortak toplantısı sonuçlarının 

değerlendirilmesi sonucunda Odalarımızda farklı 
uygulamaların yapıldığı görülmüştür. Bu bağlamda; 
TMMOB Yönetim Kurulu’nca belirlenecek gerekli 
konularda TMMOB ve Odalarımızla birlikte benzer 
ortak eğitim toplantıların yapılmasına,

b- Önceki Denetleme Raporumuzda da belirtildiği 
üzere, Oda Denetleme Kurulu Raporları’nın, usulüne 
uygun ve düzenli olarak Birliğimize gönderilmesi 
hususunda gerekli hassasiyetin gösterilmesinin tüm 
odalarımıza bir kez daha hatırlatmasına,

TMMOB Teoman Öztürk Öğrenci Evi ve Sosyal 
Tesislerinin daha efektif ve verimli kullanılması 
konusunda Yönetim Kurulunun çalışma yapmasına,

Birlik faaliyetlerinin aksamaması açısından Odaların 
Birlik hisselerini zamanında ödenmesi konusunda 
hassasiyet gösterilmesine,

 karar verilmiştir.

2015 yılında TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası 
tarafından üyelikten ihraç edilen SOMA Kömür 
İşletmeleri Yönetim Kurulu Başkanı Alp Gürkan’ın 
kararın iptaline ilişkin açtığı davada Ankara Bölge 
İdare Mahkemesi, Alp Gürkan’ın istinaf talebini 
reddetti.

SOMA Kömür İşletmeleri Yönetim Kurulu Başkanı 
Alp Gürkan’ın TMMOB Üyeliğinden İhracı İstinaf 
Mahkemesince de Hukuka Uygun Bulundu

Alp Gürkan’ın, 13 Mayıs 2014 tarihinde gerçekleşen 
ve 301 madencimizin ölümüyle sonuçlanan Soma 
Maden Faciası’na neden olan teknik, idari ve 
işletmecilik anlamında kusur ve ihmalleri tespit 
edilerek, Odadan ihraç edilmesine karar verilmiş 
ve onanması için 28 Mart 2015 tarihinde TMMOB 

Yüksek Onur Kurulu’na sevk edilmişti. TMMOB 
Yüksek Onur Kurulu’nun 15 Mayıs 2015 tarihinde 
yaptığı değerlendirmede, Soma Holding A.Ş.’ye bağlı 
Soma Kükürt İşletmeleri A.Ş.’nde yönetim kurulu 
başkanlığı ve yönetim kurulu üyeliği görevinde 
bulunmuş olan Alp GÜRKAN’ın, TMMOB Disiplin 
Yönetmeliği’nin 10. maddesi uyarınca “Odadan İhraç 
Cezası” ile cezalandırılması kararının onanmasına 
karar verilmişti.

TMMOB Yüksek Onur Kurulu kararının iptali 
istemiyle Alp Gürkan tarafından açılan dava 
sonucunda İdare Mahkemesi “13 Mayıs 2014 tarihinde 
meydana gelen ve 301 maden işçisinin ölümüne 
sebebiyet veren bir olayda, bu maden işletmesinin 
yönetim kurulu başkanlığı ve yönetim kurulu üyeliği 
görevinde bulunan davacının, olayın vahameti 
karşısında davalı idarece durumun değerlendirilerek 
meslek camiasından uzaklaştırılmalarında mutlak 
zaruret bulunması nedeniyle odadan ihraç cezası 
ile cezalandırılmasına ilişkin dava konusu işlemde 
hukuka aykırılık görülmemiştir.” gerekçesiyle kararı 
hukuka uygun bularak davanın reddine karar 
vermişti.

Alp Gürkan tarafından kararın kaldırılması için 
istinaf mahkemesine başvurulması üzerine, Ankara 
Bölge İdare Mahkemesi istinaf talebinin reddine karar 
verdi. Karar 22 Ekim 2018’de TMMOB’ye tebliğ edildi.

SOMA KÖMÜR İŞLETMELERİ YK BAŞKANI ALP 
GÜRKAN’IN TMMOB ÜYELİĞİNDEN İHRACI HUKUKA 

UYGUN BULUNDU
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TMMOB, DİSK, KESK ve TTB Başkanları, sendikalı 
oldukları için işten atılan ve 161 gündür fabrika 
önünde direnen Flormar işçilerine destek ziyaretinde 
bulundular.

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz 
destek ziyaretinde şunları söyledi:

“Tam 161 gündür işlerine, alın terlerine ve sendikal 
haklarına sahip çıkmak için direnen Flormar işçisi 
arkadaşlarım, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği 
adına hepinizi saygıyla selamlıyorum.

OHAL koşulları altında başlattığınız ve işverenin 
tüm baskı ve zorbalıklarına rağmen yılmadan devam 
ettirdiğiniz direnişiniz hepimize büyük umut veriyor. 
Ne mutlu size ki bu umudu tüm Türkiye’ye yaydınız, 
“Flormar Değil, Direniş Güzelleştirir” sloganını dillere 
pelesenk ettiniz.

Daha iyi koşullarda çalışmak, emeğinin karşılığını 
istemek ve bunlar için sendikalara üye olmak tüm 
emekçilerin en temel hakkıdır. Dünyanın hiçbir 
yerinde işçiler sendikalı olduğu gerekçesiyle işinden 
atılamaz. Ama ne yazık ki Türkiye’de bunun örneklerine 
çok rastlıyoruz. Çünkü patronlar, karşılarında sesini 
çıkaramayan, boyun eğen işçi istiyorlar. Bir araya 
gelerek hakkını arayan işçilerden korkuyorlar. Bu korku 
nedeniyle türlü yalanlarla işçileri işinden ediyorlar, 
onları susturabilmek için her şeyi yapıyorlar. Bunu 
yaparken de en büyük desteği hükümetten alıyorlar.

Bunun en son örneğini 3. Havalimanı işçilerinin 
haklı isyanında da gördük. Tahtakuruları arasında 
yatmamak, balık istifi biçimde taşınmamak, insanca 
koşullarda çalışmak istedikleri için gaza boğuldular, 
gözaltına alındılar, teröristlikle suçlandılar ve bir kısmı 
da tutuklandılar.

Ortada bir terör varsa, o da patronların ve siyasi iktidarın 
hakkını arayan emekçilere uyguladığı bir terör vardır. 
Bizler emek ve meslek odaları olarak yıllardan beri 
patronların ve siyasal iktidarın emekçilere uyguladığı 
bu teröre karşı çıktık, bundan sonra da çıkmaya devam 
edeceğiz. 

Bu ülkedeki mühendis, mimar ve şehir plancılarının 
örgütü olarak direnişinizi br kez da coşkuyla 
selamlıyorum.

Sendikalı olalım güzelleşelim, örgütlenelim 
güzelleşelim, bir araya gelelim güzelleşelim!Yaşasın 
emekçilerin birliği, yaşasın sınıf dayanışması!”

 TMMOB, DİSK, KESK VE TTB BAŞKANLARI 
FLORMAR İŞÇİLERİNİ ZİYARET ETTİ

BİLİRKİŞİLİK DANIŞMA KURULU TOPLANTISI YAPILDI
6754 sayılı Bilirkişilik Kanununun dördüncü 
maddesinin birinci fıkrası uyarınca oluşturulan 
Bilirkişilik Danışma Kurulu toplantısı 23 Ekim 2018 
tarihinde Ankara Hakimevi’nde gerçekleştirildi. 

Bilirkişilik alanında yaşanan sıkıntıların ele alındığı 
toplantıya TMMOB adına Yönetim Kurulu Üyesi 
Niyazi Karadeniz katıldı.
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TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz 
ve Emek, Meslek Örgütleri başkanlarının da katıldığı 
Cumartesi Anneleri’nin 707. Hafta eylemi, Galatasaray 
Meydanına yürüyüşe izin verilmediği için İnsan 
Hakları Derneği (İHD) önünde 13 Ekim 2018’de 
gerçekleştirildi.

Gözaltında kaybedilen yakınları için 23 yıldır adalet 
mücadelesini sürdüren Cumartesi Anneleri’nin 
Galatasaray Lisesi önünde oturma eylemi yapmaları 
700. haftasında Beyoğlu Kaymakamı tarafından 
yasaklanmış; yasağın ardından her hafta İnsan Hakları 
Derneği İstanbul Şubesi önünde toplanıp Galatasaray 
Meydanı’na yürümeye çalışan kayıp yakınları polis 
şiddetine maruz kalmıştı.

Cumartesi Anneleri’nin Galatasaray Meydanı’na 
çıkmasına izin vermeyen polis, 13 Ekim 2018 
tarihinde ise dernek önünde açıklama yapılmasına 
izin verdi. TMMOB, KESK, DİSK, ve CHP ile HDP 
Milletvekilleriyle avukat gruplarının destek verdiği 
707. hafta basın açıklamasını zorla kaybedilen Fehmi 
Tosun’un kızı Besna Tosun okudu. “Hakikat ve adalet 
talebimizden vazgeçmeyeceğiz” diyen Tosun, gözaltına 

TMMOB, CUMARTESİ ANNELERİNİN YANINDADIR

alındıktan sonra kaybedilen Abdulkerim Şemsettin 
Yurtseven, Mikdat Özeken ve Münür Sarıtaş’ın 
gözaltında kaybedilişlerinin 23. yılında cezasızlıkla 
kapatılan davalarının yeniden açılmasını talep etti. 
Tosun, “Onların akıbetlerini açığa çıkartacak ve ceza 
adaletini sağlayacak bir yargılamanın başlatılmasını 
istiyoruz. Hakikat ve adalet talebimiz gerçekleşinceye 
kadar kayıplarımızı aramaktan ve kayıplarımızla 
buluşma mekanımız olan Galatasaray’dan 
vazgeçmeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

Cumartesi Anneleri’nin 707’nci hafta eylemine katılan 
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, 
BirGün’e konuştu. Koramaz, şunları söyledi: “Bizler 
Cumartesi Anneleri’nden çok şey öğrendik. Cumartesi 
Anneleri bizlere vazgeçmemeyi öğretti, dirençli 
olmayı öğretti, umutlu olmayı öğretti. Bilinmelidir 
ki, Cumartesi Anneleri bu toplumun vicdanı ve 
hafızasıdır. Kardeşlerimizi, evlatlarımızı aramızdan 
alan ve onları öylece unutmamızı bekleyen karanlık 
yüreklilere karşı vicdanımızı ve hafızamızı koruyacağız. 
Kaybettiklerimizi asla unutmayacağız. Anılarını ve 
mücadelelerini daima yaşatacağız.”
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TMMOB Eğitim Sempozyumu kapsamında, 
ülkemizdeki teknik eğitimin mevcut durumunu 
ve tarihsel seyrini içeren “Türkiye’de Mühendislik 
Mimarlık Şehir Planlama Eğitiminin Tarihsel Gelişimi 
ve Mevcut Durum Analizi” ülkemizde bulunan 
Mühendislik, Mimarlık ve Şehir Plancılığı bölümü 
akademisyenleri ile paylaşıldı.

Meslek disiplinlerimizin eğitimine ilişkin fikir ve 
önerilerimizi geniş kesimlerle paylaşabilmek için 
paylaşılan analizde TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı 
Emin Koramaz imzalı takdim yazısı şöyle:

“Sayın İlgili,

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB), 
üniversitelerimizin ve teknik eğitimin verildiği 
mühendislik, mimarlık ve şehir planlama bölümlerinin 
durumunu yakından takip etmektedir

Birliğimiz, üniversite eğitiminin içeriği, niteliği, staj 
sorunu, yabancı dilde eğitim sorunu, yabancı mühendis 
ve mimarların ülkemizde çalışma koşulları, denklik ve 
yeterlilik, uzaktan eğitim, mühendis, mimar ve şehir 
plancılarının istihdam ve işsizlik sorunu konularındaki 
görüşlerini, çözüm önerileri ile birlikte gerek kamuoyu 
ve ilgili kurumlar ile paylaşmaktadır.

Ülkemizde, eğitimin köklü, yapısal ve sorunları olduğu 
bilinmekteyken eğitici kadrosu, fiziki imkânları, derslik 
ve laboratuvarları yetersiz okullarımızın çoğalması 
mevcut sorunların derinleşmesine yol açmaktadır.

Ülkemizin öğrenmeyi öğrenmiş, araştıran, bilgi üreten, 
yabancı dil bilen, teknolojiyi kullanabilen, sosyal 
bilimlere açık, çevresini sorgulayan yaratıcı, üretken, 
toplumla bütünleşen, yerel değerleri göz ardı etmeyen, 
etik değerlere sahip, meslek örgütüne ve örgütlenmesine 
inanan, ülke ve meslek sorunlarına duyarlı mühendis, 
mimar ve şehir plancılarına ihtiyacı vardır.

Yazımız ekinde sizlere, TMMOB Eğitim Sempozyumu 
kapsamında, ülkemizdeki teknik eğitimin mevcut 
durumunu ve tarihsel seyrini, teknolojik ve politik 
gelişimlerin eğitime etkilerini, üniversite ve kontenjan 
sayılarındaki değişimin sebep olduğu yıkımı, akademik 
personelin sayı ve nitelik sorunlarını, derslik ve 
laboratuvar gibi fiziksel altyapı sorunlarını, staj 
sorununu, lisansüstü eğitimin sorunlarını, dünyada 
yaşanılan yenilikleri ve yaklaşımları göz önüne 
çıkarmak ve tartışmak için hazırlamış olduğumuz 
“Türkiye’de Mühendislik Mimarlık Şehir Planlama 
Eğitiminin Tarihsel Gelişimi ve Mevcut Durum 
Analizi” başlıklı raporumuzu iletiyoruz.

Raporda ayrıca, yükseköğrenimde ar-ge faaliyetleri için 
üniversitelere ulusal gelirden ayrılan kaynak sorunu, 
üniversitelerde özerklik sorunu, öğretim elemanlarının 
ifade özgürlüğü ve  karar süreçlerine katılım sorunları, 
akademik yönetici atama sorunları, yeni üniversite 
açılması için gerekli asgari koşulların yetersizliği ile 
mezuniyet sonrasında denklik ve yeterlilik sorunları, 
iş bulma sorunu, meslek içi ve yaşam boyu eğitim ve 
benzeri konularda TMMOB’nin değerlendirmelerine 
ve çözüm önerilerine de yer verilmiştir.

Birliğimizin bu konu özelinde yapacağı çalışmalarda, 
konunun birinci dereceden muhatabı olan siz 
değerli akademisyenlerimizin ilgi ve desteği önem 
taşımaktadır.

Saygılarımızı sunar, çalışmalarınızda başarılar dileriz.”

Emin KORAMAZ
TMMOB Yönetim Kurulu Başkan

TÜRKİYE’DE MÜHENDİSLİK MİMARLIK ŞEHİR 
PLANLAMA EĞİTİMİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ VE 

MEVCUT DURUM ANALİZİNİ AKADEMİSYENLERLE 
PAYLAŞTIK
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TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası ve Makina 
Mühendisleri Odası’nın birlikte düzenlediği “Tasarım ve 
teknoloji” ana temalı Asansör Sempozyumu ve Sergisi 
İzmir’de MMO Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi’nde 18 
Ekim 2018 tarihinde başladı. 

Üç gün süren sempozyumda, birçok oturum, panel ve 
çalıştayın yanı sıra “asansör ve yürüyen merdiven/bantlar 
üzerine çocuk eğitimi” konulu bir kurs da düzenlendi. Çok 
sayıda kurum, kuruluş ve üniversite tarafından desteklenen 
sempozyumun açış konuşmaları, EMO ve MMO İzmir 
Şube Yönetim Kurulu Başkanları ile EMO Yönetim Kurulu 
Başkanı Gazi İpek, MMO Yönetim Kurulu Başkanı Yunus 
Yener ve Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Yönetim 
Kurulu Başkanı Emin Koramaz tarafından yapıldı. 
Asansörle ilgili tüm tarafların yer alacağı Sempozyumda, 
mevcut sorunların çözümüne katkı konuldu ve asansör 
sektörünün geleceğini ilgilendiren kararlar alındı.

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

“Değerli Konuklar

Hepinizi TMMOB Yönetim Kurulu ve şahsım adına 
dostlukla selamlıyorum. Elektrik Mühendisleri Odamız 
ve Makina Mühendisleri Odamızın bu yıl dokuzuncusunu 
gerçekleştirdikleri Asansör Sempozyumu’nda aranızda 
olmaktan büyük bir onur duyuyorum. Bu etkinliğin 25 
yıldır devam etmesinde emeği geçen herkese teşekkür 
ediyorum. TMMOB’nin ilk Genel Kurulu’nun 64. 
Yıldönümü vesilesiyle tüm meslektaşlarımın Mühendislik-
Mimarlık Haftasını kutluyorum.

Sevgili Katılımcılar, 

Ülkemizde bulunan tüm sektörleri derinden etkileyen bir 
kriz döneminden geçiyoruz. Böylesi dönemlerde sektörün 
tüm bileşenleriyle bir arada olmak, sorunlara ortak 
çözümler aramak, yeni gelişmelerden haberdar olmak 
her zamankinden daha önemlidir. 3 gün boyunca devam 
edecek sempozyum ve serginin, iletim teknolojilerinin 
ve asansör sektörünün gelişimi için faydalı olmasını 
diliyorum.

Uzun süredir içinde bulunduğumuz ama asıl yıkıcı 
etkilerini 24 Haziran seçimlerinden sonrasında hissetmeye 
başladığımız ekonomik kriz tüm hayatımızı olumsuz 
etkiliyor. Yüksek enflasyon, artan işsizlik, iflas eden 
şirketler, durma noktasına gelen yatırımlar nedeniyle 
ekonomi durma noktasına sürüklendi.

TMMOB olarak bizler yıllardır yaptığımız tüm etkinliklerde, 

sıcak para akışına dayalı büyüme modelinin sürekliliğinin 
olmayacağını, üretim yerine ranta, sanayileşme yerine 
inşaata, teknoloji yerine betona dayalı neoliberal ekonomi 
politikaların mutlaka krizle sonuçlanacağını tekrarlıyoruz.

Yaşadığımız kriz bu konudaki haklılığımızı bir kez daha 
ortaya koydu. AKP’nin dış kaynaklara dayalı büyüme 
anlayışı sürdürülemez hale gelince döviz kuru yükseldi, 
kurdaki yükseliş tamamı ithalata dayalı ekonomideki 
fiyatların ve enflasyonun artmasına neden oldu, artan 
enflasyonu dizginleyebilmek için yapılan faiz artışları da 
ekonomik durgunluğu ve iflasları beraberinde getirdi.

Uzun süre boyunca ekonomik krizi inkar eden AKP, 
nihayetinde Yeni Ekonomik Program adı altında bir 
tür IMF programı kabul ederek, krize karşı mücadele 
edeceğini açıkladı.

Yaşadığımız deneyimler, neoliberal politikalar altında 
uygulanan her türden krizden çıkış programının halkın 
daha fazla yoksullaşmasıyla sonuçlandığını göstermektedir. 
Yeni Ekonomi Programının bize vadettiği şey, emekçiler 
ve geniş halk kesimleri için daha fazla yoksullaşma ve hak 
kaybıdır.

Emek karşıtı bu program ücretlerin enflasyonun daha 
altında artmasını öngörmektedir; işgücü piyasasının 
esnekleştirilerek güvenceli istihdamın ortadan 
kaldırılmasını hedeflemektedir; sosyal güvenlik 
şemsiyesinin daha da daraltarak bireyleri özel sosyal 
güvenlik ve emeklilik programlarına yönlendirmektedir; 
kıdem tazminatını fona dönüştürerek işçilerin kazanılmış 
haklarını gasp etmek istemektedir.

Tüm bu hedeflere bir bütün olarak bakıldığında aslında 
bu programın IMF’nin dayattığı bir kriz programı olduğu 
görülmektedir. Neoliberal politikaların yarattığı krizi 
neoliberal çözümlerle aşmak mümkün değildir. Bu yanlış 
politikalar bir an önce terkedilerek, rant ekonomisi yerine 

ASANSÖR SEMPOZYUMU VE SERGİSİ 
GERÇEKLEŞTİRİLDİ
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üretim ekonomisinin, sermaye öncelikleri yerine kamusal 
çıkarların, lüks ve savurganlığa dayalı yönetim anlayışı 
yerine tasarrufların, günü kurtarma anlayışı yerine 
planlı kalkınmanın hedeflendiği bir yönetim anlayışı 
benimsenmelidir.

Krizden çıkış, emperyalist güçlerin, uluslararası tekellerin, 
çok uluslu şirketlerin isteklerine boyun eğmekle değil, 
halkın genel çıkarını gözeten, emekten yana kamucu bir 
anlayışı hayata geçirmekle mümkündür.

TMMOB olarak bizler, yaşadığımı bu derin krizin 
faturasının emekçilere ödettirilmemesi için, halktan yana 
kamucu politikaları savunacak, bu doğrultuda emek 
ve meslek örgütleriyle yan yana mücadele edeceğiz. Bu 
kapsamda DİSK, KESK ve TTB ile birlikte krizden çıkış için 
ortak bir emek ve mücadele programının oluşturulması 
için çabalarımız devam ediyor.

Değerli Konuklar

TMMOB emek haklarının korunması için mücadelesini 
sürdürürken, bir yandan da meslek alanları üzerinden 
ülke gerçeklerini tespit etmeye, çözüm önerileriyle ülke 
ve halkımız yararına bilimsel ve teknik çalışma üretmeye 
devam etmektedir. 

Bugün gerçekleştirilen bu sempozyum da bu anlayışın 
bir ürünüdür. Asansör sektörünün tüm bileşenlerini bir 
araya getiren bu sempozyumda “Tasarım ve Teknoloji” 
ana temasıyla sektördeki sorunlara ilişkin çözüm önerileri 
ortaya konacaktır.

Sizler de biliyorsunuz ki, tasarım ve teknoloji alanında 
yaşanan her gelişme, o teknolojiye sahip olup kullananlarla 
kullanmayanlar arasındaki üretim ve gelişme hızını 
daha da artırmaktadır. Bu durum, Ar-Ge faaliyetlerinin, 
inovasyonun ve teknoloji üretiminin önemini daha da 
artırmaktadır. Ülkemizin ekonomik öncelikleri ne yazık 
ki bu konuları içermiyor. Dolayısıyla bizim gibi teknolojik 
bağımlılığı olan ülkelerde, uluslararası alandaki yeni 
gelişmeleri takip etmek son derece önem kazanıyor.

Bununla beraber teknoloji iki aşamalı bir süreçtir. 
Teknolojiyi geliştirmek kadar, geliştirilen teknolojiyi 
kullanmak da o sürecin parçasıdır. Bunun da üretim, 
denetim, kontrol yöntemleri, kalite güvence sistemleri, 
eğitim, akreditasyon ve belgelendirme gibi pek çok aşaması 
bulunmaktadır. 

25 yıldır iletim teknolojileri ve asansör alanında 
gerçekleştirdiğimiz seminer ve sempozyumlarla alana 
ilişkin standartların ve mevzuatın geliştirilmesine önemli 
katkılarda bulunduk. 

Asansör tasarımı, projelendirilmesi, montajı, periyodik 
kontrolü elektrik ve makine mühendisliği disiplinlerinin 
konusuna girmektedir ve bu alanda çalışacak meslektaşlara 

yönelik eğitim ve belgelendirme faaliyetleri de 
Odalarımızca yürütülmektedir. Elbette, güvenli, verimli, 
konforlu ve ekonomik asansör hizmeti sunumunda bu 
eğitimlerin önemi büyüktür. Sektörün gereksinim duyduğu 
nitelikli ara eleman yetiştirme konusunda da Odalarımıza 
görev düşmektedir.

Ülkemizde kentsel dönüşüm projeleri ve dikey 
yapılaşmanın artması ile birlikte asansör sektörünün 
gelişimi de daha fazla önemli hale gelmiştir. Buna 
paralel olarak ülkemizde her yıl asansör facialarında 
birçok vatandaşımız yaşamını yitirmekte, birçoğu engelli 
olmaktadır. Bunun nedeni asansör denetimlerinin yeterli 
kalite ve sıklıkta yapılmamasıdır. 

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın yetkili montaj 
ve bakım firmalarına yönelik denetimleri genişletmesi 
ve “merdiven altı” tabir edilen bakım firmalarının 
faaliyetlerini engellemesi elzemdir. 

Periyodik kontrol sonucu uygunsuz bulunan asansör ve 
bakımcı firmalara Bakanlıkça yaptırımda bulunulması 
ve periyodik kontrollere ilişkin bakım firmalarının 
sorumluluklarının artırılmasının gerekliliği tartışılmazdır. 

Asansör yönetmeliklerine ve standartlara uygun üretim 
ve bakım, piyasa gözetim ve denetimi ile periyodik 
kontrol uygulamalarında yaşanan sorunların çözümüne 
ilişkin etkin koordinasyon zeminlerinin yaratılması önem 
taşımaktadır. 

Sektörün disipline edilebilmesi için Bakanlığın Piyasa 
Gözetim ve Denetimi kapsamında asansör ve montaj 
firması denetimleri yanı sıra onaylanmış kuruluşları da 
denetlemesi ve bu konuda mevzuat çalışmalarını ivedi 
olarak tamamlanmalıdır.

Ülkemiz, iş kazaları açısından Avrupa’da birinci, dünyada 
ise üçüncü sırada yer almaktadır. Gelişmiş ülkeler ile 
kıyaslandığında ülkemizdeki şantiyelerin güvenlik kültürü 
açısından son derece zayıf olduğu bilinen bir gerçektir. 
Son yıllarda yüksek katlı toplu konut inşaatlarında 
meydana gelen asansör kazalarıyla bu durum bir kez daha 
tescillenmiştir. 

Bu çerçevede; asansörlerle ilgili olanlarda dahil olmak 
üzere tüm firmaların çevre, sağlık ve emniyet yönetim 
sistemlerinin kurulması, asansör firmalarının şantiyeleri 
için iş emniyeti konusunda kuralların belirlenmesi, 
çalışanların eğitilmesi, kuralların uygulanmasının sürekli 
olarak denetlenmesi önemlidir.

Eminim ki; üç gün sürecek etkinlik boyunca konunun 
uzmanları bu noktalara değinecek ve sektörün gelişimi için 
katkı koyacaktır.

Sempozyumumuzun başarılı geçmesini diliyor, hepinizi 
bir kez daha sevgiyle, saygıyla, dostlukla selamlıyorum”
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Gıda Mühendisleri Odası, Kimya Mühendisleri 
Odası ve Ziraat Mühendisleri Odası’nın ortaklaşa 
düzenlediği, “Gıda ve Tarım’da Dışa Bağımlılık, Açlık 
ve Yoksullukla Mücadele “ başlıklı TMMOB Dünya 
Gıda Günü Sempozyumu 20 Ekim 2018 tarihinde 
Ankara‘da gerçekleştirildi.

Sempozyumun açılışında, üç Oda‘yı temsilen Gıda 
Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Kemal 
Zeki Taydaş, TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin 
Koramaz ve BM Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Türkiye 
Temsilcisi Viorel Gutu birer konuşma yaptı.

TMMOB`ye bağlı Odaların, sivil toplum örgütlerinin 
temsilcilerinin, akademisyenlerin, meslektaşlarımızın, 
üyelerimizin ve öğrencilerimiz katıldığı Sempozyumda, 
Halk Sağlığı Uzmanı Prof. Dr. Onur Hamzaoğlu 
“Herkes için Gıda”, FAO Gıda Güvenliği Uzmanı 
Keigo Obara “SOFI 2018 Dünya‘da Gıda Güvencesi ve 
Beslenme Durumu Raporu”, Araştırmacı-Yazar Erhan 
Ünal “Küresel Planlar ve Tarımda Tekelleşme” ZMO 
Eski Dönem Yönetim Kurulu Başkanı Doç. Dr. Gökhan 
Günaydın “Gıda, Tarım ve Türkiye Ekonomisi” başlıklı 
birer sunum yaptı. Kimya Mühendisleri Odası Yönetim 
Kurulu Başkanı Dr. Ali Uğurlu`nun yönettiği “Gıda 
ve Tarım‘da Dışa Bağımlılık-İthalat” başlıklı panelde, 
Ekonomist Prof. Dr. Aziz Konukman, Çukurova 
Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. 
Dilek Bostan Budak, Çiftçi Sendikaları Konfederasyonu 
Genel Başkanı Abdullah Aysu, İktisatçı-Yazar Mustafa 

Sönmez ve CHP Milletvekili Orhan Sarıbal konuşmacı 
olarak yer aldılar.

Sempozyum boyunca, Ülkemizde yaşanan açlık ve 
yoksulluğun temelinde gıda ve tarımda yaşanan dışa 
bağımlılığın yattığı, insanlarımızın %22`sinin yeterli 
gıdaya ulaşamadığı, %9`unun ise açlık sınırında yaşadığı 
ifade edilmiştir. Sempozyuma katılan konuşmacılar, 
ülkemiz açısından yakın gelecekte yaşanacak en önemli 
sorun alanının, şu an yaşanan ekonomik krizin tarım ve 
gıda üretimine yapacağı olumsuz etki olacağını, Ağustos 
2018 itibariyle kendini daha çok hissettiren ekonomik 
krizin geçtiğimiz ay itibariyle tüketici enflasyonunu 
%25`lere, üretici enflasyonunu %50`lere taşıdığını, 
artan döviz fiyatlarıyla beraber gübre, mazot, tohum 
ve zirai ilaçta oluşan yüksek fiyat artışlarının üreticinin 
karşılayamayacağı duruma geleceğini ve üretimden 
vazgeçeceğini aktarmış ve bu durumun da ülkemizi 
önümüzdeki süreçte ciddi anlamda gıda tedariki 
sorunuyla karşı karşıya getireceğinin altını çizmiştir.

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz`ın 
Sempozyum açış konuşması şöyle:

Değerli Oda Başkanları,
Gıda ve Tarım Örgütü’nün değerli temsilcisi,
Değerli Hocalarım,
Değerli Konuklar

Hepinizi TMMOB Yönetim Kurulu ve şahsım adına 
dostlukla selamlıyorum. Dünya Gıda Günü etkinlikleri 

TMMOB DÜNYA GIDA GÜNÜ SEMPOZYUMU 
GERÇEKLEŞTİRİLDİ
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kapsamında Gıda, Kimya ve Ziraat Mühendisleri 
Odalarımız tarafından ortaklaşa düzenlenen Dünya 
Gıda Günü 2018 Sempozyumu’nda aranızda olmaktan 
büyük bir onur duyuyorum. Bu yıl “Gıda ve Tarımda 
Dışa Bağımlılık, Açlık ve Yoksullukla Mücadele” 
temasıyla gerçekleştirilen bu önemli etkinliğe emeği 
geçen herkese teşekkür ediyorum.

Değerli Katılımcılar

Bugünün TMMOB tarihi açısından önemli bir anlamı 
var. TMMOB’nin ilk Genel Kurulu bundan 64 yıl evvel 
18-21 Ekim tarihleri arasında Dil ve Tarih-Coğrafya 
Fakültesi’nde gerçekleştirilmişti. Farklı mühendislik 
ve mimarlık disiplinlerinden temsilcilerin katılımıyla 
gerçekleştirilen ilk genel kurulumuzda, TMMOB 
tüzüğü kabul edilmiş ve birlik bünyesinde 10 meslek 
odası kurulmuştur.

TMMOB’nin örgütsel hayatının fiilen başlangıcı 
olan ilk genel kurulumuzun yapıldığı 18-21 Ekim 
günleri her yıl Mühendislik-Mimarlık Haftası olarak 
kutlanmaktadır. Bu vesileyle salonda bulunan tüm 
meslektaşlarımın Mühendislik-Mimarlık Haftasını bir 
kez daha kutluyorum.

1954 yılından bu yana aradan geçen 64 yıl içerisinde 
Türkiye’nin teknik gücünü oluşturan mimar, mühendis 
ve şehir plancılarının sayısı artmış, meslek disiplinleri 
çeşitlenmiştir. Bugün Birliğimiz bünyesinde 24 Oda, 
bu Odalara bağlı 213 şube ve 50 İl/İlçe Koordinasyon 
Kurulumuz bulunmaktadır. TMMOB, 100’den fazla 
mühendislik, mimarlık ve şehir plancılığı disiplininden 
toplam 550 binin üzerinde üyesiyle, Türkiye’nin en 
büyük mesleki kitle örgütlerinden biridir.

64 yıl önce genel kurul salonunda başlayan örgütlü 
yapımızın, yıllar içerisinde emek ve demokrasi 
mücadelesi ile kaynaşmasıyla birlikte, Birliğimizin 
bugün taşıdığı kurumsal kimliği ortaya çıkmıştır.

Bu kimlik, ülkemizin kalkınma ve sanayileşmesinde 
bilim ve teknoloji politikalarının önemine vurgu yapan, 
kamu yararı ve hakça paylaşımdan yana, yurtsever, 
devrimci, ilerici ve toplumcu geleneğimizdir.

Birliğimiz ve bağlı odalarımız, 64 yıldır, 
sanayiden planlamaya, kentleşmeden 
enerjiye, gıda güvenliğinden ormanlara, 
çevre politikalarından yapı denetime, 
işçi sağlığından madenciliğe, ulaşımdan 
iletişime kadar insana ve topluma dair 
her alanda mesleki bilgi ve birikimimizi 
emekten, halktan, ülkemizden, 
meslek-meslektaş çıkarlarından yana 
kullanmaktadır.

Sevgili Katılımcılar,

TMMOB örgütlülüğüne sahip çıkmak 
aslında tüm toplumun geleceğini sahip 
çıkmak demektir. Çünkü bizim meslek 
alanımız, toplumun ortak yaşamının 
üretimini ve devamlılığını sağlamaktadır. 

Mesleğimizin bu özelliği, bizlere toplumsal bir görev ve 
sorumluluk vermektedir.

TMMOB ve bağlı odaları, geçmişte olduğu gibi 
bugün de meslek alanları ile ilgili her konuda bilgiyi 
biriktirmeyi ve kamuoyu ile paylaşmayı ana çalışma 
alanı olarak görmektedir. Bu doğrultuda yayınlanan 
raporlarla, açılan kamu davalarıyla, düzenlenen 
kongre-sempozyumlarla, yapılan açıklamalarla, 
gerçekleştirilen mitinglerle bilimin ve tekniğin halktan 
ve doğadan yana kullanılmasıyla başka bir dünyanın 
mümkün olabileceğini ortaya koymaya çalışmaktadır.

Bu sorumluluk duygusuyla, meslektaşlarımızın 
haklarının korunması için şu hususların bir kez daha 
altını çizmek istiyorum:

• Birliğimiz ve bağlı odalarımızın üzerindeki, 
bakanlıklar, Devlet Denetleme Kurulu ve merkezi 
idare üzerinden yapılan her türden vesayet ve denetim 
girişimlerine derhal son verilmelidir.

• Birliğimizin görevlerini, yetkilerini, seçim sistemini 
ve yönetim yapısını değiştirme yolundaki yasal 
düzenlemeler geri çekilmelidir.
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• Kamuda çalışan mühendis, mimar ve şehir 
plancılarının ek gösterge, eşit işe eşit ücret, kadrolu 
istihdam, mesleki atama ve özel hizmet tazminatı 
talepleri karşılanarak, ücretleri insanca yaşanabilir bir 
düzeye çıkartılmalıdır.

• Kayıt dışı çalışmanın ve ücret adaletsizliklerinin 
engellenebilmesi için, Birliğimiz ile Sosyal Güvenlik 
Kurumu arasında 2012 yılında imzalanan fakat 2017 
yılında SGK tarafından keyfi biçimde iptal edilen Asgari 
Ücret Protokolü yeniden uygulanmaya başlamalıdır.

• Birliğimize bağlı odalarımızın mesleki denetim 
yetkilerini kısıtlayan tüm düzenlemeler kaldırılmalıdır.

• Mesleki çıkarlarımızı ve statülerimizi aşındırmaya ve 
gasp etmeye yönelik uygulama ve düzenlemeler geri 
çekilmelidir.

• Birliğimizin ve bağlı odalarımızın kamusal yaşamı 
düzenlemeye yönelik kurul, konsey ve organlara 
katılımının önündeki tüm engeller kaldırılmalıdır.

TMMOB olarak bu taleplerimizin takipçisi olmaya, 
Odalarımızı ve TMMOB’yi savunmaya, büyütmeye ve 
güçlendirmeye devam edeceğiz.

Değerli Katılımcılar,

Uzun süredir içinde bulunduğumuz ama asıl yıkıcı 
etkilerini 24 Haziran seçimlerinden sonrasında 
hissetmeye başladığımız ekonomik kriz tüm hayatımızı 
olumsuz etkiliyor. Yüksek enflasyon, artan işsizlik, 
iflas eden şirketler, durma noktasına gelen yatırımlar 
nedeniyle ekonomi durma noktasına sürüklendi.

TMMOB olarak bizler yıllardır yaptığımız tüm 
etkinliklerde, sıcak para akışına dayalı büyüme 
modelinin sürekliliğinin olmayacağını, üretim yerine 
ranta, sanayileşme yerine inşaata, teknoloji yerine 
betona dayalı neoliberal ekonomi politikaların mutlaka 
krizle sonuçlanacağını tekrarlıyoruz.

Yaşadığımız kriz bu konudaki haklılığımızı bir kez daha 
ortaya koydu. AKP’nin dış kaynaklara dayalı büyüme 
anlayışı sürdürülemez hale gelince döviz kuru yükseldi, 
kurdaki yükseliş tamamı ithalata dayalı ekonomideki 
fiyatların ve enflasyonun artmasına neden oldu, artan 
enflasyonu dizginleyebilmek için yapılan faiz artışları 
da ekonomik durgunluğu ve iflasları beraberinde 
getirdi.

Uzun süre boyunca ekonomik krizi inkar eden AKP, 
nihayetinde Yeni Ekonomik Program adı altında bir 
tür IMF programı kabul ederek, krize karşı mücadele 
edeceğini açıkladı.

Yaşadığımız deneyimler, neoliberal politikalar altında 
uygulanan her türden krizden çıkış programının 
halkın daha fazla yoksullaşmasıyla sonuçlandığını 
göstermektedir. Yeni Ekonomi Programının bize 
vadettiği şey, emekçiler ve geniş halk kesimleri için 
daha fazla yoksullaşma ve hak kaybıdır.

Emek karşıtı bu program ücretlerin enflasyonun 
daha altında artmasını öngörmektedir; işgücü 
piyasasının esnekleştirilerek güvenceli istihdamın 
ortadan kaldırılmasını hedeflemektedir; sosyal 
güvenlik şemsiyesinin daha da daraltarak bireyleri 
özel sosyal güvenlik ve emeklilik programlarına 
yönlendirmektedir; kıdem tazminatını fona 
dönüştürerek işçilerin kazanılmış haklarını gasp etmek 
istemektedir.

Tüm bu hedeflere bir bütün olarak bakıldığında 
aslında bu programın IMF’nin dayattığı bir kriz 
programı olduğu görülmektedir. Neoliberal 
politikaların yarattığı krizi neoliberal çözümlerle 
aşmak mümkün değildir. Bu yanlış politikalar bir 
an önce terkedilerek, rant ekonomisi yerine üretim 
ekonomisinin, sermaye öncelikleri yerine kamusal 
çıkarların, lüks ve savurganlığa dayalı yönetim anlayışı 
yerine tasarrufların, günü kurtarma anlayışı yerine 
planlı kalkınmanın hedeflendiği bir yönetim anlayışı 
benimsenmelidir.

Krizden çıkış, emperyalist güçlerin, uluslararası 
tekellerin, çok uluslu şirketlerin isteklerine boyun 
eğmekle değil, halkın genel çıkarını gözeten, 
emekten yana kamucu bir anlayışı hayata geçirmekle 
mümkündür.

TMMOB olarak bizler, yaşadığımı bu derin krizin 
faturasının emekçilere ödettirilmemesi için, halktan 
yana kamucu politikaları savunacak, bu doğrultuda 
emek ve meslek örgütleriyle yan yana mücadele 
edeceğiz. Bu kapsamda DİSK, KESK ve TTB ile 
birlikte krizden çıkış için ortak bir emek ve mücadele 
programının oluşturulması için çabalarımız devam 
ediyor.

Değerli Konuklar

TMMOB emek haklarının korunması için mücadelesini 
sürdürürken, bir yandan da meslek alanları üzerinden 
ülke gerçeklerini tespit etmeye, çözüm önerileriyle 
ülke ve halkımız yararına bilimsel ve teknik çalışma 
üretmeye devam etmektedir. Bugün gerçekleştirilen bu 
sempozyum da bu anlayışın bir ürünüdür.

Gıda, Kimya ve Ziraat Mühendisleri Odalarımız, 
yıllardan beri, Dünya Gıda Günü etkinlikleri 
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kapsamında tematik bir sempozyum 
gerçekleştirmektedir. Bu sempozyumların amacı, 
ülkemizde ve dünyadaki egemen kapitalist sistemin 
veya neoliberal politikaların yarattığı açlık, yokluk 
ve yoksulluğu deşifre ederek bizlere yakışır insan ve 
emek odaklı üretim ve tüketim biçimleri için öneriler 
geliştirmektir. Her 3 odamızı yıllara dayanan örnek bir 
mesleki dayanışma gösterdikleri ve halkımıza doğruları 
söylemekten vazgeçmedikleri için kutluyorum.

Değerli Konuklar,

Hepinizin bildiği gibi “iklim değişikliği”, “uluslararası 
gıda tekellerinin çıkarları”, “bölgesel çatışmalar” ve 
“göç” gibi küresel ölçekli sorunların da etkisiyle, “Açlık 
ve Yoksulluk” tüm dünyayı tehdit eder hale gelmiştir.

Dünya Bankasının rakamlarına göre temel gıda 
fiyatları son üç yılda yüzde 83 yükselmiş durumdadır. 
Birleşmiş Milletler verilerine göre ise, 2018 yılında 
830 milyondan fazla insan yani her dokuz kişiden biri 
yatağa aç girmektedir.

Dünyada yaşanan açlığın ve yetersiz beslenmenin 
nedeni üretim yetmezliği değil, üretim ve tüketimin 
adaletli bir şekilde sağlanamamasıdır.

Bu durumun sorumlusu ise tarım ve gıda üretiminde 
tekelleşmedir. Günümüzde küresel sermaye tarımsal 
üretimin tüm aşamalarında; yani tohum üretiminden, 
zirai mücadeleye, gıda üretiminden bu gıdaların 
tüketimine kadar tüm süreçleri kontrol etmek 
istemektedir. Çünkü bu şirketler dünyaya egemendir 
ve gıda temel besin aracı olmaktan çıkıp bunların rant 
aracına dönüşmüştür.

Bu şirketler tekellerini pekiştirmek için, IMF, Dünya 
Ticaret Örgütü, Dünya Bankası gibi kuruluşlar aracılığı 
ile geri kalmış ve gelişmekte olan ülkelere tarım ve 
gıda alanında kamusal üretim ve denetimin ortadan 
kaldırmaları noktasında dayatmalarda bulunmaktadır.

Ülkemizde de benzer bir süreç yıllardır işletilmektedir. 
Ülkemizde de insanlarımızın % 22’si yeterli gıdaya 
ulaşamamakta % 9’u ise açlık sınırında yaşamaktadır. 
Ülkemizde büyük yığınlarca yaşanan açlık ve 
yoksulluğun temelinde de gıda ve tarımda yaşanılan 
dışa bağımlılık gelmektedir.

Yasa değişiklikleri, özelleştirmeler, gıda alanındaki 
kamu kurumlarının tasfiyesiyle yaşanan talan 
süreci, köylülerimizi olduğu gibi kentlilerimizi 
de yoksullaştırmakta ve açlık sınırına hızlıca 
yaklaşmalarına neden olmaktadır. Bütün bu sürecin 

nasıl işlediği bugünkü sempozyumda detaylı olarak 
tartışılacaktır.

TMMOB olarak biz, yıllardan beri sanayiden eğitime, 
üretimden planlamaya, beslenmeden sağlığa, enerjiden 
tarıma kadar her alanda tam bağımsızlık şiarıyla 
politika üretiyoruz. Özellikle tarımsal anlamda dışa 
bağımlılığın ortadan kaldırılması, açlık ve yoksulluğun 
önüne geçilmesinde en önemli unsurlardan biridir. 
Çünkü küresel bir tehdit olan açlık ve yoksulluk, yaşam 
hakkını ihlal eden, yıkıcı ve insanlık dışı kapitalist 
sistemin sonuçlarından biridir.

Türkiye`nin “Gıda Bağımsızlığı” hakkının yaşama 
geçirilebilmesi için;

• IMF ve Dünya Bankası ile Dünya Ticaret Örgütü`nün 
ülkemiz tarımı ve kırsal yaşam üzerindeki, genel 
düzenleyici işlem yapma yetkisi kaldırılmalı, her türlü 
dayatmalar reddedilmelidir.

• Avrupa Birliği kapsamında önerilen “Ortak Tarım 
ve Gıda Politikası” gibi Türkiye`nin gıda ve tarım 
sektörünü piyasalaştıran neoliberal yasalar kaldırılmalı. 
Köylü ve tüketiciden yana olan yasalar yürürlüğe 
sokulmalıdır.

• Tarım ve Gıda konulu yükseköğretimin, üretici ile 
mühendisin bağımsız bir tarım-besin modeli altında 
dayanışma içinde çalışacağı bir zemin yaratılmalı, ülke 
ihtiyaçlarına göre yerli ekim, yerli üretim ve istihdama 
yönelik yeniden yapılandırılması sağlanmalıdır.

Gerçekçi öngörüler ile planlamacı, yatırımcı, mühendis 
ile köylünün omuz omuza çalışacağı bir zemin 
üzerinde, üretimi yeniden organize eden; üreticiden 
tüketiciye doğrudan bir beslenme zinciri kuran, emek 
eksenli ve dayanışmayı arttıracak yeni bir yapı, ülkemiz 
insanı, ülkemiz tarımı, kırsal hayat ve tüketici sağlığı 
açısından en acil gereksinimdir.

Değerli Arkadaşlar,

Sözlerime son verirken, Gıda, Kimya ve Ziraat 
Mühendisleri Odalarımızın tüm temsilcilerine, değerli 
bilgilerini bizimle paylaşacak uzmanlarımıza ve emeği 
geçen tüm çalışan arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum.

İnsanların aç ve yoksul yaşamadığı, eşit adil bir ülke ve 
dünya özlemi ile TMMOB Yönetim kurulu adına sevgi 
ve selamlarımı sunuyorum.

Emin Koramaz
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
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TMMOB YÜRÜTME KURULU İKK’LAR İLE ORTAK 
TOPLANTILAR GERÇEKLEŞTİRDİ

TMMOB Yürütme Kurulu ile Diyarbakır İl Koordinasyon 
Kurulu ortak toplantısı 13 Eylül 2018 tarihinde 
Diyarbakır’da gerçekleştirildi.
Toplantıya TMMOB Yönetim Kurulu II. Başkanı Selçuk Uluata, 
TMMOB Genel Sekreteri Dersim Gül ve Diyarbakır İKK Sekreteri 
Doğan Hatun ile Mehmet Ceylan (EMO), Ramazan Akkoç 
(HKMO), Nihat Noyan (İMO), Esra Çiçek (Maden MO), Herdem 
Doğrul (MO), Semra Arslan (MO) ve Abdussamed Ucaman (ZMO) 
katıldı.

Toplantıda TMMOB ve İKK çalışmalarının yanı sıra yeni dönem ve 
güncel sorunlar gündeme getirildi.

TMMOB Yürütme Kurulu ile Hatay İl Koordinasyon 
Kurulu ortak toplantısı 14 Eylül 2018 tarihinde Hatay’da 
gerçekleştirildi.
Toplantıya TMMOB Yönetim Kurulu II. Başkanı Selçuk Uluata, 
TMMOB Genel Sekreteri Dersim Gül ve Hatay İKK Sekreteri Ufuk 
Akdeniz ile Cem Hüzmeli (EMO), Selim Harbiyeli (İMO), Cem Çil 
(İMO), Hasan Emir (KMO), Riyad Önal (MMO), Cemil Bakkalcı 
(MMO) ve Cevdet Hamurcu (ZMO) katıldı.

Toplantıda TMMOB ve İKK çalışmalarının yanısıra yeni dönem ve 
güncel sorunlar gündeme getirildi.

TMMOB Yürütme Kurulu ile Adana İl Koordinasyon 
Kurulu ortak toplantısı 15 Eylül 2018 tarihinde Hatay’da 
gerçekleştirildi.
Toplantıya TMMOB Yönetim Kurulu II. Başkanı Selçuk Uluata, 
TMMOB Genel Sekreteri Dersim Gül ve Adana İKK Sekreteri 
Erol Salman ile Cem Eyüp Civelek (Gıda MO), Şehmuz Alparslan 
(Gıda MO), Cem Küçükçekmekci (HKMO), Murat Cem 
Akkuş (İçmimarlar O), Tuğkan İnan (İçmimarlar O), Zekeriya 

Turanbayburt (İMO), Ahmet Uncu (İMO), Mehmet Tatar (JMO), Hikmet Pekdur (MMO), Hayibe Akkan (Peyzaj 
MO), Merve Çelik (Peyzaj MO), Özlem Aytok (Peyzaj MO), Abdullah Doğan (ZMO), Hüsniye Gül (ZMO) katıldı. 
Toplantıda TMMOB ve İKK çalışmalarının yanısıra yeni dönem ve güncel sorunlar gündeme getirildi.

TMMOB Yürütme Kurulu ile Gaziantep İl 
Koordinasyon Kurulu ortak toplantısı 14 Eylül 
2018 tarihinde Gaziantep’te gerçekleştirildi.

Toplantıya TMMOB Yönetim Kurulu II. Başkanı Selçuk 
Uluata, TMMOB Genel Sekreteri Dersim Gül ve Gaziantep 
İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Kenan Seçkin ile 
Gaziantep İKK bileşenleri katıldı.

Toplantıda TMMOB ve İKK çalışmalarının yanısıra yeni 
dönem ve güncel sorunlar gündeme getirildi.
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Kadıköy ilçesinde, bütünleşik afet yönetim sistemi 
olarak ifade edilen tüm afetlerde (deprem, sel, taşkın 
vb.) afetlerin her evresinde afeti yönetebilmek, acil 
eylem planları hazırlamak, bireyden topluma afetle 
yaşama bilincini kazandırmak ve  Kadıköy Belediyesi 
tarafından kurulan  Afet Eğitim ve Bilinçlendirme 
Parkı’nda afet eğitimleri, atölye ve etkinliklerin 
gerçekleştirmek amacı ile TMMOB İstanbul İl 
Koordinasyonu ve Kadıköy Belediyesi 9 Ekim 2018 
tarihinde işbirliği protokolü imzaladı.

İSTANBUL İKK: KADIKÖY BELEDİYESİ İLE 
BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİM SİSTEMİ PROTOKOLÜ 

İMZALANDI

4 Şubat 1954 tarihinde Resmi Gazete`de yayınlanan 
6235 Sayılı Kanun`la kurulan TMMOB`nin ilk Genel 
Kurulu, 18-21 Ekim 1954 tarihlerinde Ankara`da 
gerçekleştirilmiştir. Farklı mühendislik ve mimarlık 
disiplinlerinden temsilcilerin katılımıyla gerçekleştirilen 
ilk genel kurulumuzda, TMMOB tüzüğü kabul edilmiş 
ve birlik bünyesinde 10 meslek odası kurulmuştur. 
TMMOB`nin örgütsel hayatının fiilen başlangıcı olan ilk 
genel kurulumuzun yapıldığı 18-21 Ekim günleri her yıl 
Mühendislik-Mimarlık Haftası olarak kutlanmaktadır.

1954 yılından bu yana aradan geçen 64 yıl içerisinde 
Türkiye`nin teknik gücünü oluşturan mimar, mühendis 

ve şehir plancılarının sayısı artmış, meslek disiplinleri 
çeşitlenmiştir. Bugün Birliğimiz bünyesinde 24 Oda, bu 
Odalara bağlı 213 şube ve 50 İl/İlçe Koordinasyon Kurulu 
bulunmaktadır. TMMOB, 100`den fazla mühendislik, 
mimarlık ve şehir plancılığı disiplininden 550 binin 
üzerinde üyesiyle, Türkiye`nin en büyük mesleki kitle 
örgütlerinden biridir.

64 yıl önce genel kurul salonunda başlayan örgütlü 
mücadelemizin, yıllar içerisinde emek ve demokrasi 
mücadelesi ile kaynaşmasıyla birlikte, Birliğimizin 
bugün taşıdığı kurumsal kimliği ortaya çıkmıştır. Bu 
kimlik, ülkemizin kalkınma ve sanayileşmesinde bilim 
ve teknoloji politikalarının önemine vurgu yapan, kamu 
yararı ve hakça paylaşımdan yana, yurtsever, devrimci, 
ilerici ve toplumcu geleneğimizdir.

Birliğimiz ve bağlı odalarımız, 64 yıldır, sanayiden 
planlamaya, kentleşmeden enerjiye, gıda güvenliğinden 
ormanlara, çevre politikalarından yapı denetime, 
işçi sağlığından madenciliğe, ulaşımdan iletişime 
kadar insana ve topluma dair her alanda mesleki 
bilgi ve birikimimizi emekten, halktan, ülkemizden, 
meslek-meslektaş çıkarlarından yana kullanmaktadır. 
Mesleğimizin ve meslektaşlarımızın hak ve çıkarlarını, 

ANKARA İKK: BİLİMİ VE TEKNİĞİ HALKIMIZIN 
ÇIKARLARI İÇİN KULLANMAYA DEVAM 

EDECEĞİZ!
TMMOB Ankara İl Koordinasyon Kurulu 19 Ekim 2018 tarihinde Mühendislik Mimarlık Haftası 
etkinlikleri kapsamında TMMOB’de bir basın açıklaması yaptı.

Basın açıklamasını TMMOB Ankara İKK adına TMMOB Ankara İKK Sekreteri Özgür Topçu yaptı.
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ülkemiz çıkarları temelinde koruyup geliştirirken, 
mesleki birikimlerimizin toplum yararına 
kullanılmasının zeminini yaratmak TMMOB`nin 
mücadele diyalektiğidir.

Bugün ülkemizde derin bir ekonomik kriz 
yaşanmaktadır. Dışa bağımlı ekonomi politikalarının 
kaçınılmaz sonucu olan bu kriz, tüm halkın olduğu gibi 
mühendis, mimar ve şehir plancılarının yaşamlarını da 
olumsuz etkilemektedir. Tek adam rejiminin yarattığı 
siyasal ortam ekonomik riskleri derinleştirirken, halkın 
hak arama taleplerinin şiddetle bastırılarak görmezden 
gelinmesi krizin sonuçlarını daha da ağırlaştırmaktadır.

İşsizlik, güvencesizlik, esnek istihdam ve düşük ücret 
gibi sorunlar genç meslektaşlarımızın en büyük 
problemi haline gelmiştir. Kriz nedeniyle kapanan 
işletmeler, duran yatırımlar ve üretimini azaltan şirketler 
meslek alanımızdaki işsizleşme sorununu giderek 
derinleştirmektedir. Kamuda çalışan meslektaşlarımız 
ise düşük ve eşitsiz ücret, sözleşmeli istihdam, özlük 
hakkı kayıpları ve teknik personel ataması yapılmaması 
gibi sorunlarla yüz yüzedir. Kriz tüm meslektaşlarımızın 
emeğinin değersizleşmesine, gelirlerinin düşmesine ve 
borçlarının artmasına neden olmaktadır.

Birliğimiz, meslektaşlarımızın bu sorunlarının derhal 
çözülmesi, ekonomik krizin emek yanlısı bir programla 
aşılması, üreten-sanayileşen-kalkınan bir Türkiye`nin 
yaratılması için mücadele etmektedir. Birliğimiz, halkın 
iyi ve güvenli mühendislik, mimarlık, şehir plancılığı 
hizmeti alması için mücadele etmektedir. Birliğimiz, 
yaratıcı fikirlerin, aklın ve teknolojinin gelişmesi, 
öne çıkması ve toplumsal yaşamı kolaylaştırması için 
mücadele etmektedir.

Bu mücadelemiz, toplumun genel çıkarı yerine 
sermaye kesimlerinin çıkarlarını, ülkenin öncelikleri 
yerine uluslararası tekellerin önceliklerini önemseyen 
yöneticiler tarafından boşa düşürülmek istenmektedir. 
Yasa ve yönetmelik değişiklikleri yapılarak, mesleki 
denetim yetkilerimiz kısıtlanarak, mesleki unvan 
ve alanlarımız aşındırılarak, özlük haklarımız gasp 
edilerek, belediyeler ve kamu kurumlarıyla yaptığımız 
protokoller iptal edilerek, Birlik yöneticilerimize davalar 
açılarak mühendis, mimar ve şehir plancılarının öz 
örgütü olan Birliğimiz güçsüzleştirilmek istenmektedir.

Mühendis, mimar ve şehir plancılarının mesleki 
haklarına ve onların savunucusu olan TMMOB 
örgütlülüğüne sahip çıkmak aslında tüm toplumun 
geleceğini sahip çıkmak demektir. Çünkü bizim meslek 
alanımız, toplumun ortak yaşamının üretimini ve 
devamlılığını sağlamaktadır. Mesleğimizin bu özelliği, 
bizlere toplumsal bir görev ve sorumluluk vermektedir.

TMMOB ve bağlı odaları, geçmişte olduğu gibi bugün de 
meslek alanları ile ilgili her konuda bilgiyi biriktirmeyi 

ve kamuoyuyla paylaşmayı ana çalışma alanı olarak 
görmektedir. Bu doğrultuda yayınlanan raporlarla, açılan 
kamu davalarıyla, düzenlenen kongre-sempozyumlarla, 
yapılan açıklamalarla, gerçekleştirilen mitinglerle bilimin 
ve tekniğin halktan ve doğandan yana kullanılmasıyla 
başka bir dünyanın mümkün olabileceğini ortaya 
koymaya çalışmaktadır.

Bu sorumluluk duygusuyla, meslektaşlarımızın 
haklarının korunması için şu hususların bir kez daha 
altını çizmek istiyoruz:

•Birliğimiz ve bağlı odalarımızın üzerindeki, bakanlıklar, 
Devlet Denetleme Kurulu ve merkezi idare üzerinden 
yapılan her türden vesayet ve denetim girişimlerine 
derhal son verilmelidir.

•Birliğimizin görevlerini, yetkilerini, seçim sistemini 
ve yönetim yapısını değiştirme yolundaki yasal 
düzenlemeler geri çekilmelidir.

•Kamuda çalışan mühendis, mimar ve şehir plancılarının 
ek gösterge, eşit işe eşit ücret, kadrolu istihdam, mesleki 
atama ve özel hizmet tazminatı talepleri karşılanarak, 
ücretleri insanca yaşanabilir bir düzeye çıkartılmalıdır.

•Kayıt dışı çalışmanın ve ücret adaletsizliklerinin 
engellenebilmesi için, Birliğimiz ile Sosyal Güvenlik 
Kurumu arasında 2012 yılında imzalanan fakat 2017 
yılında SGK tarafından keyfi biçimde iptal edilen Asgari 
Ücret Protokolü yeniden uygulanmaya başlamalıdır.

•Birliğimize bağlı odalarımızın mesleki denetimi 
yetkilerini kısıtlayan tüm düzenlemeler kaldırılmalıdır.

•Mesleki çıkarlarımızı ve statülerimizi aşındırmaya ve 
gasp etmeye yönelik uygulama ve düzenlemeler geri 
çekilmelidir.

•Birliğimizin ve bağlı odalarımızın kamusal yaşamı 
düzenlemeye yönelik kurul, konsey ve organlara 
katılımının önündeki engeller kaldırılmalıdır.

TMMOB olarak bu taleplerimizin takipçisi olmaya devam 
edeceğiz. Unutulmaz Başkanımız Teoman Öztürk`ün 
dediği gibi, dün olduğu gibi bugün de, “Yüreğimizdeki 
insan sevgisini ve yurtseverliği; baskı, zulüm ve 
engelleme yöntemlerinin söküp atamayacağının bilinci 
içinde; bilimi ve tekniği emperyalizmin ve sömürgenlerin 
değil, halkımızın hizmetine sunmak için her çabayı 
güçlendirerek sürdürme yolunda inançlı ve kararlıyız.”

Bu inanç ve kararlılıkla Ankara İl Koordinasyon 
Kurulu olarak;  Odalarımızı ve TMMOB`yi savunmaya, 
güçlendirmeye, her türlü baskı ve antidemokratik 
uygulamalara boyun eğmeden mücadele etmeye devam 
edeceğiz.

Yaşasın TMMOB Örgütlülüğü, Yaşasın Mücadelemiz!

TMMOB ANKARA İL KOORDİNASYON KURULU
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TMMOB Fizik Mühendisleri Odası V. Öğrenci 
Eğitim Kampı:

Fizik Mühendisleri Odası V. Öğrenci Eğitim Kampı, 
Antalya-Olimpos’ta üniversitelerin Fizik, Matematik 
ve Nükleer Enerji mühendisliği bölümlerinden 
21 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirildi. Atölye 
çalışmaları, konferans ve formların düzenlendiği kamp 
3-9 Eylül 2018 tarihlerinde yapıldı.

Kamp açılış konuşmasını FMO Yönetim Kurulu 
Üyesi Hasan Can Karakuş yaptı. Öğrenci Eğitim 
Kampı çerçevesinde her sabah FMO İstanbul Şube 
Yönetiminden Deniz Demirhan ile sabah sporu 
yapıldı. Günlük drama atölyeleri Öykü Ağtaş ile 
gerçekleştirildi. Öğrencilerin üç boyutlu düşünme 
yeteneklerini geliştirmek amacıyla ilk üç gün Ekin 
Küçüksönmez, Süheyl Kiriş, Melis Ciğer ile Go Oyunu 
Atölyesi yapıldı. İlk günün akşamı Alp Gezgin ve Çağrı 
Tok ile astronomi sunumu ve gökyüzü gözlemi yapıldı.

İkinci gün TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin 
Koramaz ve Fizik Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu 
Başkanı Abdullah Zararsız’ın katılımıyla TMMOB 
ve FMO tarihi ve örgütlülüğü üzerine söyleşiler 
gerçekleştirildi.

5-6 Eylül tarihlerinde Kapitalizm ve Mühendislik 
başlığı üzerine Ozan Mutlu ile 2 günlük söyleşi yapıldı. 
Dördüncü gün İlbey Özdemirci ile başlayan Bilimin 
Sosyal Hali atölyesi 8 Eylül’e kadar devam etti. Fizik 
Mühendisleri Odası V. Öğrenci Eğitim Kampı 9 Eylül 
günü son buldu. 

FMO Beşinci Yaz Eğitim kampıyla geçmişten 
bugüne mesleki birlikteliğe, Oda-öğrenci ilişkilerine, 
farklı üniversitelerdeki öğrenci meslektaşlarımızın 
kaynaşmasına ve onların sosyal ve kültürel anlamda 
zenginleşmesine katkı koymaya çalışıldı. Farklı 
üniversitelerde okuyan ve ileride meslektaş olacak 
fizik mühendisi adaylarının birbirleriyle tanışmaları; 
birlikte planlama, karar alma, üretme, yönetme ve 
paylaşma sürecini yaratmaları; mesleki, sosyal, kültürel 
ve toplumsal gelişmeleri birlikte değerlendirmeleri 
sağlandı.

TMMOB Gıda Mühendisleri Odası 9.Yaz Eğitim 
Kampı:

TMMOB Gıda Mühendisleri Odası 9.Yaz Eğitim 
Kampı  30 Ağustos - 04 Eylül 2018 tarihleri arasında 
Antalya’da, “Farkındalık” teması ile gerçekleştirildi. 83 
öğrenci üyenin katıldığı GıdaMO 9.Yaz Eğitim Kampı 
programında 11 sunum, 5 farklı atölye çalışması ve 
çeşitli sosyal aktiviteler yer aldı.

Fizik  Mühendisleri Odası, Gıda  Mühendisleri Odası, Harita ve Kadastro Mühendisleri 
Odası,  Makina Mühendisleri Odası ve  Ziraat Mühendisleri Odası’nın 2018 yaz eğitim kampları 
başarıyla tamamlandı.

ODALARIN ÖĞRENCİ YAZ EĞİTİM KAMPLARI 
GERÇEKLEŞTİRİLDİ
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TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin KORAMAZ’ın 
da katılarak öğrencilerle bir söyleşi yaptığı Yaz Eğitim 
kampı boyunca; Prof. Dr. Hamit KÖKSEL “Ekmeğin 
Tarihi”, Av. Fatih Deniz ALAEDDİNOĞLU “Mesleki 
Haklarımız”, Kemal Zeki TAYDAŞ “TMMOB Gıda 
Mühendisleri Odası ve Meslek Örgütlülüğü, Öğrenci 
Çalışması”, Doç. Dr. Melda YAMAN ÖZTÜRK 
“Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Emeği”, Prof. Dr. Halil 
VURAL “Bilgi Kirliliği ve Mesleki Sorumluluğumuz”, 
Prof. Dr. Yavuz TEKELİOĞLU “Coğrafi İşaretleme”, 
Serdal BAHÇE “Çalışma Hayatı ve Emek”, Barış 
İNCE “Basın ve Edebiyat Sorumluluğunda Toplumsal 
Duyarlılık”, Dr. Bülent ŞIK “Gıda Tekelleşmesi”, 
Prof. Dr. Aziz KONUKMAN “Türkiye’deki Güncel 
Ekonomik Durum”, TMMOB Gıda Mühendisleri 
Odası Eğe Üniversitesi Öğrenci Temsilciliği “Öğrenci 
Temsilciliği Eğitimi, Bilgilendirmesi, Bilinçli Gıda 
Tüketimi Sunumu ve Toplumcu Mühendislik, Mimarlık 
ve Şehir Plancılığı Haftası” konusunda öğrencileri 
bilgilendirerek, söyleşiler gerçekleştirdiler.

Kamp katılımcılarının kendi aralarında tartışmaları 
ve fikirlerini paylaşmaları için düzenlenen münazara 
etkinliğinde tartışmaya öncü olması için belirlenen 
“Mühendisin Sınıfsal Konumu: Burjuva Sınıfında 
Yönetici midir? İşçi Sınıfında Emekçi midir?” ve “Kadın 
Mühendisin sanayideki çalışma durumu: Çalışmalı 
mıdır? Çalışmamalı mıdır?” konuları üzerinde 
başlayan tartışma, herkesin katılımı ile nitelikli bir 
sohbete dönüştü.

Kamp boyunca her bir öğrenci Esin AYSAN PİŞİK 
tarafından yönetilen Resim Atölyesi, Özlem ÇINAR 
tarafından yönetilen İşaret Dili Atölyesi, Hakan 
ADIYAMAN tarafından yönetilen Halk Oyunları 
Atölyesi, Nihat TAYDAŞ tarafından yönetilen Yazın 
Atölyesi ve Halil İbrahim ARSLANKAYA tarafından 
yönetilen Yüzme Atölyesi’ne, Ozan Alptuğ SERÇE’nin 
birinci olduğu Satranç ve Serdar AYMAN’ın birinci 
olduğu Tavla turnuvalarına, Kartallar Grubu’nun 
kazandığı 4’er kişiden 9 grubun yarıştığı Bilgi 
Yarışması’na ve Öğrenci Forumu’na katılarak hem 

öğrendiler, hem eğlendiler, hem birlikteliğin tadını 
çıkarırken farkındalık yarattılar. Birlikte üretip, birlikte 
tartışarak dayanışmanın ve örgütlülüğün önemini bir 
kez daha benimsediler.

TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 17. 
Yaz Eğitim Kampı:

Sekreteryası HKMO İzmir Şube yürütücülüğünde 
gerçekleştirilen kamp 26 Ağustos - 2 Eylül 2018 tarihleri 
arasında  “Dijitalleşme” temasıyla İzmir Seferihisar’da 
gerçekleştirildi. Üniversitelerin Harita/Geomatik 
Mühendisliği bölümlerinde öğrenim gören 100 
öğrenci ile HKMO yöneticileri ve sanat, medya, çevre, 
eğitim ve siyaset çevrelerinden uzman konuşmacıların 
katılımıyla tamamlandı.

Geçmişte olduğu gibi bu kampta da harita mühendisi 
adaylarının; TMMOB ve onun bileşeni olan 
HKMO’nun görevlerini, yetki ve sorumluluklarını ve 
çalışma anlayışını tanımaları ve bunun yanında harita 
mühendislerinin yaşamdaki yerini ve meslektaşlarına 
bakışının önemini kavramaları, tamamlayıcı nitelikteki 
teknik ve uygulamalı eğitim ve atölye çalışmalarıyla 
mesleki, sosyal ve kültürel alanda birikimlerini 
artırmaları sağlandı.

“Dijitalleşme” temasıyla birçok mesleki ve toplumsal 
konuların işlendiği; pek çok sanatçı, yazar, akademisyen, 
meslektaş ve 100 öğrenci katılımcının yer aldığı 17. Yaz 
Eğitim Kampının açılış konuşmalarında, HKMO İzmir 
Şube Yönetim Kurulu Başkanı Özhan Kaynarca ve 
HKMO Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Kasap; geçmiş 
yaz eğitim kampları, yaz eğitim kamplarının Oda 
örgütlülüğü açısından önemi ve öğrencilerin Odayı 
benimsemesinin gerekliliğine değinerek, kampa yönelik 
temennilerini dile getirdiler. Ardından, bugüne kadar 
gerçekleştirilen yaz eğitim kamplarından görüntülerin 
ve yaz eğitim kamplarının tarihsel değişim ve gelişim 
sürecinin yer aldığı jenerik filminin gösterimi yapıldı. 
Kamp Yürütme Kurulu tarafından kampta uyulması 
gereken kurallar açıklandıktan sonra, “Şiir”, “Tiyatro”, 
“Kısa Film”, “Resim ve Karikatür”, “Müzik”, “Dans”, 
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“Toplumcu Mühendislik” ve “Fotoğraf ” başlıklarından 
oluşan atölyelerin katılımcı listeleri ve atölye 
yürütücüleri belirlendi.

Açılış konuşmalarından sonra; Gökhan Tektaş’ın 
anlatımıyla, insanın dijitalleşmeyle beraber kendine 
yabancılaştığına ve birçok alışkanlığın değiştiğine 
değinilen “Kurşun Kalem” adlı söyleşi gerçekleştirildi. 
Söyleşi sonrasında kamp ateşi ile birlikte birinci gün 
tamamlandı.

Sabah sporu, deniz ve sabah kalkmayanların denize 
atılmasıyla başlayan ikinci günde, Ankara Üniversitesi 
Eğitim Bilimleri Fakültesinden Öğretim Üyesi Dr. 
Eylem Gökçe Türk’ün sunumuyla  “Dijitalleşen 
Dünyada Birey” adlı oturum geçekleştirildi.

Sonrasında  “Dijitalleşme ve Harita 
Mühendisliği” isimli oturum; önceki dönem Yönetim 
Kurulu Başkanı Ertuğrul Candaş’ın yürütücülüğünde, 
Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü 
Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, MEF Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Muhammed Şahin ve MSB Harita 
Genel Müdürü Tuğgeneral Dr. Osman Alp’in 
katılımları ile gerçekleştirildi. Oturumda sözü ilk 
olarak telekonferans yöntemiyle oturuma katılım 
sağlayan Tuğgeneral Osman Alp aldı. Osman Alp, 
dijitalleşmenin mesleki anlamda getirdiği yeniliklerden 
bahsettikten sonra dijital verinin hem mesleğimiz 
hem de ülkemiz açısından önemini ve uluslararası 
rekabetin de dijitalleştiğini vurguladığı bir konuşma 
gerçekleştirdi. Sonrasında, Ertuğrul Candaş sözü 
alarak hem kendini hem oturumda bulunan konukları 
kısaca tanıttıktan sonra dijitalleşme ile ilgili kısa 
bir konuşma yaptı ve sözü Haluk Özener’e bıraktı. 
Haluk Özener konuşmasında, hayat hikayesinden 
ve mesleki gelişim süreçlerinden bahsettikten sonra 
mesleğimizin dijitalleşme süreçlerini ve bu süreçlerin 
mesleğimizin deprem araştırma konusunda ne kadar 
önemli bir hale geldiğini ifade etti. Sonrasında sözü 
alan Prof. Dr. Muhammed Şahin kendini tanıtarak 
başladığı konuşmasında dijitalleşmenin mesleki ve 
teknik eğitimdeki yerini ve gelecekte mesleğimizin 
dünyada nasıl konumlanacağını belirttiği bir konuşma 
gerçekleştirdi. Daha sonra soru-cevap kısmı ile birlikte 
oturum sonlandı.

Öğle yemeğinden sonra atölye çalışmaları başlatıldı. 
Atölye çalışmalarından sonra ise katılımcı sayısına 
göre oryantiring grupları oluşturuldu. Gruplara teorik 
oryantiring eğitimi verildikten sonra kamp alanını ve 
çevresini kapsayan bir sahada oryantiring yarışması 
düzenlendi.

Akşam yemeğinden sonra Praksis Grubu,  “Muhalif 
Müziğin Anadolu’da Doğuşu ve Gelişimi”  adlı 
müzikli bir söyleşi gerçekleştirdi. Söyleşide, Anadolu 
ozanlarından itibaren başlayan ve dönemin özelliklerine 
göre form değiştiren Anadolu’daki muhalif müzik 
örnekleri katılımcılarla birlikte seslendirilerek, tanıtıldı. 
Söyleşi, soru-cevap kısmından sonra sonlandırıldı.

Üçüncü gün  sabah sporu ve kahvaltının ardından, 
Prof. Dr. Rahmi Nurhan Çelik’in yürütücülüğünü 
yaptığı  “Ölçme ve Değerlendirme Teknolojilerinin 
Dijital Gelişimi”  oturumu, GNSS Teknik, ATAY 
Mühendislik ve Sistem A.Ş firma sorumlularının 
katılımıyla gerçekleştirildi. Öğle yemeğinin ardından 
sabah yapılan oturumun devamı niteliğinde 
olan  ‘Mesleki Saha Uygulamaları’  gerçekleştirildi. 
Oturum sona erdikten sonra yürütücülüğünü 
HKMO Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Kasap’ın 
yaptığı  “Mesleki Örgütlülük”  oturumu TMMOB 
Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, DİSK Genel 
Başkanı Arzu Çerkezoğlu ve KESK Genel Başkanı 
Aysun Gezen’in katılımıyla gerçekleştirildi. 

Atölye çalışmaları ve akşam yemeğinden sonra  İl 
Sağlık Müdürlüğü Organ Bağışı Standının açılmasını 
müteakiben  “Kornea İkilisi ile Aşık Veysel 
Türküleri” adlı konser gerçekleştirildi. Organ bağışının 
önemi ve Aşık Veysel’in hayatına dair kısa söyleşilerle 
geçen konser esnasında birçok katılımcı ve konuğumuz 
organ bağışı standında başvuru yaparak organlarını 
bağışladı. 

4. gün “Özgür Medya” konulu oturum, İz Gazete Genel 
Yayın Yönetmeni Ümit Kartal’ın yürütücülüğünde, 
Araştırmacı-Yazar Gökmen Ulu ve İletişimci-Yazar 
Haluk Şahin’in katılımıyla gerçekleşti. Oturumda ilk 
olarak sözü alan Gökmen Ulu gazeteciliğin doğası 
gereği muhalif olması gerektiğini vurgulayıp, basın 
özgürlüğüne de değinerek sözü Haluk Şahin’e bıraktı. 
Şahin konuşmasında medyanın demokrasiler açısından 
önemi ve toplum-medya ilişkisi üzerine konuştuktan 
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sonra soru-cevap kısmı ile birlikte oturumun ilk 
kısmı başarıyla sonlandırıldı. Oturumun  “İletişim ve 
Dijitalleşme”  isimli ikinci kısmında İletişimci-Yazar 
Ümit Alan, günümüzün en önemli sosyal iletişim aracı 
olan sosyal medyanın toplum üzerindeki etkilerinden 
bahsettiği bir söyleşi gerçekleştirildi. Öğle yemeğinin 
ardından 6. oturum olan  “Alternatif Yerel Yönetim 
Modelleri ve Tohum Politikaları”  adlı oturum için 
kamp yerinden ayrılarak Turgut Köyü’ne geçildi 
ve oturum; HKMO İzmir Şube Yönetim Kurulu 
Başkanı Özhan Kaynarca’nın yürütücülüğünde, 
İzmir Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer, Muğla 
Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş ve Tunceli 
Ovacık Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu’nun 
katılımıyla gerçekleştirildi. Panelde farklı yerel 
yönetim anlayışları, kooperatifleşme, yerel üreticinin 
desteklenmesi, yerli ve organik tohumların korunarak 
değiş tokuş yapılması, dijitalleşme sürecinin gıdaya ve 
tohumlara yönelik getirdiği tehditler ele alındı. Tunç 
Soyer tarafından gençliğin siyasette mutlaka var olması 
ve ilgi duyması gerektiği, kendisi de harita mühendisi 
olan Muğla Menteşe Belediye başkanı Bahattin Gümüş 
tarafından ise harita mühendislerinin yereli yönetirken 
mesleğimizden kaynaklı birçok konuda avantajı olduğu 
özellikle vurgulandı.

Panelden sonra tüm öğrencilerin katılımıyla  Turgut 
Köyü İlköğretim Okulunun duvarlarında grafiti 
çalışması  yapılarak duvarlar rengârenk çiçek ve 
şekillerle renklendirildi.  Atölye çalışmaları ve akşam 
yemeğinden sonra Praksis Grubu bir konser verdi.

Sabah sporu ve kahvaltıdan sonra beşinci gün 
çalışmalarında 7. oturum olan “Dijitalleşen Dünyada 
Mücadele”  oturumu, Doç. Dr. Tevfik Özlüdemir’in 
yürütücülüğünde, HDP Hatay Milletvekili Barış 
Atay, Siyasal İletişimci Yazar Ateş İlyas Başsoy ve 
İnsan Hakları Aktivisti Veli Saçılık’ın katılımıyla 
gerçekleştirildi. Öğle yemeğinin ardından  “İnsani 
Amaçlı Özgür Coğrafi Veri Üretimi” adlı oturum ve 
ardından  “Open Street Map ile Harita Çizimi”  adlı 
atölye çalışmaları Yer Çizenler Derneği’nden gelen 
konuklarla gerçekleştirildi. Atölye çalışmaları ve akşam 
yemeğinin ardından 40. ve 41. Dönem HKMO Onur 
Kurulu Üyesi Halil Kaynarca’nın  30 Ağustos Zafer 
Bayramı’nın  anlam ve önemini belirttiği söyleşi ile 
birlikte beşinci günün sonuna gelindi.

Altıncı gün “Dünden Bugüne Siyasal Dönüşüm” adlı 
panel; HKMO İzmir Şube 2. Başkanı Ömer Güney’in 
yürütücülüğünde; CHP Eğitim Politikalarından 
Sorumlu Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, CHP Tarım 
Politikaları ve Tarım Örgütlerinden Sorumlu Başkan 
Yardımcısı Orhan Sarıbal ve CHP İzmir Milletvekili 

Kani Beko’nun katılımıyla gerçekleştirildi. Öğle 
yemeğinden sonra tüm öğrencilerin ve yöneticilerin 
katıldığı ve farklı üniversitelerden 10 tane karma 
grubun yarıştığı “Bilgi Yarışması” düzenlendi. Mesleki 
ve genel kültür sorularının sorulduğu bilgi yarışmasında 
zorlu bir mücadele gerçekleşti ve eşit puanı alan 3 
grup yarışmada birinciliği paylaştı. Yarışmaya katılan 
öğrencilerin akşam sergileyecekleri performansları için 
tercihlerine göre seçtikleri atölyelerde çalışmaları gün 
boyu devam etti.

Akşam yemeğinden sonra tüm katılımcı öğrencilere 
kamp katılım belgeleri takdim edildi. Oryantiring 
yarışmasında dereceye giren grup üyeleri ödüllerini 
aldı. Şiir, Tiyatro, Kısa Film, Resim ve Karikatür, Müzik, 
Halk Oyunları, Toplumcu Mühendislik, Fotoğraf 
atölyelerinde yer alan katılımcılar hazırladıkları 
çalışmalarını ve yeteneklerini sergilediler.

Yedinci gün kahvaltının ardından yürütücülüğünü 
HKMO Genel Saymanı Yeliz Karaarslan’ın 
yaptığı “Mezun Olduk, Peki Ya Sonra” konulu oturum; 
İzmir Şube Üyesi Baran Yıldız, Ankara Şube Üyesi 
Özgür Yanıt Kaya, Adana Şube Üyesi Dilek Bozkurt, 
İstanbul Şube Üyesi Umut Koca, Diyarbakır Şube Üyesi 
Berfin Asutay ve Malatya Bölge Temsilciliği Üyesi İnan 
Doğan’ın katılımıyla gerçekleştirildi. Panelde, kamuda, 
özel sektörde ve yerel yönetimlerde çalışan genç 
mühendisler mezuniyet sonrası yaşadıkları süreçleri ve 
hayata atılmaları aşamasında yaşadıkları deneyimlerini 
öğrencilerle paylaştılar. 

Öğle yemeğinin ardından Öğrenci Forumu, HKMO 
Öğrenci Birliği üyeleri tarafından gerçekleştirildi. Tüm 
öğrencilerin aktif katılımıyla gerçekleşen forumda; 
kampa ilişkin düşünce ve önerilerin paylaşılması, 
gelecek kamplarda yapılması veya yapılmamasının 
daha iyi olacağı düşünülen konular tartışıldı. 
Öğrenci Forumundan sonra kampın son oturumu 
olan “Müzikte Dijital Dönüşüm. Bi’şey Yapmalı’’ adlı 
oturum HKMO Genel Sekreteri Ali İpek’in 
yürütücülüğünde Moğollar Grubu Üyeleri Cahit 
Berkay ve Taner Öngür’ün katılımıyla gerçekleştirildi. 
Türkiye’de Cumhuriyet sonrası müziğin gelişimi, 
analog ve dijital çağda yaşanan kolaylıklar ve zorluklar, 
Moğollar Grubu’nun Türk ve Dünya müziğindeki yeri 
ve müzikte yaşanan dijital çağın getiri ve götürüleri ele 
alınan söyleşi, soru ve cevaplarıyla tamamlandı.

Akşam yemeğinin ardından, kamp kapsamında 
organize ettiğimiz 1 Eylül Dünya Barış Günü Moğollar 
Konseri  için kamp alanının hemen yanında bulunan 
Akarca Plaj Futbolu Sahası’na geçildi. Seferihisar 
halkının ve birçok üyemizin de katıldığı ücretsiz halk 
konserinde Moğollar Grubu birbirinden güzel ve seçkin 
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birçok eserini çalarak yaklaşık beş bin kişiye unutulmaz 
bir gece yaşattı ve eşsiz bir sahne performansı sundu.

Kampın son günü ise tüm katılımcılarla ilerleyen 
dönemlerde görüşmek üzere vedalaşıldıktan sonra 
katılımcılar alandan ayrıldı ve kamp tamamlandı.

TMMOB Makina Mühendisleri Odası 7. Öğrenci 
Üye Kampı

Makina Mühendisleri Odası tarafından düzenlenen 7. 
Öğrenci Üye Kampı 30 Ağustos - 6 Eylül 2018 tarihleri 
arasında İzmir’de gerçekleştirildi.

Kamp, MMO Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Yener’in 
yaptığı sunumla başladı.

Kampın ilk akşam söyleşisi TMMOB ve MMO 
Örgütlülüğü üzerine gerçekleştirildi. Oturumda 
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz 
ve önceki dönem TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı 
Mehmet Soğancı MMO ve TMMOB örgütlülüğü 
üzerine sunumlarını gerçekleştirdiler.

Kampta yaratıcı drama yöntemleri kullanılarak yapılan 
atölyelerde “Tanışma”,”Örgütlülük” temaları işlendi.

İkinci günün öğle oturumunda güncel siyasal gelişmeler 
Oğuzhan Müftüoğlu’nun sunumu ile tartışıldı.

İkinci günün akşamı ise İzzet Seferbeyoğlu tarafından 
yapılan Fotovoltaik Güneş Enerjisi başlıklı sunumla 
tamamlandı.

Üçüncü gün MMO Genel Sekreteri Elif Öztürk 
tarafından “Mühendisliğin tarihi” başlıklı bir sunum , 
MMO YK üyesi Yılmaz Yıldırım tarafındansa “Mekanik 
Tasarım” başlıklı bir sunum, akşam programında 
ise Av. Arzu Hazer, Av. Atakan Güngör ve Av. Barış 
Türkmenoğlu katılımcılara “Olağan Şüpheliler Eğitimi” 
başlıklı sunumlarını gerçekleştirdi.

Dördüncü gün  “Fındıktan Sonra” belgeseli gösterildi, 
ardından Ercan Kesal ile belgesel üzerine söyleşi 
gerçekleştirdi.
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Kampın son gününde ise Ankara Şube Sekreteri Seyit 
Ali Korkmaz ve İstanbul Şube Sekreteri İbrahim 
Tataroğlu tarafından öğrenci üye örgütlülüğü üzerine 
bir söyleşi gerçekleştirilerek katılımcılar tarafından 
kamp değerlendirmesi yapıldı.

TMMOB ZMO 5. Öğrenci Yaz Eğitim Kampı:

ZMO 5. Öğrenci Yaz Eğitim Kampı 2-8 Eylül 2018 
tarihleri arasında Karşıyaka Belediyesi Yamanlar 
Gençlik Eğitim Merkezi’nde ZMO İzmir Şubesi 
yürütücülüğünde gerçekleştirildi.

ZMO 5. Öğrenci Yaz Eğitim Kampı ile Ziraat, Su 
Ürünleri, Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği ve Tütün 
Teknolojisi Mühendisliği Fakültelerinde okuyan 
öğrenci üyeler için Ziraat Mühendisleri Odası ve 
TMMOB örgütlülüğü, mesleki dayanışma, sosyal 
ve kültürel gelişim, mühendisin toplum ve yaşam 

içerisindeki yeri gibi konularda farkındalık yaratmak 
amaçlandı.

5. ZMO Öğrenci Yaz Eğitim Kampı 2 Eylül Pazar günü 
ZMO Yönetim Kurulu Başkan Özden GÜNGÖR ve 
İzmir Şube Yönetim Kurulu  Başkanı Ferdan ÇİFTÇİ’ 
nin açılış konuşmaları ile başladı.

3 Eylül Pazartesi günü düzenlenen 1. oturmada 
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin KORAMAZ 
“Meslek-Meslektaş Hakları ve Demokrasi 
Mücadelesinde TMMOB” konulu bir konuşma yaptı. 
2. oturumdaysa Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi 
Öğretim Üyesi Doç. Dr. Behiç TEKİN “Akıllı Tarım/
Tarım 4.0” konu başlığında bilgilendirmede bulundu. 
3. Oturumda ZMO Yönetim Kurulu  II. Başkanı Prof. 
Dr. Cem ÖZKAN tarafından katılımcılara, böcekler 
konusunda farkındalık yaratmak, ekoloji bilincini 
geliştirmek ve bilimsel çalışmaya özendirmek amacı ile 
oluşturulan  “Böcek Şenlik Okulu” tanıtıldı.

Üçüncü gün 4. Oturumda KÖY KOOP Merkez Birliği 
Başkanı Neptün SOYER tarafından “ Kooperatifçilik 
ve Kadın Emeği” konusu ele alınarak, katılımcılar ile 
karşılıklı bir değerlendirme yapıldı. 5. Oturumda; Ege 
Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. 
Burçin ÇOKUYSAL tarafından “Sürdürülebilir Çevre 
Felsefesi” konusu ele alındı. 6. Oturumda ise Prof. 
Dr. Cem ÖZKAN ve Mert Ulaş BUDAK tarafından 
“Girişimcilik” konusu uygulamalı olarak katılımcılara 
anlatıldı.

5 Eylül Çarşamba 7. oturumda Su Ürünleri Meslek Dalı 
Komitesi tarafından “Kültür Balıkçılığı” konusunda 
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bilgelendirme yapıldı. 8. Oturumda; İBB Genel Sekreter 
Yardımcısı Aysel ÖZKAN tarafından “ Tarımsal ve 
Kırsal Kalkınmada İzmir Modeli” örnekler ile açıklandı. 
9. Oturumda; ZMO Genel Sekreteri Kamil BAYRAM 
tarafından “TMMOB ZMO Örgütlülüğü” konusunda 
bir sunum yapıldı.

6 Eylül günü 10. Oturumda; ÇİFTÇİ-SEN Genel 
Başkanı Abdullah AYSU “Su: Hayat Veren 2 Damla”, 
11. Oturumda; Yeni Kuşak Enstitüleri Derneği Başkanı 
Prof. Dr. Kemal KOCABAŞ “ Türkiye’de Eğitim ve Köy 
Enstitüleri”, Önceki Dönemler ZMO Başkanı, CHP 
PM Üyesi Doç. Dr. Av. Gökhan GÜNAYDIN “Türkiye 
Ekonomisi ve Tarım Üzerine Değerlendirmeler” 

konu başlıklarında bilgilendirmelerde bulundular. 
Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi   
Doç. Dr. Ali ULAŞ ile uygulamalı atölye çalışması 
gerçekleştirildi. 

“Toprak Biterken” ve “Ekmek Biterken” kitaplarının 
yazarı Erhan ÜNAL ise kampımıza katılarak, “ Küresel 
Tarım Politikaları” konu başlığında bir konuşma yaptı. 

Altıncı gün Foça’ya  Tekne gezisi düzenlenirken 7. gün 
-kampın son günü- ise kamp değerlendirilmesi yapıldı.  

Kamp programı içerinde ayrıca spor karşılaşmaları, 
halk oyunları gibi sosyal etkinlikler ve serbest konuşma 
kürsüleri de yer aldı.

TMMOB FEANI ULUSAL MÜHENDİS ODALARI 
FORUM VE GENEL KURULUNA KATILDI

FEANI (European Federation of National Engineering Associations) Ulusal Mühendis Odaları Forumu 4 Ekim 
2018 tarihinde 24 üye ülkenin katılımı ile;  Genel Kurulu ise 26 üye Ulusal Mühendis Odaları Birliğinin katılımı 
ile 5 Ekim 2018 tarihinde Vallette-Malta’da yapıldı.

Birliğimizi temsilen foruma katılan Prof. Dr. Müfit Gülgeç, TMMOB tarafından 2018 yılında gerçekleştirilen 
faaliyetler ve FEANI Ulusal Gözlem Komitesinin çalışmaları ile ilgili katılımcı ülkelere bilgi verdi.

Ertesi gün yapılan Genel Kurulda önce FEANI’nin 2018 yılı faaliyetleri ve bütçesi tartışıldı, oylanarak kabul 
edildi. 2018-2023 yılı Stratejik Planı kapsamında oluşturulan danışma kurulunun (EEAG- Engineers Europe 
Advisory Group) faaliyetlerinin değerlendirildiği Genel Kurul, yönetim kurulunda üyelik süresi dolan bir üye-
nin yerine yapılan üye seçimi sonrasında, sona erdi.
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Ülke genelinde yaklaşık 13 milyon konutu ilgilendiren 
imar affı uygulaması 18 Mayıs 2018 tarih ve 30425 sayılı 
Resmi Gazete’de yayımlanan 7143 sayılı “Vergi ve Di-
ğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı 
Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun” ile 
3194 sayılı İmar Kanununa eklenen Geçici 16. Mad-
de ile yürürlüğe girdi. İmar affı uygulaması, mülkiyet 
ve imar sorunu olan, ruhsatsız ya da imar mevzuatına 
aykırı olarak eklentiler yapılmış kaçak yapıları yasallaş-
tırdığı gibi, hazine ve belediye arazilerinin, ormanların, 
meraların, yaylaların talan edilmesini de adeta ödüllen-
diriyor.

Yapılan ilk düzenlemede, son başvuru tarihi olarak 31 

Ekim 2018 tarihi belirlenmiş olmasına karşın, gerek 
başvuru sayısının gerekse elde edilen gelirin azlığı ne-
deniyle başvuru süresi 31 Aralık 2018 tarihine kadar 
uzatıldı.

Siyasi iktidar tarafından kamuoyuna “imar barışı” ola-
rak lanse edilen düzenleme, esasen;

Kıyı alanları, tarım arazileri, orman alanları, içme 
suyu havzaları, milli park, özel çevre koruma bölgesi 
gibi uluslararası nitelikte doğa koruma alanları ve ta-
rihi, doğal, kentsel, arkeolojik sit alanları üzerinde inşa 
edilen kaçak yapıları af kapsamına alarak Anayasal ve 
evrensel değerler nedeniyle korunması gerekli kamusal 
kaynaklarımız yok edileceği için,

Kamuoyunda kabul görmeyen, hakkında davalar açıl-
mış, yürütmeyi durdurma kararları verilmiş “mega 
projelere” bir kurtarma operasyonu yapıldığı için;

Her bir kaçak yapının başvuru sahibinin beyanına göre 
tek başına ele alındığı, çevresel etki ve çevre sakinlerin 
güvenliği yok sayıldığı için;

Mevzuata ve yapılaşma kurallarına riayet eden vatan-
daşlar adeta cezalandırılırken, kanuna ve mevzuata 
aykırı faaliyet göstererek suç işleyenler ödüllendirildiği 
için;

Hiçbir yasaya uymayan işgalciler cüzi bir para cezası ile 
devlet tarafından affedileceği için;

Haksız kazanç ile yasadışı örgütlenmelerin güç kazan-
masına yol açılacağı için;

Adalete olan inancı onarılamayacak şekilde zedelemek-
te ve yurttaşlarımızı suça teşvik etmektedir.

Geçmişte yapılan hatalardan ders alınması temennisiy-
le ve tarihe bir not düşülmesi için uyarı niteliğinde ha-
zırlanmış olan raporumuzu kamuoyu ile paylaşıyoruz.

EMİN KORAMAZ
TMMOB YÖNETİM KURULU BAŞKANI

TMMOB İMAR AFFI RAPORU YAYINLANDI: 
GÜVENLİKSİZ KAÇAK YAPILARI YASALLAŞTIRAN, 

DOĞAMIZIN TALAN EDİLMESİNE GÖZ YUMAN İMAR 
AFFINA HAYIR!

18 Mayıs 2018 tarihinde yürürlüğe giren ve geçtiğimiz günlerde 2018 yılı sonuna kadar uza-
tıldığı ilan edilen “İmar Affı Uygulaması”na ilişkin TMMOB Raporu 2 Kasım 2018 tarihinde 
yayımlandı.
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