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VE ARKADAŞLARIMIZIN ARKASINDA DURMAYA DEVAM EDECEĞİZ! 29 Nisan 2022
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BU ÜLKENİN HARCINDA MÜHENDİS, MİMAR VE ŞEHİR PLANCILARININ EMEĞİ VAR EK
GÖSTERGE HAKKIMIZ! 9 Mayıs 2022
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SOMA FACİASI MADEN FELAKETİ OLDUĞU KADAR AYNI ZAMANDA BİR HUKUK FELAKETİDİR
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GEZİYE, EMEĞİMİZE, MESLEĞİMİZE SAHİP ÇIKIYORUZ! 14 Mayıs 2022

140
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TMMOB YÖNETİM KURULU ÜYELERİ İLE İKK SEKRETERLERİ ORTAK TOPLANTISI
17 EKİM 2021/ONLİNE ETKİNLİK
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İSİG KONGRESİNE GİDERKEN PANDEMİ SÜRECİNİN İŞÇİ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ÜZERİNE
ETKİLERİ SEMPOZYUMU 22 EKİM 2021
161
TEOMAN ÖZTÜRK ÖĞRENCİ EVİ 2021-2022 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI AÇILIŞI
23 EKİM 2021/ANKARA

166

9. TÜRKİYE ŞEHİRCİLİK KONGRESİ
“PLANLAMANIN BİRİKİMİ, ZEMİNİ, UFKU” 6 KASIM 2021, ONLINE ETKİNLİK

171

TMMOB YÖNETİM KURULU ÜYELERİ İLE ODA BAŞKANLARI ORTAK TOPLANTISI
13 KASIM 2021/ZONGULDAK

175
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GEÇİNEMİYORUZ, HALKTAN VE EMEKTEN YANA BÜTÇE İÇİN OMUZ OMUZA!
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12. KAYNAK TEKNOLOJİSİ ULUSAL KONGRESİ 19 KASIM 2021/ANKARA
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2. ULUSLARARASI 12. ULUSAL GIDA MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ
25 KASIM 2021/ONLINE ETKİNLİK

191

GEZİ DAVASI DURUŞMASI 26 KASIM 2021/İSTANBUL

197

KARTAL BİLİM VE TEKNOLOJİ HANGARI AÇILIŞI 28 KASIM 2021

199

MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI DANIŞMA KURULU 28 KASIM 2021/İSTANBUL

203

2 ARALIK 1977 ODTÜ KATLİAM GİRİŞİMİ ANMASI 2 ARALIK 2021/ANKARA

208

ODTÜ MEZUNLARI DERNEĞİ “ODTÜ’DE DOĞANIN SUYU-SESİ-NEFESİ” 2021 FOTOĞRAF
YARIŞMASI 3 ARALIK 2021/ANKARA
210

TOPLUMCU BAKIŞ AÇISI İLE BİLİŞKİŞİLİK PANELİ 4 ARALIK 2021/ANKARA

212

KESK 26. KURULUŞ YILDÖNÜMÜ 8 ARALIK 2021/ANKARA

217

TMMOB 13. ENERJİ SEMPOZYUMU 7 ARALIK 2021/ANKARA

218

4. KORUMA VE PEYZAJ MİMARLIĞI SEMPOZYUMU 11 ARALIK 2021/ANKARA

224

23. TMMOB SANAYİ KONGRESİ 17-18 ARALIK 2021/ANKARA

230

EMEĞİMİZE, MESLEĞİMİZE, HAKLARIMIZA SAHİP ÇIKIYOR, SORUNLARIMIZA ÇÖZÜM
İSTİYORUZ BASIN AÇIKLAMASI 18 ARALIK 2021/İSTANBUL

236

TMMOB TARIMSAL ÜRETİM VE TÜKETİMDE SOSYAL DAYANIŞMA PRATİĞİ OLARAK
KOOPERATİFÇİLİK SEMPOZYUMU 25 ARALIK 2021/ONLİNE ETKİNLİK

239

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ KURULTAYI 15 OCAK 2022/ONLİNE ETKİNLİK

245

TARIMSAL ÖĞRENİMİN 176. YILDÖNÜMÜ ETKİNLİĞİ 15 OCAK 2022/ONLİNE ETKİNLİK 250
TTB BEYAZ NÖBET ZİYARETİ 3 ŞUBAT 2022/ANKARA

255

MADEN MÜHENDİSLERİ ODASI GENEL MERKEZ BİNASI AÇILIŞI 19 ŞUBAT 2022/ANKARA 257
MADEN MÜHENDİSLERİ ODASI GENEL KURULU 26 ŞUBAT 2022/ANKARA

259

MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI DANIŞMA KURULU 26 ŞUBAT 2022/ANKARA

265

İŞ CİNAYETLERİNE KARŞI MÜCADELE GÜNÜ 3 MART 2022

270

SAVAŞA HAYIR, BARIŞ HEMEN ŞİMDİ! 4 MART 2022/İSTANBUL

272

GIDA MÜHENDİSLERİ ODASI GENEL KURULU 12 MART 2022/ANKARA

273

TAKSİM DAYANIŞMASI GEZİ DAVASI BASIN TOPLANTISI 17 MART 2022/İSTANBUL

280

MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI GENEL KURULU 26 MART 2022/ANKARA

283

ÇAĞDAŞ GAZETECİLER DERNEĞİ YILIN BAŞARILI GAZETECİLERİ-2021 ÖDÜL TÖRENİ
8 NİSAN 2022/ANKARA

294

1 MAYIS ORTAK AÇIKLAMA 9 NİSAN 2022/İSTANBUL

295

TMMOB AFET SEMPOZYUMU 20 NİSAN 2022/ANKARA

305

ETKİNLİKLERİN SONUÇ BİLDİRGESİ
TMMOB 7. KADIN KURULTAYI SONUÇ BİLDİRGESİ 20-21 Kasım 2021/ANKARA

317

TMMOB AFET SEMPOZYUMU SONUÇ BİLDİRGESİ 20,21,22 Nisan 2022/ANKARA

327

GAZETE KÖŞE YAZILARI
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EMİN KORAMAZ YAZDI: “AFET BÖLGELERİNDE DURUM” 03 Eylül 2021
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EMİN KORAMAZ YAZDI: “İKİZKÖY DİRENİYOR” 17 Eylül 2021
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EMİN KORAMAZ YAZDI: “BARINMA MÜCADELESİ” 01 Ekim 2021

341

EMİN KORAMAZ YAZDI: 6’NCI YILINDA 10 EKİM KATLİAMI: HESAP SORACAĞIZ
08 Ekim 2021

343

EMİN KORAMAZ YAZDI: ANAYASA TARTIŞMALARI ÜZERİNE 22 Ekim 2021

345

EMİN KORAMAZ YAZDI: “PLANLAMA VE GELECEK” 05 Kasım 2021

348

EMİN KORAMAZ YAZDI: “BİTMEYEN KRİZ” 19 Kasım 2021

351

EMİN KORAMAZ YAZDI: “YARINLAR BİZİMDİR” 03 Aralık 2021

353

EMİN KORAMAZ YAZDI: “ACI REÇETEYE HAYIR” 17 Aralık 2021
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EMİN KORAMAZ YAZDI: “KRİZ VE DAYANIŞMA” 31 Aralık 2021
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EMİN KORAMAZ YAZDI: “SON BİR İYİLİK” 14 Ocak 2022
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EMİN KORAMAZ YAZDI: “BİLİMİN SESİNE KULAK VERİN” 28 Ocak 2022

364

EMİN KORAMAZ YAZDI: “YENİDEN KAMULAŞTIRMA” 11 Şubat 2022

366

EMİN KORAMAZ YAZDI: “TEİAŞ ÖZELLEŞTİRİLMEMELİDİR” 25 Şubat 2022

369

EMİN KORAMAZ YAZDI: “MEYVE ÇAĞINDA AĞACIN DÜŞMANI…” 11 Mart 2022

371

EMİN KORAMAZ YAZDI: “GENEL KURULLAR SÜRECİNDE TMMOB” 1 Nisan 2022

373

EMİN KORAMAZ YAZDI: “TMMOB AFET SEMPOZYUMU” 15 Nisan 2022
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KONYA’DA KÜRT AİLEYİ HEDEF ALAN IRKÇIFAŞİST KATLİAMI KINIYORUZ!
31 Temmuz 2021
Konya İli Meram İlçesi’nde ikamet eden Dedeoğlu ailesinden 7 kişinin,
Kürt kimlikleri gerekçesiyle uğradıkları ırkçı saldırı sonucu hayatlarını
kaybetmesinin derin üzüntüsünü duyuyor, faşist katliamı ve saldırganları
kınıyoruz. Katliamda yaşamını yitiren ailemize rahmet, yakınlarına ve
halkımıza başsağlığı diliyoruz.
Hayatını kaybeden aileye yönelik 12 Mayıs 2021 tarihindeki saldırıda 2’si
ağır toplam 7 kişi yaralanmış, bu olayla ilgili tutuklanan 6 saldırganın 4’ü
serbest bırakılmıştı. Ne yazık ki, Kürt kimlikleri nedeniyle sürekli tehdit
altında bulunan Dedeoğlu ailesi gerektiği gibi korunamamış, aynı aileden
7 kişi önce vurularak, ardından evleri ateşe verilerek katledilmiştir.
Son zamanlarda Kürt kimliği ve Kürtçe dilinin kullanımı gerekçe
gösterilerek gerçekleşen saldırılardaki artış dikkat çekici boyutlara
ulaşmıştır. Yaşanan saldırılar, münferit adli olaylar değil, yıllardır
süregelen toplumsal, ekonomik ve siyasi politikaların ürünüdür. Ülkeye
ve siyasi hayata hakim olan kutuplaştırıcı dil, nefret söylemli ve ırkçı
saldırıları körüklemekte, telafisi olmayan olaylara zemin hazırlamaktadır.
Ayrımcılığa ve şiddete maruz kalan kesimlerin korunması konusunda
kolluk kuvvetlerinin yetersizliği ve yargı süreçlerindeki cezasızlık,
saldırganları cesaretlendirmektedir.
Yaşanan saldırıların gerek mülki amirler gerekse adli makamlarca
münferit birer adli vaka olarak görülmeye/gösterilmeye çalışılması,
saldırıların gerçek nedenlerinin ortaya çıkmasını ve bu nedenlerin
ortadan kaldırılmasını engellemektedir.
Yaşanan son olayla Türkiye’de yaygınlaşan nefret söyleminin, kolluk
güçlerinin bu tür olaylardan sonra gerekli güvenlik önlemlerini alma
konusundaki yetersizliğinin ve etkin yargısal faaliyette bulunulmamasının
bu katliamlara davetiye çıkardığını bir kez daha görmüş bulunmaktayız.
Kürtlere yönelik yaşam hakkı başta olmak üzere ağır insan hakları
ihlallerine yol açan bu saldırıları kınıyoruz. Kürt kimliğini taşımaktan ve
46. Dönemde Söylediklerimiz
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Kürtçe dilini kullanmaktan kaynaklı ırkçı saldırılara zemin hazırlayan,
toplumsal barışı ve bir arada yaşama kültürünü zedeleyen politikalardan
ve söylemlerden derhal vazgeçilmelidir.
Irkçı saldırıların önüne geçmek için herkesi ortak tepki koymaya
davet ediyor, soruşturmanın etkin bir biçimde yürütülerek faillerin
cezalandırılmasını, ihmali olan kamu görevlileri hakkında da idari ve adli
soruşturmaların başlatılmasını talep ediyoruz.
TMMOB 46. Olağan Genel Kurulu Delegeleri
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TMMOB KADIN ÇALIŞMA GRUBU: ÖFKELİYİZ !!!
İSYANDAYIZ!!!
05 Ağustos 2021
Günlerdir ormanların, hayvanların ve tüm doğal yaşamın yok olmasına
içimiz yanarken; ırkçı, faşist söylemlerle körüklenen saldırılarla bir kürt
ailesinin katledilmesine karşı öfkeliyken; hemen hemen her gün işitmekte
olduğumuz kadına yönelik şiddet ve katliam haberlerine isyan ederken;
2 Ağustos Perşembe günü Antalya’da beş gündür, Kahramanmaraş’ta üç
gündür kendilerinden haber alınamayan, Azra Gülendam Haytaoğlu ve
Emine Gökkız’ın cansız bedenlerine ulaşıldığını öğrendik. Azra’nın canice
katledilmesi, Emine’nin ormanda asılı olarak bulunması bizleri derinden
sarstı. Ailelerinin ve sevenlerinin acısını yürekten paylaşıyoruz.
28 Temmuzdan itibaren kayıp olan ve bulunmasını umutla beklediğimiz,
canice katledilen Azra Gülendam Haytaoğlu’nun katil zanlısı olan, önce
gözaltında sorguya alınıp, daha sonra ‘Canavarca Hisle Adam Öldürmek’
suçundan tutuklanan Mustafa Murat Ayhan’ın birliğimize bağlı İnşaat
Mühendisleri Odası Antalya Şubesi Sayman Üyesi olması, öfkemizi ve
isyanımızı daha da artırmıştır.
Canice hislerle gerçekleştirilen katliamın öğrenilmesinin ardından, İnşaat
Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu 02.08.2021 tarihinde olağanüstü
toplanarak, katil zanlısı Mustafa Murat Ayhan’ın Antalya Şubesi Yönetim
Kurulu üyeliğini askıya almış ve hakkında disiplin soruşturması açılmasına
karar vermiştir.
Biz TMMOB üyesi mühendis, mimar, şehir plancı kadınlar yıllardır
“Katiller yaşadığımız her yerde “ dedik. Hangi mesleğe sahip olduğu,
hangi şehirde yaşadığı ve eğitim düzeyinden bağımsız olarak, “kadınlar
erkekler tarafından şiddet görüyor, cinsel saldırıya uğruyor, öldürülüyor”
dedik.
Ancak sesimizi duymak bir yana, iktidarını koşulsuz biat eden bir
toplumla sürdürebileceğinin bilincinde olan, bu bağlamda siyasal islamın
argümanlarını kullanan AKP iktidarı, kadının kontrol altında tutulması,
toplumdan uzaklaştırılması, itaat ve hiyerarşik bir ilişki düzeni içinde
sınırlandırılması yönündeki yok edici hamlelerinin dozajını artırdı,
toplumsal yaşamın tüm alanlarında gerici politikalarını biz kadınlar
üzerinden yürütmeye devam etti.
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İstanbul Sözleşmesi’nin 20 Mart 2021 tarihli yok hükmündeki fesih
kararından sonra, Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformunun
verilerine göre 102 kadın cinayeti, 85 şüpheli kadın ölümü gerçekleşmiştir.
Görülmektedir ki; İstanbul Sözleşmesi kadınların yaşam hakları için
şarttır. Kadınların etkin korunması için gerekli tedbirleri almayan, 6284
sayılı Kanunu uygulamayan devletin tüm birimleri ve kamu görevlileri
SUÇ İŞLEMEKTEDİR.
Yüreğimizdeki acıyla ve isyanla haykırıyoruz…
İstanbul Sözleşmesinin hukuksuz fesih kararını geri çekin!!!
6284 sayılı Kadını Koruma Kanununu etkin bir biçimde uygulayın!!!
Biz TMMOB’li mühendis, mimar ve şehir plancı kadınlar saldırılarınıza
karşı sessiz kalmayacağız. Kazanılmış haklarımızı yok etmenize izin
vermeyeceğiz. İstanbul Sözleşmesinden vazgeçmeyeceğiz. Azra’yı
hunharca katleden Mustafa Murat Ayhan’ın en ağır cezayı alması için
sürecin takipçisi olacağız.
ŞİMDİ SUSMA ZAMANI DEĞİL, ŞİMDİ BAŞKALDIRMA ZAMANI, ŞİMDİ MÜCADELE
ZAMANI…
YAŞASIN TMMOB, YAŞASIN ÖRGÜTLÜ MÜCADELEMİZ
TMMOB Kadın Çalışma Grubu
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17 AĞUSTOS DEPREMİNİN 22. YILINDA BİR KEZ
DAHA UYARIYORUZ! BİLİMİN, TEKNİĞİN VE
DOĞANIN SESİNE KULAK VERİN!
17 Ağustos 2021
Bundan 22 yıl önce, ülkemiz 1939 büyük Erzincan depreminden sonra 20.
Yüzyıldaki en büyük ikinci felaketi yaşamıştı. 1999 yılının 17 Ağustos günü
Kocaeli - Gölcük merkezli meydana gelen Marmara Depremi ve ardından
12 Kasım’da yaşanan Düzce Depremi büyük bir yıkıma neden olmuştu.
20 binden fazla vatandaşımız bu depremlerde yaşamını yitirmiş, 50 bine
yakın vatandaşımız yaralanmış, yüzbinlerce konut hasar görmüş, bölgenin
altyapısı tamamen çökmüş, toplam ekonomik kayıp ise 50 milyar doları
aşmıştı. O günden sonra hep birlikte haykırmıştık; “Unutmayacağız,
unutturmayacağız!”
17 Ağustos 1999 Marmara Depremi’nden bugüne geçen 22 yılda, üzülerek
görüyoruz ki; meydana gelen depremler ve diğer doğal afetler sonucunda
yaşanan can kayıpları, sosyal ve ekonomik travmalar siyasal iktidara
hiçbir şey öğretmemiştir. Bilim ve meslek çevrelerince ortaya konan risk
ve afet yönetimine ilişkin görüşlere, alınması gerekli önlemlere dikkat
çeken açıklamalara itibar edilmemiş, yıllar süren çalışma ve raporlar göz
ardı edilmiştir. Bu ihmal ve umursamazlık nedeniyle yıllar içinde yaşanan
felaketlerde binlerce insanımız hayatını kaybetmiştir.
2020 yılında dünyanın farklı ülkelerinde 6.5 üzerinde gerçekleşen
depremlerin tamamında sadece 13 kişi hayatını kaybederken, bu 13
kişiden 10’u 23 Haziran’da Meksika’da meydana gelen 7.4 büyüklüğünde
depremde, 1’i ise 17 Temmuz’da Papua Yeni Gine’de gerçekleşen 7.0
büyüklüğündeki depremde, 2 si de 18 Ağustos’ta Filipinlerde gerçekleşen
6.6 büyüklüğündeki depremde yaşamını yitirmiştir. Japonya, Şili,
Endonezya, Yunanistan, Solomon Adaları ve ABD’de gerçekleşen 6.5
ile 6.9 büyüklüğü arasındaki depremlerde hayatını kaybeden kimse
olmamıştır.
Sadece 2020 yılında, tüm dünyada gerçekleşen benzer depremler içinde
en çok can kaybının yaşandığı iki depremin Türkiye’de gerçekleşmesi,
Elazığ ve İzmir depremlerindeki kayıp ve yıkımlar ülkedeki depremlere
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hazırlığının ne kadar yetersiz olduğunu, ihmal ve umursamazlığın
boyutlarını, siyasal iktidarın “ders almama” direncini, vahşi ve ahlaksız
kapitalizmin felaketleri ranta çevirme becerisini açıkça gözler önüne
sermektedir.
Devletin asli görevlerinden biri doğa kaynaklı afetlerin oluşturacağı
zararları en aza indirmek olmalıdır. Bunu sağlamak, temel yaşam
hakkının korunması için gereklidir. Kentlerde yapıların yer seçimlerinden
başlanarak; üretilen yapıların tüm aşamalarında kamusal denetimin
sağlanması gereklidir. TMMOB ve bağlı Odaları eliyle yürütülecek kamusal
denetim, deprem ve benzeri afetlere karşı yapılan hazırlıkların başında,
devlet politikası olarak yer almalıdır.
Devlet politikası olmaksızın, yurttaşlarımızın bireysel olarak alacağı
önlemler, afet durumlarında güvenli ve sağlıklı yaşamak için yeterli
değildir. Afetlerin zararlarının en aza indirilmesi için bilimsel ve
teknik gerekliliklerin ikirciksiz olarak uygulanmalıdır. Afetler sonrası
yurttaşlarımızın üstlenmek zorunda kaldığı büyük acıların, maddi
kayıpların engellenmesi başka bir şekilde mümkün olmayacaktır.
Depremler başta olmak üzere, afetlere karşı bütünlüklü, sağlıklı, insanca
bir yaşam ve çevre için, ülkemizin yeni büyük sosyal afetler, sosyal
yıkımlar yaşamaması için gereken önlemlerin ivedilikle alınmasını, yapı
denetimi uygulamasını yönlendiren kararlar ve ilgili tüm mevzuatın,
TMMOB ve bağlı Odalar, üniversiteler ve ilgili kesimlerin katılımıyla
düzenlenmesi gerektiğini bir kez daha vurguluyoruz.
Siyasi iktidarın mevzuatta yaptığı kabul edilemez değişiklilerle, TMMOB
yasasında tanımlanmasına karşın, TMMOB ve bağlı Odalarının, kamu/özel
sektör projelerini planlama, tasarım, üretim ve denetleme süreçlerinden
dışlanmasını, Odaların üyelerini denetlemesi, sicillerini tutması, mesleki
faaliyetlerinin kayıt altına alması, “imzacılıkla” ve sahte mühendislerle
mücadelesi gibi mesleki ve kamusal görevlerinin engellenmesini,
Odaların kamusal denetim mekanizmasının dışında bırakılmasını tümüyle
reddediyoruz.
Unutmadık, Unutmayacağız, Unutturmayacağız!
Emin KORAMAZ
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
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KAMU EMEKÇİLERİNİN TALEPLERİ GÖZ ARDI
EDİLEMEZ, İNSANCA YAŞAYACAK ÜCRET
İSTİYORUZ!
20 Ağustos 2021

Üç buçuk milyonu aşkın kamu emekçisinin 2022-2023 yıllarındaki maaş
ve özlük haklarının belirleneceği Toplu Sözleşme sürecinin sonuna
yaklaşıyoruz. Kamuda çalışan mühendis, mimar ve şehir plancısı
üyelerimizin sesi olarak TMMOB da toplu sözleşme sürecinin doğal
parçasıdır.
Öncelikle bilinmelidir ki, kamu emekçileri yoksulluk sınırının altında
bir maaşla yaşamlarını sürdürmektedir. İktidar tarafından yapılan
teklif, aileleri de kattığımızda 20 milyonu aşkın geniş bir kitleyi hayal
kırıklığına uğratmıştır. Mevcut düşük ücretlerde telafi edici bir düzeltme
yapılmaksızın enflasyon oranında ve hatta altında yapılan maaş artışları,
kamu emekçilerinin yaşadığı yoksulluğun devamı anlamına gelmektedir.
Bu süreçten etkilenen kesimler arasında kamuda çalışan mühendis,
mimar ve şehir plancıları da yer almaktadır. Kamudaki meslektaşlarımız,
üstlendikleri sorumluluk ve ürettikleri hizmetle karşılaştırılamayacak
kadar kötü ekonomik ve sosyal koşullarla yüz yüzedir. Çalışma yaşamı
her geçen gün acımasızlaşmakta, sömürü yoğunlaşmaktadır. Bu koşullar
altında mühendislik mimarlık alanında işgücü verimliliği düşmüş,
hizmetlerin niteliği olumsuz yönde etkilenmiş kalıcı hasarlar ortaya
çıkmaya başlamıştır.
Emek ve insan odaklı, güvenceli bir çalışma yaşamı ve güvenceli bir
gelecek; mühendis, mimar ve şehir plancıları dahil bütün emekçiler için
temel ihtiyaçtır.
Ücretler Gerçek Enflasyon Karşısında Eriyor!
Geçtiğimiz yıllarda hükümet ve yandaş sendika arasında imzalanan Toplu
Sözleşmeler, kamu emekçilerinin ekonomik ve özlük haklarının her geçen
yıl daha fazla erimesine neden olmuştur.
Tüm emekçi kesimler yıllardır hedeflenen resmi enflasyon verilerinin
temel alındığı maaş artışları ile daha fazla yoksullaştırılmış, reel geliri
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eritilmiştir. Hedeflenen enflasyon rakamları tutmamış kısa sürelerde
revize edilmiştir. Ancak ücretler revize edilmediği için reel gelir erimeye
devam etmiştir.
Sadece son iki yılda asgari ücret %40 artarken kamu emekçilerinin
maaşlarında yaşanan artış %29,85’te kalmıştır. Yine temel tüketim
maddelerinin fiyatlarında yaşanan artış %70’i aşmıştır.
Yapılması gereken ilk şey, ülkemizdeki açlık ve yoksulluk sınırları
gözetilerek kamu emekçilerinin maaşlarının insanca yaşanacak bir düzeye
yükseltilmesidir. Ücretler belirlenirken yoksulluk sınırı esas alınmalıdır!
Bu sağlandıktan sonra kamu emekçilerinin ücretlerinin enflasyon
karşısında erimesi engellenmeli ve her yıl ülkenin büyümesinden payına
düşen oran kadar da maaş artışı yapılmalıdır.
Kamu Emekçilerinin Öncelikli Sorunları İvedilikle Çözülsün!
Toplu sözleme süreçleri sadece maaş artışı pazarlığı yapılan değil,
emekçilerin çalışma yaşamına ilişkin ekonomik, sosyal ve özlük sorunlarına
çözüm aranan süreçlerdir. Bu toplu sözleşme döneminde ivedilikle:
Haksız ve hukuksuz biçimde ihraç edilen kamu emekçileri tüm haklarıyla
birlikte görevlerine iade edilmelidir
Kamuda sözleşmeli, taşeron, ücretli, vekil gibi yöntemlerle yapılan
istihdam biçimlerine son verilerek kadrolu, güvenceli istihdam
sağlanmalıdır
Eşit işe eşit ücret esas alınarak her türden ücret adaletsizliği ortadan
kaldırılmalıdır
Kadınların kamudaki istihdamını artırabilmek ve çalışma yaşamlarını
kolaylaştırabilmek için tedbir alınmalı ve tüm kamu kurumlarında kreş
açılmalıdır
Yıllardır süren artan oranlı vergi dilimi uygulamasıyla yıl içinde büyük
gelir kaybına uğrayan kamu emekçileri için vergi oranı düşürülmeli ve
sabitlenmelidir
Kamudaki partizan atamalara ve keyfi güvenlik soruşturmalarına
son verilerek liyakate dayalı atama ve yükselme kriterleri hayata
geçirilmelidir.
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Ülkemizde, mühendislik, mimarlık ve şehir plancılığı hizmetlerine verilen
önem giderek azalmakta, mesleki ve teknik olarak işlevsizleştirilmektedir.
Bilimsel aklın ve teknik birikimin bu denli önemsizleştirilmesi,
meslektaşlarımızın toplumsal etkinliğini azalttığı gibi, içinde yaşadığımız
toplumun yaşam standartlarını kötüleştirmektedir.
Bu sürecin yansımalarını doğa ve çevreye karşı rant odaklı politikalarda
görüyor ve sonuçlarını ağır afetler olarak hep birlikte yaşıyoruz. Son
aylarda yaşanan felaket üstüne felaketler kaderimiz değil, bilimi ve
mühendisliği inkar eden politikaların bedelidir.
Kamuda Çalışan Mühendis, Mimar ve Şehir Plancılarının Özlük Hakları
İyileştirilsin!
Ülkemizdeki her projenin, her çalışmanın planlanmasından yaşama
geçirilmesine kadar sorumluluklar üstlenen denetleyen, hak edişlere
imza koyan, ülke imarının, sanayisinin, 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 sorunlarının aşılması için:
• Kamuda teknik hizmetler sınıfında çalışan mühendis, mimar ve şehir
plancılarının ek göstergeleri ayrımsız 4800-6400 arasında yükseltilmelidir.
• Aynı hizmeti üretirken farklı statülerde çalıştırılma ve arazi tazminatı
gibi farklı ücret alma uygulamalarına son verilerek eşit işe eşit ücret
verilmelidir.
• Kamuda sözleşmeli personel uygulaması ve kapsam dışı personel
statüsü kaldırılmalıdır.
• Kamudaki teknik personel ihtiyacının giderilmesi için kamuda atama
bekleyen binlerce mühendis, mimar ve şehir plancısının istihdamı
sağlanmalıdır.
• Teknik Hizmetler Sınıfı kapsamında ödenen Özel Hizmet Tazminatının
tavan oranı arttırılarak en az %260 olmalıdır ve bu oran emekli aylık
ücretlerine de yansıtılmalıdır.
• Kamuda çalışan meslektaşlarımızın aylık ücretleri ve sosyal hakları
eşdeğer meslek disiplinleri düzeyine yükseltilmelidir.
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KESK’in Talepleri Bizim de Taleplerimizdir!
İktidara yakınlıklarıyla üye sayılarını artıran yandaş sarı sendikaların
kamu emekçileri ve toplum açısından hiçbir fayda sağlamadığını gelinen
koşullar kanıtlamıştır. Bu sebepledir ki, grevli toplu sözleşme hakkı
mücadelesini kararlılıkla sürdüren, kamu emekçileri mücadelesinin
meşru temsilcisi olmuş KESK’in taleplerinin arkasındayız.
Bugüne kadar sürdürdüğümüz mücadele birlikteliğini daha da büyüterek,
emek ve demokrasi mücadelesinde yan yana olmaya devam edeceğiz.
Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz!
Emin KORAMAZ
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
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DİSK-KESK-TMMOB-TTB: “DEMOKRATİK
KAMUOYUNU BASKI ALTINA ALMAK İSTEYEN
DÜZENLEMELER GERİ ÇEKİLSİN!”
21 Ağustos 2021
Bilindiği gibi 15 Temmuz 2018 tarihinde yayımlanan 5 nolu DEVLET
DENETLEME KURULU HAKKINDA CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ ile
Devlet Denetleme Kurulu’nun (DDK), “tüm kamu kurum ve kuruluşları,
sermayesinin yarısından fazlasına bu kurum ve kuruluşların katıldığı her
türlü kuruluş, kamu kurumu niteliğindae olan meslek kuruluşlarında,
her düzeydeki işçi ve işveren meslek kuruluşlarında, kamuya yararlı
derneklerle vakıflarda, her türlü inceleme, araştırma ve denetlemeleri
yapma” yetkisine, idari soruşturma da eklenmişti.
Ayrıca bu kararname ile emek ve meslek örgütlerinin özerk-demokratik
yapısına açıkça müdahale edilmiş, Anayasa’ya, kamu kurumu niteliğindeki
meslek örgütlerinin kuruluş kanunlarına, sendikalar kanununa ve İLO
sözleşmelerine aykırı bir şekilde DDK’na bu kuruluşların yöneticilerini
görevden alma yetkisi verilmiş, kurulun “inceleme ve denetim” işlevi
aşılarak, bir tür yargı kurumu olarak cezai yetki kullanması sağlanmıştı.
O dönem emek ve meslek örgütleri olarak böylesi bir düzenlemenin,
Cumhurbaşkanına bağlı Devlet Denetleme Kurulu’nun “inceleme ve
denetim” işlevini aştığını, kurulun yargının yerine geçtiğini, emek ve
meslek örgütlerini kendi “özel ve keyfi “ceza hukukuna!” tabi kılmaya
çalıştığını ve asla kabul etmediğimizi kamuoyuyla paylaşmıştık.
Yapılması gereken bu demokrasi ayıbının düzeltilmesi iken 20 Ağustos
2021 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan “Devlet Denetleme Kurulu
Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapılmasına Dair
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi” ile Devlet Denetleme Kurulu’nun görev
ve yetkilerinin sınırları daha da genişletilmiş, kararname kapsamındaki
kurum ve kuruluşların her türlü ortaklık ve iştirakleri” de Devlet
Denetleme Kurulu’nun yetki alanına dahil edilmiştir.
Güçler ayrılığı esasına dayalı Parlamenter Rejimin ortadan kaldırılarak
tek adam rejimine geçildiği günden bu yana, ülkemiz parlamentoda
tartışılarak kabul edilen yasalar yoluyla değil, gece yarısı yayınlanan
Cumhurbaşkanlığı Kararnameleriyle yönetiliyor.
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Ülkenin idari yapısı, devlet ciddiyeti ve kamu yönetimi anlayışıyla
bağdaşmayacak biçimde, tek kişinin kararlarıyla bir gecede değiştiriliyor.
Bir kararname ile yapılan düzenlemenin, bir sonrakiyle ortadan
kaldırıldığı bir yapboz düzeni içinde yaşıyoruz.
Yayınlanan her kararname demokrasi ve hukuk devleti anlayışını daha
fazla aşındırarak tek adam rejiminin gücünü artırmayı hedefliyor.
Bir kez daha uyarıyoruz.
Devlet Denetleme Kurulu hem kuruluşu hem de yetkileri bakımında
anayasal hukuk devleti anlayışıyla hiçbir biçimde bağdaşmamaktadır.
Hukukun üstünlüğü ilkesini yok saymaktadır. Başta emek ve meslek
örgütleri olmak üzere tüm demokratik kitle örgütleri yasada yer almayan
keyfi bir ceza hukukuna tabi kılmaktadır. Bu durum anayasaya, yasalara
ve uluslararası sözleşmelere açık biçimde aykırıdır.
Meslek birliklerini, sendikal örgütleri ve demokratik kamuoyunu baskı
altına alarak susturmayı hedefleyen bu hukuk dışı uygulamadan derhal
vazgeçilmelidir.
Anayasal hak ve özgürlüklerimizi sınırlandırmaya yönelik adımlar ve
tek adam rejiminin baskıcı yapısını güçlendiren tüm düzenlemeler geri
çekilmelidir.
Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu
Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği
Türk Tabipleri Birliği
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BARIŞA BİR ŞANS VERİN!
31 Ağustos 2021
Dünyanın dört bir yanından milyonlarca insanın hayatını kaybetmesine
neden olan tarihin en büyük savaşlarından biri olan 2. Dünya Savaşı’nın
başladığı gün olan 1 Eylül, savaşın yarattığı acı ve yıkıma dikkat
çekebilmek için Dünya Barış günü olarak kutlanmaktadır.
Yaşanan onca acıya rağmen savaşların sonunun gelmiyor olması, barışa
olan ihtiyacımızı her geçen gün daha da arttırıyor. Başta Yemen, Etiyopya,
Afganistan ve Suriye olmak üzere dünyanın pek çok bölgesinde savaş ve
çatışmalar en kanlı biçimiyle devam ediyor.
Yaşanan çatışmalar, patlayan bombalar nedeniyle her gün yüzlerce insan
ölüyor, binlercesi yaralanıyor. Milyonlarca insan yaşadıkları topraklardan
göç etmek zorunda kalıyor. Savaşın yarattığı şiddet ve düşmanlık,
dünyanın her yerini savaş alanı, dünyada yaşayan herkesi savaşın hedefi
haline getiriyor. Dünyanın bir yerinde savaş yaşanıyorsa, dünyanın her
yerinde savaşın etkileri görülüyor.
Emperyalist güçlerin tüm dünyayı tahakküm altına alma hırsı ve enerji
kaynaklarını kontrol etme arzusu yaşadığımız savaşların, şiddetin
ve yıkımın en büyük nedenidir. Yaşanan bu savaşlara ve şiddete dur
diyebilmenin ilk adımı, emperyalizme dur diyebilmekten geçmektedir.
Türkiye’de yaşayan bizler, savaş ve çatışmaların uzun yıllardan beri
devam ettiği bir coğrafyanın parçasıyız. Uzun yıllar boyunca ülkemizde ve
bölgemizde yaşanan çatışmaların yarattığı acıların en yakın tanıklarıyız.
Bu ülke halklarının barış ve kardeşliğe olan ihtiyacına rağmen, ülkemiz
her geçen gün daha fazla savaşın ve şiddetin parçası olmaya devam
ediyor. Kürt Sorunu’nda çatışma ve şiddet politikalarına dayalı yaklaşım,
siyasi iktidarın müdahaleci dış politikası ve komşu ülkelerimizle bitmeyen
gerilimler ülkemizin sürekli bir çatışma ve savaş tehdidi altında olmasına
neden olmaktadır.
Sonucu ne olursa olsun kazananı daima emperyalist odaklar, kaybedeni
ise yoksul bölge halkları olan bu savaşlardan artık bıktık ve yorulduk.
Barışa ve kardeşliğe olan özlemimiz ve ihtiyacımız her geçen gün
katlanarak büyüyor.
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Bu ülkenin mühendisleri, mimarları, şehir plancıları olarak bizler,
çatışmaların ve silahların sustuğu, komşularıyla barış ve dostluk içinde
yaşayan bir ülke istiyoruz. Sınırları içinde yaşayan farklı inançların,
kültürlerin, kimliklerin barış içinde kardeşçe yaşayabildiği bir ülke
istiyoruz.
Ülkede, bölgede ve dünyada barışa ihtiyacımız var. Silahın ve şiddetin
yarattığı korkuya karşı, barışın umuduna ihtiyacımız var. Eşitlikten,
özgürlükten, adaletten yana tüm insanları, barış umudunu büyütmeye
çağırıyoruz.
1 Eylül Dünya Barış Günümüz kutlu olsun!..
Emin KORAMAZ
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
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12 EYLÜL KARANLIĞI TEK ADAM REJİMİYLE
HÜKMÜNÜ SÜRDÜRÜYOR!
11 Ağustos 2021

Ülke tarihimizin en karanlık dönemlerinden biri olan ve toplumsalsiyasal yaşantımızda büyük bir yıkıma neden olan 12 Eylül Darbesi’nin 41.
yılındayız. Parlamenter demokrasiyi askıya alan, toplumsal muhalefeti
şiddetle bastıran, en temel demokratik hak ve özgürlükleri ortadan
kaldıran, ülkemizin üzerine bir karabasan gibi çöken 12 Eylül Darbesi’ni
ve darbecileri bir kez daha kınıyoruz.
Ne yazık ki, 12 Eylül Darbesi, geride bırakılmış ve sorumlularıyla
hesaplaşılmış bir geçmiş tarih değildir. 12 Eylül Darbesi, ideolojisi ve
uygulamalarıyla hayatlarımızdaki etkisini devam ettiren bir gerçeklik
olarak varlığını hissettirmeye devam etmektedir.
Bugün yaşadığımız tek adam rejimi, yönetim anlayışından ekonomi
politikalarına, dünya görüşünden baskıcı uygulamalarına kadar her
alanda 12 Eylül Darbesi’nin mirasçısıdır.
Ülkemizin içinde bulunduğu derin ekonomik krizin temelinde, 12 Eylül
Darbesi sonrası uygulanan neoliberal politikaları yatmaktadır. 41 yıldan
bu yana iktidarda bulunan siyasi partilerin birbiriyle yarışırcasına
gerçekleştirdiği özelleştirme ve piyasalaştırma uygulamaları, ülkemizi
bitmek bilmeyen bir kriz döngüsüne sokmuştur.
12 Eylül Darbesi’yle birlikte bir devlet politikası haline getirilen Türkİslam Sentezi anlayışının sonucu uygulanan gerici, mezhepçi, laiklik
karşıtı ve şovenist politikalar, toplumumuzu derin bir ayrışma ve çatışma
ile yüz yüze bırakmıştır.
Toplumsal muhalefeti sindirmeye çalışan, özgür basını yok eden,
akademisyenleri susturan, emek-meslek örgütlerini etkisizleştiren
baskı ve şiddet politikalarının her geçen gün artarak sürmesi, 12 Eylül
geleneğinin ne denli canlı olduğunu göstermektedir.
Bir kez daha altını çizmek isteriz ki: Güçler ayrılığının ortadan kaldırıldığı,
parlamentonun etkisizleştirildiği, hukukun yok sayıldığı, laikliğin ayaklar
altına alındığı bugünün tek adam rejimi, 12 Eylül Askeri Darbesi’nin
ürünü ve en yüksek aşamasıdır!
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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, tek
adam rejiminin sona ermesiyle mümkündür. Ülkemizin üzerine derin bir
kâbus gibi çöken 12 Eylül karanlığıyla ve onun en yüksek aşaması olan
tek adam rejimiyle mücadele etmeye devam edeceğiz!
Gelecek nesillerimizi 12 Eylül Darbesi’nin gölgesinde değil, eşit, özgür
ve demokratik bir ülkede yaşatacağız!
Emin KORAMAZ
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
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AKP’NİN YÜKSEK ÖĞRETİM POLİTİKASI’NIN
SONUCU: TERCİH EDİLMEYEN BÖLÜMLER VE
İŞSİZ MİLYONLAR
16 Eylül 2021
31 Ağustos 2021 tarihinde Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları
ÖSYM tarafından kamuoyuyla paylaşılmıştır. YKS’nin en net sonucu AKP’nin
eğitimin diğer alanlarında olduğu gibi Yüksek Öğretim alanında da iflas ve
yıkım yarattığıdır. Açıklanan sonuçlara göre birçok mühendislik, mimarlık
ve şehir ve bölge planlama bölümü kontenjanlarının çok altında öğrenci
sayısına ulaşırken; birçok bölüm ise hiç tercih edilmemiştir. Bu açık
şekilde plansız ve programsız yürütülen yüksek öğretim politikalarının
sonucudur.
“Her İle Bir Üniversite” gibi ucuz, müsrif bir popülizmle kurulan
üniversitelerin birçoğu bugün yetersiz eğitim ve öğretim koşulları
sebebiyle haklı olarak öğrenciler tarafından tercih edilmemişlerdir.
İnşaata dayalı ekonomik gelişme paradigmasını temel alan AKP
tarafından kurulan üniversiteler de sürdürülebilirliği olmayan ekonomik
gelişme senaryosunu destekleyecek birer alan olarak görülmüşlerdir.
Bu yolla üniversiteler, ilçelere kadar dağıtılan bölümleri ile öğrenciler
üzerinden, kentlerin ekonomisini ayakta tutmakla görevli ticarethaneler
olarak kurgulanmıştır.
Daha önce de belirttiğimiz gibi; Ülkemizin bir türlü kurtulamadığı
ekonomik krizin altında yatan sorunların başında, eğitimde yaşanan
sorunların teknoloji ve sanayi alanlarındaki yansımaları yer almaktadır.
Dünya bilim ve teknoloji alanında çok hızlı bir gelişim ve değişim
süreci yaşamaktadır. Üretilen bilginin her 2-3 yılda ikiye katlandığı
belirtilmektedir. Bilime ve teknolojiye hakim olan güçler dünyayı
da egemenlikleri altına almaktadırlar. Bu nedenle gelişmiş ülkeler
bütçelerinden eğitim alt yapısına ayırdıkları payı gün geçtikçe
artırmaktadırlar. Ülkemizde ise 2018 yılı verilerine göre ülkemizde ARGE harcamalarının Gayri Safi Yurtiçi Hasıla içerisindeki payı yüzde 1,03
iken OECD üyesi ülkelerin ortalaması yüzde 2,4’tür.
Ülkemizde ise, Yüksek Öğretime yaklaşım plansızlığa dayalı bir popülizm
ve AKP’nin kendi yandaş kadroları için istihdam alanı olmasının ötesine
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geçmemektedir. Cemaat ve tarikatların yükseköğretim sistemindeki
kadrolaşması, çalınan-servis edilen sorular, yandaşlar için özel tahsis
edilen kadrolar gibi nedenlerle akademik kadroların niteliği düşmüştür.
ODTÜ bünyesinde oluşturulan URAP’ın dünya çapında mühendislik
eğitimi veren üniversitelerin akademik performanslarına göre yaptığı
sıralamada ilk 300 içinde hiçbir üniversitemiz yer almamaktadır. İlk
500 içinde sadece 2, ilk 1000 içerisinde ise sadece 16 Üniversitemiz
bulunmaktadır. 2 vakıf üniversitesi dışında bu üniversitelerin tamamı da
1990 yılı öncesinde kurulan üniversitelerdir.
Öte yandan, son 18 yılda ülkemizdeki üniversite sayısı iki kattan
fazla artırılmıştır. Mimarlık, Mühendislik ve Şehir ve Bölge Planlama
bölümlerinde öğrenim gören öğrenci sayısında da benzer artışlar söz
konusudur. Ancak eğitime ayrılan ödenekler, öğretim görevlisi sayısı ve
üniversite koşulları gibi göstergelerde eşdeğer bir artış olmadığı gibi,
Fethullahçı Çete bahane edilerek çıkartılan KHK’ler üzerinden, yetişmiş
binlerce ilerici, aydın, demokrat kadro yok edilmiştir.
Bu dönemde özelleştirmeler yoluyla eğitimin kamusal niteliği ortadan
kaldırılıp ticarileştirilmiştir. Devlet tarafından desteklenen özel
üniversiteler nedeniyle yükseköğretim ticari bir faaliyet alanına
dönüşmüştür. Bugün artık ülkemizdeki yükseköğretim kurumlarının
%40’ı özel üniversitelerden oluşmaktadır. Eğitimin kamusal niteliğinin
aşındırılması farklı gelir grupları arasındaki fırsat eşitliğini ortadan
kaldırdığı gibi, cemaat ve tarikatların eğitim ve sosyal hizmetler
alanındaki etkinliklerinin artmasına neden olmuştur.
Özünde plansız ve politikasız biçimde sürdürülen Yüksek Öğretim
politikaları günümüzde açık şekilde iflas etmiştir. Ekonomik krizin geniş
halk kesimlerini sürekli yoksulluğa ittiği ülkemizde, yoksul halk çocukları
bugün çoğunda yeterli akademik kadro ve olanakların bile bulunmadığı,
istihdam edilen çoğu akademik kadronun ise liyakate dayalı bir biçimde
gelmediği üniversitelerde okumak istememektedirler. Ülkemizin gelişimi
için oldukça önemli olan Şehir ve Bölge Planlama, Mimarlık, Mühendislik
bölümleri artık ülkemizin geniş işsizler ordusuna eleman sağlayan alanlar
olarak görülmektedir. “İmar Barışı” adı altında bilimi, tekniği yok eden
AKP döneminde artık mühendis, mimar ve şehir plancısı sıfatlarının
ağırlığı, saygınlığı ortadan kaldırılmıştır. Oysaki ülkemizin gelişmiş bir
ekonomiye, sağlıklı kentlere, nitelikli insan gücüne sahip olabilmesi
için bu mesleklerin saygınlığının arttırılması ve eğitim düzeylerinin
yükseltilmesi oldukça önemlidir.
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Bu sebeple çok sayıda niteliksiz mühendis, mimar ve şehir plancısı
yetiştirecek, çok sayıda donanımsız üniversite ve bölüm açmak yerine,
ülke ihtiyaçlarını gözeten yeterli eğitim kadrosu ve kütüphane, derslik,
laboratuvar, yurt vb. alt yapısı tamamlanmış kuruluşlar oluşturmak
gerekmektedir. Bu amaç doğrultusunda da ülke ekonomisini ve sosyal
yaşamını ayakta tutacak, bu alanların kalitesini artıracak nitelikli
insanları yetiştirmek için yüksek öğretime ilişkin politika ve planların
baştan aşağıya değişmesi gerekmektedir.
Emin KORAMAZ
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
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42. YILINDA 19 EYLÜL 1979 İŞ BIRAKMA
EYLEMİNİ SELAMLIYOR TMMOB MÜHENDİS,
MİMAR VE ŞEHİR PLANCILARI DAYANIŞMA
GÜNÜNÜ KUTLUYORUZ!
19 Eylül 2021
Mesleğimize ve haklarımıza sahip çıkma irademizin en görkemli
dışavurumu olan 19 Eylül 1979 İş Bırakma Eylemimizi kırk ikinci
yıldönümünde bir kez daha selamlıyor, 19 Eylül’ün mirasını yaşatmak için
ilan ettiğimiz “TMMOB Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları Dayanışma
Günü”nü kutluyoruz.
Kırk iki yıl önce tüm ülkede etkisini gösteren ekonomik kriz karşısında
mühendis, mimar ve şehir plancılarının yaşadığı hak kayıplarını ve ücret
adaletsizliklerini protesto etmek için gerçekleştirilen iş bırakma eylemi,
teknik elemanların üretimden gelen gücünü en açık biçimiyle ortaya
sermiştir.
TMMOB’nin çağrısıyla gerçekleştirilen eylem, maden ocaklarından enerji
santrallerine, fabrikalardan şantiyelere, kamu kurumlarından limanlara
kadar pek çok iş yerinde üretimin durmasını sağlamış, teknik elemanların
yaşadıkları sorunlara dikkat çekilmesi sağlanmıştır.
Bizler için 19 Eylül İş Bırakma Eylemi, ülkesi için düşünen, planlayan,
üreten mühendis, mimar ve şehir plancılarının kendi öz güçlerinin farkına
vardığı tarihtir. Bu yüzden bu anlamlı gün, “TMMOB Mühendis, Mimar
ve Şehir Plancıları Dayanışma Günü” olarak kutlanmakta ve yeniden
hatırlanmaktadır.
DEĞİŞMEYEN SORUNLAR
Ülkemizde son dönemlerde birbiri ardına yaşanan büyük felaketler,
mühendislik, mimarlık ve şehir plancılığı hizmetlerinin ve bu alanda emek
veren meslektaşlarımızın toplumsal önemini bir kez daha göstermiştir.
Buna rağmen, siyasi iktidarın mesleğimizi önemsizleştirme, emeğimizi
değersizleştirme çabaları sistematik olarak devam etmektedir. Bu
sistematik çabalar nedeniyle mühendis, mimar ve şehir plancıları gerek
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kamuda gerekse özel sektörde kötü çalışma koşulları altında, yetersiz
ücretlerle çalışmaya devam etmektedir.
İşsizlik, hayat pahalılığı, düşük ücretler, güvencesizlik, özlük hakları
ve örgütlenme sorunları ülkemizde çalışan tüm kesimlerin olduğu
gibi mühendis, mimar ve şehir plancılarının öncelikli sorunlarıdır.
İçinde bulunduğumuz derin ekonomik kriz, tüm halkımızın olduğu gibi
emeğiyle geçinen mühendis, mimar ve şehir plancılarının da hayatlarını
zorlaştırmaktadır.
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. Gerek kamuda gerek özel
sektörde her türlü mühendislik, mimarlık ve şehir planlama hizmetlerini,
planlama, projelendirme, uygulama ve denetleme işlerini yürüten tüm
meslektaşlarımız giderek daha zor koşullarda çalışmaktadır.
“Parti Devleti” anlayışıyla yönetilen kamu kurumlarında çalışan
meslektaşlarımız siyasi baskı ve sürgün tehdidi altında, düşük ücret,
kadro sorunu, özlük haklarının ihlal edilmesi, düşük ek göstergeler
gibi birçok sorun ile yüz yüzedir. Güvencesiz-sözleşmeli istihdam
modellerine yönelme, atamalarda liyakatin ortadan kalkması ve nihayet
hukuksuz-keyfi ihraçlar gibi nedenlerle kamudaki teknik personelin iş
yükü artarken, iş riski de giderek büyümektedir. Yandaş konfederasyonla
imzalanan toplu sözleşmeler, şaibeli enflasyon rakamlarıyla birleşince
kamu emekçilerinin her geçen gün daha da yoksullaşmasına neden
olmaktadır.
MESLEĞİMİZİ VE TOPLUMU KORUYACAĞIZ
Diğer tüm idari alanlarda olduğu gibi meslek alanımızla ilgili de bir
gecede yapılan, bilime aykırı, keyfi düzenlemeler, halkın iyi ve güvenli
mühendislik, mimarlık, şehir plancılığı hizmeti almasını engellemektedir.
Bu durumun toplumumuza maliyeti daha büyük felaketler, daha güvensiz
yapılar, daha fazla yıkım ve daha çarpık bir kentleşme olmaktadır.
Bilimi, tekniği ve yaratıcı fikirleri sistematik olarak değersizleştiren bu
politikalar ülkemizin geleceğini tehdit etmektedir. Mühendis, mimar
ve şehir plancılarının mesleki hak ve çıkarlarını korumak aslında
tüm toplumun geleceğini korumak demektir. TMMOB olarak salgın
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koşullarında derinleşen ekonomik kriz ve siyasi iktidarın artan baskıları
karşısında mesleğimizi, meslektaşlarımızın çıkarlarını ve meslek
örgütlerimizi korumak için mücadele ediyoruz. 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
anlayışla, mesleğimize ve meslektaşlarımıza sahip çıkarken ülkemizin ve
toplumumuzun ortak geleceğine de sahip çıkıyoruz.
TEMEL TALEPLERİMİZ
Ülkemizdeki her projenin, her çalışmanın planlanmasından yaşama
geçirilmesine kadar sorumluluklar üstlenen denetleyen, ülke sanayisinin,
tarımının, madenciliğinin, ormancılığının ve üretiminin temel unsuru
olan, teknik ve bilimsel temelde yürüttükleri çalışmalarla, ülkemizin
kalkınması açısından vazgeçilmez bir yere sahip olan mühendis, mimar
ve şehir plancılarının sorunlarının aşılması için:
•

İktidarın dayattığı gerici dalga karşısında eğitim kurumları
güvenilirliğini yitirmiştir. Ülkemizin en büyük ihtiyacı olan tasarım,
üretim, planlı kalkınma süreçlerinde doğudan görev üstlenecek
genç meslektaşlarımızdır. Meslektaşlarımızın üniversitede aldıkları
eğitimin niteliğini yükseltilmelidir.

•

Mesleğimizin itibarının düşürülmesine üniversitede başlanmaktadır.
ÖSYM tarafından açıklanan yerleştirme verilerine göre mühendislik,
mimarlık ve planlama bölümlerinin doluluk oranları %80 bandında
kalmıştır. Eğitim; üretim, yatırım ve istihdam planlamasından
kopmadan yeniden örgütlenmelidir.

•

Tüm çalışanlara sendikalaşma, güvenceli çalışma, güvenceli iş, toplu
sözleşme hakları sağlanmalıdır.

•

Her alanda olduğu gibi planlamadan yoksun bir şekilde uygulanan
istihdam politikaları, ülkemizin ihtiyaçlarını karşılamakta yetersiz,
yetişmiş nitelikli genç teknik elemanların istihdam edilmesinde
başarısızdır. Altyapı eksiklikleri, öğretim kadrosu yetersizlikleri,
öğrenci niteliklerinde meydana gelen düşüşler, müfredatın niteliği
ve işlevselliği, üniversiteler arası birliktelik, akreditasyon, denklik,
yeterlilik, eğitimin kalitesi gibi sorunlar bir an evvel giderilmelidir.
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•

Kamuda teknik hizmetler sınıfında çalışan mühendis, mimar ve
şehir plancılarının ek göstergeleri ayrımsız 4800-6400 arasında
yükseltilmelidir.

•

Kamuda sözleşmeli personel uygulaması ve kapsam dışı personel
statüsü kaldırılmalı, kamudaki teknik personel ihtiyacının giderilmesi
için kamuda atama bekleyen binlerce mühendis, mimar ve şehir
plancısının istihdamı sağlanmalıdır.

•

Teknik Hizmetler Sınıfı kapsamında ödenen Özel Hizmet Tazminatının
tavan oranı arttırılarak en az %260 olmalıdır ve bu oran emekli aylık
ücretlerine de yansıtılmalıdır.

• Fabrikada, ofiste, sahada ve şantiyede cinsiyet ayrımcılığı ve mobbing
engellenmelidir.
•

İşçi sağlığı ve iş güvenliği tüm çalışanların ve tüm meslektaşlarımızın
hakkıdır, iş cinayetlerinin ve iş kazalarının önüne geçilmelidir.

•

Mesleklerimizin temellerinin aşındırılması, toplumla arasındaki bağın
kesilmesi, mesleklerimizin kamusal özelliklerinin ortadan kaldırılması
kabul edilemez.

•

Ülke sanayisi ve tarımını bitiren, meslek alanlarını yok eden ranta
dayalı ekonomi politikaları terkedilmeli; üretime, sanayileşmeye,
kalkınmaya dayalı ekonomi politikaları benimsenmelidir.

•

Hem toplum kesimlerinin hem de meslektaşlar arasındaki gelir
adaletsizliği ortadan kaldırılmalı, herkese insanca yaşayabileceği
temel ücret hakkı tanınmalıdır.

•

Meslek alanları geliştirilerek,
istihdam üretime dayalı olarak
artırılmalı ve işsizlik azaltılmalıdır.

•

Ülke düzeyinde insani yaşam koşullarına uygun asgari ücret, kıdem
tazminatı ve emeklilik hakkı tüm çalışanlara, ayrım gözetmeksizin
tanınmalıdır.

Meslek alanımızı, meslektaşlarımızı ve ülkemizin geleceğini tehdit eden
uygulamalar karşısında sessiz kalmayacağız. Bizler mesleğimizi bilimden,
üretimden ve toplumdan yanan kullanan bir mücadele geleneğinin
sürdürücüsüyüz. Bu anlayışla TMMOB’nin bilim ve tekniği esas alan,
46. Dönemde Söylediklerimiz

34
kamu çıkarını savunan, eşitlik, özgürlük ve demokrasiden yana tavrını
korumaya devam edeceğiz.
Ülkemizin ve meslektaşlarımızın dayanışmaya ve birlik içinde olmaya en
fazla ihtiyaç duyduğu bu dönemde 19 Eylül Mühendis, Mimar ve Şehir
Plancıları Dayanışma Günü’nü kutluyoruz.
Yaşasın TMMOB Örgütlülüğü!
Yaşasın Mücadelemiz!
Emin KORAMAZ
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
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DİSK, KESK, TMMOB VE TTB: YEMEKSEPETİ
İŞVERENİNİN İŞÇİ VE SENDİKA DÜŞMANLIĞINA
ORTAK OLMAYALIM!
23 Eylül 2021
Halkımızı Yemeksepeti işçileri ve DİSK/Nakliyat-İş’le dayanışmaya
çağırıyoruz:
YEMEKSEPETİ İŞVERENİNİN İŞÇİ VE SENDİKA DÜŞMANLIĞINA ORTAK
OLMAYALIM!
Yemeksepeti işçileri, insanca yaşayabilecek bir ücret ve insan
onuruna yaraşır çalışma koşulları için anayasal haklarını kullanarak
Konfederasyonumuza üye Nakliyat-İş Sendikası’nda örgütlenmeye ve üye
olmaya başladılar.
Yemeksepeti’nde Türkiye genelinde 2021 Ocak ayı itibari ile çalışan 6 bin
200 işçinin büyük çoğunluğu moto kurye olarak çalışmaktadır.
Nakliyat-İş Sendikamızın Yemeksepeti örgütlenmesi 2021 Ocak ayında hız
kazanmış ve başta İstanbul olmak üzere Ankara, İzmir, Antalya, Bursa,
Kocaeli, Bolu, Trabzon, Adana, Eskişehir ve diğer illerde bulunan üye
sayısı 2 bin 200 kişiye ulaşmıştır. Sendikamızın 6356 Sayılı Yasa’ya göre
toplu iş sözleşmesi yetki alabilmesi için işletmede %40 çoğunluk olan 2
bin 480 üyeye ulaşması gerekmektedir.
Bazı bölgelerde işveren temsilcileri, depo müdürleri ve şefler aracılığı
ile sendikal örgütlenmeye yönelik baskı yapmışlar, üye işçiler istifaya
zorlamışlardır. DİSK/Nakliyat-İş, baskılarla ilgili İstanbul’da bazı
Yemeksepeti/BanaBi depolarında basın açıklamaları yapmış, Cumhuriyet
Savcılıklarına suç duyurusunda bulunmuştur.
Sendikamızın toplu iş sözleşmesi yetki aşamasına geleceği aşamada,
örneği görülmemiş bir şekilde hile ve muvazaaya başvurarak, yasalara,
yargı kararlarına aykırı bir şekilde resmi evrakta sahtecilik yapmış ve
Yemeksepeti’nin Taşımacılık İşkolunu, “10 nolu Ticaret, Eğitim, Büro
İşkolu” olarak değiştirmiştir. Bunun sonucu olarak da 2 bin DİSK/Nakliyatİş Sendikası üyesi işçinin üyeliği düşürülmüştür. Bu sürece müdahale
etmesi gereken Çalışma ve sosyal Güvenlik Bakanlığı şu ana kadar
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müdahale etmemiştir. Sendikamızın başvurusu üzerine yapılan müfettiş
incelemesinin sonucu da 8 ay geçmesine rağmen henüz sendikaya
gönderilmemiştir.
Yemeksepeti işvereninin, işçilerin örgütlenmesine yönelik baskıları, işçi
ve sendika düşmanlığı devam etmiştir. Yemeksepeti ve BanaBi depoları
özel kişilere devredilmeye başlanmış, işçilere yönelik istifa baskıları ve
mobbinge dönüşen uygulamalar artmıştır.
Büyük çoğunluğu moto kurye olarak çalışan Yemeksepeti çalışanları, esnaf
kurye olarak çalışmaya zorlanmaktadır. Çalışanların birlikte örgütlenme
ortamı ortadan kaldırılmak istenmektedir.
Bu süreçte İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa gibi illerde istifa edip ayrılanların
sayısı artmıştır.
İstanbul’da DİSK/Nakliyat-İş Sendikası’nın örgütlenmesine öncülük yapan
3 işçi 2021 Temmuz ayının başında işten çıkarılmıştır.
2001 yılında çevrimiçi yemek siparişi hizmeti vererek faaliyete başlayan
Yemeksepeti, daha sonra BanaBi depoları ile market alışveriş hizmeti
de vermeye başlamış ve 2015 yılında dünya tekeli olan Alman Delivery
Hero’ya 589 milyon dolara satılmış ve pandemi döneminde de katlanarak
büyümeye devam etmiştir.
Yemeksepeti’ni bugünlere getiren Yemeksepeti işçileri ve halkımızdır.
Ancak geçen süreçte Yemeksepeti işçilerinin aldıkları ücret, reel olarak
düşmüş işçiler yoksullaşmış, sipariş ve prim baskısı boyun, bel fıtığı ile
diğer sağlık sorunları altında çalışmak durumunda bırakılmıştır.
Yemeksepeti işvereninin işçi ve sendika düşmanlığını protesto etmek,
işçilerin insanca yaşayabilecek bir ücret ve insan onuruna yaraşır
çalışma koşulları için mücadelesi ile dayanışmada bulunmak amacıyla
Yemeksepeti’nden yemek ve market siparişi vermeyelim, BOYKOT
edelim.
Yemeksepeti işvereninin işçi ve sendika düşmanlığına ortak olmayalım!
DİSK-KESK-TMMOB-TTB
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“BARINAMIYORUZ!” DİYEN GENÇLER
SOKAKLARDA! BARINMA KRİZİ DERHAL
ÇÖZÜLMELİDİR
25 Eylül 2021
Covid-19 salgını sebebiyle 1,5 yıldır uzaktan ilerleyen eğitimde yeniden
yüz yüze sisteme geçilmesi sürecin tamamında olduğu gibi plansızlık,
düzensizlik ve belirsizliklerle gerçekleşmiştir. Yüz yüze eğitimin
başlaması ile birlikte şehir değiştirmek durumunda kalan üniversite
gençliği, yurt kapasitelerinin yetersizliği, özel yurtların pahalılığı ve ev
kiraların karşılanamaz derecede artması ile birlikte bir barınma krizinin
ortasında bırakılmıştır. Halkın sağlığını, temel hak ve ihtiyaçlarını rant
ve gerici politikaları uğruna hiçe sayan iktidar, bugün yaşanan barınma
krizinin de birincil derecede sorumlusudur.
Uzunca bir süredir derinleşen ekonomik krize Covid-19 salgının eklediği
zorluklarla birlikte artan yoksulluk, işsizlik ve güvencesizlik koşullarında
yaşama mücadelesi veren halk, bugün de en temel haklarında biri olan
barınma hakkına erişemez haldedir. Barınma ve beslenme gibi temel
meselelere çözüm getirilmeden alınan yüz yüze eğitim kararı, zaten
ekonomik zorluklarla boğuşan gençleri altından kalkamayacakları bir
krizle baş başa bırakmıştır. Özellikle büyük şehirlerde okuyan gençler,
ev ve yurt kiralarındaki olağanüstü artışlar sebebiyle kelimenin tam
anlamıyla sokakta kalmaya zorlanmaktadır. Üstelik, kira bedellerinin
pahalılığı adeta fırsat bilinerek tarikat ve cemaatlerin görece daha
ucuz olan barınma imkanlarının önü açılmakta, gerici unsurların
üniversitelerde örgütlenmesi için zemin hazırlanmaktadır. Yoksul halkın
ihtiyaçlarını görmezden gelen, sorunları çözmektense derinleşmesi için
politikalar üreten iktidar, bugün yaşanan barınma krizinin ve yaşama
imkanlarının tek tek yok olmasının baş sorumlusudur.
Kredi Yurtlar Kurumu’nun öğrencilere geçinebilmeleri için sağladığını
iddia ettiği 650 TL, tüm bu tablo içinde komik bir rakamdır. Bursun
barınma, beslenme, ulaşım masraflarını karşılamadığı, hiçbir soruna
çözüm olmadığı açıktır. Üstelik bursu alamayan çoğunluktaki öğrenciler,
“kredi” adı altında borçlandırılmaktadır. Yurt ücretlerinin aylık yaklaşık
1.500-4.000 TL, 1+0 odaların 1.200 TL’nin altında olmadığı bir ekonomik
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dönemde, bu miktarla bir de övünen, sarayından utanmadan tasarruf
çağrısında bulunan iktidar, halkın verdiği yaşam mücadelesinden
görmezden gelmekte, kendince göz boyamaya çalışmaktadır.
Öğrenciler kapasiteleri ve sayıları yetersiz olduğu için devlet
yurtlarına erişemezken, diğer yanda milyonlarca lira saraylara,
yazlıklara akıtılmaktadır. Ayrıca Belediyeler eliyle çeşitli imar durumu
değişiklikleriyle tarikat ve cemaat yurtlarının kapasiteleri artırılmakta,
barınma ihtiyacı ticari bir alana dönüştürülürken aynı zamanda gerici
politikaların aracı haline getirilmektedir.
Bugün “Barınamıyoruz!” diyerek hakları için sokaklarda, parklarda
sabahlayan üniversiteli gençlerin barınma sorununu çözmek için acilen
yurt imkanları genişletilmelidir. Öğrencilerin en güncel ve en acil talebi
olan barınma hakkı sağlanmalıdır. Bunun için yurt kapasiteleri artırılmalı,
yurtların yaşama standartları iyileştirilmelidir. Barınma krizi İslamcı
politikaların aracı olmaktan çıkarılmalıdır. Yurtlar ücretsiz olmalıdır.
Yüksek kira bedellerini kontrol edecek düzenlemeler getirilmelidir.
Ulaşım zamları geri çekilmeli, öğrenciler ulaşım hizmetlerinden ücretsiz
faydalanabilmelidir.
Demokratik, özerk ve bilimsel bir eğitim mücadelesini büyüten, tüm
bu yaşamsal taleplerini sokaklara çıkarak, parklarda sabahlayarak dile
getiren gençlerin yanındayız ve her zaman yanında olmaya devam
edeceğiz.
Emin KORAMAZ
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
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KENTSEL POLİTİKA VE UYGULAMALARDA
TOPLUMSAL YARAR İLKESİ ve BİLİMSEL
GEREKLİLİLİKLER ESAS ALINMALIDIR!
RANT ESASLI POLİTİKALARIN AFETLER SONUCU
YARATTIĞI MAĞDURİYET YENİ RANT ALANLARI
YARATMA GEREKÇESİ OLARAK SUNULAMAZ!
8 Ekim 2021
İçerisinde bulunduğu coğrafi koşullar sonucu ortaya çıkan doğa olayları,
sıkça değişen iklim olaylarına karşı hazırlıksızlık ve rantın bireysel çıkarlara
emanet edilmesi olmak üzere ihmaller nedeniyle afete dönüşmektedir.
Ancak, ülkemiz coğrafyasının barındırdığı bu risklere rağmen merkezi
ve yerel kamu otoritelerinin bilimden uzak, piyasa koşullarına teslim
olmuş ucuz popülist yaklaşımları neticesinde afetler, her seferinde tüm
ülkeyi derin üzüntüye boğan can, mal ve doğal alan kayıplarına sebep
olmaktadır.
•

Yakın zamanda yaşanan Bingöl, Van, Elazığ ve İzmir Depremleri,

•

Doğu Karadeniz’de İstanbul’da ve Ankara’da neredeyse her yıl, yakın
zamanda ise Kastamonu, Sinop ve Bartın illerinde oluşan ve can
kayıplarına da neden olan seller,

•

Geçmiştekilerden daha büyük olarak Ege ve Akdeniz bölgelerinde
hektarlarca alanı kapsayan orman yangınları.

Her defasında merkezi ve yerel idarelerin izlediği ihmaller ve yanlış
politikaların sonucu veya fırsatçı anlayışla afete dönüşmüş doğa
olaylarıdır.
Afetler rant yaratma gerekçesi olamaz, bilimden kopuk, topluma yeni
ekonomik yük getiren çözüm kabul edilemez.
Her afet sonrasında yaraların sarılmasından bahsedilirken, afetlere
karşı kayıpları önleyici tedbirler hiçbir şekilde gündeme gelmemektedir.
Afetler yaşandıktan sonra bu afetlerin can ve mal kaybına sebep olmasında
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en önemli etken olan bilimsel verilere dayanmayan, arazi rantını,
siyasi ikbali önceleyen piyasacı ve popülist eylemler birer birer hayata
geçirilmektedir. Ayrıca yaşanan afetlerde doğrudan sorumluluğu bulunan
kurum ve siyasi aktörler, topluma hesap vermek yerine sorumluluklarını
gizlemek için bilimsel dayanaktan yoksun söylemlere sığınmaktadırlar.
Özellikle de son yıllarda değişen her yasal düzenlemede, doğa ve
toplumsal yararı koruma konusunda sürekli geri gidilmekte, sermaye
çıkarlarını odaklayan uygulamalara fütursuzca devam edilerek yeni
felaketlere çanak tutulmaktadır.
Aslında gelişen iletişim teknolojileri etkisiyle hafızalarımızdan silinmeyen
ve silinmemesi için, başta TMMOB ve bağlı Odalar olmak üzere, kamu
kurumu niteliğinde ve kamusal yararı önceleyen kuruluşlarca sürekli
hatırlatılan en önemli afetler 17 Ağustos 1999’da yaşadığımız Marmara
Depremi ve hemen sonrasındaki Düzce Depremleridir. Bu depremlerde
öylesine büyük kayıplar söz konusu olmuştur ki, depreme dayanıklı kentler
oluşturmak için yasal düzenlemeler uzunca bir süre TBMM gündeminden
düşmemiştir. Ancak, eski alışkanlıklarından vazgeçemeyen idareciler,
depreme dayanıklı yeni kentler yaratmak adına işlevsiz bölgelerde
yandaş müteahhitlere hizmet eden projeleri hızla hayata geçirip, bir kez
daha sorunun odağını kaybetmişlerdir. Üstelik bununla da yetinmeyerek,
dönemin hastalığını kamu görevlerine de sirayet ettirerek, 29.06.2001
tarihli “Yapı Denetim Hakkında Kanun” ile yapılaşmada denetimi
özelleştirmişlerdir. Özelleşen her kamu görevinde olduğu gibi yapı
denetimi de sermaye ile ilişkilenerek hızla yozlaşmış ve işlevsizleşmiştir.
Bir deprem ülkesi olma gerçeğinden hareketle, Devletin anayasal
görevlerinden birisi olan sağlıklı, güvenli ve yaşanabilir kentler
kurabilmek ve yaşanabilir çevre oluşturabilmek için sağlıklı yapı
üretiminin zorunluluğu herkesin üzerinde ortaklaştığı bir konudur.
Kentlerde afet riskini azaltmak amaçlı geliştirilen yasaları, lüks yaşam
ortamları yaratan projeler için kullanmak, büyük kent dokularında
yaşayan yoksul çoğunluğu depremde ölüme terk etmektir.
İktidarda bulundukları onca yılda Türkiye‘de çarpık yapılaşmaya, plansız
kentleşmeye karşı hiçbir somut adım atmayan AKP Hükümetleri, Van
depremi sonrasında , afet ve risk maskesiyle tüm ülke topraklarını
hiçbir kurala ve koşula bağlı olmaksızın ranta açan “Afet Riski Altındaki
Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun”u çıkartmış, kentsel dönüşüm
uygulamalarına, Kanunun gerekçesi olarak gösterilen riskin büyük olduğu
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği

41
bilinen kısımlarda değil, rantın yüksek olduğu yerlerde ya da kamuya ait
alanlarda gerçekleştirmiştir.
“İmar Barışı” bilimi ve tekniği yok sayan bir ihanet uygulamasıdır.
Kaldı ki son olarak, iktidarın 2018 yılında bütçe açıklarını kapatmak için
yürürlüğe koyduğu “İmar Barışı” adı altındaki imar affı ile bilim ortadan
kaldırılmış, birçok meslek yok farz edilerek yarattığı belirsizliklerle
önümüzdeki dönemde yaşanabilecek doğa olaylarının afete dönüşmesinin
önü açılmıştır. Denetim olmaksızın üretilen 20 / 50 / 100 yılda bir dahi
olsa taşkın riski bulunan dere yataklarına yapılan yapıları, deprem riskinin
yüksek olduğu alanlarda üretilmiş yapıları yasallaştıran düzenlemeler
toplum yararına olmayıp, kişisel yararlar uğruna doğa olaylarını afete
dönüştürecek girişimlerdir
Devlet, İzmir Depremi sonrasında da bir kez daha depremzedelerin
sorununa ranttan, krediden uzak bilimsel ve güvenceli çözüm
üretemeyerek çaresiz bıraktı.
30 Ekim 2020’de yaşanan İzmir depremi bir kez daha topluma doğa
olaylarının nasıl afete dönüştüğünün yakın zamandaki örneğidir. 116
kişinin hayatını kaybettiği, binin üzerinde yaralının olduğu ve ciddi
sayıda yapı kaybının yaşandığı deprem sonrası başta hükümet yetkilileri
olmak üzere, ilgili siyasi aktörler mağdurlara çok şey vaat etmiş, ancak
somut hiçbir şey üretilememiştir. Bu iş için “Deprem Vergisi” adı altında,
bizzat Çevre ve Şehircilik Bakanının açıkladığı rakamla, 147 Milyar TL
toplanmış ancak bu paranın hükümet tarafından nereye harcandığı tespit
edilememiştir. Bugüne kadar hep zengin kesimlerden yana bütçe tercihini
kullanan yerel ve merkezi iktidarlardan beklentimiz hiç olmazsa halkın
dar gelirinden devlete ödediği vergilerin bu amaçla kullanılmasıdır.
Ancak bugüne kadarki gelişmeler bu yönde bir yaklaşımın ne merkezi ne
de yerel idarecilerde var olduğunu göstermektedir.
Bugün içinde yaşadığımız kentlerin mekansal ve çevresel bağlamda
niteliksiz yapılaşmasının; sağlıksız büyümesinin; barınma, altyapı, ulaşım,
enerji, sağlık, eğitim, kültür ve çevre, konularında sorunlar yaşamasının;
deprem, sel, heyelan ve yangın gibi afetlere hazırlıklı olmamasının;
ardında piyasa güçlerini kent politikalarının belirlenmesinde tek hakim
güç olarak gören siyasal yaklaşımlar yatmaktadır.
Son olarak İzmir Depremi neticesinde konutlarını kaybeden ve oturulamaz
duruma geldiği için barınma sorunu yaşayan vatandaşlarımıza yönelik
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olarak konut sorununun emsal artışıyla çözülebileceğinin ifade edilip,
bu hususa karşı görüşlerini bildirecek olanların üstü kapalı suçlanması
da benzer bir yaklaşımın ürünü olup endişe vericidir. Bu açıklamalara
iktidar çevrelerinden, emlakçılardan ve müteahhitlerden gelen sınırsız
destek endişelerimizi daha da artırmaktadır.
Böylesi bir uygulamanın bugün dahi had safhada yaşanan teknik
hizmetlerin ve sosyal-kültürel olanakların yetersizliği, yoğun trafik,
çevrese problemler gibi sorunları daha da büyüteceği açıktır
Kentsel yaşam kurgulanırken, kent planlamanın yararlandığı mühendislik
bilimleri üzerinden üretilen verilerden uzak düşerek ve yeni sorunlar
yaratarak barınma sorunu çözülemez!
Barınma anayasal bir haktır ve gerekirse kamu kaynakları kullanılarak,
bilim ve teknikten kopmadan çözüm üretilmelidir!
Bugüne kadar uygulanan yanlış politikalarla yaşam standartları düşen
kentlerimizin, artık artan yoğunlukları kaldıracak durumu kalmamıştır!
Bu noktada vatandaşlarımızın yaşadığı barınma mağduriyetlerini
gidermek adına, merkezi ve yerel otoriteleri mevcut kaynaklarını
seferber etmeye çağırıyoruz!
Ülkemiz bütçesinden kamusal yararı tartışmalı büyük projelere, lüks
konut projelerine, doğayı tahrip eden projelere hem yerel hem de merkezi
yönetimlerce milyarlarca lira para aktarılırken, bu mali kaynakların afet
bölgelerinde aylardır barınma sorunu yaşayan vatandaşlarımız için neden
devreye sokulmadığını kamuoyunun takdirine sunuyoruz!
Bu vesileyle kamuoyunu doğrudan ilgilendiren, mekânsal dönüşümle
birlikte toplumsal dönüşümüne de yol açan “kentsel dönüşüm”
konusunda, mühendis, mimar ve şehir plancılarının örgütü Türk
Mühendis ve Mimar Odaları Birliği olarak “Kentsel dönüşüm olmalı, ama
nasıl olmalı?” sorusuna verdiğimiz yanıtları tekrar kamuoyuyla paylaşma
gereği duyuyoruz.
TMMOB KENTSEL DÖNÜŞÜMÜN TEMEL İLKELERİ
1. Sağlıklı ve yaşanabilir bir kentsel çevre oluşturulabilmesi için, kent
planlama disiplini içinde geliştirilmiş olan tüm planlama ilkeleri ve
kuralları ile mühendislik ve mimarlığın bilimsel ve teknik gereklilikleri
planlama disiplininin bir parçası olan kentsel dönüşüm uygulamaları
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açısından da vazgeçilmezdir. Bu nedenle, geliştirilen tüm projelerde,
kamu yararı ilkesine ve mühendislik, mimarlık ve planlama ilkelerine
ayrımsız biçimde uyulmalıdır.
2. Kentsel dönüşüm, kentsel yenileme ve sağlıklaştırma çalışmaları
için, mühendislik, mimarlık ve şehir planlama disiplinlerinin teknik,
bilimsel ve yasal gereklilikleri ile teknik ilkelerini esas alan, genel
ilkeler belirlenmelidir. “Kentsel dönüşüm alanı” ilan edilmeden
önce, “kentsel yenileme”, “kentsel sağlıklaştırma” gibi hangi
müdahale biçiminin uygulanacağının belirlenebilmesi için; öncelikle,
deprem, yapı niteliği, taşkın, heyelan vb risk altındaki alanlar; yapı
güvensizliği olan ve eskimiş (kentsel mekânın niteliksizliği) kent
bölgeleri; doğal, tarihi, arkeolojik, kültürel niteliğe sahip alanlar;
kent kimliği açısından önemli alanlar belirlenmelidir.
3. Kentsel dönüşüm uygulamalarıyla fiziksel, sosyal ve ekonomik açıdan
sağlıklı ve yaşanabilir bir çevre oluşturulabilmesi amaçlarının
bütünsel olarak gerçekleştirilebilmesi için öncelikle sürece katılacak
tüm aktörlerin yer aldığı örgütlenme biçimi oluşturulmalı ve finans
kaynakları tarif edilmelidir.
4. Geliştirilen projelerde toplumsal, fiziksel, doğal, çevresel ve
ekonomik koşullar birlikte ele alınmalı, proje alanlarına yönelik
planlama kararları kent bütününe yönelik kararlardan koparılmamalı,
ayrıştırılmamalı, üst ölçekli plan kararlarına aykırı uygulamalardan
kaçınılmalı, projeler başta ulaşım kararları olmak üzere, olası
çevresel etkileri analiz edilerek, kent planı ile bütünleşik olarak ele
alınmalıdır.
5.Dönüşüm, sağlıklaştırma ve/veya yenileme öngörülen alanlar,
kentin gelecekteki niteliğini belirleyen planlarıyla uyumlu, plan
ana kararlarını gözeten bütüncül bir bakış açısına sahip olmalı ve
planlama, programlama, projelendirme ve parasal konulara dair
süreç, çözüm ve uygulama araçları ile bir bütün olarak ele alınmalıdır.
6. Sağlıklı ve güvenilir bir çevre oluşturulmasında kritik öneme sahip yapı
denetim sisteminde kamu denetimini etkinleştirmek için, kentsel
dönüşüm alanlarının belirlenmesinde ve uygulamanın her aşamasında
TMMOB‘ye bağlı meslek odalarının görüşü ve önerileri alınmalı ve
meslek odaları denetim sürecinde etkin olarak yer almalıdır.
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7. Projeler temelde rant artışının değil, can güvenliğinin sağlanmasını
ve yaşam düzeyinin yükseltilmesini amaçlamalı, kentsel dönüşüm
projeleri ayrıcalıklı imar hakkı sağlama aracı olarak kullanılmamalıdır.
Bu kapsamda tüm yapılaşmalara yönelik güçlü, kamusal yapı denetim
sistemi yaşama geçirilmeli, uygulama sonucu oluşan rant artışları
doğrudan kamuya kazandırılmalıdır.
8. Dönüşüm projesine konu olan alanların yeniden yapılanmasında; konut
alanlarının sağlıklı bir yaşam alanı niteliğine kavuşması için, sosyal ve
teknik altyapı tesisleri ile çalışma alanlarına yönelik kararlar birlikte
ele alınmalı, kentsel sosyal donatılar insanca yaşama şartlarını
sağlayacak standartlara uygun olarak geliştirilmeli, teknik altyapının
ve sosyal donatı tesislerinin konutlarla eş zamanlı biçimde kullanıma
geçmesi sağlanmalıdır.
9. Afet tehlikesi karşısında alınabilecek tek önlemin “yapı düzeyinde”
güçlendirme ve yenileme olduğu düşüncesinden vazgeçilmelidir.
Yapılar, kentsel ve/veya bölgesel düzeyde ele alınarak, afete
duyarlı planlanma yaklaşımı esas alınmalıdır. İmar planları risk
azaltma önlemlerini kapsayacak şekilde yeniden yapılandırılmalıdır.
Kentsel dönüşüm projelerinde kent bütününe ilişkin risk faktörleri
belirlenmeli ve bu verilere göre risk azaltma planları hazırlanmalıdır.
10. Kentsel dönüşüme konu edilen alanlar ve yapılar açısından, tüm
tarihsel birikimi ve kültürel zenginliği ortadan kaldıracak yıkım ve
yeniden yapma dışındaki seçeneklerin; koruma, yenileme, iyileştirme,
güçlendirme ve canlandırma seçeneklerinin öncelikle araştırılması ve
tartışılması sağlanmalıdır.
11. Dönüşüm projelerinde, kentleri ve kırsal alanları estetikten yoksun
kimliksiz hale getiren, yerel kimliği ortadan kaldıran tek tip mekân
üretiminden vazgeçilmeli, kentsel mekânı parçalayan ve ayrıştıran
uygulamalara son verilmeli, gerek yerleşim bütününde gerekse tek
yapı ölçeğinde yerelin özellikleri, kırsal dokusu, tarihi ve kültürel
birikimi ve özgünlükleri mutlaka korunmalı, özgün niteliğini devam
ettirecek toplumsal yaşam ve kültürel değerleri dikkate alan yaklaşım
benimsenmelidir.
12. Dönüşüm projeleri hiçbir koşulda tarihi ve kültürel değerlere zarar
vermemeli, bu niteliğe sahip alanlarda gerçekleştirilecek dönüşüm
projeleri tarihi ve kültürel mirasın korunması ve geliştirilmesi
çabasının bir parçası olarak ele alınmalıdır.
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13.Dönüşüm projelerinde; yaşamın gerçek sigortası olan ormanlar,
meralar, sulak alanlar, kıyılar, gibi doğal varlıklar ile ulusal veya
uluslararası özgün nitelikleri nedeniyle doğal sit, ÖÇK (Özel Çevre
Koruma Bölgesi), milli park, tabiat parkı, sulak alan gibi doğa koruma
statüsü verilmiş alanlar, toplumun gıda kaynakları olan verimli tarım
alanları, zeytinlikler gibi özel ürün alanları hiçbir koşulda yapılaşmaya
açılmamalı ve mutlak biçimde korunmalıdır.
14. Zemin yapısı nedeniyle risk taşımayan, yalnızca yapı güvensizliği ve
kentsel mekânın niteliksizliği nedeniyle dönüşüm projesine konu olan
yerlerde, proje alanında yaşayanların uygulama sonrası yine aynı
bölgede yaşaması sağlanmalıdır.
15.Zemin yapısı nedeniyle risk taşıyan ve yapılaşmaya kapatılması
gereken bölgelerde yaşayanların, iş olanakları ve ulaşım koşulları
dikkate alınarak, gerek geçici iskân aşamasında ve gerekse uygulama
sonrasında yakın çevrede iskan edilmesi sağlanmalıdır.
16.Yenileme, sağlıklaştırma ve dönüşüm süreçleri şeffaf olmalı, karar
süreçleri ilgili toplum kesimleriyle paylaşılmalı; sürecin tamamında
projeden etkilenen toplum kesimlerinin bilgiye kolayca erişebilme
olanağı yaratılmalı; bu kapsamda dönüşüme konu olan sakinlerinin
sosyal açıdan zarara uğramaması ve yerinde dönüşüm ilkesi en
önemli hedeflerden birisi olmalıdır.
17. Projelerin uygulanması hiçbir koşulda yaşayanlar açısından sosyal
ayrışmaya/toplumsal kırılmaya/sosyal bir yıkıma neden olmamalı;
kent hakkı, konut dokunulmazlığı ve barınma hakkı ilkeleri, kiracıları
da kapsayacak biçimde kamusal güvence altına alınmalıdır.
18. İdari dava açma hakkı, hak arama hürriyeti temelinde düzenlenmelidir.
Mülkiyet hakkı güvencesi anayasa temelinde korunmalıdır.
19. Barınma hakkı sahipliği; mülkiyet belgesinden bağımsız, sağlıklı bir
yaşam çevresi içinde, çağdaş, yaşanabilir konut hakkı olarak kabul
edilmelidir.
20. Dönüşüm projelerinden etkilenen tüm kesimlere ayrımsız biçimde,
projenin başlangıcından sonuçlanmasına dek, güvenli ve sağlıklı
yaşam olanaklarına sahip geçici iskân olanakları yaratılmalı ya da
günün koşullarına uygun kira yardımı yapılmalıdır.
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21. Projelere doğrudan kamusal kaynak aktarımı da yapılarak, konut
edinme koşulları proje alanında yaşayanların ödeme gücü oranında
düzenlenmeli, uygulamaların tüm kesimler açısından dışlama ve
tasfiyeye neden olması önlenmeli, olası geri ödemeler iskân sonrası
başlatılmalıdır.
22. Proje alanında yaşayan ve projeden etkilenenlere mevcut konutundan
daha küçük, daha niteliksiz, daha düşük sınıfta konut verilmemeli,
diğer yandan bu amaçla yapılacak düzenlemeler haksız borçlandırma
gerekçesi olarak da yansıtılmamalıdır.
23.Mevcut kullanıcıların, gerçekleşecek dönüşüm sonucunda aynı
alanda yaşamlarını sürdürebilmesini olanaklı kılacak, ortak
giderleri karşılamaya yönelik, sürdürülebilir, gelir yaratıcı olanaklar
yaratılmalıdır.
24.Kent kültürünü, kimliğini geri dönülmez biçimde yok eden, halen
yaşanan/yaşanacak olan tahribatın durdurulması ve mağduriyetlerin
önlenmesi için “Kentsel dönüşüm” adı altında hali hazırda sürmekte
olan ve bilimsel esaslardan ziyade rant temelinde hazırlanmış
projeler derhal durdurulmalı, yukarıdaki ilkeler bütününe göre
yeniden düzenlenmelidir.
Emin KORAMAZ
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
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KURULUŞUMUZUN 67. YILINDA AYNI
KARARLILIKLA MÜCADELEYE, MESLEĞİMİZİ,
MESLEKTAŞLARIMIZI VE ÜLKEMİZİN GELECEĞİNİ
SAVUNMAYA DEVAM EDİYORUZ!
18 Ekim 2021
18-21 Ekim 1954 tarihlerinde Ankara’da toplanan genel kurulumuzla
faaliyetlerine başlayan Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, bugün
tam 67 yaşında! Meslektaşlarımızın sorunlarını çözme ve faaliyetlerini
kolaylaştırma, mesleğimizin kamu çıkarları doğrultusunda gelişimini
sağlama ve mesleki dayanışmamızı büyütme çabasıyla geçen 67 yılımızı ve
tüm meslektaşlarımızın “Mühendislik ve Mimarlık Haftası”nı kutluyoruz.
1954 yılında kabul edilen 6235 Sayılı Kanun uyarınca farklı mühendislik
ve mimarlık disiplinlerinden temsilcilerin katılımıyla gerçekleştirilen ilk
genel kurulumuzda, TMMOB tüzüğü kabul edilmiş ve birlik bünyesinde 10
meslek odası kurulmuştu. Bugün 108 farklı mühendislik, mimarlık ve şehir
plancılığı disiplininden 600 binin üzerinde meslektaşımızın üye olduğu
TMMOB, 24 Odası, bu Odalara bağlı 226 Şube ve 50 İl/İlçe Koordinasyon
Kurulu ile ülkemizin en büyük mesleki demokratik kitle örgütlerinden
birisidir.
Birliğimiz ve bağlı odalarımız, 67 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.
Yıllar içerisinde ülkemizdeki emek ve hak arayışı mücadelesinin en
önemli dinamiklerinden birisi haline gelen birliğimiz, ülkemizin kalkınma
ve sanayileşmesinde bilim ve teknoloji politikalarının önemine vurgu
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yapan, kamu yararı ve hakça paylaşımdan yana, yurtsever, devrimci,
ilerici ve toplumcu bir çizgide çalışmalarına devam etmektedir.
Uzun yıllardır devam eden ve giderek derinleşen ekonomik kriz, tüm
halkımızın olduğu gibi emeğiyle geçinen mühendis, mimar ve şehir
plancılarının yaşamlarını da olumsuz etkilemektedir.
Uygulanan
neoliberal politikalar yüzünden yıllar içerisinde kamusal yatırımların
ortadan kalkması, sosyal devlet uygulamalarının sınırlandırılması,
kamusal hizmetlerin ticarileştirilmesi ve sınırsız bir sömürü düzeninin
yaratılması nedeniyle, ekonomik krizin toplumsal sonuçları her geçen
gün ağırlaşmaktadır.
Giderek güçleşen yaşam koşulları altında işsizlik, hayat pahalılığı, düşük
ücretler, güvencesizlik, özlük hakları ve örgütlenme sorunları ülkemizde
çalışan mühendis, mimar ve şehir plancılarının öncelikli sorunları olmaya
devam etmektedir.
Kamuda çalışan meslektaşlarımız 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.
Özel sektörde çalışan meslektaşlarımızın tamamına yakını yatırımların
durması, projelerin iptal edilmesi, reel sektörün tıkanması gibi
sorunlardan etkilenmiştir. İşsizlik, esnek çalışma, güvencesizlik, sağlıksız
çalışma koşulları ve reel ücret kaybı gibi sorunlar tüm meslektaşlarımızı
tehdit etmektedir. Birliğimiz ile SGK arasındaki yapılan asgari
ücret protokolünün SGK tarafından tek taraflı olarak feshedilmesi,
meslektaşlarımızın düşük ücretlerle sınırsız biçimde sömürülmesine
zemin hazırlamaktadır.
Siyasal iktidarın karar ve uygulamaları, meslektaşlarımızı olduğu kadar
meslek alanımızı ve mesleki faaliyetlerimizden faydalanan halkımızı
da olumsuz etkilemektedir. Bilime ve tekniğe aykırı olarak çıkarılan
yasalar ve yapılan mevzuat değişiklikleri nedeniyle halkın iyi ve güvenli
mühendislik, mimarlık, şehir plancılığı hizmeti alması engellenmektedir.
Birliğimiz, meslektaşlarımızın bu sorunlarının derhal çözülmesi, ekonomik
krizin emek yanlısı bir programla aşılması, üreten-sanayileşen-kalkınan
bir Türkiye’nin yaratılması için mücadele etmektedir.
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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.
Birliğimiz, mesleğimizin gelişmesi, meslektaşlarımızın korunması için
mücadele etmektedir. Bu mücadelemizden asla geri adım atmayacağız!
TMMOB kuruluşunun 67. yılında da karanlığa karşı aydınlığı, savaşa karşı
barışı, dinci gericiliğe karşı laikliği, faşizme karşı özgürlükleri, ırkçılığa
karşı eşitliği, linç kültürüne karşı bir arada yaşamı, rant ve sömürüye
karşı emeği, yağma düzenine karşı kamusallığı, emperyalizme karşı
bağımsızlığı savunmaya devam etmektedir.
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!
Emin KORAMAZ
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
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TMMOB KADIN ÇALIŞMA GRUBU: ÇIPLAK
ARAMA BİR İŞKENCEDİR!.. İŞKENCE İNSANLIK
SUÇUDUR!..

8 Kasım 2021

2013 Temmuz’unda, GEZİ’de, Taksim Dayanışması’ndan arkadaşlarımıza
gözaltında yapılan çıplak arama ile ilgili açılan davada ilk kez çıplak arama ‘işkence’ olarak nitelendirildi. Davanın ilk duruşması; 09 Kasım 2021
tarihinde, Salı günü saat 10.20’de Çağlayan Adliyesi’nde 11.Ağır Ceza
Mahkemesi’nde görülecektir.
Çıplak arama cinsel şiddettir, işkencedir ve İNSANLIK SUÇUDUR.
Tüm sorumlular cezalandırılıncaya kadar, bu işkenceye maruz kalan arkadaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz.
YAŞASIN DAYANIŞMAMIZ, YAŞASIN TMMOB ÖRGÜTLÜLÜĞÜ
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DİSK-KESK-TMMOB-TTB: GEÇİNEMİYORUZ,
HALKTAN VE EMEKTEN YANA BÜTÇE İÇİN OMUZ
OMUZA!
9 Kasım 2021

DİSK, KESK, TMMOB ve TTB TBMM’de görüşülmekte olan 2022 Bütçe
yasa teklifi üzerine 9 Kasım 2021 tarihinde yaptıkları ortak açıklamayla
yetkililere seslendi: “Geçinemiyoruz, Halktan Ve Emekten Yana Bütçe
İçin Omuz Omuza!”.
DİSK, KESK, TMMOB ve TTB 2022 Bütçesine ilişkin taleplerini 14 Kasım
2021 tarihinde Anıtparkta gerçekleştirecekleri etkinliklerle kamuoyu ile
de paylaşacaklar. 14 Kasım Pazar saat 14.00’de buluşmak üzere...
GEÇİNEMİYORUZ, HALKTAN VE EMEKTEN YANA BÜTÇE İÇİN OMUZ OMUZA!
Ülkeyi yönetenler
bahsediyor.

büyüme

rekorlarından,

şahlanan

Türkiye’den

Bir avuç sermayedar için, yandaş şirketler için dedikleri doğru olabilir.
Ama emekçiler için halk için işsizlik büyüyor, pahalılık artıyor, borçlar
kabarıyor, faturalar şahlanıyor…
Alım gücümüzün düştüğünü her gün çarşıda, pazarda, markette
yaşadıklarımızla biliyoruz. İşsizliğin arttığını artık hemen her evde olan
işsizlerden, özellikle genç ve kadın işsizlerden görüyoruz.
Her gece yarın nelere zam gelecek, eriyen ücretlerimizle nasıl
geçineceğiz, kapıya dayanan kara kışı nasıl atlatacağız endişesiyle
yatıyoruz.
Her sabah paramızın döviz ve zamlar karşısında adeta pula döndüğü,
yoksulluğun ve işsizliğin arttığı bir güne uyanıyoruz.
Bu zorlu süreçte TBMM’de hepimizin geleceğini yakından ilgilendiren,
2022 Bütçe yasa teklifi görüşülüyor. Bütçede gelirlerin kimlerden
sağlanacağı ve kimler için harcanacağı belirleniyor.
Anayasasında sosyal-hukuk devleti yazan bir ülkelerde, oluşturulacak
bütçeler ile toplumun ezici çoğunluğu, üreten emekçi çoğunluğu
korunabilir.
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Ancak ne yazık ki Türkiye’de yıllardır bütçeler ülke kaynaklarının,
emekçilerden, halktan alınan vergilerin sermayeye-patronlara,
yandaşlara aktarılmasının bir aracı haline dönüşmüştür. Ve yaptıkları
yapacaklarının teminatıdır.
Türkiye salgın süresince milli gelirine oranla kendi halkına en az nakit
desteği veren ülkelerden biri olmuştur.
Türkiye dolaylı ve dolaysız vergilerle işçilerin-emekçilerin patronundan
daha yüksek oranda vergi ödediği bir ülke haline gelmiştir.
Bizim cebimizden alınanlar işverenlere-patronlara, yandaş müteahhitlere
teşvik, prim desteği, ‘hazine garantisi’, faiz olarak aktarılmaktadır.
Bizim cebimizden alanlarla milyonlar yoksullaşırken, bir avuç şirket
şahlanmaktadır.
Toplumsal cinsiyete duyarsız, eşitsizlikleri artıran bütçede kadınların
ekonomik kaynaklara, kamusal hizmetlere, eğitime, sağlığa ve sosyal
koruma haklarına eşitsiz erişimi, bakım ve ev içi emeği ile çifte mesaisi
bir kez daha göz ardı edilmektedir.
Bizim cebimizden alınanlar, eğitime, sağlığa, sosyal güvenliğe değil
silahlanmaya ve iktidarın destek beklediği silah tüccarı devletlere
aktarılmaktadır.
Bizim cebimizden alınanlar, bir avuç yandaşın aldığı beş rakamlı üçer
beşer maaşa, itibar adı altındaki şatafata, yandaş vakıflara-cemaatlere
aktarılmaktadır.
Oysa bütçe işçiler, emekçiler, işsizler, emekliler, küçük esnaf, çiftçiler,
dar gelirliler, yani bu halkın “geçinemiyoruz” diyen büyük çoğunluğunun
nefes alması için kullanılmalıdır.
Ücretli kesimlerin omzuna yıkılan vergi yükün hafifletilsin, bütçe gelirleri
büyük oranda kar, faiz ve servetin vergilendirilmesine dayansın.
Asgari ücret ve bütün ücretlerin asgari ücret kadarı için tüm vergi ve
kesintiler sıfırlansın ve net ödensin. Böylece tüm ücretler yaklaşık 750
lira artırılsın.
Elektrik, su, doğalgaz ve internet faturaları vergi ve kesintiden muaf
tutulsun.
Dolaylı vergiler düşürülsün, tüm gıda ürünlerinde KDV sıfırlansın.
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Eğitim, sağlık gibi kamu hizmetlerinin piyasalaştırılmasına son verilsin,
kamu hizmetlerine ve yatırımlarına bütçeden ayrılan payın artırılsın.
En düşük emekli aylığı en az asgari ücret düzeyine yükseltilsin.
Herkese temel gelir güvencesi sağlansın.
Toplumsal Cinsiyete Duyarlı bir bütçe hayata geçirilsin.
Kısacası bu ülkenin işçileri, emekçileri olarak yarattığımız değerlerin,
oluşturduğumuz kaynakların insanca bir yaşam, insanca çalışma koşulları
ve iş güvencesi, parasız kamusal hizmet olarak geri dönmesini istiyoruz.
Gelirde adalet, vergide adalet istiyoruz.
2022 bütçesi ve asgari ücreti belirlenirken “geçinemiyoruz” diye haykıran
milyonların talepleriyle omuz omuza mücadeleye çağırıyoruz.
Halktan, emekten, geçinemeyenlerden yana bir bütçe için 14 Kasım 2021
Pazar günü saat 14.00’de Ankara Anıtpark’ta buluşmaya davet ediyoruz.
DİSK-KESK-TMMOB-TTB
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DİSK, KESK, TMMOB, TTB KADIN BİRİMLERİ:
2022 BÜTÇESİNDE KADINLAR YOK!
10 Kasım 2021

10 Kasım 2021 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Aile ve Sosyal
Hizmetler Bakanlığı’nın bütçesi görüşülecek.
Kadınlar toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması için kadın bakanlığını
beklerken 2011’de yapılan değişiklikle Kadın ve Aileden Sorumlu Devlet
Bakanlığı kapatıldı yerine Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı kuruldu. Bu
bakanlık da 2018’de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile birleştirilmiş,
2021’de yapılan değişiklikle Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na
dönüştürülmüştür. Misyonu “Bireyin, ailenin ve toplumsal değerlerimizin
korunması, güçlendirilmesi ve geliştirilmesine yönelik sosyal politikalar
belirlemek, uygulamak ve uygulanmasını sağlamak” olarak belirlenen
Bakanlık, “Kadının güçlenmesi, bireysel hak ve menfaatlerine erişim
sağlaması; aile ve toplumsal yapımızın güçlenmesi bakımından son
derece önemlidir” diyerek asıl derdinin kadın değil aile olduğunu ortaya
koymuştur. Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü, Bakanlık içinde yer alan
16 genel müdürlükten sadece biridir. Bu da AKP’nin derdinin kadınları
korumak ve toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak değil, her ne pahasına
olursa olsun aileyi korumak olduğunu bir kez daha göstermiştir.
AKP’nin kadınlar için bugüne kadar yaptıklarına bakıldığında da büyük
çoğunluğunun projeler kapsamında yapıldığı; böylelikle kadınlara
yönelik çalışmaların devlet bütçesinden değil, başta AB olmak üzere
başka kurumların ekonomik desteğiyle gerçekleştirildiği görülmektedir.
Bu nedenle projeler bittiğinde konu ile ilgili çalışmalar sona ermekte,
sunulan hizmetler kesintiye uğramaktadır. 2020 bütçesine bakıldığında
bütçe hazırlama genel gerekçe hedefleri arasında ne yazık ki kadın erkek
eşitliği bir yana, kadının toplumsal statüsünün iyileştirilmesi bile yer
almamaktadır. Bakanlığın kadınlarla ilgili olarak hazırladığı 2018-2023
Stratejik Eylem Planı’nın hedefleri de maalesef bütçe hedefleri arasında
yer bulmamıştır.
15 Ekim 2021 tarihinde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 2022
bütçesini basına sunarken “sağlıktan eğitime, güvenlikten ulaştırmaya,
sanayiden ekonomiye, kadının güçlendirilmesinden sosyal yardımlara
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kadar her alanda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın liderliğinde somut ve
dinamik politikaları, bütçe temelinde birer birer uygulamaya geçirmeye
devam edeceklerini” bildirdi. Ancak gördük ki bütçede kadınlar için
hiçbir şey yok. 2022 bütçesi toplumsal cinsiyete duyarlı bir bütçe
olmamıştır. Bütçeye bakıldığında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın
bütçesinin daha önceki yıllarda (2018’den önce) olduğu gibi genel
bütçenin %3,7’sini oluşturduğu görülmektedir. Bakanlığa ayrılan
bütçenin %85,37’si cari transferler olarak Sosyal Hizmetler ve Çocuk
Esirgeme Kurumu (SHÇEK) yardımları ile 2022 sayılı Kanun çerçevesinde
yaşlı aylıklarını içermektedir, %10,1’lik bölümü personel giderleri, kalan
%5’lik bölüm ise sermaye transferi ve giderleri olarak tanımlanmıştır.
Bütçe kalemlerine bakıldığında bütçeden yalnızca Kadın Statüsü Genel
Müdürlüğü personelinin giderleri için pay ayrıldığı ortaya çıkmaktadır.
Bütçe hazırlama gerekçesini “Kamu kaynak kullanımında; temel politika
belgelerinde belirlenen politika, tedbir ve öncelikler doğrultusunda
hareket etmek” olarak koymuş olan AKP’nin 2022 politikalarında da,
bütçesinde de kadınlar yoktur. Pandemi ile birlikte kadına yönelik
şiddetin arttığı, kadın yoksulluğunun derinleştiği bir süreçte toplumsal
cinsiyet eşitliğini hedeflemeyen bu bütçe kabul edilemez. Bütçe derhal
geri çekilmeli ve eşitlikçi bir bütçe hazırlanmalıdır.
Bir kez daha diyoruz ki:
Toplumsal cinsiyete duyarlı, eşitliği sağlayan bütçe oluşturulsun!
Kadın Bakanlığı kurulsun!
İstanbul Sözleşmesi’nden Vazgeçmiyoruz! İstanbul Sözleşmesi fesih
kararı geri çekilsin
ILO’nun 190 sayılı Şiddet ve Taciz Sözleşmesi onaylansın!
DİSK Kadın Komisyonu
KESK Kadın Meclisi
TMMOB Kadın Çalışma Grubu
TTB Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu
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OHAL KOMİSYONUNUN RET KARARLARI
HUKUKSUZDUR, ÇÜNKÜ BARIŞ TALEBİ SUÇ
DEĞİLDİR!

12 Kasım 2021

Barışı savunmak için yayınladıkları “Bu Suça Ortak Olmayacağız” bildirisi
nedeniyle, kamu görevlerinden ihraç edilen akademisyenlerin 5 yıla
yakın zamandır OHAL Komisyonu’nda bekletilen başvuruları, birbiri
ardına reddedilmeye başlandı.
Bugüne kadar politik bir tercihle en sona bırakılan bu dosyalar, yine
politik bir kararla, kopyala-yapıştır biçiminde hazırlanmış gerekçelerle
reddediliyorlar.
Akademisyenler hakkında bugüne kadar verilen tüm ret kararları “barış
bildirisinin imzalanması” gerekçesine dayanıyor. Oysa bilindiği gibi
Anayasa Mahkemesi 2019 yılı Temmuz ayında verdiği kararla “bildirinin
suç niteliği taşımadığını ve ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesi
gerektiğini” karara bağlamıştır. Anayasa Mahkemesi’nin bağlayıcı
kararına rağmen verilen “ret” kararları, OHAL Komisyonu’nun hukuk
tanımazlığının en açık göstergesidir.
Daha önce defalarca dile getirdiğimiz gibi kuruluşundan itibaren OHAL
Komisyonu “hukuk kurumu” olarak değil, “siyasi bir kurul” olarak
çalışmış ve başvurucuların hukuka erişimini engellemekten başka hiçbir
işlev görmemiştir.
Kesinleşmiş mahkeme kararlarını uygulamamak, Anayasa Mahkemesi
kararlarını yok saymak mevcut siyasi iktidarın yönetim tarzı haline
gelmiştir. “Biz reddedelim, mahkeme kararı arkadan gelsin” mantığıyla
verilen bu kararların sahibi olan komisyon üyeleri ve ardındaki siyasi
irade, anayasayı ve hukuk devleti anlayışını çiğneyerek suç işlemektedir.
Barış akademisyenleri başta olmak üzere, haklarında mahkeme kararı
olmaksızın haksız ve hukuksuz biçimde kamu görevinden çıkartılan,
yıllardır büyük bir yaşam zorluğuna mahkum edilen ihraçlar tüm haklarıyla
birlikte görevlerine iade edilmelidir. OHAL Komisyonu lağvedilmeli ve
verdiği kararlar yok sayılmalıdır.
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Komisyon tarafından verilen ret kararları ile birlikte, aralarında çok
sayıda mühendis, mimar ve şehir plancısı üyemizin de yer aldığı barış
akademisyenlerinin hukuk süreci 5 yılın ardından nihayet başlamaktadır.
Bu sürecin sonunda hak ettikleri gibi üniversitelerine döneceklerinden
hiçbir şüphemiz bulunmamaktadır.
TMMOB olarak bizler bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da emeğin,
barışın ve demokrasinin egemen olduğu bir ülke için tutum almaya
devam edeceğiz. Çünkü barış talebi suç değildir!
Emin KORAMAZ
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
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EMEĞİMİZE, MESLEĞİMİZE, HAKLARIMIZA SAHİP
ÇIKIYOR SORUNLARIMIZA ÇÖZÜM İSTİYORUZ
13 Kasım 2021
Değerli Zonguldaklılar, Değerli Meslektaşlarım
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Yönetim Kurulu adına, ülkemizin
dört bir yanında hizmet veren 600 bini aşkın mühendis mimar ve şehir
plancısı adına hepinizi saygıyla ve dostlukla selamlıyorum.
Fabrikalardan şantiyelere, tersanelerden madenlere, santrallerden
limanlara, tarım alanlarından ormanlara, kamu kurumlarından ofislere
kadar üretimin olduğu her yerde hayatı yaratan teknik elemanların öz
örgütü TMMOB’nin yöneticileri olarak emeğin ve alınterinin başkenti
Zonguldak’ta olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz.
Bugün iki nedenle burada toplanmış bulunuyoruz:
Burada bulunmamızın ilk nedeni, ekonomik krizin giderek derinleştiği bu
günlerde, gelirleri giderek düşen, yaşam standartları giderek bozulan,
giderek yoksullaşan, işsizlik tehdidiyle boğuşan mühendis, mimar ve şehir
plancılarının emeklerine sahip çıkmak için başlattığımız kampanyamızın
çağrısını yapmak.
Burada bulunmamızın ikinci nedeni ise, Türkiye Taş Kömürü Kurumuna
ait olan ve 57 yıldır TMMOB Maden Mühendisleri Odası tarafından
kullanılmakta olan, Zonguldak kentinin ve halkının bilimsel, kültürel ve
sosyal ihtiyaçlarına yönelik kamusal hizmet veren tarihi binamızın gasp
edilmesine dur demektir.
Değerli Arkadaşlar,
Türkiye tarihinin en büyük, en sarsıcı ekonomik krizlerinden birini
yaşıyoruz. Tek adam rejimi altında bir parti organı gibi çalışan TÜİK’in
şaibeli verileri ile gizlenmek istese de gündelik hayatımızın her alanında,
gündelik hayatımızın her anında krizin etkilerini iliklerimize kadar
hissediyoruz.
Döviz kurundaki yükseliş sene başından bu yana yüzde 35’i aştı. Kurdaki
bu yükseliş, ithalata dayalı bütün sektörlerde maliyetlerin artmasına,
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fiyatların kontrol edilemez biçimde yükselmesine neden oldu. Ev almak,
araba almak, elektronik eşya almak imkansız hale geldi.
Başta temel gıda maddeleri olmak bütün harcama kalemlerindeki yıllık
fiyat artışı yüzde 50’ye yaklaştı. Akaryakıta, doğalgaza, elektriğe birbiri
ardına fahiş zamlar yapıldı. Ev kiraları, ulaşım ücretleri, haberleşme
giderleri akıl almayacak kadar yükseldi. Faturalar ödenemez hale geldi.
Her şey pahalanırken, her şeyin fiyatı yükselirken artmayan tek
şey emeğiyle geçinenlerin gelirleri oldu. Bu krizde kamuda çalışan
arkadaşlarımızın payına resmi enflasyon rakamlarına dayalı zamlar,
ücretli çalışan arkadaşlarımızın payına açlık sınırında maaşlar ve işsizlik,
serbest çalışan arkadaşlarımızın payına giderek artan maliyetler ve artan
borç yükü düştü.
Hepimiz giderek daha fazla yoksullaşıyoruz. Hepimiz giderek daha zor
koşullarda yaşıyoruz. Artık sadece kendi hayatımızdan değil, gelecek
kuşaklarımızın hayatlarından da feragat ederek yaşıyoruz.
Değerli Arkadaşlar,
Ülke halkı olarak bizler böylesi büyük bir kriz ile boğuşurken iktidar
sahipleri ve yandaşları, kendi şatafatlı yaşam tarzlarından, kendi
lükslerinden hiçbir ödün vermeden yaşamaya devam ediyorlar.
Saray salonlarındaki davetlerde krizin etkisi görünmüyor. Geçiş
garantili köprülerde, yolcu garantili havaalanlarında, hasta garantili
şehir hastanelerinde, alım garantili sözleşmelerde, 5 çetenin kaptığı
projelerde krizin etkisi görünmüyor.
Çünkü buralara akan paralar, vergi olarak yine bizim cebimizden,
emeğiyle geçinenlerin cebinden çıkıyor. Çünkü buralara akan paralar
özelleştirilen kamu işletmelerinden elde ediliyor. Çünkü buralara akan
paralar yok pahasına satılan kamu arazilerinden, madenlerimizden,
kıyılarımızdan elde ediliyor.
Kendi saltanatları sürsün diye halkın yaşamını zehrediyorlar. Kendi
yandaşlarının cebi dolsun diye ülke kaynaklarımızı yağmalıyorlar.
Bizler emeğiyle geçinen mühendisler, mimarlar ve şehir plancılar bu
gidişe hayır diyoruz!
Krizin bedelini, bu krizin müsebbipleri ödesin diyoruz.
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Krizin bedelini yıllardır bu ülke kaynaklarını ve çalışanların alın terini
sömürenler ödesin diyoruz.
Yıllardır artan sorunlarımıza artık bir çözüm istiyoruz.
Üreten kalkınan, hakça bölüşen bir ülke istiyoruz.
İşsiz üyelerimize istihdam alanları açılmasını istiyoruz.
Mühendis, mimar ve şehir plancısı istihdamında, almış olduğumuz,
eğitim, vermiş olduğumuz hizmet ve üstlenmiş olduğumuz sorumlluğun
niteliğine ugun ve insanca yaşanacak bir asgari ücret belirlenmesini
istiyoruz.
Adil bir gelir dağılımı istiyoruz.
Ücret ve hak kayıplarımızın giderilmesini istiyoruz. Güvenli ve güvenceli
çalışma koşulları istiyoruz.
Kamuda daha fazla istihdam istiyoruz.Kamu çalışanı üyelerimizin ek
göstergelerinin ve özel hizmet tazminatlarının eşdeğer kadrolara uygun
olarak güncellenmesini ve yükseltilmesini istiyoruz.
Liyakata dayalı bir kamu yönetimi istiyoruz.
Haksız, hukuksuz bir şekilde, haklarında herhangi bir yargı kararı
olmadan işlerinden atılan tüm üyelerimizin tüm haklarıyla görevlerine
iade edilmesini istiyoruz.
Emekli maaşlarımızın yükseltilmesini istiyoruz.
İnsan onuruna uygun bir yaşam, insan onuruna yaraşır bir gelecek
istiyoruz.
Mecliste devam eden bütçe görüşmeleri sırasında taleplerimizi daha da
yükseltebilmek için bugün Zonguldak’ta başlattığımız kampanyamızı
Türkiye’nin dört bir yanında yaygınlaştıracağız. Meslektaşlarımızın
taleplerinin taşıyıcısı, emeğiyle geçinen tüm toplumsal kesimlerin gür
sesi olacağız.
Değerli Arkadaşlar,
Az önce dile getirdiğim gibi siyasi iktidar sadece emeğimize değil, yıllar
boyunca emeğimizle var ettiğimiz tüm değerlerimize de göz dikmiş
durumda.
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Kıyılarımızı,
ormanlarımızı,
derelerimizi,
tarım
arazilerimizi,
madenlerimizi yağmaladılar yetmedi, şimdi de gözünü kurumlarımızın
varlıklarına diktiler. Bir gecede yayınlanan cumhurbaşkanlığı kararları ile
Üniversitelerimizin, kamu kurumlarının, kamu işletmelerinin tesislerine,
mülklerine, gayrı menkullerine el koyuyorlar.
Yıllar boyunca kamusal bir anlayışla toplumun tüm kesimlerine fayda
sağlayan tesisler bir gecede rant haline dönüştürülüyor.
Bunlardan bir tanesi de 114 yıllık tarihiyle Zonguldak ile özdeşleşmiş,
mülkiyeti Türkiye Taş Kömürü Kurumuna ait olan ve 57 yıldır TMMOB
Maden Mühendisleri Odası tarafından kullanılmakta olan tarihi binamızdır.
Bu bina, Zonguldaklı madencilerin, Zonguldak’a emeğini, alın terini,
günü geldiğinde canını vermiş maden mühendislerinin evidir. Bu bina,
Zonguldaklı madencilerin mücadele tarihinin parçasıdır. Bu bina
Zonguldak’taki toplumsal muhalefetin sığınağıdır. Bu bina, Zonguldak’taki
kültürel ve sosyal hayatın nefes alma yeridir.
Bu kente damgasını vurmuş yüz yıllık mühendislik tarihimizin elimizden
alınmasına, bu tarihin parçası olan binanın ranta teslim edilmesine izin
vermeyeceğiz.
Başta Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Enerji ve Tabii
kaynaklar Bakanlığı olmak üzere tüm yetkilileri bu yanlış karardan
derhal dönmeye çağırıyorum. Tüm demokratik kamuoyunu, tarihi
binamıza, kentsel dokumuza ve mücadele geçmişimize sahip çıkmaya
davet ediyorum.
Yaşasın Örgütlü Mücadelemiz, Yaşasın Dayanışma!
Emin KORAMAZ
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
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2022 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUN
TEKLİFİ’NDE HALK YOK!
19 Kasım 2021
Cumhurbaşkanlığı tarafından hazırlanan 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe
Kanun Teklifi, 15 Ekim 2021 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne
sunuldu. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşmeleri devam eden
Bütçe Teklifi, Aralık ayında TBMM Genel Kurulu’nda görüşülerek karara
bağlanacak.
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği olarak TBMM’de görüşmeleri
devam eden 2022 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ve Gerekçesi
olarak görüşlerimizi kamuoyuyla paylaşıyoruz:
Bütçe Kanun Teklifi yasalara aykırı bir şekilde hazırlandı, bütçe hakkı
yine ihlal edildi.
En geniş anlamıyla hükümetlerin sosyal sınıflara, toplumsal hak ve
özgürlüklere ve demokrasiye ilişkin duruşlarının en çok somutlaştığı
siyasal ve iktisadi bir belge niteliğinde olan Bütçe Kanunu, geçmiş
yıllarda olduğu gibi toplumsal çıkarları gözetmeyen antidemokratik bir
nitelikle hazırlanmıştır.
Bütçe Kanun Teklifi, yasalara aykırı bir şekilde Cumhurbaşkanlığı
Yıllık Programı olmaksızın hazırlanmıştır. Kamu Mali Yönetimi ve
Kontrol Kanunu’nda açıkça belirtildiği üzere bütçenin Kalkınma Planı,
Cumhurbaşkanlığı Programı, Orta Vadeli Program, Cumhurbaşkanlığı
Yıllık Programı, Stratejik Planları ile uyumlu bir şekilde hazırlanması
gerekirken, bu programa uyulmamıştır.
Bütçe hakkının eksiksiz kullanılabilmesi için, bütçe sürecinin her
aşamasında (hazırlık, parlamentoya sunulması, parlamentonun izin
ve onayından geçmesi ve parlamento tarafından denetlenmesi) halkın
kendisinin ve örgütlü temsilcilerinin katılımının sağlanması, eleştiri ve
görüşlerinin alınması gerekmektedir. Ne var ki bu yılda, önceki bütçe
dönemlerine benzer bir şekilde toplumsal katılım yok sayılmış, bütçe
hakkı ihlal edilmiştir.
Öngörüler ekonomik gerçeğin yakınından bile geçmiyor.
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Kalkınma planları, orta vadeli programlar ve bütçelerin tahminleri ile
gerçekleşmeleri arasında ve kendi içlerinde bir iç tutarlılık olması da
beklenir. Ancak böylesi bir uyum yoktur ve hemen her konuda olduğu gibi
tahminler aşılmakta ve sürekli olarak revize edilmektedir.
İktidarın 2014–2018 yıllarına ilişkin 10. Kalkınma Planı’ndaki enflasyon
hedefi tek haneli idi. 11. Kalkınma Planı’nda 2019-2023 yılları için
öngörülen enflasyon hedefi de %5; 2022-2024 yıllarına ilişkin son Orta
Vadeli Program’da (OVP) ise %7.6 olarak öngörülmekteydi. Bugün TÜİK’e
göre enflasyon 19,89; ENAGrup Tüketici Fiyat Endeksine göre de 12 aylık
TÜFE artış oranı yüzde 49,87’dir.
10. Kalkınma Planı’ndaki 2023 yılı işsizlik hedefi yüzde 5 idi, ancak 11.
Kalkınma Planı’nda tahmin yüzde 9’a, son OVP’de ise yüzde 11,4’ e
yükseltildi. 2024’te bile yüzde 10,9 oranında işsizlik bekleniyor. Oysa
2021 Ekim ayı TÜİK verilerine göre bile, şu anda dar tanımlı işsizlik oranı
yüzde 12,1; mevsim etkisinden arındırılmış geniş tanımlı işsizlik oranı
(atıl işgücü) ise yüzde 22 seviyesindedir.
10. Kalkınma Planı’nda 2023 için 2 trilyon dolar olan milli gelir-gayrisafi
yurtiçi hasıla (GSYH) hedefi, 11. Kalkınma Planı’nda 1,1 trilyon dolara,
son OVP’de 925 milyar dolara indirildi. Yani 2013 yılında 958 milyar dolar
olan milli gelir 2023’te bile yakalanamayacak.
10. Kalkınma Planı’nda 2023 için 25 bin dolar kişi başına milli gelir hedefi,
11. Kalkınma Planı’nda 12 bin 484 dolara; son OVP’de 10 bin 703 dolara
indirildi. Yani 2013 yılında 12 bin 582 dolar olan kişi başına gelir düzeyine,
11 bin 465 dolar olarak tahmin edilen 2024’te bile ulaşılamayacak.
Cari işlemler dengesi iddia edildiği gibi artıya geçemeyecek. En iyi
performans 10 milyar dolar açıkla 2024’te bekleniyor. 2022 için 18,6;
2023 için 13,5 milyar dolar cari açık bekleniyor.
Bütçe açıkları sürekli artacak. 2021 tahmini 230, 2022 tahmini 278,4,
2023 tahmini 290,2, 2024 tahmini 294 milyar TL olarak belirtiliyor.
Büyümede 2021 için yüzde 9 belirtilirken, 2022 için yüzde 5, 2023-2024
için yüzde 5,5 oranları veriliyor.
Kamu yatırımcı özelliğinden iyice vazgeçecek. 2024’te kamu yatırımları
artmak bir yana yüzde 5,3 oranında düşecek.
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Ayrıca OVP’de dolar kurunun 2021’de 8,30 TL, 2022’de 9,27 TL, 2023’te
9,77 2024’te 10,27 olarak öngörüldüğünü ancak daha şimdiden doların
11 TL’ye yaklaştığını görüyoruz.
Halktan toplanan vergiler iktidarın siyasal hedefleri doğrultusunda
harcanıyor, vergi adaletsizliği büyüyor.
Türkiye sermaye için vergi cenneti haline getirilirken, emekçiler en ağır
vergileri, peş peşe gelen zamları ödeyerek bütçeyi finanse etmek zorunda
bırakılmaktadır. Vergi kaçırmayı özendiren ve ödüllendiren, yüksek gelir
gruplarının lehine vergi teşviklerini birbiri ardınca sıralayan AKP iktidarı,
halktan toplandığı vergileri har vurup harman savurarak siyasal hedefleri
doğrultusunda harcamaktadır.
2022 yılı için hazırlanan Bütçe Kanunu Teklifi’nde, bütçe gelirleri 1
trilyon 472 milyar 583 milyon TL, bütçe giderleri 1 trilyon 750 milyar 957
milyon TL, bütçe açığı 278 milyar 374 milyon TL olarak tahmin edilmiştir.
Gelirler içindeki vergi tahsilat hedefi 2021 yılına göre yüzde 19,4 oranında
artışla 1 trilyon 430 milyar 41 milyon TL olarak belirlenmiştir.
Vergi gelirlerinin %18’I ağırlıklı olarak ücretli çalışanlardan alınan gelir
vergisinin oluşturduğu doğrudan vergilerden, yüzde 55’i ise olan KDV
ve ÖTV başta olmak üzere dolaylı vergilerden oluşmaktadır. Sermaye
kesimlerini kapsayan kurumlar vergisi, toplam vergi gelirleri içinde
%13’lük bir payı oluşturmaktadır.
İktidar harcamalarındaki kara delik büyüyor.
Bütçe giderlerinin sürekli artan kısmı, belirli kurumlara ve kesimlere
yapılan aktarımlardan oluşan cari transferlerdir. 2022 yılı öngörüsünde
cari transferler 657,3 milyar TL ile bütçenin yüzde 37,5’ini buluyor.
Bu transferin 290 milyar TL’si, ödeneklerin de yüzde 11,5’i sosyal
güvenlik sisteminedir. Ancak siyasi nedenlerle 1990’ların SSK’sini
sürekli olumsuzlayan iktidarın yönetimindeki bugünkü SGK’nin büyüyen
açıklarında, işverenlere yapılan prim indirimlerinin rolünün bulunduğu
da belirtilmelidir.
Cari transfer büyüklüklerinin ikincisi olan 197,5 milyar TL’nin 149,3
milyarı yerel yönetimlere, 47,5 milyarı fonlara ayrılmaktadır. Fakat yerel
yönetimlere yapılan aktarımların esasen iktidar blokunun belediyelerine
yapıldığı, muhalefet belediyelerinin projelerine onay verilmediği ve
fonların da nasıl kullanıldığı yakından bilinmektedir.
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240,4 milyar TL tutarındaki faiz ödemeleriyle birlikte bütçenin yüzde
51,2’si cari transferler içindir. Ayrıca TBMM’den yetki almadan bütçe
limitinin üzerine çıkan ödenek üstü harcamalar yapıldığı kamuoyunca
bilinmektedir. Diğer yandan döviz kurlarının sürekli yükselişinin bütçe ve
faiz giderleri ile kamu borç stokunu daha da artacağı açık bir gerçekliktir.
240,4 milyar TL faiz ödemelerinin büyük kısmı Hazine’nin dövize endeksli
iç borç faizlerinden oluşmaktadır. Başka bir ifadeyle sermayeden
faizle borç alınmakta ve aynı sınıf devlet garantili faiz ödemeleriyle
beslenmektedir. Aynı sermaye güçleri, Merkez Bankası’nın siyasi talimatla
yaptığı faiz indiriminden de yararlanarak kârına kâr katmaktadır.
Emekçi halktan toplanan gelir vergisinin %94’ü faize harcanıyor.
Bütçenin sınıfsal karakterine bir örnek de vergi politikasının Anayasa’daki
“Gücüne göre vergilendirme” dışında ve 2022 yılında üçte ikisi ücretli
emekçilerden toplanacak olan 257,2 milyar TL tutarındaki gelir vergisi
net hasılatının %93,5’inin faizlere ödenecek olmasıdır. Ücretli kesimlerin
milli gelirden aldıkları pay yüzde 29 oranındadır, ancak bu kesim gelir
vergisinin yüzde 65’ini karşılamaktadır.
Söz konusu 240,4 milyar TL tutarındaki faiz transferleri, 257,2 milyar TL
gelir vergisi ve 172,4 milyar TL kurumlar vergisi toplam hasılatının tam
yüzde 56’sına karşılık gelmektedir.
Hazine ödeneklerinin tamamına yakınını oluşturan faiz ödemeleri eğitim,
sağlık, tarım başta olmak üzere birçok ödenek kaleminden fazladır. Faiz
giderleri bütçenin yüzde 13’üne, eğitim harcamaları yüzde 12’sine, sağlık
harcamaları yüzde 6,3’üne, tarım yüzde 2,3’üne karşılık gelmektedir.
Sanayisizleşme, tarımda dışa bağımlığı pekiştirme ve sosyal devletin
tasfiyesi politikalarına hız veriliyor.
Bütçe ödeneklerinin yüzde 10,6’sının ayrıldığı savunma ve güvenlik,
sağlık ve tarım için ayrılan ödeneklerin toplamından daha fazladır.
Sanayi için ayrılan ödenek ise ödeneklerin yüzde 1,1’i düzeyindedir.
Bu ödenekler içinde personel giderlerinin büyük yer kapladığını ayrıca
belirtmeliyiz.
Pandemi koşullarında çok hızlı bir artış gösteren yoksullukla mücadeleye
ayrılan ödenek ise bütçenin yüzde 2,8’i düzeyindedir ve aslında söz
konusu olan yoksullukla mücadele değil, yoksulluğun sürdürülebilirliğini
sağlamaktır.
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Cari transferlerde tarımsal desteklere ayrılan pay 25,8 milyar TL’dir.
Bu tutar, faizlere ayrılan 240,4 milyar TL’nin yüzde 10,7’sidir. Diğer bir
ifadeyle faizcilere ödenen tutar çiftçiye verilen desteğin tam 9,3 katıdır.
Ayrıca 2006 tarihli Tarım Kanunu’ndaki tarımsal desteklerin GSYH’nin
yüzde 1’inden az olamaz hükmünün ihlal edildiğini söylemeliyiz. Yıllarca
yüzde 0,5 düzeyinde tutulan destek son yıllarda yüzde 0,4’e; 2022’de
yüzde 0,3’e tam olarak da binde 3,27’ye düşürülmüştür. Halbuki söz
konusu kanun uyarınca çiftçiye verilmesi gereken asgari tutar 2022 için
78,8 milyar TL olmalıydı.
Hiçbir toplumsal ihtiyaca dayanmayan, akıl dışı, gelir garantili projelerle
müteahhitlere kaynak aktarılmaya devam ediliyor.
Çiftçiye ayrılan destek bütçesinin iki katına yakın bir tutar da ülkemizin
en az 25 yılını ipotek altına sokan Kamu Özel İşbirliği (KÖİ)-Yap İşlet Devret
(YİD) projelerinin dövize endeksli garantili ödemelerine ayrılmaktadır.
Sağlık Bakanlığı’nın 114 milyar TL’lik bütçesinin 21,5 milyar TL
tutarındaki yüzde 19’u şehir hastanelerini yapanlara; Karayolları Genel
Müdürlüğü’nün 46 milyar TL’lik bütçesinin yüzde 44’ü (otoyollar/
köprüler için 20,3 milyar TL; Avrasya Tüneli için 540 milyon TL) yol,
tünel müteahhitlerine ödenek olarak ayrılıyor. (Havalimanları ve enerji
projeleri ile ilgili sözleşmeler kapsamındaki Devlet Hava Meydanları
İşletmesi/DHMİ ile Türkiye Elektrik İşletmeleri/TEİAŞ bilançolarında yer
alan ödenekler ise merkezi bütçedekilere dahil değildir.)
Bunlara ek olarak Kamu Borç Yönetimi Raporu’nda, Hazine ve Maliye
Bakanlığı’nın 7 otoyol projesinde 17,2 milyar dolar tutarında borç
üstlenim taahhüdünde bulunduğu görülmektedir. 2022 Yılı Bütçe Kanunu
Teklifi’nde, Hazine’nin 4,5 milyar dolar daha borç üstlenim taahhüdünde
bulunmasına imkân sağlanmaktadır.
2022-2024 tahminleri borç üstlenimi toplamı ise 14,6 milyar dolardır.
Bu borç üstlenimi, faiz ödemelerinde olduğu gibi, her geçen gün dolar
kurunun artışına göre daha fazla Türk Lirası olarak yine halktan tahsil
edilecektir.
Halk İçin Bütçe Talebimizi Yineliyoruz!
Başta emekçiler olmak üzere geniş halk kesimlerinin bütçeden
beklentileri açıktır:
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Ücretli kesimlerin omzuna yıkılan vergi yükün hafifletilsin, bütçe gelirleri
büyük oranda kar, faiz ve servetin vergilendirilmesine dayansın.
Asgari ücret ve bütün ücretlerin asgari ücret kadarı için tüm vergi ve
kesintiler sıfırlansın ve net ödensin. Gelir vergisi dilimleri yüzde 50
yukarı çekilsin.
Elektrik, su, doğalgaz ve internet faturaları vergi ve kesintiden muaf
tutulsun.
Dolaylı vergiler düşürülsün, tüm gıda ürünlerinde KDV sıfırlansın.
Eğitim, sağlık gibi kamu hizmetlerinin piyasalaştırılmasına son verilsin,
kamu hizmetlerine ve yatırımlarına bütçeden ayrılan payın artırılsın.
En düşük emekli aylığı en az asgari ücret düzeyine yükseltilsin.
Herkese temel gelir güvencesi sağlansın.
Toplumsal cinsiyete duyarlı bir bütçe hayata geçirilsin.
Eşit işe eşit ücret esas alınarak her türden ücret adaletsizliği ortadan
kaldırılsın.
Kamuda sözleşmeli, taşeron, ücretli, vekil gibi yöntemlerle yapılan
istihdam biçimlerine son verilerek kadrolu, güvenceli istihdam sağlansın.
Kamuda teknik hizmetler sınıfında çalışan mühendis, mimar ve şehir
plancılarının ek göstergeleri ayrımsız 4800-6400 arasında yükseltilsin.
Mevcut haliyle 2022 yılı bütçe teklifini halkın refahını sağlayacak veya
yaşamını kolaylaştıracak hiçbir özelliği yoktur. Halkın emeğinin ürünü
olan gelirler bütçe ve burada değinmediğimiz bütçe dışı yollarla sermaye
güçlerinin bütününe ve özellikle KÖİ projelerinde görüldüğü üzere yandaş
sermaye grupları ile yerli ve yabancı faizcilere aktarılacaktır.
Bu nedenle halk için bütçe diyoruz.
Ancak halk için bütçenin, halkın bütçe yapma hakkının elde edilmesiyle,
toplumsal mücadelelerle elde edilebilecek bir kazanım olacağını da
belirtmek istiyoruz.
Toplumsal gereksinimleri esas alan, planlı bir üretim ekonomisi için,
toplumsal kalkınma ve refaha yol açacak üretim ve yatırımlar için,
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Sanayi ve tarımın ithalattan/dışa bağımlılıktan kurtulması için, yeraltıyerüstü kaynaklarımızın ülkemiz ve insanımızın refahına yönelik
değerlendirilmesi için,
Bilimin ve tekniğin rehber alınması, ülkenin teknolojik alt yapısının
güçlendirilmesi, mühendislik, mimarlık ve şehir plancılığı meslekli bilgi
birikimini ülke kalkınmasına seferber etmek için,
Halkımızın insanca koşullarda yaşaması için, işsizlik ve yoksulluğun yok
edilmesi için,
Vahşi çalışma koşulları ve sefalet ücretlerinin yok edilip güvenceli ve
tam istihdamın sağlanması için,
Doğal çevrenin korunması ve halk sağlığı için,
Eğitim ve sağlığın her düzeyde parasız olması için,
Kültürel ve sportif gelişim için, insani gereksinimler içinde yer alan
eğlenme-dinlenme haklarımız için,
Sağlıklı kentleşme, insanca barınma ve ısınma koşulları için,
Toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması için,
Halkın aydınlanması ve laiklik için, demokrasi, adalet, hukukun üstünlüğü,
yargı bağımsızlığı ve halk egemenliği için,
kısaca toplumsal gönenç için, insan onuruna yakışır bir yaşam için, insanca
yaşanacak bir ülke için, bugünümüz ve geleceğimiz için mücadeleye
kararlılıkla devam edeceğiz.
TMMOB YÖNETİM KURULU
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DİPLOMALI İŞSİZ OLMAK İSTEMİYORUZ! İŞSİZLİK
SORUNUNA ÇÖZÜM İSTİYORUZ!
25 Kasım 2021
Tek adam yönetiminin ülkemizi taşıdığı nokta açlık, yoksulluk, işsizlik ve sefalet koşulları olmuştur. 23 Kasım Salı günü yaşadığımız döviz
kurlarındaki artış emekçilerin hayatına zam, yüksek enflasyon, gelirlerde düşüş ve işsizlik olarak yansımaya başlamıştır. İktidarla çıkar birliği
içindeki bir avuç yandaş ve işbirlikçinin kasaları şişerken, geniş emekçi
kesimleri her gün daha fazla borçlanmaya, ihtiyaçlarından daha fazla
kısmaya zorlanmaktadır. Toplumdaki gelir dağılımı uçurumu giderek
derinleşmektedir.
Siyasi iktidarın övünerek açıkladığı büyüme rakamlarının hiçbir toplumsal
karşılığı olmayan, sanayi ve tarımsal üretime, bu alanlardaki yatırımlara bağlı olmayan ve istihdam yaratmayan hormonlu bir büyüme olduğu
ortaya çıkmıştır. Bu büyümeden halkın payına düşen işsizlik ve yoksulluk olmuştur. İktidarın tek derdi, rant çarklarını döndürebilmek, iktidar
sürelerini uzatabilmek ve kasalarını doldurabilmektir.
Yaşadığımız derin krize bağlı olarak büyüyen işsizlik, hayat pahalılığı,
düşük ücretler ve güvencesizlik emeğiyle geçinen herkesi olduğu gibi
mühendis, mimar ve şehir plancılarını da çok yakından etkilemektedir.
İmardan sanayiye, tarımdan enerjiye kadar tüm tasarım, planlama ve
üretim süreçlerinde yer alan ve hayatı yaşanabilir kılan mühendis, mimar ve şehir plancıları işsizlikle boğuşmaktadır.
TÜİK tarafından yayımlanan verilere göre ülkemizde 7 milyon 900 bin
kişi işsizdir. 2021 yılında ülkemizdeki genç işsizliği yüzde 23,2 olarak
açıklanmıştır. Yani çalışabilecek her dört gençten biri işsizdir! Binlerce
genç, binlerce meslektaşımız iş bulmaya dair umutlarını kaybetmiştir.
Mühendis, mimar ve şehir plancısının iş bulamaması, ülkemizin üretimden, kalkınmadan, gelişmeden koptuğunun göstergelerinden birisidir.
Her 3 Meslektaşımızdan 1’i İşsiz!
2013 yılında 423 bin olan toplam üye sayımız 2021 yılında 600 bini
aşmıştır. 2021 yılı resmi verilerine göre 8 milyon 938 bin yüksekokul mezunu işgücünün 1 milyon 162 bini mühendis, mimar ve şehir plancısıdır.
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Lisans mezunu olan işsiz sayısı 1 milyon 13 bindir ve bunun 230 bini yani
%22,7’si mühendis, mimar ve şehir plancısıdır.
Bağlı Odalarımız tarafından yapılan çalışmalara bakıldığında her 5 inşaat mühendisinden 2’sinin, her 4 makine mühendisinden 1’inin ve her
2 şehir plancısından 1’inin işsiz olduğu görülmektedir. Üye sayımıza göre
hesaplandığında, 2021 yılı mühendis, mimar ve şehir plancısı işsizlik oranı %38,3’tür. Resmi rakamlar her ne kadar makyajlı olsa da işsizlik sorununun ulaştığı boyutu gizlemeye yetememektedir. Her 3 mühendis,
mimar ve şehir plancısından 1’i işsizdir.
Ücretli çalışan tüm meslektaşlarımız ise kendisini yarının potansiyel işsizi olarak görmektedir. Daha vahim olanı mesleklerine başlamak için
mezun olmayı bekleyen öğrenci arkadaşlarımızın, eğitimini aldıkları
meslekleri yapabilme umutları tükenmektedir. Giderek zorlaşan yaşam
koşulları altında işsizlik, güvencesizlik, hayat pahalılığı, düşük ücretlere karşı direnemeyen meslektaşlarımız çaresizlikle meslekleri dışında
işlere, kayıt dışı çalışmaya yönelmektedirler.
Ülkemizin Mühendis, Mimar ve Şehir Plancısı Kaybetme Lüksü Yok!
Tüm çabalarına rağmen işsizlik sorunlarına çözüm bulunmayan her yaştan
meslektaşımız, ülkede yaşama umudunu da yitirmektedir. Yeni mezun
genç meslektaşlarımız ülkemizdeki istihdam sorunu yüzünden çözümü
yurt dışına gitmekte bulmaktadır. Oysa ülkemizin bir tek mühendis, mimar ve şehir plancısı kaybedecek lüksü yoktur. Çünkü meslektaşlarımız
ülkemizi kalkınmasının, üretiminin, sanayileşmesinin, büyümesinin,
gelişmesi ve ilerlemesinin öncüleridir. Halkımızın bolluk ve refah içerisinde yaşamasının anahtarı meslektaşlarımızın planlama ve üretimdeki
sorumluluklarıdır. Ülkemizin nitelikli işgücünün, yurtdışına göçü kabul
edilemez!
Çözüm Üretimde, Çözüm Kamusal Faydayı Korumakta!
Meslektaşlarımızın mahkûm bırakıldığı diplomalı işsizliğinin önüne bir an
önce geçilmelidir. Ülkenin sanayi ve tarımını bitiren meslek alanlarımızı,
meslek alanlarımızdaki istihdamı daraltan özelleştirme ve rant politikaları terk edilmelidir. İşsizlik sorununun çözümü; üretime, sanayileşmeye,
istihdam ve kalkınmaya dayalı ekonomi politikalarının benimsenmesidir.
Başta kamu kurum ve kuruluşları olmak üzere; kamu hizmeti yapan
kurum ve şirketlere yeni mezun meslektaşlarımızı istihdamı zorunlu
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hale getirilmeli; genç meslektaşlarımızın istihdam sorunu acil olarak
çözülmelidir. Özelleştirmeler durdurulmalı ve yeniden kamulaştırmaya
gidilmelidir. Kamuda istihdam artırılmalıdır. İşten çıkarmalar engellenmelidir.
Unutulmamalıdır ki; mühendis, mimar ve şehir plancıları mesleklerini
kamusal hizmet üretmek üzere icra etmektedir. Bu yüzden istihdam
politikaları sermayenin, özel sektörün değil kamunun ihtiyaçlarına göre
düzenlenmelidir. Meslek alanları geliştirilerek, istihdam üretime dayalı
olarak artırılmalı ve işsizlik sorunu çözülmelidir.
Bizler mühendis, mimar ve şehir plancıları olarak diplomalı işsiz olmak
istemiyoruz, işsizlik sorununa çözüm istiyoruz!
Emin KORAMAZ
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
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KAMUDA ÇALIŞAN MÜHENDİS, MİMAR VE ŞEHİR
PLANCISI ÜCRETLERİ İYİLEŞTİRİLMELİ VE EK
GÖSTERGE 6400 SEVİYESİNE YÜKSELTİLMELİDİR
1 Aralık 2021
Kamu hizmetlerinin yerine getirilmesinde kamuda çalışan mühendis,
mimar ve şehir plancıların özel bir önemi bulunmaktadır. Hizmetlerin
planlanması, projelendirilmesi, uygulanması ve denetlenmesinde görev
ve sorumluluk alan meslektaşlarımız, ülkenin; sanayileşmesi, kalkınması
ve gelişmesi açısından hayati öneme haiz meslekleri icra etmektedir.
Meslektaşlarımız, insanların sınırsız talep ve isteklerine, dünyanın sınırlı
kaynaklarını bilim ve tekniği kullanarak yanıt üretmeye çalışmakta,
toplumsal iş bölümünde teknik bilginin üretilmesi, üretilen bilginin kamu
çıkarları doğrultusunda kullanılması için emek harcamaktadır.
Ancak, son 25 yılda kamuda çeşitli statülerde çalışan ve farklı ücretler
alan mühendis, mimar ve şehir plancıları, ekonomik ve sosyal hakları
açısından oldukça ciddi bir satın alma gücü kaybına uğramıştır. Çalışma
yaşamı her geçen gün acımasızlaşmakta, sömürü yoğunlaşmaktadır.
Sadece son iki yılda asgari ücret %40 artarken kamu emekçilerinin
maaşlarında yaşanan artış %29,85’te kalmıştır. Yine temel tüketim
maddelerinin fiyatlarında yaşanan artış ise %70’i aşmıştır. 2021 yılı Kasım
ayı verilerine göre 4 kişilik bir aile için açlık sınırı 3.192 TL’ye, yoksulluk
sınırı 10.396 TL’ye ulaşmıştır.
Kamuda çalışan meslektaşlarımızın aldıkları ücretlerin erimesinin yanı
sıra emekliliklerine etki eden hakları da diğer kamu görevlilerine göre
oldukça düşük kalmıştır.
Devlet Memurları Kanunu’nun 43. Maddesinde tanımlanan ek göstergeleri
derecelere göre farklılık göstermektedir. Kanunun eki niteliğindeki (l)
Sayılı Cetvelin II — Teknik Hizmetler sınıfı kapsamında bulunan söz konusu
kamu görevlisi meslektaşlarımız “850 – 3600” rakamları arasında ek
gösterge almaktadır. Mühendis, mimar ve şehir plancılarının aldıkları ek
gösterge diğer meslek sınıflarına göre oldukça düşük kaldığı gibi emeklilik
aylıklarını da etkilemesi nedeniyle maaşlarının düşük belirlenmesine
neden olmaktadır.
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Kamu emekçilerinin maaşları açlık ve yoksulluk sınırları gözetilerek,
insanca yaşanacak bir düzeye yükseltilmelidir.
Kamuda teknik hizmetler sınıfında yer alan mühendis, mimar ve şehir
plancılarının ek göstergeleri ayrımsız, en düşük 4800 en yüksek 6400
olacak şekilde yükseltilmelidir.
Meslektaşlarımızın aynı statüde yer aldığı diğer meslek sınıflarıyla
aralarındaki eşitsizliklerin ve farklılıkların giderilmesi amacıyla kamuda
çalışan ve teknik hizmetler sınıfına dahil mühendis, mimar ve şehir
plancılarının (I) SAYILI CETVEL’de yer alan ve emeklilik haklarına da
etkisi olan “ek ödeme” oranlarında da iyileştirme yapılmalıdır. Mühendis,
mimar, şehir plancılarının %130 ile %150 olan “Ek Ödeme” oranları, %180
ile yüzde %200 seviyesine yükseltilmelidir.
Teknik Hizmetler Sınıfı kapsamında
“Özel hizmet tazminatları”
bölümünde belirlenen tavan oran %160’dan %215-%260’a yükseltilmeli
ve bu oran emekli aylık ücretlerine yansıtılmalıdır.
Emekli meslektaşlarımızın yaşam koşulları iyileştirilmeli, 5434 sayılı
Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa ek madde eklenerek
maaşlara her ay ilave bir ödeme sağlanmalıdır.
Emeğimize, mesleğimize, haklarımıza sahip çıkıyor, sorunlarımıza çözüm
istiyoruz.
Emin KORAMAZ
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
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ENGELLİ MÜHENDİS, MİMAR VE ŞEHİR PLANCISI
MESLEKTAŞLARIMIZIN YAŞANABİLİR BİR HAYAT
VE ÇALIŞMA KOŞULLARINA KAVUŞMASI İÇİN
SORUNLARIMIZA ÇÖZÜM İSTİYORUZ
3 Aralık 2021

Ülkemizin de imzacısı olduğu Birleşmiş Milletler Engelli Hakları
Sözleşmesinde, insanlık ailesinin tüm mensuplarının doğuştan sahip
oldukları hakların dünyada özgürlüğün, adaletin ve barışın temeli
olduğunun altı çizilmiştir. İnsan hak ve özgürlüklerinin evrensel nitelikleri
gereği, tüm insanlar gibi engelli bireylerin de bu haklardan herhangi
bir ayrımcılığa uğramaksızın yararlanmalarının güvence altına alınması
gereklidir.
Ancak, engelli yurttaşlarımızın gündelik yaşamları, hayatta kalma
mücadelesiyle eşdeğer durumdadır. Kentlerimizin fiziki yapısından
eğitime, sağlığa, ulaşıma ve çalışma yaşamına kadar tüm alanlar engelli
yurttaşlarımız için ağır sorunlar ile doludur.
Pandemi süreci ile birlikte bu sorunlar hem ekonomik olarak hem de
sosyal yaşam olarak daha ağır bir kriz haline dönüşmüştür. Giderek
zorlaşan yaşam koşulları altında işsizlik, hayat pahalılığı, düşük ücretler,
güvencesizlik, özlük hakları ve örgütlenme sorunları başta engelli
meslektaşlarımız olmak üzere tüm mühendis, mimar ve şehir plancılarının
öncelikli sorunları olmaya devam etmektedir.
Mevcut sözleşmeler, yasa ve yönetmelikler engelli yurttaşlarımız lehine
sonuçlar üretmekten uzak, yetersiz ve kağıt üzerinde düzenlemeler
olarak kalmakta, engelliler adeta yok sayılmaktadır. Fiziksel çevrenin,
kamu binalarının ve kamusal kullanım alanlarının engellilere uyumlu
hale getirilmesi yükümlülüğü yerine getirilmemiştir.
Resmi kurumlar tarafından yayımlanan rakamların gerçekleri örtmek
için birbiriyle çeliştiği; açıklanan verilere güvenin tamamen yitirildiği
bir dönemden geçiyoruz. 4857 sayılı İş Kanunu’nun 30. Maddesi ile
düzenlenen 50 ve daha fazla işçi çalıştıran özel sektör işyerlerinde %3
oranında engelli çalıştırılması zorunluluğunun; Türkiye’deki işyerlerinin
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aslında %2’sini kapsadığı görülmektedir. Yasa gereği kamuda ve özel
sektörde engelli çalıştırılması zorunluluğu oranlarının yetersiz kaldığı ve
bu oranların sağlanmadığı aşikardır.
İşgücüne katılan engellilerin ise çok az bir bölümü eğitim aldıkları
alanda istihdam olanağı bulabilmektedir ve engellilerin yarısından çoğu
niteliksiz işlerde çalışmaktadır. Oysa bu sorunların engelli yurttaşlarımız
lehine çözülmesi mümkündür.
Öncelikli olarak özel sektördeki istihdam konusunda işverenlerin
bilinçlendirilmesi ve teşvik edilmesi çalışmalarına ihtiyaç vardır.
Vasıflı işgücünün daha maliyetli olması, engellilere verilen işlerin
başarısından endişe edilmesi vb. gibi sebeplerle engelliler niteliksiz
işlere yönlendirilmektedir. Mevcut kotalar, her eğitim düzeyinden
ve meslekten vasıflı engellileri de kesinlikle kapsayacak biçimde
artırılmalıdır. Kota uygulaması dışında da engelli istihdamına yönelik
yatırımlar ve uygulamalar hayata geçirilmelidir. Çalışmak isteyen engelli
başvurularının hiçbirinin karşılıksız kalmayacağı düzeylere gelinmesi için
yeni çalışmalar yürütülmelidir.
Ülkemizin içinden geçmekte olduğu bu zor zamanlarda toplumun tüm
kesimleri ile birlikte engelli yurttaşlarımızı önceleyerek acil taleplerinin
giderilmesi, sağlık ve eğitim gibi temel ihtiyaçlarının eşitlikçi, özgürlükçü,
adil ve demokratik bir anlayışı benimseyen kamucu bir yaklaşım ile
karşılanması gerekmektedir.
Engelli mühendis, mimar ve şehir plancısı meslektaşlarımızın yaşanabilir
bir hayat ve çalışma koşullarına kavuşması için sorunlarımıza çözüm
istiyoruz.
TMMOB olarak, engelli üyelerimizin sorunlarının çözümü için mücadele
etmeye her zaman hazır olduğumuzu, yaşanmaz kılmak yerine yaşatmak,
yaşamı ise her zaman daha onurlu kılmak için var gücümüzle çalışmaya
devam edeceğimizi 3 Aralık Dünya Engelliler Günü vesilesiyle bir kez
daha kamuoyuna saygıyla bildiririz.
Emin KORAMAZ
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
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“5 ARALIK DÜNYA MÜHENDİSLER GÜNÜ”
ŞEKLİNDE ÖZEL BİR GÜN YOKTUR!
5 Aralık 2021

Ülkemizde son yıllarda “5 Aralık Dünya Mühendisler Günü” adı altında
gerçekte olmayan bir özel gün türetilerek kutlanmaya başlanmış, kaynağı
bilinmeyen ve özellikle sosyal medya üzerinden geçtiğimiz yıllarda ortaya
atılan kutlamalar, geçtiğimiz yıllarda büyük basın kuruluşları tarafından
da duyurularak önemli ölçüde ciddiye alınır hale gelmiştir. Öyle ki,
ülkemizin bünyesinde çok sayıda mühendisin görev yaptığı birçok büyük
kamu kurumları ve bazı mühendislik fakülteleri de bu kervana katılarak
5 Aralık gününü kutlamaya başlamıştır. Öncelikle dünya çapında kutlanan
“5 Aralık Dünya Mühendisler Günü” diye bir özel gün olmadığı gibi her
meslek grubunun farklı tarihlerde kutladığı ulusal veya uluslararası
özel günü vardır. Bir günün dünya çapında özel gün olarak ilan edilip
kutlanması için o alanla ilgili dünyadaki en üst çatı örgütler, UNESCO ya
da diğer meslek birlikleri tarafından kabul edilerek ilan edilmesi; bunun
ülkeler ya da dünya çapında kabul görmesi; kutlanan güne dair ise o günü
özel kılan bir yaşanmışlığın olması ve sembolik bir geçmişinin olması
gerekmektedir. 5 Aralık için böyle bir durum söz konusu olmadığı gibi
mühendislerin dünyadaki en üst örgütü olan WFOE’de (World Federation
of Engineering Organizations, ülkemiz adına bu oluşuma TMMOB üyedir.),
UNESCO’da veya diğer organizasyonlarda böyle bir gün tanınmamakta ve
kutlanmamaktadır.
Ulusal olarak farklı ülkelerde ve farklı tarihlerde kutlanan mühendisler
günü mevcuttur. Örneğin; Belçika’da 20 Mart, Hindistan’da 15 Eylül,
İtalya’da 15 Haziran ve Türkiye’de 19 Eylül gibi. Bu tarihlerin seçilmesinde
etmen olan ve anlamlı kılan yaşanmışlıklar vardır. Türkiye’de kutladığımız
19 Eylül’ün bu kapsamda bizler için anlamı epey büyüktür. 19 Eylül
1979’da TMMOB’nin çağrısıyla ülke çapında bir günlüğüne iş bırakan
mühendis, mimar ve şehir plancıları; ekonomik ve demokratik talepleri
için bu eylem ile tarihe not düşmüşlerdir ve o büyük günün mücadele
ve dayanışma ile özdeşleşmiş anlamını bugünün mücadelesi üzerinden
geleceğe taşımak için, 19 Eylül ülkemizde “Mühendis, Mimar ve Şehir
Plancıları Dayanışma Günü” olarak kutlanmaktadır. Bunların dışında her
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mühendislik meslek grubunun ayrı ayrı dünya çapında kutlanan günleri
vardır ve yine bunlar sosyal medyada birileri tarafından değil uluslararası
meslek örgütlerince belirlenip ilan edilmektedir.
Bu nedenle, ülkemizde mühendisler, mimarlar ve şehir plancıları için
özel olan gün, 19 Eylül’dür ve “5 Aralık Dünya Mühendisler Günü” diye
bir özel gün olmadığından TMMOB ve bileşeni meslek odalarımızca
kamuoyuna bu hususu hatırlatma gereği doğmuştur.
Emin KORAMAZ
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
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ERTELENMİŞ DÜŞLERİN GERÇEKLEŞTİĞİ BİR YIL
DİLEĞİYLE!
29 Aralık 2021
Salgınla, tedbirlerle, yasaklarla, mesafelerle, krizle, yoksullukla yarı
yaşayarak tükettik bir yılı daha.
Yaşayamadıklarımızın alacaklısıyız hayattan… Vakitsiz kaybettiklerimizin,
zaman yetiremediklerimizin, sıra getiremediklerimizin…
Sonraya bırakmadan yaşamayı öğrenmeliyiz belki de artık, hiçbir şeyi
ertelemeden, her şeye izin vererek.
Sokakları kuşatmasına izin verelim cesaretimizin, her yer 1 Mayıs meydanı
olsun, her yer 8 Mart korteji… 2022 cesaretin yılı olsun!
Kardeş kalplerin kapısını çalmasına izin verelim gayretli dayanışmamızın,
her gün birlik olalım, her zorlukta yan yana… 2022 dayanışmanın yılı
olsun!
Cüretli adımlar atmasına izin verelim içimizdeki özgürlüğün, sınırlarımızı
yıkalım, barikatlardan aşalım… 2022 özgürlüğün yılı olsun!
Yeryüzünü kuşatmasına izin verelim barışın ve kardeşliğin, durdurarak
tüm savaşları, dindirerek tüm acıları… 2022 barışın ve kardeşliğin yılı
olsun!
Yolumuzu çizmesine izin verelim adaletin, doğruluktan sapmayalım ve
de hukukun üstünlüğünden… 2022 adaletin yılı olsun!
Yenilgilerinin üstesinden gelmesine izin verelim inadımızın, ısrarından
caymasın, doymasın isyanına… 2022 inadın yılı olsun!
Çoğalmasına izin verelim umudun, dürtelim hep onu, umutsuzluğu
yatıştırarak… 2022 umudun yılı olsun!
Çığırından çıkmasına izin verelim o sürekli zapt ettiğimiz sevincin, keyfe
ve neşeye bürünsün boylu boyunca… 2022 sevincin yılı olsun!
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Başkalarının acılarına dokunmasına izin verelim vicdanımızın, öteki
hayatları en berimize koyarak… 2022 vicdanın yılı olsun!
Yüreklerimizi ısıtmasına izin verelim şefkatli sevginin, her kalpte kendini
büyüterek… 2022 sevginin yılı olsun!
Yüzümüzde iz bırakmasına izin verelim gülüşlerimizin, gamzelerimizin
çukurundan tanıyalım birbirimizi… 2022 gülüşün yılı olsun!
Gerçekleşmesine izin verelim nicedir ertelediğimiz düşlerimizin, çocuk
heveslerimizin ve de genç hayallerimizin… 2022 ertelenmiş düşlerin
gerçek olduğu yıl olsun!
Bil ki, ertelediğimiz sevgiler gibi, ertelediğimiz düşler de bir gün hesap
sorar bizden… Düşle, erteleme…
TMMOB YÖNETİM KURULU
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GENEL KURULLAR SÜRECİNDE TMMOB
ÖRGÜTLÜLÜĞÜNE
10 Ocak 2022
“Yarın farklıdır bugünden,
adı değişir hiç olmazsa.
Kara bir suyu geçiyoruz şimdilerde
basarak yosunlu taşlara.
Sen bugünden yarına
birazcık umut sakla”
(Metin Altıok)
Değerli Meslektaşlarım, Sevgili Arkadaşlar
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’ne bağlı odalarımızın genel
kurul süreçleri başladı. 600 bini aşkın mühendis, mimar ve şehir
plancısının üyesi oldukları odaların geride kalan çalışma dönemlerini
değerlendirdiği, önümüzdeki dönemde yürütülecek faaliyetleri tartıştığı
ve oda kurullarını belirlediği dönemin içindeyiz.
TMMOB’ye bağlı 24 odamızın illerde bulunan şube ve temsilciliklerinde
başlayan bu süreç, Oda genel kurullarımızın ardından Mayıs ayı sonunda
gerçekleştireceğimiz TMMOB 47. Genel Kurulu ile tamamlanacak.
İçinden geçtiğimiz genel kurul süreçleri TMMOB örgütlülüğünün
demokratik geleneğinin olduğu kadar, örgütsel ve fikri yenilenmesinin
de güvencesidir. Birliğimizin mesleki-politik yönelimlerinin belirleneceği
genel kurullarımızın TMMOB’nin tarihsel birikimine ve demokratik
değerlerine yakışır biçimde tamamlanacağına inanıyorum.
Değerli Meslektaşlarım, Sevgili Arkadaşlar
Hepinizin bildiği gibi küresel boyuttaki koronavirüs salgını, çalışma
dönemimiz boyunca oda faaliyetlerimizi ve günlük hayatlarımızı köklü
biçimde değiştirdi. Alınan tüm tedbirlere rağmen, salgının etkili olduğu
geçtiğimiz 2 yılda dünya çapında 5 buçuk milyon kişi hayatını kaybetti.
Ülkemizde ise resmi rakamlara göre 85 bine yakın, bilimsel tahminlere
göre ise 250 bine yakın kişi salgın ve bağlantılı hastalıklar nedeniyle
yaşamını yitirdi.
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği

81
TMMOB ve Oda faaliyetlerinde aktif görev alan çok sayıda arkadaşımızın
ve üyemizin de aralarında bulunduğu kayıplarımızın üzüntüsünü
yaşıyoruz. Yitirdiğimiz arkadaşlarımızın hayatlarımıza ve örgütümüze
kattığı değerleri ve güzellikleri asla unutmayacağız. Hepsini bir kez daha
saygıyla anıyoruz.
Virüse karşı geliştirilen aşılar ve sağlık emekçilerinin özverili çalışmaları
umudumuzu ayakta tutsa da ne yazık ki küresel salgın etkinliğini
sürdürmeye, hayatlarımızı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Genel
kurul süreçlerimizin gerekli korunma tedbirleri alınarak, sağlıklı koşullar
altında yapılabilmesi hepimizin ortak sorumluluğundadır.
Değerli Meslektaşlarım, Sevgili Arkadaşlar
Geçtiğimiz çalışma dönemine damgasını vuran sadece salgın değildi.
İki yıl boyunca her geçen gün daha da derinleşen ekonomik kriz de
hayatımıza en az salgın kadar büyük bir darbe vurdu.
Yıllardır uygulanan neoliberal politikalar nedeniyle üretimden
uzaklaştırılarak tümüyle dış kaynaklı sıcak para akışlarına bağımlı
hale getirilen, özelleştirmeler yoluyla kamusal kaynakları tüketilerek
kırılganlaştırılan, yandaş sermaye kesimlerine dağıtılan rant odaklı
projeler nedeniyle büyük bir kaynak israfı yaşayan ekonomimiz birbiri
ardına derin çöküşler yaşadı.
Kamu ve özel sektördeki dış borçların sürdürülebilirliğinin kalmamasıyla
ortaya çıkan kur krizi, her alanda dışa bağımlı olan ekonomimizi bir
girdabın içine doğru sürükledi. Döviz kurlarında yaşanan büyük sıçrama
nedeniyle üretim maliyetlerinin artmasının ekonomimizin çarklarını
durma noktasına getirdi. Siyasi iktidar, sorunun kaynağını ortadan
kaldıracak çözümler bulmak yerine, tüketimi kışkırtıcı para politikalar
izleyerek ateşe adeta benzin dökmüş ve krizin her alana sıçramasına
neden oldu.
Başta gıda ürünleri, akaryakıt, doğalgaz, elektrik gibi temel tüketim
maddeleri olmak üzere iğneden ipliğe tüm ürünlerde yaşanan fahiş
fiyat artışları gündelik hayatlarımızı tehdit eder boyutlara ulaştı. Krizin
yarattığı belirsizlik ortamı nedeniyle ticaret ve üretim durma noktasına
geldi.
TÜİK’in iktidar güdümünde açıkladığı enflasyon rakamları nedeniyle mal
ve hizmetlerde yaşanan zamların çok gerisinde yapılan ücret artışları
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nedeniyle ülkede emeğiyle geçinen toplum kesimleri topyekûn bir
yoksullaşma yaşadı. Başta ithal mallar olmak üzere pek çok ihtiyaç
maddesi, adeta birer lüks haline dönüştü. Hepimiz eskisinden çok daha
zor koşullarda yaşıyoruz. Artık sadece kendi hayatımızdan değil, gelecek
kuşaklarımızın hayatlarından da feragat ederek yaşıyoruz.
Yıllardır devam eden kriz ve salgın döneminde yaşanan kısıtlamalar
nedeniyle tüm birikimlerini tüketen, gündelik ihtiyaçlarını bile kredi ve
borçlarla karşılamaya çalışan halk büyük bir tükenmeyle karşı karşıya
durumda. Bu ülke halkı, tarihin hiçbir döneminde geleceğinden bu denli
umutsuz olmadı. Artık halkın geleceğe dair tek umudu ve beklentisi, bu
iktidardan kurtulmaktır.
Bu durumun tek sorumlusu tek adam rejimi ve onun emek düşmanı
politikalarıdır. Siyasi iktidar kendi yandaşlarının kasaları dolsun,
kendi çıkar çevrelerinin çarkları dönsün diye halkı büyük bir sefalete
sürüklemiştir. Devlet ihaleleriyle, çılgın projelerle hazine garantili
gelir elde eden şirketlerin ödemeleri yapılabilsin tüm kamu kaynakları
seferber edilmiş halkın üzerindeki vergi yükü katlanmıştır. Halkın alın
teri, bir avuç yandaşın kasasına akmaktadır.
Tek adam rejimi, uyguladığı ekonomi politikaları ve verdiği kararlarla bu
ülkenin ve bu ülke halkının geleceğine ilişkin bir düzlüğe çıkış programı
olmadığını göstermiştir. Tek adam rejiminin bu ülkeye verebildiği,
üretimden hazine varlıklarına kadar her alanda harabeye dönmüş bir
ekonomi ve hukuktan bürokrasiye kadar her alanda çürümüş bir devlet
yapısından başka bir şey olmadı.
Tek adam rejimi bu başarısızlığını halkı tehdit ederek, en temel
demokratik hak ve özgürlükleri yok sayarak, toplumsal muhalefeti
şiddetle sindirerek örtbas etmek istemektedir. Geldiğimiz noktada tek
adam rejimi halkın desteğiyle değil, halka yönelik baskı ve zorbalıkla
ayakta durmaktadır.
Anayasayı çiğneyerek, kanunları yok sayarak, parlamentoyu askıya
alarak, yargı organlarını kendine bağlayarak, medyayı teslim alarak,
gündelik yaşamı kriminalize ederek, toplumu saflaştırarak, ülkenin
tüm zenginlikleri kendi ihtiyaçları için kullanarak yarattıkları bu ortam
ülkenin huzurunu ve geleceğini tehdit etmektedir.
Geçtiğimiz çalışma dönemimiz, tek adam rejimine karşı mücadeleyle
ve yıkım politikalarına karşı ülkemizi, mesleğimizi ve meslektaşlarımızı
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savunmakla geçti. Yaşadığımız tüm baskılara rağmen demokrasiye,
özgürlüklere, bağımsızlığa, laikliğe ve toplumculuğa olan bağlılığımızdan
asla taviz vermedik. Ülkemizi kasıp kavuran salgın ve kriz koşullarında
üyelerimizin ekonomik, demokratik ve mesleki çıkarlarının geliştirilmesi
için mücadele verdik.
Değerli Meslektaşlarım, Sevgili Arkadaşlar
Çalışma dönemimiz boyunca üyelerimize mesleki, ekonomik ve sosyal
alanlarda sahip çıkma mücadelesi verdiğimiz gibi, mesleki gelişmelerin
toplumsal çıkarlar için kullanılması doğrultusunda da büyük gayret
gösterdik.
Bu dönem boyunca, Odalarımızın ve İl Koordinasyon Kurullarımızın
düzenlediği yüzlerce etkinliğin yanı sıra Genişletilmiş Yönetim Kurulumuz
tarafından hazırlanan çalışma programı doğrultusunda çok sayıda çalıştay,
sempozyum ve kongre düzenledik. Bu etkinlikler yoluyla TMMOB’nin
değerleri ve birikimi toplumun tüm kesimleriyle paylaşılırken, meslek
alanlarımızdaki teknik gelişmeler üyelerimize aktarıldı.
Yine bu dönem boyunca açtığımız davalar ve yürüttüğümüz hukuki
mücadele ile şehirlerimizin, kıyılarımızın, madenlerimizin, tarihi
eserlerimizin, kültürel mirasımızın yağmalanmasına karşı önemli davalar
kazandık. Üyelerimizin haklarını koruma ve teknik yönetmeliklerin
mesleki ilkelere uygunluğu noktasında önemli kazanımlar elde ettik.
Çalışma dönemimiz boyunca mesleki ve özel hayatlarından feragat
ederek TMMOB Örgütlülüğünü büyütmek için gecesini gündüzüne katan
oda yönetim, onur ve denetleme kurullarında görev yapan arkadaşlarıma;
şube yönetim kurullarında ve temsilciliklerde görev alan arkadaşlarıma;
İKK sekreterlerimize; işyeri temsilcilerimize; omuz omuza emek
harcadığımız odalarımızın örgütlü üyelerine; çalışma gruplarında, kongre,
sempozyum ve kurultaylarımızın düzenleme ve yürütme kurullarında
görev alan arkadaşlarıma; Birlik ve oda çalışanı arkadaşlarıma, TMMOB
çalışmalarında bize destek olan bilim insanlarına ve uzmanlara; büyük
bir inanç ve özveri ile örgütümüze verdikleri katkılardan dolayı Yönetim
Kurulumuz adına teşekkür ediyorum.
TMMOB’nin eşitlikten, özgürlükten, demokrasiden, laiklikten ve barıştan
yana toplumcu mücadele çizgisini yarınlara taşıyabilmek için, kişisel
ihtiraslarını ve dar grup çıkarlarını TMMOB’nin ihtiyaçlarının önüne
koymadan mücadele edecek tüm ilerici, çağdaş, yurtsever mühendis,
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mimar ve şehir plancılarının ortak aklına, dayanışmasına ve birlikteliğine
ihtiyacımız var. Genel kurullar sürecinde TMMOB örgütlülüğünün ve
üyelerinin bu sorumlulukla hareket edeceğine inancım tamdır.
Bu inanç ve kararlılıkla, Türkiye’nin içinden geçtiği bu karanlık dönemde,
ülkemize, mesleğimize ve değerlerimize sahip çıkmak konusunda en ufak
bir tereddüt yaşamadan mücadele eden tüm TMMOB örgütlülüğüne genel
kurullar sürecinde başarılar ve kolaylıklar diliyorum.
YAŞASIN TMMOB, YAŞASIN MÜCADELEMİZ!
KAHROLSUN İSTİBDAT, YAŞASIN HÜRRİYET
Emin KORAMAZ
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
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EMEKLİLİK HAKLARIMIZDAN VAZGEÇMİYORUZ!
İNSANCA YAŞAYABİLECEĞİMİZ BİR MAAŞ VE
SORUNLARIMIZA ÇÖZÜM İSTİYORUZ!
14 Ocak 2022
Geçtiğimiz yılı, yıllardır devam eden kriz ve salgın döneminin ardından;
tüm birikimlerin bir avuç azınlık için tüketildiği, bütçe görüşmelerinin
gençlerin, çalışanların, emeklilerin, tüm yurttaşların dışarıda bırakılarak
tamamlandığı bir dönem ile kapattık.
Yıllar boyunca süregelen özelleştirme politikaları ülkemizi üretimden
uzaklaştırarak, sıcak paraya dayalı bir büyüme modeline sürükledi.
Üretken sektörler yerine ranta dayalı sektörlerin tercih edildiği, halkın
borçlanma ve kredi kullanımına yönlendirdiği bir model yaygınlaştırıldı.
Çılgın projeler, gösteriş ve bir avuç azınlığın lüks ve şatafat içindeki
yaşamı için devasa harcamalar yapıldı. Gençler, işsizler, çalışanlar ve
emekliler hayat pahalılığı, temel ihtiyaçları karşılayamama ve derin
bir umutsuzluğun içine bırakıldı. Hayat pahalılığı, temel beslenme
ihtiyaçlarının dahi karşılanmasını engelleyecek boyutlara ulaştı.
Bütçede Halk Yok, Emekliler Yok!
Bütçe görüşmelerinin sonucunda; bütçede yük olarak görülen başta
emekliler olmak üzere tüm kesimlerin dışarıda bırakıldığını hep birlikte
gördük. Devletin harcamalarının ve hesap verilebilirliğinin belgesi olan
bütçede emeklilere bir satır yer verilmedi. Oysa bugünün koşullarında
emekli statüsünde olan 65 yaş üzeri vatandaşlar, tüm toplumun %10’unu
oluşturmakta.
Buna karşın 2022 Merkezi Yönetim Bütçe gelirlerinin %85’inin doğrudan
emeklilerden, kamu çalışanlarından, asgari ücretliden, küçük esnaf,
küçük üretici, köylüden, dar gelirli ve yoksullardan alınmasının
planlandığını görüyoruz.
Bütçenin Gerekçesi Bütçede Yer Almıyor!
2022 Bütçe Kanununun gerekçelerinde “Sosyal refah devleti anlayışının
en önemli göstergelerinden biri olan sosyal güvenlik, herhangi bir
sosyal risk yüzünden geliri veya kazancı azalmış kişilerin, başkalarının
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yardımına gerek kalmaksızın yaşama ve geçinme ihtiyaçlarını karşılayan;
kişilere, belirli sosyal risklerin gerçekleşmesi sonucunda ortaya çıkan
muhtelif zararların, ilave maliyetlerin veya gelir kayıplarının kısmi veya
bütünüyle telafisine yönelik ekonomik güvenceler sağlayan sistemler
bütünüdür. “ denilmektedir.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın 2022 Bütçesi 83 milyar 851
milyon 907 bin lira olarak belirlendi. Bunun 72 milyar 977 milyon 510 bin
lirası Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığına ayrılmış. SGK’nın finansman
açığı 38 milyar 956 milyon 291 bin lira öngörülürken; işveren prim
indirimi için 34 milyar 11 milyon 291 bin lira ayrılmış. Rakamlar, SGK’nın
çalışanlar ve emeklilerin sosyal güvenliği için değil sermaye sahipleri
için, işverenler için kaynak olarak kullanıldığını gösteriyor.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bütçesi 66 milyar 131 milyon 543 bin
lirayken; bunun %85,37’si cari transferler, %10,1 personel gideri, %5 ise
sermaye transferi ve giderleri olarak tanımlanmış. Sağlık, bakım ve sosyal
hizmetlerin Sosyal Güvenlik Reformuyla özelleştirilmesi, ticarileştirilmesi
sonucu ortaya çıkan sorunlara çözüm yok! Demografik yapıdaki
değişiklikler yok sayılmış. Bakım hizmetlerinin kamulaştırılmasından söz
edilmiyor ve yaşlılara aileleri baksın demeye devam ediliyor.
Emeklilik statüsü ise güvencesiz, kuralsız ve esnek hale getirilerek
yerine; cari açık kapatma ve sermaye biriktirme aracı olarak kullanılan
bireysel emeklilik modeli ikame edilirken; emekli primleri fona
devredilerek uluslararası sermayenin kullanımına sunuldu. 10 milyona
yaklaşan sayısıyla EYT’lilerin sorunları ise çözümsüz bırakılarak basit bir
oy isteme aracı olarak kullanılıyor.
Emeklilik, yıllarca süren çalışma hayatı boyunca sosyal güvenlik sistemine
aktarılan birikimlerimizin çalışma yaşamı sonrasında bizlere ekonomik,
sosyal ve sağlık alanlarında sağladığı güvencedir. Bireysel Emeklilik
Sistemi adı verilen fonun, emeklilik yerine ikame edilmeye çalışılması,
sosyal devlet anlayışına ve sosyal güvenlik ilkesine aykırıdır.
Yoksulluk Emeklinin Kaderi
Emekliler halkın en yoksul kesimlerini arasında yer alıyor. 7 milyon 578
bin 123 emekli, aylık 1500 lirayla yaşamaya çalışırken, TÜİK enflasyon
rakamını %36,08 olarak açıkladı. Emekli aylıklarına yapılacak zam açlığa
ve yoksulluğa çare olmak zorundadır.
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TÜİK’in açıkladığı 2021 yılı enflasyon % 36,08 iken, bağımsız araştırma
kuruluşları enflasyonu %82,81 olarak tespit ediyor. Resmi enflasyon
verileri, yaşamın gerçekleri ile uyuşmadığı sürece toplumda güven ve
adalet arayışları giderek artıyor. 2021 aralık ayı açlık sınırı 4013 lira,
yoksulluk sınırı ise 13073 lira olarak açıklandı. Emeklilere yapılan %25,47
zamla; en düşük SSK emeklisi 3293 lira (2000 yılı öncesi), 2500 lira (2000
yılı sonrası), BAĞ-KUR 2500 lira SSK ve BAĞ-KUR en düşük emekli aylığı
2500 lira; kamu çalışanı ve emeklilerinin aylıklarına yapılan %30,05
oranında zamla en düşük kamu çalışanı emekli aylığı 4272 lira oldu.
İndirilmiş enflasyon oranındaki zamlar günü bile kurtarmaya yetmedi.
Emekliler yine açlık sınırının altında yaşamaya mahkûm edildi. Altı
ayda bir yapılan “şaibeli enflasyon” oranında zamlar ekonomik güvence
sağlamamaktadır.
Emekli aylığının bağlanma oranı ve hesaplama yönteminin değiştirilmesi,
Devlet desteğinin çekilmesi, Milli Gelirden ve ülkenin büyüme hızından
pay verilmemesi, aylıklara enflasyon oranında altı ayda bir zam yapılması
yönteminin uygulanması; 2000 yılından bu yana emeklilerin alım gücünü
düşürdü. Kamu Emekliliğinin esnek kuralsız güvencesiz hale getirilmesi
ekonomik güvenceyi de yok etti.
Bir Avuç Zengin için Yaşam Hiç Zor Değil!
Bunca yoksulluğun arasında yaşam bir avuç zengin için oldukça kolay
ve sorunsuz! Yoksul ile zengin arasındaki uçurum ve yoksul sayısı her
geçen gün büyümektedir. AKP’nin iktidara geldiği 2002’den bu yana
en zengin %10’luk kesim, toplam servetteki payını %67,7’den %81,2’ye
çıkarmıştır. Buna karşın geriye kalan %90’lık nüfusun payı %32,3’ten
%18,8’e düşmüştür. Nüfusun en yoksul %10’luk kesimiyle, en zengin
%10’luk kesiminin geliri arasındaki fark son yirmi yılda 15 kat artmıştır.
Emekliler bu uçurumda hep en derine düşen kesim olmuştur.
Sorunlarımıza Çözüm İstiyoruz!
Emekli mühendis, mimar ve şehir plancıları toplumun yoksul kesimleri
arasında yer almaktadır. Tüm emekliler gibi meslektaşlarımızın da
sosyal hakları, çalışma yaşamından sonraki yaşam güvenceleri ortadan
kaldırılmak istenmektedir. Emeklilerin sorunlarının çözümü için:
Sosyal güvenlik sistemi sosyal risklere karşı emekliyi korumalı ve yaşlılığın
güvencesi olarak devlet tarafından eksiksiz karşılamalıdır.

46. Dönemde Söylediklerimiz

88
İnsanca, onurlu bir yaşam sürdürecek ekonomik güvence için emekli
aylıkları yeniden hesaplanmalıdır!
Emeklilerin temel hakları için sendikalaşması önündeki engeller
kaldırılmalıdır.
Emeklilerin devletin sırtında bir yük olduğu algısından bir an önce
vazgeçilmeli; emeklilerin toplumsal yaşama katılmasının önündeki
engeller kaldırılmalıdır.
Emeğimize, emeklilik haklarımıza,
sorunlarımıza çözüm istiyoruz!
Emin KORAMAZ
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
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DİSK, KESK, TMMOB, TTB: “KRİZDEN ÇIKIŞ
EMEKTEN YANA POLİTİKALARLA MÜMKÜNDÜR!
SİYASİ İKTİDARI HALKIN İNSANCA YAŞAM
TALEPLERİNE KULAK VERMEYE DAVET
EDİYORUZ!”
18 Ocak 2022
18 Ocak 2022 Ülke tarihimizin en derin siyasal ve ekonomik krizlerinden
birini yaşıyoruz. Gıda ürünlerinden doğalgaza, akaryakıttan elektriğe
kadar tüm ürünlere birbiri ardına gelen zamlar, emeğiyle geçinen geniş
toplum kesimlerinin hayatlarını sürdürülemez hale getirdi. İktidar, muhalif
kurum ve yapıları susturmak, sindirmek, korkutmak, işlevsizleştirmek ve
sonuç olarak etkisizleştirmek için devletin tüm olanaklarını, kurumlarını
kullanmaktan geri kalmıyor. OHAL KHK’leri ile yaratılan Anayasasızlık
hali fiilen devam ettiriliyor.
Güvenilirliğini tümüyle yitirmiş TÜİK’in açıkladığı enflasyon oranlarına
dayanılarak yapılan ücret artışları, halkın her geçen gün daha fazla
yoksullaşmasına neden oluyor. Daha yılın ilk günlerinde gelen zamlar ve
vergi oranlarındaki artışlar nedeniyle asgari ücrete, memur maaşlarına
ve emeklilere yapılan göstermelik artışlar daha emekçilerin cebine bile
girmeden eriyip gitti.
Emekçi ve dar gelirli kesimler her gün daha fazla borçlanarak, daha fazla
kredi kullanarak ay sonunu getirmeye çalışıyor. Emekçiler sorumlusu
olmadıkları bir krizin bedelini ödemek zorunda kalıyorlar.
Krizin sorumlusu kapitalizmin iştahlı uygulayıcısı olan siyasi iktidarın
ise emeğin daha fazla değersizleştirilmesi, toplumun daha fazla
yoksullaştırılmasından başka bir vaadi bulunmuyor. Pandemi dönemi
boyunca sermayenin çarkları dönsün diye emekçilerin hayatlarını yok
sayanlar, yine sermayenin çıkarları için emekçilerin taleplerini yok sayıyor.
İktidarın ekonomik öncelikleri nedeniyle ülkenin tüm kaynakları belirli
bir kesimin cebine, özellikle de güvenlikçi politikalara akıyor. Ülkedeki
gelir adaletsizliği tarihin hiçbir döneminde görülmemiş boyutlara ulaştı.
Eşitsizliğin en altına itilen kadın yoksulluğu daha da artarken, işini ilk
kaybedenler kadın emekçiler oluyor.
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Geçtiğimiz aylar boyunca kamu emekçilerinden işçilere, hekimlerden
mühendis, mimar ve şehir plancılarına, öğrencilerden emeklilere,
işsizlerden esnaflara kadar toplumun her kesimi artan hayat pahalılığı
ve ekonomik istikrarsızlık nedeniyle yaşadıkları geçim zorluklarını dile
getirdi. Milyonlarca emekçinin daha iyi koşullarda çalışma ve insanca
yaşayabilecekleri bir ücret düzeyi talepleri ülkemizin dört bir yanındaki
meydanlarda ve işyerlerinde yankılandı.
Tek adam rejimi bu taleplere sadece kulak tıkamakla kalmadı, bu
talepleri dile getirenleri açık biçimde tehdit etti. Anayasal hak ve
özgürlükleri şiddet yoluyla önlemeye çalışmanın demokrasi ve hukuk
devletiyle bağdaşır tarafı bulunmamaktadır. Siyasi iktidarın üzerine
düşen, yaşadıkları sorunları dile getiren ve haklarını arayan emekçileri
şiddet yoluyla sindirmeye çalışmak değil, halkın, emekçilerin taleplerine
çözüm bulmaktır. Tek adam rejimi bu tehditkâr tavrından ve tarzından
vazgeçmelidir.
Ekonomik krizle mücadelenin yolu onu yok saymak değildir. Krizden
çıkışın yolu emek eksenli politikalar geliştirilmesi, kamusal anlayışın
yaygınlaştırılması ve üretime dayalı bir ekonomik yapının kurulmasıdır.
Krizden çıkışın yolu emeğin sesine kulak verilmesidir.
Bu ülke halkının, bu ülke emekçilerinin artık nefes almaya ihtiyacı var. Biz
emek ve meslek örgütleri DİSK, KESK, TMMOB ve TTB olarak, üyelerimize
ve halka karşı görevimizin bilinciyle, iktidara bir kez daha sesleniyoruz:
Geniş halk kesimlerinin krizden daha fazla etkilenmemesi için;
•

Başta gıda ürünleri olmak üzere elektrik, doğalgaz, akaryakıt, ulaşım
gibi temel ihtiyaç kalemlerine yapılan zamlar geri alınmalı, vergiler
düşürülmelidir.

•

Krizde işini kaybeden, geliri azalan tüm kesimlere doğrudan gelir
desteği sağlanmalıdır.

•

İşten çıkarmalar yasaklanmalı, istihdamı korumak için gerekli
önlemler alınmalıdır. Çalışma koşulları düzeltilmeli, emekçilerin
sağlıklı ve güvenli koşullarda, güvenceli olarak çalışması için önlemler
alınmalıdır.

•

Yoksulluk sınırının altında yaşayan kesimlerin temel gereksinimleri
karşılanmalıdır.
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•

Vergi adaletsizliğine son verilmeli, dolaylı vergilerinin payı
azaltılmalı, az kazanandan az çok kazanandan çok vergi alınan bir
sistem kurulmalıdır.

•

Hayat tarzına müdahale aracına dönüşen özel tüketim vergileri
kaldırılmalıdır.

•

Yandaş şirketlere yapılan dövize endeksli garantili ödemeler iptal
edilmelidir.

•

En düşük emekli aylığı en az asgari ücret düzeyine yükseltilmeli,
Emeklilikte Yaşa Takılanların emeklilik hakları verilmelidir.

•

Dövize Endeksli Mevduat gibi, geçim sorunu yaşayan milyonlardan
alıp, faiz geliri elde edebilen bir avuç zengine kaynak aktaran bu
politikalara derhal son verilmelidir. İktidar başta örgütlenme, düşünce
ve ifade özgürlüğü hakkı olmak üzere temel hak ve özgürlükler
önüne koyduğu engelleri, baskı politikalarını, ceza ve soruşturmaları
durdurmalıdır.

•

Kamu hizmetlerinin piyasalaştırılmasına, tasfiyesine ve özelleştirme
soygununa son verilmelidir.

•

Kamuda sözleşmeli, taşeron gibi güvencesiz istihdam biçimine son
verilmeli, kadrolu güvenceli istihdam esas alınmalı, tüm kamu
emekçilerinin emekliliğe esas ek göstergesi 3600 taban gösterge baz
alınarak tüm meslek grupları için yeniden düzenlenmelidir.

•

ILO 190 sayılı sözleşme uygulanmalı, İstanbul Sözleşmesi’nden
çekilme kararı geri alınmalıdır!

•

Evrensel sendikal hak ve özgürlüklerle uyumlu, grev hakkı ile
tamamlanmış gerçek bir toplu pazarlık sistemine geçilmelidir.

Emeğiyle geçinen milyonlarca yurttaşımızın temsilcisi ve sesi olarak
bizler halkın yoksullaştırılmasına, sefalete sürüklenmesine, ülke
kaynaklarının tüketilmesine izin vermeyeceğiz. İnsanca yaşamaya
yetecek bir ücret, insanca yaşayabileceğimiz koşullar ve demokratik bir
Türkiye için taleplerimizin takipçisi olmaya ve birlikte mücadele etmeye
devam edeceğiz.
• DİSK • KESK •TMMOB •TTB
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MİMARLAR ODASI ANKARA ŞUBESİ YÖNETİM
KURULU ÜYEMİZ ALİ ATAKAN’IN YANINDAYIZ!
20 Ocak 2022
Siyasi iktidarın eşitlik, özgürlük, demokrasi ve barış yanlısı kesimleri
susturmaya yönelik uygulamaları hayatın her alanında devam ediyor.
Bunun son örneklerinden birisi TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi
Yönetim Kurulu Üyesi ve KESK Yapı-Yol Sen Üyesi Ali Atakan’ın yıllardır
çalıştığı İller Bankası’ndaki görevinden atılmasıdır.
İller Bankası’nın Macunköy’de bulunan tesislerinin alelacele boşaltılması
sonucu, burada görev yapan çalışanların gönderildikleri Merkez Ankara
binasının henüz iskanı bile olmayan, güvenliksiz koşullarını belgeleyen
Ali Atakan, önce Diyarbakır’a sürgüne gönderilmiş, ardından da kamu
görevinden atılmıştır.
Çalışma ortamının ve koşullarının çalışanlarının sağlığını ve güvenliğini
tehdit etmeyecek şekilde hazırlanması yasal bir zorunluluktur. İşveren,
çalışanların işle ilgili sağlık ve güvenliğini sağlamakla yükümlüdür. Hiçbir
çalışan gerekli güvenlik tedbirlerinin alınmadığı, sağlıklı ve güvenli
koşullarının yaratılmadığı bir işyerinde çalışmaya zorlanamaz.
Mimarlar Odası üyemiz Ali Atakan, kamusal sorumluluğu gereği, İller
Bankası’nın Merkez Ankara ofisinin çalışanlar açısından sağlıklı ve güvenli
olmadığını tespit etmiş ve Mimarlar Odası Ankara Şubemiz de bu durumu
kamuoyuyla paylaşmıştır. Yüzlerce kişinin çalışacağı bir işyeri ortamının
güvenliğinin kontrolü ve tespiti bizler açısından hem kamusal hem de
insani bir sorumluluktur.
Bu sorumlulukla hareket eden Ali Atakan’ın karşı karşıya kaldığı şey ise
önce sürgün, sonra işten atılma olmuştur. Hatasını kabul edip, çalışma
koşullarını düzeltmekle sorumlu olan İller Bankası Yönetim Kurulu, suçunu
örtbas edebilmek için Ali Atakan’ı işinden atmıştır. Mimarlar Odamızın
Ankara Şubesi Yönetim Kurulu üyesi Ali Atakan’ın uğradığı haksızlığın,
kabul edilir hiçbir yanı bulunmamaktadır.
Buradan bir kez daha altını çizmek isteriz ki bu ülkenin kamu çalışanları,
iktidarın kapıkulu değil, halka hizmet veren emekçilerdir. Kamuya karşı
sorumlulukları ve yasalara bağlılıkları, iktidarın ve amirlerinin keyfi
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tutumlarının önünde gelmektedir. Siyasi iktidar ve onun atadığı kamu
idarecileri onuruyla çalışan kamu emekçilerini işi ve ekmeğiyle tehdit
etmekten vazgeçmelidir. Ali Atakan derhal işine geri dönmelidir.
TMMOB olarak bizler Ali Atakan’ın yanında olmaya, görevine dönünceye
kadar her türlü hukuki ve toplumsal mücadeleyi yürütmeye devam
edeceğiz.
Emin KORAMAZ
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
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DİRENEN EMEKÇİLERİN YANINDAYIZ!
7 Şubat 2022
Hopa’daki liman işçisinden Tekirdağ’daki kağıt işçisine, Antep’teki tekstil
işçilerinden İstanbul’daki Digiturk çalışanlarına, Mersin Akkuyu Nükleer
Santrali inşaatı işçilerinden Kocaeli’deki Farplas Otomotiv işçilerine,
Migros Depo işçilerinden Türkiye’nin dört bir yanındaki Yemek Sepeti
kuryelerine kadar yüzbinlerce emekçi haklarına sahip çıkmak için ayakta!
Alınterinin karşılığını alabilmek için ülkenin her yanında mücadele eden
emekçilerin direnişlerini selamlıyoruz! Emeği için, sendikal hakları için,
insanca yaşayabilecek bir maaş alabilmek için yürütülen bu mücadele
hepimize umut veriyor.
Ülke tarihinin en büyük zam dalgalarından ve en kitlesel yoksullaşma
dönemlerinden birisini yaşıyoruz. Başta gıda ürünleri olmak üzere
elektrik ve doğalgaz gibi temel ihtiyaç maddelerine gelen fahiş zamlar,
dar gelirlilerin ay sonunu getirmesini imkansız hale getirdi.
Servetlerini artırmak isteyen sermaye kesimlerinin işçilere enflasyonun
çok altında maaş zammı teklif etmesi, bunu reddeden emekçileri işiyle
tehdit etmesi hiçbir biçimde kabul edilemez.
Krizin tüm yükünün emekçilerin sırtına bindirilmek istenmesine izin
vermeyeceğiz. İşçilerin açlık ve sefalete mahkum edilmesine izin
vermeyeceğiz. Sendikal haklarını kullanan emekçilerin işlerinden
atılmasına izin vermeyeceğiz. İşyerlerinin emekçiler için çalışma
kamplarına dönüştürülmesine izin vermeyeceğiz.
Tarafımız direnen emekçilerin tarafıdır. Tarafımız emeğin onurlu
mücadelesinin tarafıdır.
Yaşasın sınıf dayanışması!

Emin KORAMAZ
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
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DİSK, KESK, TMMOB, TTB: “ISPARTA’DA ÇÖKEN
YALNIZ ELEKTRİK ŞEBEKESİ DEĞİL, İKTİDARIN
ENERJİ BAŞTA OLMAK ÜZERE KAMUSAL
HİZMETLERİ ÖZELLEŞTİRME POLİTİKASIDIR!”
8 Şubat 2022
ISPARTA’DA ÇÖKEN YALNIZ ELEKTRİK ŞEBEKESİ DEĞİL, İKTİDARIN
ENERJİ BAŞTA OLMAK ÜZERE KAMUSAL HİZMETLERİ ÖZELLEŞTİRME
POLİTİKASIDIR!
GÜNLERCE SOĞUK VE KARANLIKTA KALMAYA MAHKUM EDİLEN
YURTTAŞLARIN MADDİ MANEVİ ZARARLARI TAZMİN EDİLMELİDİR!
Geçtiğimiz günlerde Isparta’da elektrik şebekesinde yaşanan, il genelinde
etkili olan ve giderilmesi günler alan elektrik şebeke arızası, onbinlerce
yurttaşı saatler, günler boyu karanlık ve soğuğa mahkum ederek mağdur
etmiş, maddi, manevi zarara uğratmıştır.
Isınmadan hijyene, beslenmeden iletişime kadar akla gelebilecek tüm
insani ihtiyaçların temel gereksinimlerinden olan elektrik, günümüzde
özel sermayenin eline teslim edilmiş durumdadır.
Kurulu güç ve üretimdeki payı, %20’nin altına düşen kamunun ne
fiyatları kontrol altına alacak, ne elektrik arzında sürekliliği sağlayacak,
ne de toplumsal faydayı gözetecek bir gücü ve kontrol mekanizması
kalmamıştır.
Kamu varlıklarını bir mirasyedi havasında yok pahasına elden çıkaran,
kamusal hizmetleri özelleştiren, kamu elektrik üretim santrallerini
ve dağıtım şirketlerini, ayrıcalıklı özel şirketlere devreden iktidar,
yılbaşında yaptığı yüksek oranlı zamlarla özel elektrik üretim ve dağıtım
şirketlerinin kazançlarını katlamalarına da imkan vermiştir.
ELEKTRİK KESİNTİLERİ KÖTÜ HAVA ŞARTLARI GEREKÇESİ İLE MAZUR
GÖSTERİLEMEZ, DAĞITIM ŞİRKETİNİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI
GÖZ ARDI EDİLMEMELİDİR!
24 Ocak 2022 günü başlayan haftada, ülkemizin soğuk hava dalgasının
etkisine gireceği, birçok bölgede yoğun kar yağışı ve fırtınanın etkili
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olacağı ve yaşamı etkileyeceği; Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve Valilikler
tarafından günler öncesinde duyurulmuştu. Nitekim beklenen hava
dalgası etkisini göstermiş ve ülke genelinde bazı bölgelerde şehir içi ve
şehirlerarası karayolu ulaşımı başta olmak üzere, deniz ve hava yolu
trafiğinde de saatler süren kesintiler yaşanmıştır.
Isparta’da binlerce yurttaşın mağduriyeti halen devam etmektedir.
Yoğun kar, buzlanma ve elektrik kesintisinden dolayı, COVID-19 ile ilgili
hizmetler başta olmak üzere; sağlık hizmetlerindeki aksamaların etkisini
maalesef önümüzdeki dönemde de hissedebileceğiz. Isparta’daki
elektrik kesintileriyle ilgili basında çıkan bir diğer haber ise, Yalvaç
ilçesinde evinde donarak ölen bir yurttaşımızın olduğudur. Günümüzde
azami kamusal şartlar sağlandığında, bir insanın evinde donarak ölmesi
pek mümkün değildir. Eğer yurttaşımızın ölümü hipotermi nedeniyle
veya hipotermi dışında, sağlık hizmetlerine ulaşamama gibi bir nedenle
ise, her iki durumda tamamen kamunun sorumluluğundadır. Yurttaşların
olağandışı durumlardan etkilenmelerini en aza indirecek düzenlemeler,
devletin yurttaşlara karşı en önemli yükümlülüklerinden biridir.
Bugüne kadar, hiçbir ilimizde Isparta ili genelinde yaşanan boyutta
ve kentsel alanlarda 48 saati aşan, bazı bölgeleri ile köylerinde halen
devam eden elektrik kesintileri yaşanmamıştır.
Özellikle kentsel alanlarda yaşanan kesintileri yoğun kar yağışı ve fırtına
gibi mevsimsel olaylar ile açıklamak mümkün değildir. Bölgesel tekel
olan elektrik dağıtım şirketi, işletme sorumluluğunu üstlendiği dağıtım
şebekesi bölgesinde olabilecek meteorolojik oluşum ve gelişmeleri
önceden tahmin etmek, olağan dışı doğa koşullarında uygulanacak
Acil Eylem Planlarını hazırlamak ve bu planlarda belirtilen önlemleri
uygulamakla yükümlüdür. Isparta’da yaşanan süreç, dağıtım şirketinin
böyle bir hazırlığı olmadığını göstermiştir.
Bundan da öte, işletme hakkının devri yöntemiyle 28.05.2013 tarihinde
Akdeniz EDAŞ’ı devralan özel şirketin, devrin gerçekleştiği tarihten
günümüze kadar geçen sürede, gerekli yeni, yenileme, bakım onarın
vb. tüm alt yapı yatırımlarını yaparak ve işin yürütüm için gerekli
deneyimli personel istihdamını sağlayarak, bu tür olumsuz koşullara
karşı tedbirlerini almış olması gerekirdi.
Bu sorumluluk zincirinin ikinci halkası, özelleştirilen elektrik dağıtım
şirketlerinin çalışmalarının bilim ve tekniğe uygun olarak yapılıpTürk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği
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yapılmadığı, gerekli yatırımların yapılıp yapılmadığını tahkik ve takiple
yükümlü TEDAŞ’tır. Bu konuda TEDAŞ’ın da görevini tam olarak yerine
getirmediği anlaşılmaktadır.
Sorumluluk zincirinin en üst kademesi ise kamu yönetiminin il düzeyindeki
birimleri, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve siyasi iktidardır.
Isparta Valiliği ve ildeki elektrik dağıtımını sağlayan Akdeniz Elektrik
Dağıtım AŞ’nin kamuoyuna açıklamalarında, perşembe günü başlayan
yoğun kar yağışı ve buzlanmanın etkisiyle elektrik hatlarının zarar
gördüğü ve şehrin büyük bölümüne elektrik verilmesinde sorunların
yaşandığı belirtilmektedir. Ayrıca resmi kaynaklardan; kar ve buzlanma
dolayısıyla ulaşımın aksadığı, bugün itibarıyla Isparta’da üç günden
uzun süredir elektrik verilemeyen bölgelerin olduğu, hastanelerde
jeneratörlerin devreye girdiği, evde solunum cihazına bağlı olarak
hayatını sürdürebilen hastaların hastanelere getirilerek tedavilerine
devam edildiği belirtilmiştir. Aynı zamanda, rektörlüğün sınavları
ertelememesinin neticesinde öğrencilerin büyük sorunlar yaşadığı
kuruluşlarımıza gelen bilgiler arasındadır. Yoğun kar yağışının olacağı
günler öncesinden belli iken, yerel yöneticiler tarafından bu konuda da
herhangi bir önlem alınmaması kabul edilir değildir.
SORUN “KADERCİ HAKKINIZI HELAL EDİN” ANLAYIŞIYLA ÇÖZÜMLENEMEZ
Kesinti süresince çektikleri sıkıntılardan ötürü yurttaşlar, maddi ve manevi
olarak yıprandıkları gibi, şebekeye kesintili olarak verilen elektriğin
neden olduğu gerilim voltajındaki ani ve beklenmedik değişimler,
elektrikli ve elektronik cihazlarda arızalara, evlerinde, işyerlerinde gıda
maddelerinde bozulmalara neden olmuştur.
Isparta’da yaşanan elektrik kesintilerinde, tedarik sürekliliğini öngören
“Elektrik Piyasasında Dağıtım ve Perakende Satış Faaliyetlerine İlişkin
Kalite Yönetmeliği” nde yer alan kesinti süreleri ve sıklığına dair eşik
değerler aşılmıştır. Yaşanan kesintilerden yurttaşlar zarar görmüş ve
yaşamları olumsuz olarak etkilenmiştir. Yönetmelik hükümlerine göre
vatandaşlarımızın zararlarının dağıtım şirketi tarafından tazmin edilmesi
gerekmektedir.
Elektrik dağıtım sistemi işletmesi, bölgesel olarak tekel konumunda ve
merkezi planlama anlayışı içinde kamusal hizmeti zorunlu kılmaktadır.
Bu nedenledir ki:
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Özelleştirme uygulamalarına derhal son verilmeli,
Özelleştirilen bölgesel dağıtım şebekeleri ve şirketleri tekrar kamuya
dönmeli,
Özelleştirilen verimli kamu santralları kamuya geri dönmeli,
TEİAŞ özelleştirme kararları iptal edilmeli,
Enerjinin kamusal bir hizmet olduğu, üretimi, iletimi ve dağıtımın özel
şirketlerin kar hırsına ve insafına bırakılmaksızın, kamu kuruluşları eliyle,
toplum çıkarları doğrultusunda verilmesi gereği algısı tüm topluma mal
edilmelidir.
En kısa zamanda:
Isparta’da yaşanan sorunlar hakkında şeffaf ve doğru bilgi akışının
düzenli aralıklarla sağlanması,
Hızlı ihtiyaç değerlendirmesi yapılarak ilgili kurumların harekete
geçirilmesi,
İl dışından yardım gerektiren başlıklarda gerekli yardım ekiplerinin
Isparta’ya yönlendirilmesi,
Temel gıda, içme suyu ve ısınma ihtiyaçları konusunda kamu imkanları
kullanılarak ihtiyaç duyan kesimlere destek sağlanması,
Sağlık hizmetlerine erişimde güçlük yaşayan kesimlerin belirlenerek
sağlık ihtiyaçlarının giderilmesine yönelik çalışmaların başlatılması,
Acil hizmetlere erişimin önündeki engellerin en hızlı şekilde giderilmesi
gerekmektedir.
Ülkemizde gerekli altyapısal hazırlıkların yapılmaması ve plansızlıklar,
2022 yılında bize bu dramı yaşatmıştır. Geldiğimiz noktada; artık
kamunun tüm imkanları kullanılarak Isparta’da yaşanan tüm sorunlar
karşısında hesap verebilirlik mekanizmaları işletilmeli ve yasal işlemler
başlatılmalıdır.
Meydana gelen olaylarda sorumluluğu bulunan yetkililer ise gereğini
yaparak istifa etmelidir!
DİSK KESK TMMOB TTB
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KAMUDA ÇALIŞAN MÜHENDİS, MİMAR VE ŞEHİR
PLANCILARININ “EK GÖSTERGELERİ”NİN
YÜKSELTİLMESİ ŞART!
18 Şubat 2022
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı başkanlığında düzenlenen ek gösterge
komisyonunun ilk toplantısı gerçekleştirilmiş ama ne yazık ki geniş
kapsamlı bir çözüm sunulmamıştır. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı’nın
komisyon konuşmasında geçen “Sosyal tarafların talepleri ele alınacak.
Kamu kuruluşlarının imkan ve bakış açıları, teknik olarak bu sorunun
çözümünü önerileri değerlendirilecek.” sözlerini kendisine hatırlatıyor
ve tekrar sesleniyoruz.
Kamu hizmetlerinin yerine getirilmesinde kamuda çalışan mühendis,
mimar ve şehir plancılarının özel bir önemi bulunmaktadır. Hizmetlerin
planlanması, projelendirilmesi, uygulanması ve denetlenmesinde görev
ve sorumluluk alan meslektaşlarımız, ülkenin; sanayileşmesi, kalkınması
ve gelişmesi açısından hayati öneme sahip meslekleri icra etmektedir.
Kamuda çalışan mühendis, mimar ve şehir plancılarının hakları,
sorumlulukları ve ücretleri 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda
tanımlanmıştır. Ancak, özellikle son 25 yılda kamuda çeşitli statülerde
çalışan ve farklı ücretler alan mühendis, mimar ve şehir plancıları,
ekonomik ve sosyal hakları açısından oldukça ciddi bir satın alma gücü
kaybına uğramıştır.
Kamuda çalışan meslektaşlarımızın aldıkları ücretlerin erimesinin yanı
sıra emekliliklerine etki eden hakları da diğer kamu görevlilerine göre
oldukça düşük kalmıştır.
Devlet Memurları Kanunu’nun 43. Maddesinde tanımlanan ek göstergeler
derecelere göre farklılık göstermektedir. Kanunun eki niteliğindeki (l)
Sayılı Cetvelin II- Teknik Hizmetler sınıfı kapsamında bulunan söz konusu
kamu görevlileri, 850-3600 arasında “ek gösterge” almaktadır. Mühendis,
mimar ve şehir plancılarının aldıkları ek gösterge, diğer meslek sınıflarına
göre oldukça düşük kaldığı gibi emeklilik aylıklarını da etkilemesi
nedeniyle maaşlarının ve emekli aylıklarının düşük belirlenmesine neden
olmaktadır.
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Yine bu nedenle teknik hizmetler sınıfına dâhil kamu personeli
meslektaşlarımız mali açıdan kamuda çalışan diğer meslek gruplarının
gerisinde kalmıştır. Ayrıca teknik hizmetler sınıfına dâhil kamu çalışanları
kendi içlerinde de ayrıştırılmış, büyük yatırım projelerinde çalışanlar
ile açık alanlarda fiilen çalışanlara yönelik ayrımcı tavır sergilenmiş ve
bunlara farklı özel hizmet tazminatı oranları belirlenmiştir.
Hedeflenen enflasyon rakamları tutmamış, yıllardır hedeflenen resmi
enflasyon verilerinin temel alındığı maaş artışları ile daha fazla
yoksullaşılmış, reel gelir düzeyleri gerilemiştir. Bu sebeple kamudaki
meslektaşlarımız da üstlendikleri sorumluluk ve ürettikleri hizmetle
karşılaştırılamayacak kadar kötü ekonomik ve sosyal koşullarla mücadele
etmek zorunda kalmışlardır.
Teknik ve bilimsel temelde yürüttükleri çalışmalarla vazgeçilmez bir yere
sahip olan kamuda çalışan mühendis, mimar ve şehir plancılarının özlük
hakları ve ekonomik sorunlarının çözümü hedefiyle bazı düzenlemeler
yapılması zorunluluk haline gelmiştir.
Kamuda çalışan ve teknik hizmetler sınıfına dahil mühendis, mimar ve
şehir plancılarının “ek göstergeleri”’nin yükseltilmesi şarttır.
Bu sebeplerle; ülkemizdeki açlık ve yoksulluk sınırları gözetilerek kamu
emekçisi mühendis, mimar ve şehir plancılarının maaşları insanca
yaşayacakları bir düzeye yükseltilmeli ve ek göstergeleri 4800-6400
arasında yükseltilmelidir.
16 Mart’ta yapılması planlanan “ek gösterge komisyonu”’nun ikinci
toplantısında yukarıda belirttiğimiz değerlendirmeleri ve görüşleri
görmezden geldiği bir toplantı ülke gerçeklerini ve mühendis, mimar,
şehir plancısı emeğini yok saymak demektir.
Unutulmamalıdır ki emek ve insan odaklı, güvenceli bir çalışma yaşamı
ve güvenceli bir gelecek tüm mühendis, mimar ve şehir plancılarının en
temel hakkıdır. Sorunlarımıza çözüm istiyoruz!
Emin KORAMAZ
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
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DOĞAYI VE TARIMI YOK EDEN MADENCİLİĞİ
DEĞİL, ÜRETEN ZEYTİNLİKLERİMİZİ KORUYALIM
2 Mart 2022
1 Mart 2022 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan yönetmelik değişikliği
ile “ülkenin elektrik ihtiyacını karşılamak üzere yürütülen madencilik
faaliyetlerinin tapuda zeytinlik olarak kayıtlı olan alanlara denk gelmesi
ve faaliyetlerin başka alanlarda yürütülmesinin mümkün olmaması
durumunda … sahada madencilik faaliyetleri yürütülmesine ve bu
faaliyetlere ilişkin geçici tesisler inşa edilmesine kamu yararı dikkate
alınarak Bakanlıkça izin verilebilir” hükmü getirilmiştir. Bu değişiklik
tüm ülke çapındaki zeytinliklerimizin ölüm fermanıdır.
Anayasa’nın 44, 45 ve 166. maddeleri tarımın, üreticinin ve tarımsal
üretim alanlarının korunmasını anayasal güvence altına almakta ve
devlete bu koruma için sorumluluk yüklemektedir. Bununla paralel olarak
farklı tarihlerde çıkartılan çok sayıda yasa ile tarım alanları ve özellikle
zeytinlikler özel korum altına alınmıştır. 1939 tarihli “Zeytinciliğin
Islahı ve Yabanilerinin Aşılattırılması Hakkında Kanun” ile zeytinliklerin
korunmasını ve geliştirilmesi düzenlenirken, 2005 tarihli 5403 sayılı
“Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu” ile de toprağın korunması,
geliştirilmesi, tarımsal arazilerin çevre öncelikli sürdürülebilir kalkınma
ilkesine uygun olarak planlı kullanımını düzenlemektedir.
1 Mart 2022 tarihli yönetmelik değişikliği açık biçimde adı geçen anayasa
ve yasa maddelerine aykırıdır. Bu yasadışı düzenleme ile yakın zamanda
keşif yapılacak Akbelen başta olmak üzere ülkenin farklı yerlerindeki
zeytinliklerin yağmalanmasına kılıf hazırlanmaktadır.
Yönetmelik değişikliğinde yer alan “Ülkenin elektrik ihtiyacını karşılamak
üzere yürütülen madencilik faaliyetleri” ifadesi, kömür ve jeotermal
amaçlı faaliyetlere kolaylık sağlanacağını göstermektedir. Değişikliğin
belli şirketlere yönelik olarak düzenlendiği kısa sürede ortaya çıkacaktır.
Kazdağları örneğinde de görüldüğü gibi, değişiklikte yer alan “madencilik
faaliyeti yürütecek kişinin faaliyetlerin bitiminde sahayı rehabilite ederek
eski hale getireceğini taahhüt etmesi şartıyla” ifadesinin koruyucu hiçbir
etkisi yoktur. Taahhütlere uyulması konusunda günümüze kadar Çevre,
Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın somut bir yaptırımı olmamıştır.
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Değişiklikte yer alan “Zeytin sahasının taşınmasının mümkün olmadığı
durumlarda sahada madencilik faaliyetleri yürütülmesine ve bu
faaliyetlere ilişkin geçici tesisler inşa edilmesine kamu yararı dikkate
alınarak Bakanlıkça izin verilebilmesi için” ifadesi, “kamu yararı” ile
“üstün kamu yararı” kavramlarını yeniden gündeme getirecektir. Şöyle
ki, TMMOB ve bağlı Odalar olarak açtığımız birçok davada Bakanlık
tarafından verilen kamu yararı kararı, yargı tarafından üstün kamu yararı
doğayı ve tarım alanlarını korumaktır gerekçesiyle bozulmuştur.
Ekosistemle uyumlu yüzlerce yıldır yerinde duran zeytinliklerin “Tarım
ve Orman Bakanlığınca uygun görülecek alanda dikim normlarına
uygun, faaliyet yürütülecek saha ile eşdeğer büyüklükte zeytin bahçesi
tesis edeceğini taahhüt etmesi zorunludur” hükmü gereği taşınmaya
çalışılması ya da şekilsel ısmarlama yeni zeytinlik dikilmesi taahhüdünün
bilimsel hiçbir açıklaması yoktur. Asırlık zeytinliklerin taşınması değil,
yerinde korunması esas olmalıdır.
Tarım ve Orman Bakanlığı’nın zeytinlikleri koşulsuz koruması gerekirken,
“… zeytin sahasının taşınmasına ilişkin usul ve esaslar Tarım ve Orman
Bakanlığının uygun görüşü alınarak Bakanlıkça, zeytin bahçesi tesis
edilmesine ilişkin usul ve esaslar Tarım ve Orman Bakanlığınca belirlenir.”
hükümleri ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın doğayı ve tarım
alanlarını yok edecek uygulamalarına rıza göstermesi kabul edilemez.
Bizler “madencilik” göz boyaması ve kandırmacasıyla aç gözlü şirketlerin
zeytinliklerimizi, ormanlarımızı, tarlalarımızı, köylerimizi, insanlarımızı
yuttuğu, tükettiği bir ülke istemiyoruz. Bugün ülkemizde egemen olan
madencilik anlayışı, madenin bulunduğu tüm arazinin harap edildiği,
geride ise tümüyle verimsizleştirilmiş ve kirletilmiş bir toprağın bırakıldığı
bir anlayışla sürdürülmektedir. Bu anlayış nedeniyle Cerrattepe’den
Fatsa’ya, Kaz Dağlarından Akbelen’e kadar her yerde verimli ormanlık
alanlarımız, tabiat zenginliklerimiz yok edilmektedir. Bu anlayış, sadece
madenciliği değil, yaşamı da sürdürülemez hale getirmektedir. Bu
madencilik anlayışı, bir üretim faaliyeti değil, bir sömürü faaliyetidir.
Madenleri olduğu gibi, doğayı ve halkı da sömürmektedir.
TMMOB, Anayasa ve ilgili koruyucu yasalar gereği anılan Yönetmeliğin
iptali için yargıya başvuracak, yönetmelik değişikliği ile verilecek yeni
izinleri de ayrıca yargıya taşıyacaktır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Emin KORAMAZ
Yönetim Kurulu Başkanı
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YAŞAMI SAVUNALIM, İŞ CİNAYETLERİNİ
DURDURALIM!
3 Mart 2022
Bitmek bilmeyen salgın, art arda yaşanan afetler ve tüm acımasızlığıyla
devam eden savaşın gölgesi altında geçirdiğimiz bu günler, insan
sağlığının ve hayatının ne kadar önemli olduğunu bizlere bir kez daha
hatırlatıyor. İnsan yaşamına ve insanlığın ortak geleceğine olan tüm saygı
ve inancımızla savaşsız ve sömürüsüz bir dünya dileğimizi bir kez daha
haykırıyoruz.
Bundan tam 30 yılı önce, 3 Mart 1992 tarihinde Zonguldak Kozlu’da
yaşanan ve 263 madencinin yaşamını yitirdiği maden kazası, ülkemizin
en büyük maden facialarından biri olarak tarihe geçmiştir. Ülkemizdeki
iş cinayetlerine dikkat çekebilmek, insan hayatının, işçi sağlığının ve iş
güvenliğinin önemini vurgulamak için 3 Mart tarihi TMMOB tarafından “İş
Cinayetlerine Karşı Mücadele Günü” olarak ilan edilmiştir.
Yaşanan onca acıya, yaptığımız tüm uyarılara rağmen gerekli önlemler
alınmadığı, yapılaması gereken düzenlemeler yapılmadığı için aradan
geçen 30 yılda on binlerce kişi, evine ekmek götürebilmek için çalıştığı
işyerinde hayatını kaybetti. Bu kayıplar her geçen yıl ne yazık ki daha
da artıyor. Basına yansıyan haberlere göre 2021 yılında işi başında
hayatını kaybeden emekçilerin sayısı en az 2 bin 170 olarak tespit edildi.
Basına yansımayan, habere konu olmayan daha çok sayıda iş cinayetinin
olduğunu hepimiz biliyoruz.
Emek sömürüsünü derinleştiği; esnek, güvencesiz istihdamın yaygınlaştığı,
emek örgütlerinin etkisizleştirildiği 20 yıllık AKP iktidarı dönemi boyunca
toplu işçi ölümleri tarihin en yüksek sayılarına ulaşmış, 20 yılda 28 binin
üzerinde emekçi işyerlerinde hayatını kaybetmiştir.
Madenlerde, inşaatlarda, tarım alanlarında, fabrikalarda yaşanan facialar
toplumda derin acılar yaratmaktadır. ILO verilerine göre Türkiye ölümle
sonuçlanan kazalar bakımından Avrupa’da ilk sırada yer almaktadır.
Bu durum mevcut yasal düzenlemelerin iş kazalarını ve ölümlerini
önlemekteki yetersizliğinin, ülkemizde işçi sağlığı ve iş güvenliği
konusunda köklü ve yapısal sorunlar olduğunun en açık göstergesidir.
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Oysa “elverişli koşullarda çalışma hakkı” İnsan Hakları Evrensel
Beyannamesi’nde güvence altına alınmış bir haktır. Emeğin yüzlerce yıllık
mücadelesi sonucunda benimsenen bu hak, “işçi sağlığı ve iş güvenliği”
adıyla tüm dünyada kabul edilen temel bir çalışma ilkesi halini almıştır.
İş kazaları ve meslek hastalıklarının temelinde, sermayenin azami
kar hırsı ve emek aleyhine politikaları yatmaktadır. İşçi sağlığı ve iş
güvenliğine ilişkin düzenlemelerde sendikalar, meslek örgütleri ve
bilim insanlarının görüşlerinin dikkate alınmaması sorunu her geçen gün
derinleştirmektedir.
Mevcut yasal çerçeve, işçiyi korumak, iş güvenliğini sağlamak ve meslek
hastalıklarını önlemekten çok sermaye çıkarlarını gözeten konumdadır.
Siyasi iktidar, mevzuatı ve çalışma koşullarını iyileştirici ve geliştirici
adımlar atmaktan sürekli olarak kaçınmaktadır. Çünkü insan hayatını
değil, rantı odağına almakta; çalışandan değil, işverenden yana taraf
olmaktadır.
Devletin iş sağlığı ve güvenliği alanındaki bu çarpık konumlanışı
nedeniyle, devletin ve işverenin sorumluluğunda olması gereken pek çok
şey İş Güvenliği Uzmanlarının omuzlarına yüklenmektedir. Danışmanlık
hizmeti olarak verilmesi gereken işçi sağlığı ve iş güvenliği, ülkemizde
yasaların da yol vermesi ile bir suçlu yaratma olayına dönüşmüştür.
İş güvenliği uzmanlarının tüm uyarılarına rağmen işverenlerin
almadığı önlemler sonucu yaşanan ölüm, kaza gibi durumlarda dahi
meslektaşlarımız günah keçisi ilan edilmekte, kazaların asli suçlusu
olarak yargı önüne çıkartılmakta, hatta hapis cezaları verilebilmektedir.
Yapılması gereken şey, bu çarpıklığın düzeltilerek, işçi sağlığı ve iş
güvenliğine kaynak ayırmayan, tedbirleri almaktan kaçınan, bu tedbirlere
işgücü ve maliyet hesabıyla yaklaşan işverenlerin de yaşanan kazalardan
ve meslek hastalıklarından sorumlu tutulacağı bir işleyişe geçilmesidir.
İşverenlerin temel sorumluluklarından kaçtıkları, kendi yerlerine birer
günah keçisi olarak iş güvenliği uzmanlarını koydukları bir çalışma
yaşamında, önleyici ve engelleyici hiçbir çalışmanın yapılamayacağı
açıktır.
Bunun son örneği geçtiğimiz günlerde sonuçlanan Hendek Patlaması
davasında görülmüştür. 7 Kişinin hayatını kaybettiği, 127 kişinin
yaralandığı bu patlamada işyeri sahiplerine olası kasttan ceza verilmemiş
olması kamu vicdanını yaralamıştır.
Emeğe ve emekçiye düşman olan bu sistem sermayenin sınırsız sömürü
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düzenin bir sonucudur. Taşeronlaştırma, özelleştirme, sendikasızlaştırma,
denetimsizlik, esnek istihdam politikaları, kayıt dışı çalışmaya izin
veren politikalar ve bunun sonucu oluşturulan mevzuat ile sorunlu bir
sistem üretmiştir. İş cinayetlerini seyrederek olan biteni kadere, fıtrata
bağlayan açıklamalar yapan siyasi iktidar bu sistemi korumak üzere
yoğun çaba sarf etmektedir.
Ülkemizde iş cinayetlerinin, iş kazalarının ve meslek hastalıklarının
bu denli yaygın olmasının bir diğer nedeni de, emekçilerin sendikal
haklarının baskı altında tutulmasıdır. Sendikal örgütlenmenin önündeki
engeller tüm çalışanlar için kaldırılmadıkça işçi sağlığı ve iş güvenliği
konusunda yol almak mümkün olmayacaktır. Sendikasız uzman, sendikasız
işçi, örgütsüz bir çalışma yaşamı ile emekçiler tüm olumsuzluklara açık
ve savunmasızdır. Bu savunmasızlığa karşı adil yargılanma, örgütlenme,
insani koşullarda bir çalışma yaşamı ve işyerlerinde emekçilerin
ölmeyeceği, yaralanmayacağı, sakat kalmayacağı bir düzen istiyoruz.
İşçi sağlığı ve iş güvenliği alanına ilişkin düzenlemelerin ve denetimin
yalnızca Aile, Çalışma Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülmesi,
doğru kararların alınmasının önünde bir engeldir. Bu nedenle düzenleme
ve denetleme; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın yanında, Sağlık
Bakanlığı, üniversiteler, sendikalar, TTB ve TMMOB’den oluşan idari ve
mali yönden bağımsız bir enstitü tarafından yerine getirilmelidir. Çalışma
yaşamına ilişkin tüm düzenlemeler bu enstitü tarafından yeniden ele
alınmalı ve kararlaştırılmalıdır.
Gerçekleşen iş cinayetleri ve iş kazalarının büyük çoğunluğunun önlenebilir
olduğu bilinmektedir. Bilimsel ve teknik ölçütler doğrultusunda atılacak
adımlar ile göz göre göre “geliyorum” demekte olan facialara son vermek
mümkündür. Bunun için önce insan hayatını ve emeğe değer veren bir
yaklaşımın benimsenmesi gerekmektedir.
Bizler, her 3 Mart’ta olduğu gibi bugün de iş cinayetleri ile mücadele
etmek için sesimizi yükseltiyoruz. Ölüm, yaralanma ve sakat kalma;
esnek ve güvencesiz çalışma hiçbir emekçinin kaderi değildir. İnsan
onuruna yakışır, güvenli ve güvenceli çalışma hakkımız, mesleğimiz için
sesimizi yükseltiyoruz.
Tüm ülkede, tüm çalışma alanlarında iş güvenliği önlemlerinin
artırılması, bağımsız denetim sisteminin yerleştirilmesi, iş cinayetlerinin
ve iş kazalarının durdurulması için yılmadan mücadele edeceğimizi
kamuoyuna saygı ile duyururuz.
Emin KORAMAZ
Yönetim Kurulu Başkanı
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DİSK, KESK, TMMOB, TTB: “SAVAŞA HAYIR,
BARIŞ HEMEN ŞİMDİ!”
4 Mart 2022

Bir süredir Rusya ile Ukrayna arasında yapay olarak körüklenen gerilim
bir haftadır savaşa dönüştü. Rusya’nın saldırılarıyla beraber ağır bir
insani yıkımla karşı karşıyayız.
Bu çatışmanın kaybedeni Rusya ve Ukrayna emekçileri başta olmak üzere
bölge halkları olacaktır.
•

Savaş, ölüm, acı, gözyaşı ve yıkım demektir!

•

Savaş, baskı, şiddet ve sömürünün katmerlenerek artması demektir!

•

Savaş, emekçilerin ekmeği küçülürken zenginlerin kasalarının dolması
demektir!

•

Savaş, emeğin haklarının tamamen ortadan kaldırılması demektir!

•

Savaş, iktidarların baskı politikalarına kılıf uydurulması demektir.
İnsan haklarının, hukuk ve adaletin hiçe sayılmasıdır!

•

Savaş üzerinde yaşadığımız gezegenin, ekosistemin, doğanın tahrip
edilmesi demektir!

•

Savaş daha fazla, açlık, yoksulluk, göç ve dolayısıyla tüm boyutlarıyla
sağlıksızlık demektir!

•

Savaş artan ırkçılık, cinsiyetçilik ve ayrımcılık demektir

Öncelikle sivillerin can güvenliğini tehdit eden ağır saldırılar sürerken,
Ukrayna’yı terk etmek isteyen herkese tüm komşu ülkeler sınırlarını
açmalıdır. Mültecilere sınırları kapatmak veya ırkına, kökenine, inancına
göre mülteci seçmek insanlık suçudur.
Savaşı durdurmak için geç değildir.
Rusya kendi halkının sokaklardan yükselen barış taleplerine kulak
vermeli, saldırılarını derhal durdurmalıdır.
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Ukrayna’daki tüm yabancı güçler geri çekilmeli, Ukrayna’daki tüm halklar
kendi gelecekleri hakkında silahların gölgesinden uzak bir biçimde karar
verebilmelidir.
Dünya ölçeğinde de tüm askeri paktlar dağıtılmalı, başka ülkelerdeki
askeri varlıklar sonlandırılmalıdır.
Silahlanmayı ve yayılmayı esas alan politikalarından vazgeçilmelidir.
Bu talepler doğrultusunda ülkemizi yöneten iktidarın NATO’da
genişlemeye yönelik yaklaşımına itiraz ediyoruz. Savaşı değil yaşamı
ve barışı savunan bizler Rusya ile nükleer anlaşmalara son verilmesini
istiyoruz. Ülke kaynaklarının savaş politikaları için kullanılmasını,
saldırgan devletleri vergilerimizle beslemek istemiyoruz.
Farklı emperyalist projelerin ve yayılmacı hayallerin çatışması emekçilere
yıkım getirmekte, dünyayı ve halkları felakete sürüklemektedir. Bizler
farklı emperyalist kampların yayılmacı tezlerini, savaş gerekçelerini
reddediyor, savaşsız, sömürüsüz “başka bir dünya mümkün” diyoruz.
Biz Türkiye’nin emek ve demokrasi güçleri için dünyadaki tüm dostlarımızı
savaşa karşı barış, silahlanmaya karşı sosyal haklar, ırkçılığa ve ayrımcılığa
karşı halkların kardeşliği, baskıcı iktidarlara karşı demokrasi, emeğin
sömürüsüne karşı eşitlik için, “başka bir dünya için” ortak mücadeleye
çağırıyoruz.
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HAKLARIMIZDAN VAZGEÇMİYOR, DİRENİŞİ
ÖRGÜTLÜYORUZ!
7 Mart 2022
Dünya kadınlarının isyan ve direniş günü olan bir 8 Mart’a daha giderken,
2021 yılı ülkemizde kadın haklarına ve toplumsal cinsiyet eşitliğine
saldırılar ile anılacaktır. Kadına yönelik şiddete karşı hukuki bir barikat
oluşturan İstanbul Sözleşmesi’nden, toplumdaki tüm itirazlara rağmen
Cumhurbaşkanı Kararı ile çıkılmıştır, bunu kabul etmemiz olası değildir.
Bu aynı zamanda Türkiye’yi, imzalayıp onayladığı bir uluslararası insan
hakları sözleşmesinden çekilen ilk ve tek ülke yapmıştır.
Çekilmenin gerekçesi olarak LGBTİ+’ların gösterilmesi, LGBTİ+’lara
yönelik nefret ve ayrımcılığın kurumsallaştığını göstermiştir. Çekilme
kararının hukuksuz olması nedeniyle TMMOB, TTB ve KESK’in de
bulunduğu çok sayıda kurum ve kişi tarafından iptal talebiyle dava
açılmış, ancak yine hukuksuz bir şekilde davalar reddedilmiştir. Bu
süreçte ve halen kadınlar ve çocuklar savunmasız- korunmasız bir şekilde
her türlü saldırıya maruz kalmakta, hayattan koparılmaktadır. Kadınların
toplumsal cinsiyet eşitliği mücadelesinde, uzun yıllar boyunca çeşitli ve
ısrarlı taleplerini dile getirdikleri eylemlerle, elde ettikleri kazanımlara
yönelik son hamle; 6. Yargı paketi ile gündeme gelmiştir. Nafaka hakkına
dair yalan/yanlış söylemler ve çalışmalar gündemdedir. Bu tartışmaları
yapanlar kadın yoksulluğunu bildikleri halde kasıtlı bir şekilde görmezden
gelmektedir.
Partiyarkal kapitalist ekonominin bir gereği olarak ‘aileyi’ koruma,
güçlendirme politikaları, ataerkil sistemin yarattığı toplumsal cinsiyet
temelli ayrımcılık ve eşitsizlikler, emekçileri daha fazla sömürmek için
kullanılıyor bu durum. Kadın istihdamının esnek, güvencesiz, kayıt dışı ve
yarı zamanlı işlerde yoğunlaşmasına sebep oluyor. Kadınlara ilişkin sosyal
politika düzenlemeleri hep, “ailenin korunması” ve kadının “annelik”
işlevinin yarattığı toplumsal fayda açısından kabul edilebilir “nitelikte”
devam etmesini garanti altına alma şeklinde karşımıza çıkıyor.
Türkiye, dünyada kadın işsizlik oranının en yüksek olduğu, istidamın
en düşük, kadın yoksulluğunun en fazla olduğu ülkelerden biridir. Kayıt
dışı işlerde, güvencesiz ve düşük ücretlerle istihdam ediliyor, aynı işi
yaptığımız erkeklerden daha az ücret alıyoruz. Çalışma hayatında ise
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yönetim kademelerinde yer alamıyor ‘cam tavana’ maruz bırakılıyoruz.
Emeğimiz ikincilleşiyor, gelirimiz erkeğin gelirine ek olarak görülüyor. Ev
ve bakım işini aksatmamamız için esnek çalışmamız gerekiyor.
Pandemi ile birlikte derinleşen eşitsizliklere eşlik eden yoksulluk toplumsal
cinsiyet eşitsizliğini de pekiştiriyor. Kadınlar daha fazla işsiz kalıyor, iş
bulma ümidini kaybediyor. Artan bakım yükleri nedeniyle erkeklere göre
işgücünden daha fazla çekilmek zorunda kalıyor. Hâlihazırda kadınların
düşük olan işgücüne katılımı salgınla birlikte daha da zorlaştı. Salgın
sonrası ise derinleşen ekonomik kriz ve artan işsizlik karşısında geçim
sıkıntısı yaşanıyor. Her geçen gün iğneden ipliğe kadar her türlü şeye
gelen zamlar ve pahalılık kadınları daha da yoksullaştırıyor. Kadınlar
hem ev içi bakım yükleriyle hem de artan pahalılık karşısında yoksulluğu
daha derinden yaşıyor. Kadın yoksulluğu artıyor, bakım emeği yükümüz
ise artmaya devam ediyor
Kadın emeğinin sömürülmesi ve bunun yol açtığı yoksullukla beraber
kadına yönelik şiddet yaşamın tüm alanlarında derinleşerek sürdürülüyor.
Ataerkinin ürettiği şiddet, kadın düşmanı politikalar, cezasızlık ve
korumasızlık ile körükleniyor. Kadınlar fiziksel, psikolojik, ekonomik,
dijital, cinsel şiddete uğruyor, katlediliyor, ‘intihar’ denilen şüpheli
ölümlerle yaşamdan koparılıyor. Kadınlar; işyerlerinde idareciler,
korunmasız sokaklarda erkekler, ev içinde baba, koca, sevgili, ağabey,
mahkemelerde erkek yargı tarafından giderek artan şiddete maruz
kalıyor. Ev, işyeri, hapishane, mahkeme, medya, sağlık kurumu, sokak ve
daha sayamadığımız yaşamın birçok alanı kadınlar için şiddeti doğuruyor
ya da besliyor. Ataerkinin yarattığı savaşlar da şiddetin en ağır formunu
yaşatmasının yanında, toplumsal cinsiyet eşitsizliğini derinleştirmesi
ile kadınların savaşa karşı mücadelede yer almasını kaçınılmaz kılıyor.
Büyüyen örgütlü kadın mücadelesine ve kadın kazanımlarına yönelik
saldırılar, eylem yasakları, gözaltılar, tutuklamalar ile cevap veren iktidar
özellikle her 8 Mart’ta sokakları dolduran, işyerlerini mora boyayan
kadınların kararlılığı ile karşılaşıyor. Emek örgütlerindeki kadınlar olarak
bu 8 Mart’ta da kadın kazanımlarına dönük saldırıları, kadın yoksulluğunu,
savaşı, kadın emeğinin güvencesizleştirilmesini ve görülmemesini kabul
etmiyor, tüm kadınları aşağıdaki talepleri gerçekleştirmek için sesleri
ile alanları inletmeye, işyerlerini isyanımızın rengi mora boyamaya
çağırıyoruz.
•

Çalışma hayatında kadına yönelik her türlü ayrımcılık terk edilmeli,
güvenceli ve insan onuruna yaraşır işler yaratılmalıdır.
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•

İstanbul Sözleşmesi ve 6284 sayılı Yasa etkin bir şekilde uygulanmalıdır.

•

Salgın ve yoksulluk ile artan kadın işsizliğini azaltacak istihdam
politikaları hızla hayata geçirilmelidir.

•

Çalışma hayatında kadına yönelik her türlü ayrımcılık terk edilmeli,
kadın istihdamında tek seçenekmiş gibi sunulan esnek-güvencesiz
ve kayıt dışı çalıştırmaya son verilmeli, güvenceli iş, güvenli yaşam
koşulları sağlanmalıdır.

•

ILO 190 iş yaşamında şiddet ve taciz sözleşmesi onaylanmalıdır.

•

Medeni Yasa değişikliği ve nafaka hakkının gaspına yönelik yasa
tasarısı geri çekilmelidir.

•

Kadınlar regl döneminde en az iki gün ücretli izinli sayılmalıdır.

•

Yetki ve karar mekanizmalarında eşit temsiliyetin hayata geçirilmesi
sağlanmalıdır.

•

8 Mart kadınlar için ücretli izin günü sayılmalıdır.

DİSK KADIN KOMİSYONU
KESK KADIN MECLİSİ
TMMOB KADIN ÇALIŞMA GRUBU
TTB KADIN HEKİMLİK VE KADIN SAĞLIĞI KOLU
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EŞİT, ÖZGÜR, BARIŞ İÇİNDE YAŞAMAK
MÜMKÜN!..
8 Mart 2022
EŞİT, ÖZGÜR, BARIŞ İÇİNDE YAŞAMAK MÜMKÜN!..
8 MART; dünya kadınlarının sorunlarını ve çözüm önerilerini dile getirme
günüdür.
8 MART; ayrımcılığa, şiddete karşı çıkma günüdür.
8 MART; hak mücadelesi veren tüm kadınlara saygı günüdür.
TMMOB’li kadınlar olarak 165 yıl önce, New York’ta çalışma koşullarının
iyileştirilmesi ve ücret eşitsizliğinin giderilmesi amacıyla greve giden,
ancak müdahaleyi takiben nedeni bilinmeyen(!) yangında can veren 129
dokuma işçisi kadını ve mücadelemize ışık tutan tüm kadınları saygıyla
anıyoruz.
Farplas’ta ve Türkiye’nin dört bir yanındaki fabrika, atölyelerde
örgütlenen, sendikalaşan, birlikte dayanışma hattı ören, güvenceli
yaşama ve çalışma haklarının mücadelesini veren, üreten kadınların
yanındayız. Mücadeleleri, mücadelemizdir!..
Yaşamın her alanında emek ve hakları için mücadele eden tüm kadınları
selamlıyor, kadın mücadelesini ve dayanışmasını yükselteceğimizi yine
ısrarla HAYKIRIYORUZ!..
Ne yazık ki bu yıl, 8 Mart’ı bir savaş ile karşılıyoruz. Nerede, nasıl ve kim
tarafından başlatılırsa başlatılsın, emperyalist sömürü ve işgal savaşları
insanlık suçudur. Masum insanların hayatlarını kaybettiği, yaralandığı
ya da göçe zorlandığı, özellikle kadınlar ve çocuklar üzerinde yarattığı,
yaratacağı travmaları endişe ile izliyoruz. Kaynaklarını savaşa ve silaha
harcayan zihniyet ile eşitlik karşıtı zihniyetin aynı tarihsel kökten
beslendiğini biliyoruz.
Covid 19 pandemisiyle birlikte, mevcut iktidarın dayattığı siyasi kararları
nedeniyle yaşanan ekonomik krizin, toplumsal şiddetin ve eşitsizliğin
yanı sıra, 2021 yılında kazanılmış haklara, toplumsal cinsiyet eşitliğine
ve doğaya saldırılar her geçen gün ivmelenerek artmaktadır.
Kadınların ekonomiye katılımı, fırsat eşitliği, eğitim imkanları, sağlık
ve kadının siyasi güçlendirilmesi kriterlerine göre düzenlenen Dünya
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Ekonomik Formu’nun (WEF) 2021 Cinsiyet Eşitsizliği Endeksine göre
Türkiye, 156 ülke arasında geçen yıla göre üç basamak daha gerileyerek
133. sırada, ekonomik hayata katılımda ise 140. sırada yer almaktadır.
Covid 19 öncesi cinsiyet eşitsizliğinin 100 yıl içinde son bulması
beklenirken, 136 yıla çıktığı belirtilmektedir.
DİSK-AR’ın Kayıtlı Tam Zamanlı İstihdam (KATİ) hesaplama metodolojisi
ile Şubat 2022 verilerine göre, 2021’in 4.çeyreğinde (Ekim, Kasım, Aralık
2021) geniş tanımlı işsiz sayısı 8 milyonu aşmıştır. Çalışma çağındaki 64
milyon kişinin 20 milyonu kayıtlı ve tam zamanlı istihdamdadır.
Her 100 kadından sadece 17’si kayıtlı ve istihdamdadır.
Genç kadınlarda işsizlik oranı %51’i aşmıştır.
TÜİK tarafından kadınlarda resmi istihdam oranı %29,2 olarak
açıklanmışken, DİSKAR tarafından KATİ (Kayıtlı Tam Zamanlı İstihdam)
oranı %17.5 olarak hesaplanmıştır.
Görülmektedir ki, TÜİK’in verileri geçmiş yıllarda olduğu gibi, işsizlik
oranlarının gerçek boyutlarının üzerini örtmekten başka bir şey değildir.
Yaşamın her alanında olduğu gibi, çalışma hayatında da cinsiyet
eşitsizliğini KABUL ETMİYORUZ!..
20 Mart 2021 tarihinde tarafı olduğumuz İstanbul Sözleşmesi’nden tüm
itirazlara rağmen Cumhur Başkanlığı’nın çekilme kararı ile, imzalanıp
onaylanan bir uluslararası insan hakları sözleşmesinden çekilen dünyada
ilk ve tek ülke olmamız da tarihe kara leke olarak düşmüştür. Zaten
kadına ve çocuklara yönelik şiddetin, taciz ve tecavüzün ivmelenerek
arttığı ülkemizde, İstanbul Sözleşmesi’nden çekilme kararının ardından,
gözü dönmüş caniler işledikleri vahşeti itiraf edebilme cesaretini
gösterebilmektedirler.
Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) üyesi Avrupa ülkelerinin
arasında kadına yönelik şiddetin zirvesine 2021 yılında Türkiye
yerleşmiştir.
Kadın Cinayetlerini Önleyeceğiz Platformu’nun verilerine göre, 2021
yılında 280 kadın cinayeti işlenmiş, 217 kadın ölümü de şüphelidir.
2022 yılının ilk iki ayında 49 kadın cinayeti işlenmiş, 49 kadın ölümü de
şüphelidir.
Kadınların kendilerine reva görülen koşullar karşısında susmalarını,
korkmalarını ve itaat etmelerini bekleyenler yanılıyorlar.
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SUSMUYORUZ, KORKMUYORUZ, İTAAT ETMİYORUZ!..
İSTANBUL SÖZLEŞMESİ’NDEN VAZGEÇMİYORUZ!..
2010’da kadın erkek eşit değildir söylemiyle başlayıp, 2012’de kürtajın
yasaklanmak istenmesiyle devam eden ve 2016’da TBMM Boşanmaların
Araştırılması Komisyonu Raporu ile bir hükümet programına dönüşen, 2021
yılında İstanbul Sözleşmesi’nden çekilerek hukuksuzluğunu taçlandıran
mevcut iktidar, kadın erkek eşitliğine karşı ideolojik saldırılarına 6.yargı
paketi ile devam etmektedir.
6.Yargı Paketi doğrudan eşitlikçi aile modeli ve laikliği esas alan Medeni
Yasa’yı doğrudan hedef almaktadır. Genel olarak eşit vatandaşlık
haklarımıza, özelde yaşam hakkından başlayarak; nafaka, şiddetten,
taciz ve tecavüzden uzak yaşama, erken yaşta zorla evlendirilmekten,
eğitim, istihdam hakkı, çocukların üstün yararı, LGBTİ+lara, her türlü
şiddetin önlenmesi gibi haklarımıza uzanıyor.
Kadınların ve çocukların nafaka hakkına, boşanma davalarının görülme
usulüne DOKUNMAYIN!
Aile arabuluculuğu adı altında yargı dışı çözüm yollarını kadınlardan ve
çocuklardan UZAK TUTUN!
YASALARA DOKUNMAYIN, UYGULAYIN!..
Biz TMMOB’li mühendis, mimar, şehir plancısı kadınlar diyoruz ki;
Yaşamın Her Alanında Cinsiyet Eşitsizliğini REDDEDİYORUZ!..
Kazanılmış Haklarımızın Gaspını REDDEDİYORUZ!..
Yaşam Biçimimiz ve Yönelimlerimiz Üzerindeki Şiddeti REDDEDİYORUZ!..
Savaş Politikalarını REDDEDİYORUZ!..
Doğayı ve Tüm Canlıları Hedef Alan Her Türlü Şiddeti REDDEDİYORUZ!..
Biz TMMOB’li mühendis, mimar, şehir plancısı kadınlar şiddetsiz,
sömürüsüz, eşit, barış içinde bir yaşam istiyoruz.
‘Kanatlarda BARIŞ
Avuçlarda EMEK
Gelecek Birlikte ÖRÜLECEK!..
YAŞASIN ÖRGÜTLÜ KADIN DAYANIŞMAMIZ!..
YAŞASIN TMMOB!..
TMMOB KADIN ÇALIŞMA GRUBU
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DAHA GEÇ OLMADAN NÜKLEERDEN
VAZGEÇELİM, YENİ FELAKETLER YAŞANMASIN!
11 Mart 2022
Bundan on bir yıl önce, 11 Mart 2011 tarihinde Japonya’da meydana
gelen şiddetli deprem sonrası oluşan tsunami, Fukuşima-Daiichi nükleer
santralını da etkiledi. Oluşan dev dalgalar, santral bölgesini su altında
bıraktı. Denizden gelen su, Daiichi nükleer güç santralında bulunan
reaktörlerden üç adetinin soğutma suyu devrelerine elektrik sağlayan
yardımcı sistemlerine hasar verdi. Yardımcı sistemler çalışmayıp,
elektrik sağlayamayınca üç reaktöre soğutma suyu gitmedi, reaktörlerin
çekirdekleri soğutulamadı ve erimeye başladı. Reaktörlerde radyasyon
sızıntısının başlamış olması tüm dünyayı alarma geçirmeye yetti.
Santralda, nükleer reaktörlerin bu gibi büyük ölçekli doğa olaylarından
etkilenmemesi için akla gelen tüm önlemler alınmıştı. Alınan önlemler
sonucu reaktör binası hasar görmedi. Ama yardımcı sistemlerde bu tür
bir risk yeterince hesaba katılmadığı için, soğutma çalışmaları yeterince
yapılamadı. Üç reaktör arızalandı ve Fukuşima felaketi meydana geldi.
Fukuşima felaketi nükleer santrallar da meydana gelebilecek kazaların
sonuçlarının çok yıkıcı olacağını tüm dünyaya gösterdi. O güne kadar
söylendiği gibi, Çernobil kazasının istisna olmadığını, en güvenli diye
tanıtılan nükleer santral ve reaktörlerin bile ciddi risklerle karşı karşıya
olduğu görüldü.
Kazadan sonra ilk günlerde, ilgili kuruluşlar tarafından can kaybı olmadığı
ve yalnızca maddi hasar meydana geldiği açıklandı. Ama felaketin
onuncu yılı olan 2021 de açıklanan veriler, ilk günlerde verilen bilgilerin
gerçeği yansıtmadığını ortaya koydu. Japonya devlet kuruluşları ve sivil
araştırma kuruluşlarının verileri farklı sonuçlar gösterse de, nükleer
santralda meydan gelen hasar ve radyasyon sızıntıları sonucunda pek
çok insanın yaşamını kaybettiği veya yaralandığı, meydana gelen maddi
hasarın 188 milyar doları aştığı açıklandı. Halen Fukuşima-Daiichi nükleer
santralının etrafında 20 km yarıçapında bir alan yaşanamaz bölge olarak
tecrit edilmiş durumdadır. Nükleer santral hasarından etkilenen alanın
temizlenmesinin en az 40 yıl daha devam edeceği ifade edilmektedir.
Fukuşima’da meydana gelen bu felaket sonrası tüm dünyada nükleer
santrallara bakışı değişti. Birçok ülke nükleer santrallarını hızla
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kapatmaya başladı, Japonya tüm nükleer santrallarını kısa zamanda
devre dışı bıraktı, dünyada birçok başlamakta olan nükleer santral
projesi sonlandırıldı. Ancak, artan elektrik ihtiyacı bazı ülkeleri yeniden
daha küçük ölçekli de olsa yeniden nükleer santral yapımına yöneltti.
Rusya ve Çin’in başını çektiği projeler çoğalmaya başladı. Nükleer lobi
hiç boş durmadı. Ülkelerin iklim değişikliğine karşı fosil yakıtlardan
uzaklaşma kararlarını kullanarak nükleer enerjiyi temiz enerji olarak
tanıtmaya başladı. Kömürden çıkma kararlarını almış olan AB ülkeleri de
nükleer enerjiyi temiz enerji olarak kabul etti. Ancak bu Almanya gibi
bazı ülkeleri nükleer santralları kapatma kararlarından vazgeçmesine
neden olmadı.
Fukuşima felaketinden sonra nükleer santralların güvenlik önlemleri
çok daha üst düzeye yükseltildi ve nükleer santral yapım maliyetleri ve
dolayısı ile üretim maliyetleri çok arttı. Nükleer enerji en pahalı enerji
türü oldu.
Fukuşima-Daiichi Nükleer santralında meydana gelen felaket Ukrayna’da
bulunan Çernobil nükleer felaketinden sonra dünyanın karşılaştığı ikinci
büyük felaket olarak kabul edilmektedir. 1986 yılında meydana gelen
Çernobil nükleer felaketi üzerinden 36 yıl geçmiş olmasına karşın kaza
alanı henüz temizlenememiştir ve felakete neden olan reaktör çekirdeği
halen radyasyon yaymaya devam etmektedir. Diğer tarafta, Rusya Ukrayna
savaşı sırasında Zaporijya Nükleer Santralında meydana gelen patlama
ve yangın nükleer santralların dünya için nasıl bir tehlike olduğunu
bir kez daha gözler önüne sermiştir. Ukrayna’da bugün karşılaşılan bu
durum bir savaş halinde nükleer santralların kolayca çok büyük bir tehdit
silahına dönüşebileceğini göstermiştir. Bilerek veya bilmeyerek savaş
bölgesindeki bir nükleer santrala düşen bir füze, çekirdek koruyucu
zırhını geçemese bile daha düşük güvenlik önlemleri ile korunan atık
depoları, yardımcı besleme devreleri, soğutma suyu temin tesisleri
gibi tesislere zarar vermesi halinde ortaya çıkacak felaketin sonuçları
Çernobil veya Fukuşima felaketlerinden daha büyük olabilecektir. Bu da
savaşın gidişatını da değiştirebilecek bir sonuca neden olabilir.
Ne yazık ki bir savaş durumunda, bulunduğu ülkeye bu denli büyük
sorunlar yaratma riski içeren bir nükleer santral da, yurdumuzda inşa
edilmektedir. Bugün Akkuyu’da yapılmakta olan nükleer santralın yarın
ülkemiz için büyük bir tehlike olmayacağını söylemek Rusya-Ukrayna
Savaşı’ndan sonra artık mümkün değildir. Bütün dünya Rusya-Ukrayna
Savaşı’nda saldırılara hedef olabilecek nükleer santralların doğuracağı
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riskler ve sorunları konuşmaktadır. Ülkemizde ise siyasi iktidar,
Ukrayna’da olabilecek bir nükleer santral kazasının yıkıcı etkilerine
karşı uygulanacak Acil Eylem Planı ve Tedbirlerle ilgili kamuoyunu
bilgilendirmeyi düşünmemektedir. Tüm çabaları TBMM’den jet hızıyla
geçirdikleri bir yasa ile Rus şirketlerinin çıkarlarını kollamaktır.
Hiçbir toplumsal, ekonomik ve çevresel faydanın olmadığı bu tehlikeli
nükleer hevesten derhal vaz geçilmelidir. Bugün artık iyice ortaya çıkan
nükleer santrallarla ilgili tehlikeler ve riskler siyasal iktidar tarafından
da görülmeli ve Akkuyu Nükleer Santrali’nin yapımı durdurulmalıdır.
Emin KORAMAZ
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
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TAKSİM DAYANIŞMASI GEZİ DAVASINA SAHİP
ÇIKACAĞIZ
17 Mart 2022
Değerli dostlar,
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Yönetim Kurulu adına hepinizi
dostlukla kucaklıyorum.
Bu ülkenin başına gelen en güzel şey olan Gezi Direnişini ve o görkemli
direnişin mimarı olan herkesi minnetle selamlıyorum. Direniş günlerinde
kaybettiğimiz gencecik filizlerimizi bir kez daha saygı ve özlemle
anıyorum.
Değerli dostlar,
2014 yılından bu yana, 8 yıldır süren bir yargı felaketine, adalet utancına
tanıklık ediyoruz. Bir halk hareketinin, demokratik bir direnişin parçası
olduğu cezalandırılmak istenen arkadaşlarımız üzerinden devam eden
bu hukuk faciasının vebali siyasi iktidarın üzerinde olduğu kadar, onun
güdümündeki yargı organlarının da üzerindedir.
Uydurma delillerle, kurmaca iddianamelerle, asılsız suçlamalarla
defalarca yargılanan, her seferinde beraat eden arkadaşlarımız her
seferinde kendilerini yeniden mahkeme huzurunda buluyorlar.
Tümüyle barışçıl eylemler darbe teşebbüsü gibi nitelendirilerek, Savcılık
tarafından Osman Kavala ve Ayşe Mücella Yapıcı için istenen ağırlaştırılmış
müebbet hapis talebi, aralarında Şehir Plancıları Odamızdan Tayfun
Kahraman ve Mimarlar Odamızın Can Atalay’ın da bulunduğu diğer
arkadaşlarımız için istenen cezalar yargının içinde bulunduğu durumun
içler acısı durumunu göstermektedir.
Mücella Yapıcı TMMOB Yönetim ve Yürütme Kurulu Üyesidir. Türkiye’deki
600 bini aşkın mühendis, mimar ve şehir plancısının üye olduğu meslek
örgütlerinin üst birliğinin en üst kurulunda yer almaktadır. Bugüne kadar
mücadelesiyle ve fikirleriyle toplumun her kesimine örnek olmuş bir
isimdir.
Ömrünü darbelerle ve darbecilerle mücadeleyle geçirmiş Mücella
Yapıcı’dan bir darbeci çıkarmak, sadece hukuka değil akla, mantığa
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ve vicdana da aykırıdır. Bu davanın savcıları darbecilerle kol kola
gezerken, Mücella Yapıcı onlardan hesap soruyordu. Ne yaparsanız yapın
dostlarımızın isimlerini ve mücadelesini kirletemeyeceksiniz. Buna izin
vermeyeceğiz.
Tayfun Kahraman Şehir Plancıları Odamızın geçmiş dönemlerde İstanbul
Şube Başkanlığını yürütmüş olan bir arkadaşımızdır.
Can Atalay Mimarlar Odamızın Avukatı ve Basın Danışmanıdır.
Bu arkadaşlarımız bugüne kadar yürüttükleri mücadele ve fikirleriyle
toplumun her kesimine örnek olmuş isimlerdir.
Değerli dostlar,
Bu yaşananların hukukla, kanunlarla, adaletle açıklanabilir bir yanı
bulunmuyor.
Bu yaşananlar, AKP’nin Gezi heyulasından duyduğu korkuyla baş edebilme
çabasından başka bir şey değildir.
Bu yaşananlar, AKP’nin siyaseten yüzleşemediği Gezi gerçekliğinden
kaçabilmek için hukuk karikatürü yaratma çabasından başka bir şey
değildir.
Ne kadar çabalarsa çabalasın ne kadar uğraşırsa uğraşsın Gezi’nin
masumiyetine, Gezi’nin haklılığına, Gezi’nin gerçekliğine en ufak bir
leke süremeyecek.
Gezi bu ülkenin onurlu geçmişi, umutlu geleceğidir. Gezi dündür,
bugündür, gelecektir.
Gezi Direnişi bu topraklarda ağaca, doğaya ve kamusal mekânlara sahip
çıkma iradesinin, geleceği kazanma mücadelesinin zirvesidir.
Gezi Direnişi insanlığın ortak değerlerine, haklara ve özgürlüklere,
dayanışmaya sahip çıkmanın hikâyesidir.
Gezi direnişi toplumun her kesiminden insanın bir arada yaşamasının,
paylaşmasının ve dayanışmasının en güzel örneğidir
Gezi direnişi katılımcılığın, yaratıcılığın ve doğrudan demokrasinin
ifadesidir.
Siyasi iktidarı asıl korkutan da zaten Gezi’de kolektif olarak ortaya
çıkardığımız bu değerlerdir.
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Bu değerlere ne pahasına olursa olsun sahip çıkacağız. Gezi davasında
yargılanan dostlarımıza sahip çıkacağız. Gezi’de hayatını kaybeden
gençlerimizin anılarına ve düşlerine sahip çıkacağız.
Direnişin ilk haftasında Gezi Parkına asılan bir pankartta “Siz yokken
burada olan ağaçlar siz giderken de burada selâm duracaklar” diye
yazıyordu. İşte AKP’nin gidişinin arifesindeyiz ve o parktaki ağaçlar
orada durmaya devam ediyorlar, hepimizi coşkuyla selamlayarak.
Hepinizi dostlukla kucaklıyorum. Biz kazanacağız, Gezi kazanacak!
Emin KORAMAZ
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
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BARIŞA BİR ŞANS VERELİM, NEVRUZ KUTLU
OLSUN!
21 Mart 2022
Dünyanın bütün ülkelerinde doğanın uyanışı ve yaşamın yeniden
canlanmasının simgesi olarak kutlanan Nevruz, ülkemizde aynı zamanda
barışa ve kardeşliğe duyulan özlemin de simgesidir.
Bu ülke topraklarında yaşayan farklı kültürlerden, kimliklerden ve
geleneklerden gelen tüm halkların bir arada yaşam arzusunun kültürle
yoğrulmuş dışavurumudur Nevruz.
Ukrayna ve Ortadoğu’nun farklı bölgelerinde devam eden savaşların
yıkımı ve acısı hepimizi derinden etkilemektedir. Bu kötü günlerde
nevruzun barış, kardeşlik ve dayanışma ruhunun yaygınlaşmasına her
zamankinden daha fazla ihtiyaç duyuyoruz. Silahlar derhal susturulmalı,
barışa bir şans verilmelidir.
Ülkemizde, bölgemizde ve tüm dünyada barışın sağlanması, tüm dünya
halklarının huzurlu ve sağlıklı yaşaması, baharın tüm dünyada umudu ve
kardeşliği yeşertmesi dileğiyle Nevruz Kutlu Olsun!
Emin Koramaz
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
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DÜNYAYI VE ÜLKEMİZİ BEKLEYEN YAKIN
TEHDİDE HAZIRLIKLI OLALIM, ORMANLARIMIZA,
SUYUMUZA, DOĞAMIZA SAHİP ÇIKALIM!
22 Mart 2022
Su, İklim Değişikliği, Kuraklık ve Doğa Kaynaklı Afetler konusunda
farkındalığı geliştirmek amacıyla, Birleşmiş Milletler tarafından 21 Mart
Dünya Ormancılık Günü, 22 Mart Dünya Su Günü, 23 Mart ise Dünya
Meteoroloji Günü olarak ilan edilmiştir.
Yakın dönemlerde birbiri ardına yaşadığımız kriz ve afetler, yaşamın
sürekliliği açısından hayati öneme sahip her üç konuda da hepimizi çok
daha duyarlı ve hazırlıklı olmaya zorlamaktadır.
ORMANLARIMIZ VE ORMAN YANGINLARI
Orman Genel Müdürlüğü 2021 yılı faaliyet raporunda Ülkemiz orman
varlığının ülke yüzölçümünün yaklaşık % 29,6’sını kapladığı, bu alan
içerisinde normal kapalı orman alanının toplam ormanlık alanının
%58,42’sini, boşluklu kapalı orman alanının toplam ormanlık alanın
%41,58’sini oluşturduğu belirtilmektedir. Ormanların %94,48’inin koru,
%5,52’inin baltalık olarak işletildiği, toplam ağaç varlığının yaklaşık 1,72
milyar m3, ormanların odun hammaddesi verim gücünün bir göstergesi
olan artımın ise 47,6 milyon m3 düzeyinde olduğu belirtilmektedir.
Türkiye ormanları, biyolojik çeşitlilik açısından kuzey yarım kürenin en
önemli ormanlarındandır. Oxford Üniversitesinde yapılan “biyoçeşitliliğin
tehlike altında olduğu sıcak noktalar” çalışmasına göre, özellikle
kuzeydoğu ormanlarımız ile Ege ve Akdeniz’deki orman ekosistemlerimiz
dünyanın korumada öncelikli 34 sıcak noktası arasında yer almakta ve
binlerce canlı türüne ev sahipliği yapmaktadır. Üstlendikleri ekolojik
fonksiyonlarla bu türler ormanlarımızın, ormanlar da yaşamımızın
sigortasıdır.
Biyolojik bir varlık olarak, ormanların yangın, ağaç kesimi, yapılaşma
gibi insan etkisi ile yok olması, sadece ağaç kaybına değil, aynı zamanda
ekosistemi oluşturan diğer bitki türlerinin, yaban hayatının, flora
ve faunanın yaşam alanlarının, giderek de tarım alanları ile yerleşim
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alanlarının kaybına neden olmaktadır. Bu nedenle orman yangınları
topyekûn bir yok oluş demektir. Yangınlar, hava ve toprak sıcaklığı
aşırılıklarına da neden olduğundan bir alanın mikro ikliminin hissedilir
şekilde değişmesine neden olabilmektedir.
28 Temmuz 2021-12 Ağustos 2021 tarihleri arasında 54 ilimizde ardı
ardına çıkan 299 orman yangınında 8 vatandaşımız hayatını kaybetmiş,
Orman Genel Müdürlüğü verilerine göre 135 bin hektar orman alanının
yanı sıra köy yerleşim alanları, tarım arazileri ve sera alanları küle
dönmüş, binlerce hayvan telef olmuştur.
Orman Genel Müdürlüğü’nün resmi verilerine göre; son beş yılda yıllık
ortalama 2.771 yangına karşılık 11.819 hektar orman alanı yanmıştır.
Önceki beş yılda ise 2.492 yangında ise 6.372 hektar alan yanmıştır. Bu
verilere göre; yıllık ortalama yangın sayısı %11,2 artarken yanan alan
miktarı %85,5 artış kaydetmiştir.
Ormanlık alanlarda zemin, yüksek organik içeriği ve çok sayıda makro
gözenekten dolayı sahip olduğu yüksek sızma kapasitesi sayesinde taşkın
riskinin belirgin şekilde azaltılmasını sağlamaktadır. Yangın sonrasında
ağaçların yok olmasıyla zeminin suyu emme kapasitesinin azalması,
suyun yüzeysel akışının şiddetlenmesi taşkın ve erozyon riskinin artma
olasılığını yükseltmektedir.
YERALTI SU KAYNAKLARI
İklim değişikliği ile birlikte yeraltı suyu miktarında meydana gelecek
azalma ve kirlenme risklerine dikkat çekmek, yeraltı sularına yönelik
toplumsal farkındalığın artmasını sağlamak ve verimli, sürdürülebilir bir
şekilde yönetilmesi gerektiği konusunu hatırlatmak amacıyla 2022 yılı
Dünya Su Günü’nün teması “Yeraltısuyu-Görünmezi Görünür Kılmak”
olarak belirlenmiştir.
Yeraltı sularımız içme suyu, tarımsal sulama ve endüstri suyu olarak
kullanılan doğal kaynaklarımızdır. DSİ verilerine göre ülkemizde yıllık
kullanılabilir su potansiyeli 112 milyar m3 olup bunun 94 milyar m3 ’ü
yerüstü suyu, 18 milyar m3 ’ü yeraltı suyudur. Toplam su potansiyelinin
2021 yılı gerçekleşmelerine göre 58,41 milyar m3 ’ünün 45,05 milyar m3
’ü (%77) sulama suyu, 13,36 milyar m3 ’ü (%23) ise içme-kullanma ve
sanayi suyu olarak kullanılmıştır. Kişi başına 1.339 m3 kullanılabilir yıllık
su miktarı ile ülkemiz su stresi yaşayan ülkeler arasında yer almaktadır.
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Ülkemiz nüfusundaki artış, dış göçün artması, küresel ısınmanın neden
olduğu iklim değişikliği, gelişen sanayileşmeyle artan su arzı ve kayıtsız
derin su kuyularının artması sebebiyle bölgelere tahsis edilen yeraltı su
kaynakları üzerindeki baskı her geçen gün daha da artmaktadır. Özellikle
büyükşehirlerde günlük içme-kullanma suyu ihtiyacının çok önemli bir
kısmı yeraltı suyu rezervinden karşılanmakta olup kuyu ve kaynaklar
üzerinde artan bu baskı birçok kirliliği de beraberinde getirmektedir.
Özellikle pik kullanım debilerinin oluştuğu dönemlerde jeolojik ve
insan kaynaklı kirliliğin arttığı görülmekte ve bu durum dönemsel
rezerv yetersizliğine sebep olabilmektedir. Yeraltı su kaynaklarında,
tanımlanan debilerin üzerinde gerçekleştirilen çekimler sebebiyle
ilerleyen yıllarda kaynaklarımız üzerindeki insan ve jeolojik yapıdan
kaynaklı kirliliğin artması, kaçınılmaz olacaktır. Yeraltı sularının bazı
bölgelerde aşırı tüketilmesi, tarımsal üretimde kullanılması, yeraltı
su kaynaklarının kendini yenileyememesine yol açmakta, su seviyeleri
hızla düşmektedir. Bu kaynakların korunması ve verimli kullanılması
için önlemlerin arttırılması gerekmektedir. Yeraltı sularını korumak için
belediyelerin ve her türlü sanayi tesisinin atık sularını arıtmadan doğaya
salması önlenmelidir.
Su kaynaklarını kirleten bir diğer tehlike de vahşi madencilik faaliyetleridir.
Son örneğini 2021 yılının son günlerinde Giresun’un Şebinkarahisar ilçesi
yakınlarındaki kurşun-çinko-bakır madeninin atık havuzunun patlaması
sonrası kimyasal atıkların dereye karışmasıyla yaşadık. Bu atıkların
tamamı derenin devamında bulunan Kılıçkaya Barajına karıştı.
İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ
2022 yılı Dünya Meteoroloji Günü’nün teması ise “Erken Uyarı ve
Erken Eylem” olarak belirlenmiştir. Bu temayla iklim değişikliği ile
birlikte artan doğal afetlere dikkat çekmek, afet riskinin azaltılması
için “Hidrometeoroloji ve İklim Bilgileri”nin önemini ortaya koyabilmek,
yaşamları ve yaşam kaynaklarını aşırı meteorolojik olaylardan korumak
hedeflenmektedir.
1988 yılında Dünya Meteoroloji Örgütü ve Birleşmiş Milletler Çevre
Programı tarafından, iklim değişikliği ile ilgili bilimsel verilerin
değerlendirilmesi amacıyla kurulan Hükümetler Arası İklim Değişikliği
Paneli’nin (IPCC) 2021 yılı “İklim Değişikliği 2022: Etkiler, Uyum ve
Kırılganlık” başlıklı Altıncı Değerlendirme Raporunda sıcaklığın, 20102019 arasında 1850-1900 dönemine kıyasla 1oC’den fazla arttığı, artışın
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temel kaynağının ise sera gazı emisyonları olduğu belirtilmektedir.
Bu nedenle iklim değişikliğinin daha uzun yıllar süreceği, aynı şekilde
sıcaklık artışları ile buzulların erimesinin de artacağı ve sonucunda deniz
seviyesinin de yükselmeye devam edeceği düşünülmelidir.
IPCC’nin belirlediği dört farklı senaryonun her birinde (dünya genelinde
olduğu gibi) Türkiye’nin içinde bulunduğu Akdeniz kuşağı iklim
değişikliğinden en fazla etkilenen ve etkilenmesi beklenen bölgeler
arasında yer almaktadır.
Dünya, önümüzdeki yirmi yılda 1,5°C küresel ısınmayla birlikte
kaçınılmaz çoklu iklim tehlikeleriyle karşı karşıya kalacaktır. Bu sıcaklık
artış seviyesinin geçici olarak aşılması halinde bile, geri dönüşü olmayan
daha ciddi etkilere maruz kalınabilecektir.
Artan sıcaklığın orman yangınlarına ortam sağlayacağı, ekosistemlerin yok
olmasının yanında ormanların, ürettiği oksijen ile karbon emisyonunun
azalmasına sağladığı katkının da yok olmasına neden olacağı bir tehlike
olarak önümüzde durmaktadır.
Kuraklık son yıllarda ülkemizin en ciddi meteorolojik karakterli doğal
afetlerinden biri olmuştur ve olmaya da devam etmektedir. İçme suyu
temininden tarımsal üretime kadar birçok alanda sıkıntıya neden olacak
sıcaklık artışlarının topraklarımızı da ciddi şekilde etkileneceği, Türkiye
genelinde Güney Ege ve Batı Akdeniz’de daha etkili olacak şekilde giderek
daha fazla nem kaybedeceği ve kuraklığın artacağı da öngörülmektedir.
Tarımsal üretimde çeşitlilikle birlikte üretim hacmi de azalacak olup,
asli besin kaynaklarından biri olan buğdayın en fazla etkilenecek ürünler
arasında olacağı belirtilmektedir.
Dünya nüfusunun yaklaşık üçte biri her yıl belli dönemde temiz su
kaynaklarına erişim sağlayamamaktadır. Ülkemiz açısından bakıldığı
zaman su stresi yaşayan bir ülke olduğumuz ve su kaynaklarını çok daha
verimli kullanmak zorunda olduğumuz açıkça söylenebilir.
AFETLERE HAZIRLIK
Yapılan çalışmalar; ülkemizde son 50 yılda afet sayısının beş kat arttığını
ortaya koymaktadır.
Dünya Meteoroloji Teşkilatı’nın (WMO) 2021 sonu itibariyle hazırladığı
“Son 50 Yılın Afet İstatistikleri” raporu; hava durumu, iklim ve su ile
ilgili olarak 11.000’den fazla afet olduğunu, neredeyse her gün bir afet
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meydana geldiğini ve bunun sonucunda da 2 milyonu aşkın ölüm meydana
geldiğini ortaya koymaktadır. Son elli yılda günde 115 kişi doğal afetler
nedeniyle yaşamını kaybetmiştir.
Son birkaç yılda dünyanın pek çok yerinde ve Türkiye’de oluşan doğal
afetlerin insan yaşamı ve etkinlikleri ile ekosistemler üzerindeki olumsuz
ve yıkıcı etkileri dikkate alındığında ekstrem hava durumlarının, gerçekte
değişen bir iklimin ilk sonuçları olup olmadığı net olarak ifade edilemese
de bu olasılığın da göz ardı edilemeyeceği açıktır.
İklim değişikliğinin yanı sıra artan kentleşme, özellikle kötü planlanmış
kentsel büyüme, yüksek düzeyde yoksulluk ve işsizlik ve temel hizmetlerin
eksikliğini yaşayan şehirler için karmaşık riskler yaratıyor. Neredeyse tüm
şiddetli hava olaylarının birer afete dönüşmesi, topoğrafik koşulların,
yanlış yerleşme ve yanlış arazi kullanımı uygulamaları gibi yerel ya da
bölgesel coğrafya etmenlerinin yanı sıra, temel olarak insan sistemlerinin
‘olası’ yerel hava tiplerine karşı hazırlıklı olma ve önlemler almadaki
başarısızlığının doğal bir sonucu. Bu büyük tehlike, günümüzde dramatik
olarak şiddetlenmekte.
Yaşam ve yaşam kaynaklarının varlığı için, öncelikle doğayı korumak ve
güçlendirmek, ardından “Erken Uyarı, Erken Eylem” ile önlemleri hayata
geçirmek, afet risklerini azaltacaktır.
Ülkemizdeki doğa olaylarının afete yol açmasını engellemek için atılması
gereken adımlar ile zarar azaltma, afetlere hazırlık, müdahale ve
dayanışma konularında örgütlülüğü geliştirme amacı ile 20-22 Nisan 2022
tarihlerinde TMMOB Afet Sempozyumu gerçekleştirilecektir.
Ülkemizi tehdit eden doğal afetlerden, aşırı meteorolojik olaylardan,
içilebilir su kıtlığından ve çevre felaketlerinden korunabilmek için acil
olarak:
Orman alanları artırılmalı,
Orman yangınlarına karşı hazırlıklı olmalı,
Su kaynaklarının kirlenmesi riskine karşı önlem almalı,
Kentlerdeki su kayıplarını azaltmalı,
Tarımsal sulamada su kayıplarını azaltmalı,
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Kentlerin ve sanayi yapılarının atık sularının arıtılmadan alıcı ortama
verilmesini engellemeli,
Sera gazı salımlarının acil, seri ve büyük ölçekli azaltmalı,
Yenilenebilir enerji kullanımını artırmalı,
Yer seçimini doğru yapmalı ve elektrik üretiminde yenilenebilir
kaynaklara öncelik vermeli,
Yeraltı sularının izinsiz ve kontrolsüz bir şekilde kullanımını engellemeli,
Orman alanlarının orman alanı olarak kalmasına ve kendini yenilemesine
izin vermeli,
Gerek madencilik faaliyetleri, gerek enerji tesisleri vb. gibi sebeplerle
ağaç keserek orman ekosistemine zarar vermemeli,
Çeşitli nedenlerle orman alanlarını (yol, yapılaşma, güvenlik vb.) imara
açarak peyzaj parçalanmalarına neden olunmamalı,
Su kaynaklarımızın büyük ve küçük ölçekli HES’lerle zarar görmesini
engellemeli,
Avrupa Peyzaj Sözleşmesi, Ramsar sözleşmesi gibi imzalanmış ve
yürürlükte olan Uluslararası Sözleşme hükümlerine uymalıyız.
Yüz yüze olduğumuz felaketlere hazırlıklı olmak, kapıdaki su ve iklim krizi
ile baş edebilmek için bilimin, bilim insanlarının ve meslek örgütlerinin
sesine kulak verilmelidir. Daha geç olmadan, bu çağrımıza kulak verin…
Emin KORAMAZ
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
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MİMARLAR ODASI ANKARA ŞUBESİ YÖNETİM
KURULUNA YÖNELİK SUÇLAMALAR KABUL
EDİLEMEZ
1 Nisan 2022
Siyasi iktidarın çevreye, yeşil alanlara, doğal kaynaklarımıza ve kamusal
zenginliklerimize yönelik saldırganlığı her geçen gün daha da artıyor.
Ülkemizin geleceğini tehdit eden bu yağmacı ve yok edici anlayışa karşı
ülkemize, geleceğimize ve mesleğimize sahip çıkmak için verdiğimiz
mücadele nedeniyle TMMOB örgütlülüğü sıklıkla iktidarın hedefi
olmakta, üye ve yöneticilerimiz soruşturma ve davalarla susturulmak
istenmektedir.
Bunun son örneklerinden birisi de, doğal ve kültürel değerlerin korunması
amacıyla Mimarlar Odası Ankara Şubemiz tarafından verilen “2021 yılı
Koruma Alanında Emre Madran Basın Ödülleri” gerekçe gösterilerek,
Mimarlar Odası Ankara Şube Yönetim Kurulu üyelerimize “Terör Örgütü
Propagandası” suçlamasıyla açılan davadır.
Doğal ve kültürel mirası korumaya yönelik kent ve mimarlık
mücadelelerini haber yapan gazetecilere verilen, toplumdaki ekoloji ve
koruma bilincini yükseltmeyi hedefleyen bir ödülü “terör propagandası”
olarak nitelendirmenin kabul edilir tarafı bulunmamaktadır.
Siyasi iktidarın ve onun yönlendirmesiyle hareket eden adli makamların
amacı açık biçimde, iktidarın doğayı hedef alan uygulamaları karşısında
yükselen çevre mücadelelerini ve bu mücadelenin en önemli parçalarından
biri olan TMMOB örgütlülüğünü korkutmak, sindirmek ve susturmaktır.
Bir kez daha belirtmek isteriz ki, doğayı korumak, ağaca-ormanaakarsuya sahip çıkmak suç değildir. Çevre mücadelelerini haber yapmak,
toplumdaki ekolojik duyarlılığı geliştirmeye çalışmak suç değildir.
Sermaye sahiplerinin doğal hayata ve çevreye karşı saldırganlığına karşı
durmak suç değildir.
İktidarın tüm saldırganlığına ve hedef göstermelerine rağmen inandığımız
değerleri savunmaya, doğaya sahip çıkmaya, çocuklarımızın geleceğine
sahip çıkmaya devam edeceğiz.
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Yıllardır kent ve çevre konularında yürüttükleri mücadele ile her
kesimin desteğini ve takdirini kazanan pek çok şubemizden biri olan
Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nin Yönetim Kurulu Üyelerinin yanındayız.
Meslektaşlarıma yönelik suçlamalar derhal kaldırılmalı, toplumsal
muhalefeti susturmaya yönelik tehditlerden vaz geçilmelidir.
Emin KORAMAZ
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
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DİSK-KESK-TMMOB-TTB-TDB: “BU DÜZEN BÖYLE
GİTMEZ! BİRLİKTE DEĞİŞTİRECEĞİZ BİRLİKTE 1
MAYIS’A”
8 Nisan 2022
Ekonomik kriz, işsizlik, zamlar, pandemi, borçlanma derken ülkemizde
insanca yaşamak bir yana hayatta kalmak bile her gün zorlaşıyor.
Bu düzen toplumun işini, aşını geçimini ve sağlığını korumuyor, aksine
tehdit ediyor.
Bu düzenin çarkları, dünyanın tüm değerlerini ve güzelliklerini üreten
bizleri, işçileri, emekçileri, kamu emekçileri, mühendisleri, mimarları,
hekimleri, avukatları, aydınları, akademisyenleri, sanatçıları, gençleri,
kadınları, emeklileri, emekli dahi olamayanları ezdikçe eziyor.
Bu düzenin çarkları, zengini daha zengin etmek, bankaların kasalarını
doldurmak, şirketleri ihalelerle beslemek üzere kurulmuş.
Bu düzenin çarkları sermayeye sömürecek ucuz emek, yağmalanacak
doğa, talan edilecek kentler yaratmak üzere dönüyor.
Halk işsizlikle, açlıkla, yoksullukla, artan borçlarla, salgınla mücadele
ederken 20 yıldır ülkeyi yöneten AKP iktidarı ülkenin tüm kaynaklarını,
bir avuç patronu ve ayrıcalıklı zümreyi korumak için seferber etti,
etmeye devam ediyor.
Halk işe, ekmeğe, insanca bir yaşama olduğu kadar demokrasi, adalet
ve hukuka da aç. Bu düzen yurttaşların hakkını, hukukunu çiğniyor,
adaletsizliği büyütüyor.
Halkın gerçeği ile bir avuç ayrıcalıklı kesimin gerçeği arasındaki fark,
tek sesli medyanın propaganda yayınlarıyla perdelenmek isteniyor. Üstü
örtülemeyen hakikate dair çığlıklar, baskı ile, şiddet ile, sansür ile, zor
ile bastırılmak isteniyor. Hakkını arayan ve gerçekleri söyleyen herkes bu
düzenin hukuk dışı zorbalıklarıyla karşı karşıya kalıyor.
Bu düzenin devamı için demokrasinin son kırıntıları bile ortadan
kaldırılıyor. Demokratik hak olarak elde kalan tek hakkımız olan seçme
ve seçilme hakkımıza dahi el uzatılıyor.
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Bu düzen mağdur ettiği milyonları bölüp parçalayarak yönetmek
gibi tehlikeli bir yönteme başvuruyor. Sürekli olarak iç ve dış düşman
yaratılıyor. Yukarıdan aşağıya kışkırtılan şovenizm, cinsiyetçilik, ırkçılık,
mezhepçilik ve savaş politikaları bu düzenin yarattığı krizi yönetmenin
bir yolu olarak ülkemizin ve halkın geleceğini tehdit ediyor.
Bu düzen böyle gitmez. Halkı yoksulluğa, açlığa, işsizliğe, borçluluğa ve
güvencesizliğe mahkûm eden bu akıl dışı düzen Türkiye’nin sırtında bir
yüktür.
Öte yandan 20 yıldır ülkeyi yönetenler ve tüm yetkileri tek kişide
toplayanlar sorumluluktan kaçamaz. Ülkenin kanayan sorunlarını kendi
dışındaki herkese ve her şeye bağlayan bir yönetim anlayışına artık yeter
diyoruz.
Gün şikâyet etme günü değildir. Biz tüm sömürülenler, yoksullaşanlar,
ezilenler olarak bu düzeni değiştirme, 82 milyonun insanca yaşayacağı
bir ülkeyi inşa etme gücümüz var.
1 Mayıs, İşçi Sınıfının Uluslararası Birlik Mücadele ve Dayanışma günü
ülkenin dört bir yanında gücümüzü ve coşkumuzu meydanlara taşıdığımız
bir gün olacaktır. Dünyanın her yerinde olduğu gibi ülkemizde de
işçilerin ve emekçilerin, bu günü kendi belirledikleri, kentin en merkezi
meydanlarında, İstanbul’da da Taksim 1 Mayıs alanında coşkuyla kutlama
hakkı vardır. Ulusal ve uluslararası mahkemelerce de kabul edilen bu
hakkın 2013 yılından beri keyfi biçimde gasp edilmesini, Taksim 1 Mayıs
alanının yasaklanmasını kabul etmediğimizi ve Taksim 1 Mayıs meydanı
yasağı başta olmak üzere, yasakların kalktığı bir ülke için mücadele
kararlılığımızı buradan bir kere daha ifade etmek isteriz.
Biz aşağıda imzası bulunan emek ve meslek örgütleri olarak 1 Mayıs Birlik
Mücadele ve Dayanışma Gününe giderken birlikte değiştirme irademizi
işyeri işyeri, sokak sokak, meydan meydan örgütleyeceğimizi, Türkiye’nin
dört bir yanında 1 Mayıs meydanlarında omuz omuza olacağımızı ilan
ediyor, emekten, barıştan, demokrasiden, eşitlikten, özgürlükten yana
olan herkesi 1 Mayıs meydanlarında buluşmaya çağırıyoruz.
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KİMSE DOKUNAMAZ BİZİM SUÇSUZLUĞUMUZA!
25 Nisan 2022
Adaletin kara gününü yaşıyoruz! Ülke tarihimizin en görkemli, en
yaratıcı, en gurur verici halk hareketi olan Gezi Direnişi’nin parçası olan
arkadaşlarımız uydurma deliller ve asılsız suçlamalarla yargılandıkları
dava sonucunda hapis cezasına mahkum edilerek tutuklandılar.
Bu kararın hukukla ve adaletle açıklanabilir hiçbir yanı bulunmamaktadır.
Gezi Davası en başından itibaren siyasi iktidarın politik ihtiyaçları
uyarınca dizayn edilmiş, kararı da iktidarın istediği biçimde verilmiştir.
Aralarında TMMOB Yönetim Kurulu Üyemiz Mücella Yapıcı, Şehir
Plancıları Odamızın İstanbul Şubesi’nin eski başkanı Tayfun Kahraman
ve Mimarlar Odamızın Hukuk Müşaviri Can Atalay’ın da bulunduğu
yargılanan arkadaşlarımız hukuki gerekçelerle değil, politik hesaplarla
cezalandırılmışlardır.
Gezi Direnişi nasıl ki bu ülkenin yüz akı ve onurlu tarihinin bir parçasıysa,
Gezi Direnişi Davasında yargılanan tüm arkadaşlarımız da bizim yüz
akımız ve onurlu tarihimizin bir parçasıdır.
İktidar dayatmasıyla, kurgu iddianamelere dayanarak verilen bu
mahkeme kararı Gezi’nin tertemiz direnişini lekeleyemeyecektir. Bu
kararı kabul etmiyoruz! Gezi Direnişinin arkasında dimdik durduğumuz
gibi, Gezi Davasında yargılanan ve ceza alan arkadaşlarımızın da yanında
dimdik durmaya devam edeceğiz.
Halkı hedef alan, toplumsal muhalefeti sindirmeye yönelik bu karar,
gelecekte hem iktidar sahiplerinin hem de bu kararın altında imzası
bulunanların üzerinde bir utanç vesikası olarak kalacaktır.
Gezi’nin o görkemli haziran günlerinden öğrendiğimiz en büyük ders,
birbirimizin elinden tutmanın, birbirimize sahip çıkmanın bizi ne
kadar güçlü kıldığıydı. Bundan sonra da birbirimize sahip çıkmaya,
arkadaşlarımız, ağaçlarımızı, ormanlarımızı, şehirlerimizi korumaya
devam edeceğiz. Çünkü biz Gezi’yiz, çünkü biz Halkız!
Emin KORAMAZ
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
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ÇÜRÜMÜŞ, KÖHNE DÜZENİ BİRLİKTE
DEĞİŞTİRMEK İÇİN GEZİ RUHUYLA 1 MAYIS’TA
ALANLARDAYIZ!

29 Nisan 2022

Tek adam rejimi lime lime dökülüyor…
Her geçen gün daha da derinleşen ekonomik kriz gündelik hayatlarımızı
sürdürülemez hale getirdi. İktidarın uyguladığı ekonomi politikalarının
sonucu olarak başta elektrik, doğalgaz ve akaryakıt olmak üzere her
ürüne art arda zamlar geliyor.
Yağ, şeker, un, içme suyu gibi en temel gıda ürünleri erişilemez
fiyatlara yükselmiş durumda. Milyonlarca yoksul, ucuz ekmek alabilmek
için saatlerce kuyruklarda beklemek zorunda kalıyor. Artan tarımsal
maliyetler ve nakliye bedelleri nedeniyle mevsim sebzeleri bile alınamaz
oldu.
İnsanlar ev kirası, ulaşım masrafları ve faturalar nedeniyle ay sonunu
getiremez oldu. Milyonlarca kişi geçimini sağlayabilmek için borç
batağına sürüklenerek adeta bankalar için çalışır hale geldi.
Tek adam rejimi yoksulluğu halkın yaşam tarzı haline getirdi…
İktidar sahipleri, kendilerini ve çevrelerini zenginleştirmek için ülkemizin
bütün zenginliklerini tükettiler. Genç cumhuriyetin kalkındırılması için
tüm halkın katkısı ve özverisiyle kurulmuş bütün kamu kurumları ve
işletmeleri yok pahasına özelleştirildi. Enerjiden tarıma, madenlerden
sanayiye kadar her alanda paha biçilemez tesislerimiz halkın elinden
birer birer koparıldı. Özelleştirmeler, devlet ihaleleri ve ödeme garantili
projeler eliyle bir avuç iktidar yandaşının servetine servet katıldı.
“Varlık Fonu” aracılığıyla tüm kamusal varlıklarımıza el koyan tek adam
rejimi, birbiri ardına çıkardığı yasa ve yönetmeliklerle ormanlarımızdan
kıyılarımıza, madenlerimizden zeytinliklerimize kadar tüm doğal
zenginliklerimizi de yağmalamak istiyor.
Tek adam rejimi talanı ve yağmacılığı devletin yönetim tarzı haline
getirdi…
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Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi adı altında tüm devlet tümüyle
parti devleti olarak düzenlenmiş, kamu kurumları parti organı gibi
çalışmaya başlamış, parti üyeliği kamu kurumlarında yükselmenin temel
koşulu haline getirilmiş durumdadır. Bu çürümeye, tek adam rejiminin
antidemokratik uygulamalarına, emek düşmanı politikalarına, ülkeyi
yıkıma sürükleyen adımlarına karşı çıkan tüm kesimler, iktidar şiddetinin
hedefi olmaktadır.
İtirazlarını ve taleplerini yükseltmek için sokağa çıkan tüm kesimler
sınırsız ve orantısız bir polis şiddetiyle bastırılıyor. Son örneğini Gezi
Davası’nda gördüğümüz gibi mahkemeler iktidar sopası olarak görev
yapıp, iktidar politikaları doğrultusunda kararlar veriyorlar.
Bugüne kadar defalarca yargılanan, her defasında beraat eden
arkadaşlarımız, uydurma deliller ve deli saçması iddialarla mahkum
edilerek cezaevine gönderildiler. Gezi Davası’nda mahkum edilen
arkadaşlarımızın nezdinde siyasi iktidarın cezalandırmak istediği tüm
Gezi Direnişi ve o direnişin parçası olmuş milyonlarca kişidir. Çünkü
Gezi Direnişi, AKP’nin 20 yılda yarattığı çürümüş, köhne düzenin tam
karşısında yer alan aydınlık bir Türkiye geleceğinin temsilcisidir.
Tek adam rejiminin yoksulluğu, yağmacılığı ve hukuksuzluğu bu ülkenin
kaderi haline getirmesine izin vermeyeceğiz!
Emek ve emekçi düşmanı politikalara, ülkenin tüm zenginliklerini
yağmalayan anlayışa, toplumsal muhalefeti sindirmeyi hedefleyen
baskı ve şiddete, dostlarımızı cezaevlerine gönderen adaletsizliğe,
bize bu dünyada cehennemi yaşatmak isteyen tek adam rejimine
karşı tüm halkımızı emeğin birlik, mücadele ve dayanışma günü olan
1 Mayıs’ta alanlara çağırıyoruz. Bu çürümüş, köhne düzeni hep birlikte
değiştireceğiz!
Yaşasın 1 Mayıs! Yaşasın emek, barış ve demokrasi mücadelemiz!
Emin KORAMAZ
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
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BURSA’DA ASTIĞIMIZ GEZİ DAVASI PANKARTI
SAVCILIK TALİMATIYLA İNDİRİLDİ! GEZİ’NİN
VE ARKADAŞLARIMIZIN ARKASINDA DURMAYA
DEVAM EDECEĞİZ!

29 Nisan 2022

BURSA’DA ASTIĞIMIZ GEZİ DAVASI PANKARTI SAVCILIK TALİMATIYLA
İNDİRİLDİ!
GEZİ’NİN VE ARKADAŞLARIMIZIN ARKASINDA DURMAYA DEVAM
EDECEĞİZ!

Siyasi iktidarın Gezi Direnişi’ne ve Gezi Davası’nda hukuksuz biçimde
hüküm giyen arkadaşlarımıza yönelik saldırgan ve kin güdücü tutumu
devam ediyor.
Gezi Davasında tutuklanan arkadaşlarımızla dayanışmamızı gösterebilmek
için Bursa’da TMMOB’ye bağlı Odalarımızın birimlerinin bulunduğu
Bursa Akademik Odalar Birliği Yerleşkesi Binasına astığımız “Gezi
Tutukluları Serbest Bırakılsın, Gezi Onurumuzdur” yazılı pankartımız
Bursa Cumhuriyet Savcısının talimatıyla, 29 Nisan Cuma günü akşam
saatlerinde Bursa Polisi tarafından indirilmiştir.
Bursa Cumhuriyet Savcılığının ve emniyet
antidemokratik ve hukuk dışı tavrını kınıyoruz!

mensuplarının

bu

Pankartta görselleri yer alan arkadaşlarımız Mücella Yapıcı, Tayfun
Kahraman ve Can Atalay Birliğimize bağlı Odalarımızın kurullarında görev
almış, çevre mücadelesinden yurttaş haklarına kadar tüm toplumsal
mücadelelerin önemli parçaları olmuş saygın ve değerli isimlerdir.
Pankartta onurla bahsettiğimiz Gezi Direnişi, bu ülkede milyonlarca
kişinin parçası olduğu ülke tarihimizin en kitlesel ve meşru halk
hareketidir.
Pankartın indirilmesine yönelik bu müdahale siyasi iktidarın Gezi
korkusunun ne boyutlarda olduğunun en açık göstergesidir.
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Bilinsin ki Bursa’da indirilen o pankart, bugün TMMOB’ye bağlı 24
Odamızın sayıları 1000’e yakın şube ve temsilciliklerinde onur ve gururla
dalgalanmaya devam etmektedir.
Ne yaparlarsa yapsınlar, her ne engel koymaya kalkarsa kalksınlar, Gezi
Direnişi’nin ve o mücadelenin parçası olduğu için şu anda cezaevinde
bulunan arkadaşlarımızın arkasında durmaya, onlarla onur duymaya
devam edeceğiz!
Emin KORAMAZ
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

46. Dönemde Söylediklerimiz

136

BU ÜLKENİN HARCINDA MÜHENDİS, MİMAR VE
ŞEHİR PLANCILARININ EMEĞİ VAR EK GÖSTERGE
HAKKIMIZ!

09 Mayıs 2022

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı başkanlığında düzenlenen ek gösterge
komisyonunun mayıs ayı içerisinde üçüncü ve muhtemelen son toplantısını
gerçekleştirmiş olacak.
Şimdiye kadar yapılan iki toplantıda taleplerimiz göz ardı edilmiş,
kapsamlı bir öneri veya çözüm sunulmamıştır. Kamuda çalışan teknik
hizmetler sınıfına tabi mühendis, mimar ve şehir plancıları yok sayılmıştır.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı’nın komisyon konuşmasında geçen
“Sosyal tarafların talepleri ele alınacak. Kamu kuruluşlarının imkan ve bakış
açıları, teknik olarak bu sorunun çözümünü önerileri değerlendirilecek”
sözleri yine kendisi tarafından unutulmuş ve gerçekleştirilmemiştir.
Kamu hizmetlerinin yerine getirilmesinde kamuda çalışan mühendis,
mimar ve şehir plancılarının özel bir önemi bulunmaktadır. Hizmetlerin
planlanması, projelendirilmesi, uygulanması ve denetlenmesinde görev
ve sorumluluk alan meslektaşlarımız, ülkenin; sanayileşmesi, kalkınması
ve gelişmesi açısından hayati öneme sahip meslekleri icra etmektedir.
Tekrar uyarıyoruz!
Kamuda çalışan mühendis, mimar ve şehir plancılarının hakları,
sorumlulukları ve ücretleri 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda
tanımlanmıştır. Ancak, özellikle son 25 yılda kamuda çeşitli statülerde
çalışan ve farklı ücretler alan mühendis, mimar ve şehir plancıları,
ekonomik ve sosyal hakları açısından oldukça ciddi bir satın alma gücü
kaybına uğramıştır.
Kamuda çalışan meslektaşlarımızın aldıkları ücretlerin gün geçtikçe
erimesinin yanı sıra emekliliklerine etki eden hakları da diğer kamu
görevlilerine göre oldukça düşük kalmıştır.
Devlet Memurları Kanunu’nun 43. Maddesinde tanımlanan ek göstergeler
derecelere göre farklılık göstermektedir. Kanunun eki niteliğindeki (l)
Sayılı Cetvelin II- Teknik Hizmetler sınıfı kapsamında bulunan söz konusu
kamu görevlileri, 850-3600 arasında “ek gösterge” almaktadır. Mühendis,
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mimar ve şehir plancılarının aldıkları ek gösterge maaşlarının ve emekli
aylıklarının düşük belirlenmesine neden olmaktadır.
Ayrıca teknik hizmetler sınıfına dâhil kamu çalışanları kendi içlerinde
de ayrıştırılmış, büyük yatırım projelerinde çalışanlar ile açık alanlarda
fiilen çalışanlara yönelik ayrımcı tavır sergilenmiş ve bunlara farklı özel
hizmet tazminatı oranları belirlenmiştir.
Ülkemizdeki kriz ve yoksulluk büyüdükçe, zamlar her geçen gün arttıkça
mühendis, mimar ve şehir plancıları yaşamsal ihtiyaçları bile karşılayamaz
hale gelmiştir. Bu sebeple kamudaki meslektaşlarımız da üstlendikleri
sorumluluk ve ürettikleri hizmetle karşılaştırılamayacak kadar kötü
ekonomik ve sosyal koşullarla mücadele etmek zorunda kalmışlardır.
Teknik ve bilimsel temelde yürüttükleri çalışmalarla vazgeçilmez bir yere
sahip olan kamuda çalışan mühendis, mimar ve şehir plancılarının özlük
hakları ve ekonomik sorunlarının çözümü hedefiyle bazı düzenlemeler
yapılması zorunluluk haline gelmiştir.
Kamuda çalışan ve teknik hizmetler sınıfına dahil mühendis, mimar ve
şehir plancılarının “ek göstergeleri”’nin yükseltilmesi şarttır.
Bu sebeplerle; ülkemizdeki açlık ve yoksulluk sınırları gözetilerek kamu
emekçisi mühendis, mimar ve şehir plancılarının maaşları insanca
yaşayacakları bir düzeye yükseltilmeli ve ek göstergeleri 4800-6400
arasında yükseltilmelidir.
Yapılması planlanan “ek gösterge komisyonu”’nun üçüncü toplantısında
yukarıda belirttiğimiz değerlendirmelerin ve görüşlerin görmezden
gelinmesi durumunda bu ülkenin harcında emeği bulunan mühendis,
mimar ve şehir plancılarına karşı iktidarın en büyük ekonomik
darbelerinden olarak tarihe geçecektir.
Unutulmamalıdır ki yok sayılan mühendis, mimar ve şehir plancıları
bilimin ve tekniğin öncüsü olarak kendilerine karşı alınan bu tavra
karşı sessiz kalmayarak tüm demokratik zeminlerde karşılık verecek ve
sorumlularından hesap sorana kadar mücadele edecektir.
Emek ve insan odaklı, güvenceli bir çalışma yaşamı ve güvenceli bir
gelecek tüm mühendis, mimar ve şehir plancılarının en temel hakkıdır.
Sorunlarımıza çözüm istiyoruz!
Emin KORAMAZ
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
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SOMA FACİASI MADEN FELAKETİ OLDUĞU
KADAR AYNI ZAMANDA BİR HUKUK FELAKETİDİR
12 Mayıs 2022

13 Mayıs 2014 tarihinde yaşanan ve ülke tarihimizin en büyük madencilik
felaketi olarak tarihe geçen Soma Maden Faciası’nda hayatını kaybeden
301 madencimizi saygıyla anıyoruz.
Soma Maden Faciası görünmez bir kaza değil, neoliberal anlayışın
sonucu olarak kamu madenciliğinin yok edilmesinin, işçilerin
sendikasızlaştırılmasının ve köleci çalışma sisteminin dayatılmasının
ürünüdür.
Soma Faciası, basit bir ihmal değil, madencilik bilgi ve birikiminin
yok sayılmasının, teknik bilgi ve alt yapı yetersizliğinin, iş güvenliği
anlayışının görmezden gelinmesinin sonucudur.
Maden şirketlerinin kârlarını artırabilmek için dayattığı çalışma
koşullarının ve siyasi iktidarın emekçilerin hayatlarına değer vermeyen
politikalarının bedeli Soma’da 301 madenci hayatlarıyla ödemiştir.
Aradan geçen 8 yıl içinde Soma Faciası sadece bir maden felaketinin
değil, aynı zamanda bir hukuk felaketinin de adı haline gelmiştir. Dava
süreci boyunca yaşananlar ve mahkemenin verdiği karar sonucunda,
faciada kaybettiğimiz 301 madencinin acısı üzerine, adaletsizlik ve
haksızlık duygusunun derin üzüntüsü da eklenmiştir.
Kamu kurumlarının sorumluluğunu yok sayan, maden şirketin sahiplerinin
suçunu hafifleten yargılama süreci sonunda sorumlulara adeta göstermelik
cezalar verilmiş, iktidar tarafından çıkarılan infaz indirimiyle de
sorumlular neredeyse hapis bile yatmadan serbest kalmıştır. Bugün Soma
Faciasının sorumluları dışarıdayken, acılı ailelerin gönüllü avukatlığını
üstlenen Can Atalay ve Selçuk Kozağaçlı’nın cezaevinde olması, hukukun
içinde bulunduğu içler acısı durumun göstergesidir.
Soma Davası, tıpkı Gezi Davası, Çorlu Tren Kazası Davası, 10 Ekim
Davası gibi toplumun adalet duygusunu ve hukuka inancını zedeleyen
bir biçimde sonuçlanmıştır. Soma Davası mutlaka yeniden görülmeli ve
sorumlular hak ettikleri biçimde cezalandırılmalıdır.
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Üzerinden kaç yıl geçerse geçsin 301 madencinin ölümünü, siyasi
iktidarın ve kamu kurumlarının sorumluluğunu, madenci şirketin açgözlü
sahiplerini ve faciaya sebep olan kişileri asla unutmayacağız.
İnsanca yaşayabileceğimiz bir ülke ve insani koşullarda çalışabileceğimiz
iş koşulları için mücadele etmeye devam edeceğiz.
Emin KORAMAZ
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
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GEZİYE, EMEĞİMİZE, MESLEĞİMİZE SAHİP
ÇIKIYORUZ!
14 Mayıs 2022
Değerli basın emekçileri, sevgili arkadaşlar
Ülkemiz ekonomiden siyasete kadar her alanda büyük bir kriz içerisinde.
Krizin sorumlusu olan iktidar, halkın acil sorunlarına çözüm üretmek
yerine toplumsal muhalefeti susturarak başarısızlığının üstünü örtmeye
çalışıyor.
Son günlerde birbiri ardına yaşanan hezeyanların altında, iktidarın bu
çözümsüzlüğünün telaşı yatıyor.
Ülke tarihimizin en kitlesel ve uzun süreli halk hareketlerinden biri olan
Gezi Direnişi ve Canan Kaftancıoğlu davalarında birbiri ardına verilen
mahkumiyet kararları iktidarın çaresizliğinin dışavurumudur.
Aralarında TMMOB Yönetim Kurulu Üyemiz Mücella Yapıcı, Şehir
Plancıları Odamızın İstanbul Şubesi’nin eski başkanı Tayfun Kahraman
ve Mimarlar Odamızın Hukuk Müşaviri Can Atalay’ın da bulunduğu
arkadaşlarımıza verilen cezalar, hukukun gereği olarak değil, iktidarın
toplumsal muhalefeti cezalandırma ve sindirme siyasetinin sonucu
olarak verilmiştir.
İktidar güdümündeki mahkemenin verdiği bu cezaların hiçbir hukuki
dayanağı ve toplumsal meşruiyeti bulunmamaktadır.
Gezi Direnişi ve bu direnişin parçası olmuş herkes, tarih karşısında ve
toplum vicdanında tertemiz ve lekesizdir.
Siyasi iktidarın arkadaşlarımız nezdinde cezalandırmak istediği Gezi
Direnişi olduğu kadar, parkına, şehrine, doğasına, tarihine sahip çıkan
mühendis, mimar ve şehir plancılarıdır.
Siyasi iktidarın cezalandırmak istediği, mesleki bilgisini halktan yanan
kullanan kamucu mühendis, mimar, şehir plancılarının mücadelesidir;
TMMOB ve bağlı odalarının onurlu mücadele geleneğidir.
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Buradan iktidara sesleniyoruz: hukuku ve yargı organlarını siyasal
çıkarlarınız doğrultusunda kullanmaya çalışmayın. Buradan aynı zamanda
yargı organlarına ve yargıçlara sesleniyoruz: kararlarınızı iktidarın
ihtiyaçlarına göre değil, hukukun evrensel ilkelerine göre verin.
Hiç kimsenin bu ülkeye, bu halka bu denli kötülük yapmaya, bu denli acı
çektirmeye hakkı yok.
Ama bilin ki, iktidar zorbalığına bugüne kadar hiç boyun eğmedik, bundan
sonra da asla boyun eğmeyeceğiz.
Gezi Direnişini, Gezi Davası’nda ceza alan arkadaşlarımızı, uğruna
bedeller ödediğimiz değerlerimizi, kamusal faydayı ve meslektaşlarımızın
haklarını savunmaya devam edeceğiz.
Değerli basın emekçileri, sevgili arkadaşlar
Siyasi iktidarın üzerini örtmek istediği başarısızlık tablosunun altında
Büyük bir toplumsal dram yaşanıyor. Hayat pahalılığı, işsizlik ve yoksulluk
toplumun tüm kesimlerini tükenme noktasına getirdi.
Alın terinin karşılığını alamadan çalışan milyonlarca emekçi ev kirası,
ulaşım masrafları ve faturalar nedeniyle ay sonunu getiremez oldu.
Milyonlarca kişi geçimini sağlayabilmek için borç batağına sürüklendi.
Yoksulluk ve geçim sıkıntısı halkın yaşam tarzı haline geldi.
Yaşanan bu kriz mühendis, mimar ve şehir plancılarının hayatlarını da
çok olumsuz etkiliyor. Başta yeni mezun ve işsiz arkadaşlarımız olmak
üzere, kamuda ve özel sektörde her türlü mühendislik, mimarlık ve şehir
planlama hizmetlerini yapan meslektaşlarımız giderek daha büyük bir
hayat zorluğu ile baş etmeye çalışıyor.
Kamuda çeşitli statülerde çalışan meslektaşlarımızın ekonomik ve
sosyal koşulları, üstlendikleri sorumluluklara ve almış oldukları eğitime
uymayan bir düzeye gerilemiş durumda.
Sistematik biçimde daraltılan iş alanlarımız nedeniyle yıllardır kamuda
mühendis, mimar ve şehir plancısı ataması yapılmıyor. Kamu hizmetlerinin
niteliği düşerken, meslektaşlarımız da özel sektöre itiliyor.
Özel sektörde çalışan meslektaşlarımızın çalışma koşulları kriz
derinleştikçe daha da zorlaşıyor. Meslektaşlarımız kriz koşullarında
ilk gözden çıkarılacaklar listesinde bulunuyor. İşsizlik tehlikesi, düşük
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ücretler ve güvencesiz çalışma ücretli çalışan meslektaşlarımızın ortak
kaderi haline geldi.
Ücretlerimiz enflasyon karşısında giderek eriyor ve yaşam standardımız
dibe doğru çekiliyor. Nitelikli bir eğitim alan, köklü üniversitelerden iyi
derecelerle mezun olmuş birçok genç meslektaşımız, mesleki, maddi ve
sosyal tatminsizlik nedeniyle geleceğini yurt dışında arıyor.
Yaşadığımız sorunlar, ülkemizde emeğiyle geçinen tüm kesimlerin
yaşadığı sorunların bir parçasıdır. Bu sorunların sebebi mevcut siyasi
iktidar ve onun 20 yıldır uyguladığı ekonomik-sosyal politikalardır.
Bu anlayışın meslektaşlarımızın ve ülkemizin yaşadığı sorunlara çözüm
bulma şansı kalmamıştır.
Değerli basın emekçileri, sevgili arkadaşlar
Ülkemizin bugün içinde bulunduğu krizden kurtuluşun yolu, bu krizi
yaratan nedenlerin tümüyle ters yüz edilmesinden geçmektedir.
Tek adam rejimine karşı halk egemenliği anlayışının, neoliberal
politikalara karşı kamucu politikaların, toplumsal kutuplaşmaya karşı bir
arada yaşamın, baskı ve zorbalığa karşı demokratik hak ve özgürlüklerin
savulması ve geliştirilmesi hepimizin ortak ihtiyacıdır.
Ülkemizin geleceğini kurtarabilmek, daha iyi koşullarda yaşayabilmek
ve çocuklarımızın geleceğini güvenceye alabilmek için mücadelemizi
ortaklaştırmak ve büyütmek zorundayız.
Bizler, bu ülkenin imarından sanayiine, tarımından enerjisine kadar tüm
süreçlerinde yer alan, hayatı yaşanabilir kılan mühendisleri, mimarları,
şehir plancıları olarak, acil taleplerimizi bir kez daha dile getiriyoruz:
Nitelikli işgücümüzün heba olmasına neden olan işsizlik sorunu derhal
çözülmelidir.
Tüm meslektaşlarımıza güvenceli istihdam sağlanmalıdır.
SGK ile TMMOB arasında ücretli çalışan mühendis, mimar ve şehir
plancılarının “Asgari Ücret Denetim Protokolü” ivedilikle yürürlüğe
konulmalıdır.
Kamuda mühendis, mimar ve şehir plancılarının istihdamı artırılmalıdır.
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Kamuda çalışan mühendis, mimar ve şehir plancılarının ücretleri ve
özlük hakları iyileştirilmelidir, ek göstergeler 4800-6400 aralığına
yükseltilmelidir.
KHK ile haksız ve hukuksuz biçimde kamu görevinden ihraç edilen
meslektaşlarımız tüm haklarıyla birlikte derhal görevlerine iade
edilmelidir
Özelleştirme uygulamalarına son verilmeli, yeniden kamulaştırma
yapılmalıdır. Ülkenin yaşanabilir hale gelmesi için tüm alanlarda kamucu
politikalar benimsenmelidir.
Ülkemizin doğal kaynaklarını, ormanlarını, tarım alanlarını ve tarihi
mirasını yağmalamayı amaçlayan tüm düzenlemeler geri çekilmelidir.
Kamusal ve mesleki denetimler toplum güvenliğinin sağlanması açısından
zorunludur, serbestleştirme uygulamalarına son verilmelidir.
Gezi Tutsakları bir an önce serbest bırakılmalıdır. Gezi Direnişi nasıl ki bu
ülkenin yüz akı ve onurlu tarihinin bir parçasıysa, Gezi Direnişi Davasında
yargılanan tüm arkadaşlarımız da bizim yüz akımız ve onurlu tarihimizin
bir parçasıdır.
Değerli basın emekçileri, sevgili arkadaşlar
Bu taleplerimizi hayata geçirmek için mücadeleyi büyüteceğiz. Sesimizi
ülkenin her yanında yayacağız.
Yaşadığımız tüm baskılara rağmen demokrasiye, özgürlüklere,
bağımsızlığa, laikliğe ve toplumculuğa olan bağlılığımızdan taviz
vermeyeceğiz.
Ülkemizi kasıp kavuran kriz koşullarında meslektaşlarımızın ekonomik,
demokratik ve mesleki faydalarının geliştirilmesi için mücadele etmekten
de vazgeçmeyeceğiz!
Türkiye’nin içinden geçtiği bu karanlık dönemde, Gezi’ye, emeğimize ve
mesleğimize sahip çıkacağız!
Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz!
Emin KORAMAZ
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
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TMMOB GENİŞLETİLMİŞ YÖNETİM KURULU
TOPLANTISI
12 EYLÜL 2021/ANKARA
Değerli Arkadaşlar, Genişletilmiş Yönetim Kurulu toplantısına hepiniz
hoş geldiniz.
Hepinizin bildiği gibi, genişletilmiş yönetim kurulumuz, siyasi iktidarın
dayatmacı tutumuna karşı bizlerin, kongre iradesine dayalı, katılımcı
demokratik yönetim anlayışımızın bir yansıması olarak oluşturulmuştu.
Genişletilmiş yönetim kurulumuzu çalıştırmaya devam edeceğimizi
Genel Kurul kürsüsünden de dile getirmiştim. Bugünkü toplantımız, bu
irademizin bir göstergesidir. Yönetim dönemimizin sonuna kadar birlikte
çalışmayı, sizlerin fikirlerini ve katkılarını almayı sürdüreceğiz.
Değerli arkadaşlar bugün bildiğiniz gibi 12 Eylül Darbesinin 41. Yıldönümü.
Üzerinden geçen 41 yıla rağmen anıları ve acıları hepimizin hafızalarında
tazeliğini koruyor. Aramızda bulunan pek çok arkadaşımız bu darbeden
bir biçimiyle etkilendi. Kimimiz okullarından atıldı, kimimiz tutuklandı,
kimimiz işkencelerden geçti, kimimiz hapis yattı.
O dönemde çok değerli arkadaşlarımızı kaybettik. Kimisini idam
sehpasında, kimisini işkencede, kimisini ise darbeye karşı direnişte
yitirdik. Kaybettiğimiz tüm arkadaşlarımızı saygıyla anıyorum.
Değerli arkadaşlar,
12 Eylül ülkemizin toplumsal gelişiminin tümüyle değiştirildiği, silah ve
şiddet yoluyla toplumun bambaşka bir yola sokulduğu bir tarih oldu.
Bugün yaşadığımız pek çok ekonomik, sosyal, siyasal gelişmenin temeli
12 Eylül Darbesi’yle birlikte atıldı.
Bugün yaşadığımız derin ekonomik krizlerin tamamının ana nedeni olan
neo-liberal politikalar, 12 Eylül Darbesinin ürünüdür.
Başta eğitim olmak üzere tüm toplumsal yapıya ve sosyal yaşama
egemen hale getirilen, toplumun milliyetçi-muhafazakar bir zeminde
şekillendirilmesinin en önemli aracı olan Türk-İslam sentezi ideolojisi,
12 Eylül Darbesinin ürünüdür.
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Toplumsal muhalefetin gelişimine engel olan, örgütlü toplumu ve
mücadeleyi suç haline getiren antidemokratik baskı yasaları, 12 Eylül
Darbesinin ürünüdür.
Yıllardır içimizi yakan savaş politikaları, ırkçı-şovenist uygulamalar, 12
Eylül Darbesinin ürünüdür.
Bugünkü AKP İktidarı ve tek adam rejimi 12 Eylül Askeri Darbesi’nin
ürünüdür ve en yüksek aşamasıdır.
TMMOB olarak bizler 12 Eylül Darbesine ve onun tüm uygulamalarına
karşı mücadele verdik. Bundan sonra da aynı kararlılıkla mücadele
etmeye devam edeceğiz.
Değerli arkadaşlar,
Felaketlerle geçen bir yaz mevsimini geride bıraktık. Bir yandan her
yeni varyantla etkinliğini daha artıran Koronavirüs salgını, bir yandan
bütün bir Akdeniz kıyı şeridinde, Hakkari’de, Dersim’de etkili olan
orman yangınları, bir yanda Kastamonu ve Sinop başta olmak üzere
Karadeniz bölgesinde ve Van’da etkili olan seller tüm ülkemizin zor
günler yaşamasına neden oldu.
TMMOB örgütlülüğü olarak felaketin yaşandığı her yerde yardım ve
dayanışma seferberliğinin içinde olmaya gayret ettik. Gerek yangın,
gerekse sel felaketlerinin yaşandığı bölgelerdeki TMMOB İl Koordinasyon
Kurullarımıza hepinizin huzurunda çok teşekkür ediyorum.
Bizler de yönetim kurulu üyelerimiz, Oda Başkanlarımız ve bölge
illerinden üyelerimizle birlikte 2 hafta önce Kastamonu’nun Bozkurt ve
Sinop’un Ayancık ilçelerinde incelemelerde bulunduk. Yerel yöneticilerle
görüştük. Odalarımızın hazırladığı ön inceleme raporları doğrultusundaki
fikir ve önerilerimizi yetkililerle paylaştık.
Bu bölgelerdeki çalışmalarımız devam edecek. Hem yangın hem de sel
bölgelerinde yaşanan felaketlerin rant fırsatına dönüştürülmemesi için
bundan sonraki süreçleri yakından takip edeceğiz.
Değerli arkadaşlar,
Halk sadece felaketlerle boğuşmuyor. Halk aynı zamanda büyük bir
ekonomik krizle boğuşuyor. İktidarın açıkladığı sahte rakamlar, hormonlu
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büyüme oranları, iyimser beklentiler halkın yaşadığı krizin üstünü
örtemiyor.
Gıda fiyatlarındaki, ev kiralarındaki artış kontrol edilemez hale geldi.
Yüksek enflasyon nedeniyle ücretli kesimler büyük bir gelir kaybıyla yüz
yüze durumda. Yüksek döviz kuru ve sürekli artan vergiler nedeniyle
kimse bir şey alıp satamaz hale geldi. Herkes ihtiyaçlarını erteliyor.
İşten çıkarma yasağının kalkmasıyla birlikte işsizlik yeniden ve hızla
tırmanmaya başladı. Ülkemizde daha önce örneğini çok gördüğümüz
topyekun bir yoksullaşma dönemi yaşıyoruz. Herkes birikimlerini
kaybediyor, sürekli borçlanarak, sürekli kredi kartlarından harcayarak
geçim mücadelesi veriyor.
Ülkenin için yaşadığı bu korkutucu durum ne yazık ki iktidar sahiplerinin
hiç umurunda ve gündeminde değil.
İktidarın tek derdi, rant çarklarını döndürebilmek. İktidar sürelerini
uzatabilmek. Kasalarını doldurabilmek. Gerici ideolojilerini topluma
dayatabilmek.
Bildiğiniz gibi iktidar dara düştükçe, toplumsal desteğini kaybettikçe
kendi kitlesini birleştirebilmek için dinci-gerici politikalara daha fazla
sarılıyor.
Bu doğrultuda birbiri ardına yaptıkları Cami açılışları sona erdi, şimdi
adli yıl açılışlarını bile gerici bir şova dönüştürmeye başladılar. Diyanet
İşleri Başkanı adeta bir şeyhülislam gibi toplumsal hayatın her alanını
dinsel eksende düzenleyecek fetvalar veriyor.
Sosyal medyadan ticarete, gençlerin dinlediği müzikten giyim kuşama
kadar her alanı gerici bir kuşatma altına almak istiyorlar.
Geçim zorluğuyla, türlü felaketlerle boğuşan halkın bu fetvalara karnı
tok. İnsanlar artık kendi yaşamlarından geçti, çocuklarının geleceği için
endişeleniyor.
Halkın bugününü ve çocuklarımızın geleceğini kurtarmanın yolu, 12
Eylül’den bu yana tüm iktidarların birbiriyle yarışırcasına uygulamaya
koyduğu sermaye yanlısı rant politikalarının terk edilerek, halktan yana,
üretime dayalı kamucu politikaların uygulanmasıdır.
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TMMOB olarak bizler, hayatın her alanında ilerici, toplumcu, kalkınmacı
politikaların üretilmesi ve hayata geçirilmesi için çaba göstereceğiz.
Bu doğrultuda hazırladığımız çalışma programı uyarınca önümüzdeki
dönemin görevlerini yerine getireceğiz. Tüm arkadaşlarımıza bu yeni
çalışma döneminde başarılar diliyorum. Bu kısa çalışma dönemini en
verimli şekilde geçireceğimize inanıyor, hepimize başarılar diliyorum.
Emin KORAMAZ
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
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10 EKİM ANMASI
10 EKİM 2021/ANKARA
Değerli dostlar,
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği adına hepinizi selamlıyorum.
Bundan 6 yıl önce bu meydanda kaybettiğimiz 103 arkadaşımızın değerli
anıları önünde saygıyla eğiliyorum.
Hepinizin bildiği gibi, 10 Ekim Mitingi, 2015 yılında Türkiye’nin içine
itildiği şiddet ve kaos bataklığına karşı, topluma ekilmek istenen kin ve
nefret tohumlarına karşı barışın ve kardeşliğin sesini yükseltmek için
düzenlenmişti.
DİSK, KESK, TMMOB ve TTB tarafından yapılan mitinge çağrı açıklaması
“Gelin her ölümün bizi birbirimizden daha uzağa savurmasına izin
vermeyelim” cümlesiyle bitiyordu.
10 Ekim’de ölümleri durdurmak için yan yana gelenler ne yazık ki ölümle
yüz yüze geldiler.
Bayrak tutan ellerimiz, pankart taşıyan omuzlarımız, halaya durmuş
kollarımız, barışa yürüyen bedenlerimiz düştü bu meydana. Kanlarımız
birbirimize aktı, birbirine karıştı kanlarımız.
Barışa susayan, emeğine sahip çıkan, demokrasi mücadelesi veren
canlarımızı aldılar bizden.
Demir yolu emekçisi kardeşlerimizi, hayatının baharında gençlerimizi,
ilkokul çağında çocuklarımızı, barışa adanmış ömürlerimizi çaldılar
bizden.
Değerli Dostlar,
10 Ekim 2015 günü, Ankara’nın en kara günüydü…
O günü karartan birbiri ardına patlayan bombalar değildi sadece.
O günü karartan, aynı zamanda, bizler yaralı arkadaşlarımıza yardım
etmek için seferber olurken üzerimize TOMA’larla, biber gazlarıyla
saldıranlardı.
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O günü karartan, aynı zamanda, “kokteyl örgüt” açıklamalarıyla ortamı
bulandıranlar, gerçeği gizleyenlerdi.
O günü karartan, aynı zamanda, “saldırıdan sonra oylarımız yükseldi”
diyebilme pişkinliğini gösterenlerdi.
O günü karartan, aylardır takip ettikleri canlı bombaların katliamı
gerçekleştirmesine göz yumanlardı.
O günü karartan, katliamda sorumluluğu bulunan kamu görevlilerini ve
siyasileri yargılayamayanlardı.
Bizler bu meydana bıraktığımız arkadaşlarımızı nasıl ki unutmayacaksak,
katliamın sorumlularını da asla unutmayacağız!
Dostlarım,
Buradan bir kez daha dile getirmek istiyorum:
10 Ekim katliamı, insanlığa karşı işlenmiş bir suçtur.
10 Ekim Katliamı, insanlığın en yüce değerleri olan barışa, emeğe ve
demokrasiye karşı işlenmiş bir suçtur.
Bu suça ortak olan herkesten ant olsun ki hesap soracağız!
Eşitlik, özgürlük, demokrasi ve barış
arkadaşlarımızın en büyük emanetidir.

mücadelesi

yitirdiğimiz

Bu emanetin sorumluluğu bizlerin omuzlarındadır. Ömrümüzün sonuna
kadar bu mücadeleyi sürdüreceğiz ve bu ülkeyi emeğin, barışın ve
demokrasinin ülkesi haline getireceğiz!
Emin KORAMAZ
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
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TMMOB DÜNYA GIDA GÜNÜ SEMPOZYUMU
16 EKİM 2021/ONLİNE ETKİNLİK
Sevgili Arkadaşlar, Değerli Meslektaşlarım
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği yönetim kurulu adına hepinizi
dostlukla selamlıyorum.
Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütünün kuruluş günü vesilesiyle
kutlanan Dünya Gıda Günü kapsamında Birliğimiz adına Gıda, Kimya
ve Ziraat Mühendisleri Odalarımız tarafından ortaklaşa düzenlenen
TMMOB Dünya Gıda Günü Sempozyumu’na hepiniz hoş geldiniz. Oda
başkanlarımız başta olmak üzere, etkinliğimize emeği geçen herkese
teşekkür ediyorum
Bildiğiniz gibi Dünya Gıda Günü, dünya çapındaki yoksulluk ve açlığın
arkasında yer alan konular hakkında farkındalık yaratma amacıyla
kutlanıyor. Bu etkinliği uzun yıllardır sürdüren Gıda, Kimya ve Ziraat
Mühendisleri Odalarımız ise yoksulluk ve açlığın arkasında yatan temel
nedenin kapitalist sömürü ilişkileri ve neoliberal politikalar olduğu
bilinciyle bu etkinlikleri düzenliyor.
Bu doğrultuda insan ve emek odaklı üretim ve tüketim biçimleri için
öneriler geliştirmeye çalışıyoruz. Uzun yıllara dayanan örnek mesleki
dayanışmaları ve halkımıza doğruları söylemekten vazgeçmedikleri için
her üç odamızı da kutluyorum.
Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü bu yılın temasını “Eylemlerimiz
Geleceğimizdir” olarak belirlemiş. Bizler de bu ana temadan hareketle
“Gıda ve Tarımın Ekonomi Politiği” üzerine konuşacağız.
Değerli Arkadaşlar,
“Gıda” ve “Gıda’ya erişim” konuları günümüzde artık en önemli küresel
sorunların başında geliyor.
Kapitalist üretim ve bölüşüm ilişkilerinin zorunlu sonucu olarak ülkeler
arasında ve ülkelerin yurttaşları arasında giderek derinleşen eşitsizlikler
kendini en fazla bu konuda gösteriyor.
Öyle ki, 7.5 milyarlık dünya nufusunun 1 milyara yakını açlıkla
boğuşurken,. 1 Milyarın üzerinde insan da aşırı beslenmeden kaynaklı
obezite gerçeği ile yüz yüze ve bununla mücadele ediyor.
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Bu gerçeklikten hareketle esasen, dünya ölçeğinde gıda konusunda bir
kıtlık olmadığını, tarımsal üretimin toplam talebin üzerinde olduğunu ,
gıdaya erişimin sağlanamamasında temel sorunun adil olmayan gelir ve
ürün dağılımı olduğunu her ortamda vurgulamamız gerekiyor.
Günümüz dünyasında, tarımsal politikaların tekelleşmiş ulusötesi dev
şirketler tarafından yönlendirilir duruma gelmesi ve dünyaya egemen
olan neoliberal politikalar yaşanan sıkıntının ana kaynağıdır.
Gelişmiş ülkelerin tarımsal ürün ticaretindeki korumacı politikaları,
tarımda girdi fiyatlarının yükselmesi, tarıma yeterli yatırımın
yapılmaması, tarım ürünlerinin biyoyakıt üretiminde kullanılması, tarım
tekellerinin tek ürüne dayalı tarımsal üretimi özendirmesi ve tarımsal
alanların tahribatı gibi nedenlerle tarım ürünlerine ve gıdaya erişim
zorlaşmaktadır. Bu durum açlık ve yetersiz beslenme sorunlarını daha
da büyütmektedir.
Değerli Arkadaşlar,
Odalarımızın yapığı araştırmalara göre; ülkemizde tarımsal üretim
sektörü ulusal gelire %6,5, istihdama %19,5 katkı sağlayan, kırsal alanın
hemen tek ekonomik getiri kaynağı olan vazgeçilmez bir sektördür.
Özellikle dünya gıda fiyatlarının 2008’den bu yana yükselişe geçmesinin
ve pek çok ülkede halk ayaklanmalarına neden olmasının ardından, tarım
sektörünün önemi her geçen gün daha iyi anlaşılmaktadır.
Pandemi süreci içerisinde tarımın önemi daha belirgin olmuştur. Sokağa
çıkma yasağı veya kısıtlamalar uygulandığıı dönemlerde, insanlar
televizyon veya buzdolabı almak için değil gıda tedariği için seferber
olmuştur.
Artık sadece üretmek değil, gelişen teknoloji ile birlikte toplumsal
beklenti ve ihtiyaçlara uygun şekilde, sağlıklı ve kaliteli bir üretim
yapılması da gerekmektedir. Böylesi bir üretimi kontrollü ve izlenebilir
bir üretim sistemi ile gerçekleştirebiliriz. Bu noktada başta ziraat
mühendislerimiz olmak üzere, pek çok mühendislik disiplininin bu
konuda daha fazla söz sahibi olması da gerekmektedir.
Değerli Arkadaşlar,
Ülkemizde son yıllarda sıklıkla karşımıza çıkan önemli bir olgunun
yarattığı sorunun altını özellikle çizmek istiyorum. Siyasi iktidarın
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toplum ve doğa yararını göz ardı eden politik yaklaşımları nedeniyle son
zamanlarda sürekli olarak maden ocağı yapmak için, sanayi kuruluşu
yapmak için, yol geçirmek için, kanal açmak için, imar düzenlemesi için
tarım arazilerinin yok edildiğine tanık oluyoruz.
TMMOB ve bağlı odalarımız bu yıkım politikasına karşı hukuki ve toplumsal
mücadele yürütse de ülkemizin tarım alanları hızla daraltılıyor.
Tarım alanlarının imar ve sanayileşmeye açılması ile gıda hakkı, yani
gıdaya erişim zorlaşmaktadır. Tarımsal faaliyet dışına çıkarılan her
toprak parçasıyla, tarımda yeterliliğiniz azalmakta bu da o ülkenin gıda
egemenliğinin kaybolduğu anlamına gelmektedir.
Gıda egemenliği esasında bir toplumsal bağımsızlığı ifade eder. Bu
açıdan gıda üzerindeki egemenlik, bir örgütlenme mücadelesidir ve
bir örgütlenme kavramı olarak görülmektedir. Bu etkinliğimizden
sonra Kasım ayı içerisinde TMMOB olarak bir örgütlenme modeli olarak
Kooperatifçilik Çalıştayı düzenleyeceğiz. Şimdiden tüm üyelerimizi ve
tarım emekçilerini buradan davet ediyorum.
Bugün egemen olan kapitalist/endüstriyel gıda sistemi, üretimden
tüketime, üretim alanından tüketim alanına, üretim ilişkilerinden
tüketim ilişkilerine gıda sistemini bir rant, sömürü ve tüketim ilişkisi
olarak örgütlemektedir. Ülkelerin gıda bağımsızlığı ve egemenliğini şirket
egemenliği olarak uygulamakta, sağlıklı gıda üretiminin adil koşullarını
ortadan kaldırmakta, gıdayı bir meta olarak görmektedir.
Ülkemizde 1960 ve 70’lerde tarım politikamız iç ve dış pazarlarda kendi
toprağımıza ait tohumlarımızın ürünlerinin satılması üzerine iken; 1980
ve sonrasında benimsenen liberalleşme politikaları durumu değiştirmeye
başlamıştır.
Bu tip politikalar çok uluslu şirketlerin talep ettiği katma değeri yüksek
tarımsal ürünlerin üretimine destek vermiş, seçeneksiz kalan küçük
çiftçiler de bu şirketlerle sözleşme yapmak zorunda kalmıştır.
Böylece geleneksel ürünlerimizin yetiştiği topraklar sözleşmeli ekim
adı altında radikal bir dönüşüm geçirmeye başlamış, 2006 yılında
çıkarılan 5553 sayılı tohum yasası ile de patentlenmemiş tohumla üretim
yapılması, patentsiz tohum, fide ya da ürünlerinin ticarete sokulması
yasaklanmıştır.
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AKP uyguladığı politikalarla ve çıkarttığı yasalarla köylülerin yüzyıllardır
ortak mülkiyet olarak kullandıkları otlaklarına, meralarına, yaylaklarına
yasa zoruyla el koymuş, şirketlere satışının önünü açmış, köylülerin
kullanımına kapatmıştır.
Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu ile köylüyü zorla toprağından
ederek, bitkisel üretim ile hayvan yetiştiriciliğini birbirinden ayırarak
küçük üreticilerin ölüm fermanını yazmıştır.
Bütünşehir/Büyükşehir yasasıyla köyleri mahalle yapıp ortak
mülkiyetlerine el koymuş, ülkenin neredeyse tamamını maden arama
sahasına dönüştürmüştür.
Uygulanan neo-liberal politikaların tamamı köylüleri/çiftçileri tarımsal
üretimi bırakmaya zorlamaktan öte bir şey değildir. Üretiminden hızla
uzaklaştırılan milyonlarca çiftçi, şehirlerde olmayan bir geleceğin peşine
sürüklenmektedir. Bu da zaten olmayan ekonomik ve siyasi bağımlılığı
daha da artırmakta ve ekonomiyi kırılgan hale getirmektedir.
Değerli Arkadaşlar,
Tarım ve Gıda alanında yaşanan bu tahribatın ortadan kaldırılabilmesi için
bu alana ilişkin toplumcu ve bütünlüklü politikalar üretmemiz gerekiyor.
Bu noktada TMMOB olarak yıllardır dile getirdiğimiz bazı önerileri bir kez
daha tekrarlamak istiyorum:
•

Gıda egemenliği, insanin en temel gereksinimi olan beslenmeyle
ilişkilidir. Gıda egemenliğini kaybeden uluslar benliklerini de
yitirirler. Dolayısıyla dışa bağımlı politikalardan vaz geçilmelidir.
Yerli üreticiyi koruyan ve destekleyen, istihdam geliştiren, kırsal
refahın artırılmasını hedefleyen politikalar ve uygulamalar ivedilikle
devreye sokulmalıdır.

•

Su ve toprak gibi hayati öneme sahip doğal kaynakların korunması
için gerekli önlemler alınarak sürdürülebilirliği sağlanmalıdır.

•

Tarım üreticileri doğru yöntemlerle desteklenip, üretim süreçlerinde
tutulmaya çalışılmalı, tarımsal AR-GE’ ye daha fazla yatırım yapılmalı,
tarımsal ürün planlaması yapılarak israf önlenmeli, toprağı işlemede
aile işletmelerine öncelik verilmelidir.

•

Özellikle kadın çiftçilerin tarımsal üretimin içinde tutulması
önemlidir. Kadının topraktan kopmasıyla aileler de topraktan kopup
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uzaklaşmaktadır. Sürdürülebilir aile çiftçiliği ve bunun temel direği
olan kadın çiftçiler özendirilmeli ve teşvik edilmelidir.
•

Tohumlara bedelsiz erişim garantisi sağlanmalı, yerel üretim ve
temel gıdalara öncelik verilmeli, köylerin mal varlıklarına el koyan
Büyük Şehir Yasası lağvedilmelidir.

•

Köylü ve çiftçi düzeyinde sendikalaşmanın önü açılmalı, üreticiden
tüketiciye aracısız mal sağlayan ekolojik üretim-tüketim
kooperatifleri desteklenmelidir.

•

Şirketlerin tek tek üreticilerle sözleşme yapmasını değil, üreticilerin
ister sendika, ister kooperatif, isterse köy derneği adıyla sözleşme
yapmasını teşvik eden düzenlemeler getirilmelidir.

Değerli Arkadaşlar,
Yaşadığımız sorunları çözebilmek için yeni ve sürdürülebilir bir gıda ve
tarım yönetimine ivedilikle ihtiyaç duyduğumuz açıkça ortadadır. Burada
yürütülecek tartışmaların bu doğrultuda politikaların geliştirilmesine
hizmet edeceğine inanıyorum.
Açlığın, yokluğun ve yoksulluğun son bulduğu, sağlıklı, savaşsız, sınıfsız
ve sömürüsüz bir dünya özlemiyle hepinizi saygıyla selamlıyorum.
Sempozyumumuzun başarılı geçmesini diliyorum.		
		
				
Emin KORAMAZ
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
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TMMOB YÖNETİM KURULU ÜYELERİ İLE İKK
SEKRETERLERİ ORTAK TOPLANTISI
17 EKİM 2021/ONLİNE ETKİNLİK
TMMOB Yönetim Kurulu ve İl Koordinasyon Kurulu Sekreterleri Ortak
Toplantımıza hepiniz hoş geldiniz.
Hepimize baş sağlığı ve sabır dileyerek başlamak istiyorum sözlerime.
Yönetim Kurulu üyemiz Ufuk Ataç’ı dün sabah saatlerinde ne yazık ki
kaybettik. Son iki dönemdir yönetim kurulunda uyumlu bir çalışma
yürüttüğümüz Ufuk arkadaşımızın zamansız kaybı hepimizi çok üzdü.
Başta Elektrik Mühendisleri Odamız olmak üzere tüm camiamıza baş
sağlığı diliyorum.
Yarın 18 Ekim. Bildiğiniz gibi TMMOB’nin ilk Genel Kurulu 18-21 Ekim
1954 tarihlerinde gerçekleştirilmişti. Yarın TMMOB’nin kuruluşunun 67.
Yıldönümü. Birliğimizin 67. Yaşını ve hepimizin mühendislik-mimarlık
haftasını kutluyorum.
Değerli Arkadaşlar,
2018 yılından bu yana devam eden ekonomik krizin en derinleştiği,
gündelik hayatımıza en fazla etki ettiği dönemleri yaşıyoruz.
Döviz kurlarındaki artış, temel tüketim maddeleri olmak üzere tüm
ürün ve hizmetlerdeki fahiş zamlar, bir türlü kontrol altına alınamayan
enflasyon, her şeyin fiyatı artarken bir türlü artmayan gelirler nedeniyle
kitlesel bir yoksullaşma yaşıyoruz.
Bu yoksullaşma hayatımızın her alanında olumsuz etkiliyor. Ev kiralarındaki
akıl almaz artış üniversite öğrencilerinin barınma ve geçinme sorunları
yaşamasına neden oluyor. Gıda fiyatlarındaki artış özellikle yoksul halk
kesimlerinin beslenme ve sağlık sorunlarıyla yüz yüze kalmasına neden
oluyor. Petrol, doğalgaz ve enerji fiyatlarındaki artış halkın ısınma,
ulaşım, elektrik gibi ihtiyaçlarını karşılayamaz hale gelmesine neden
oluyor.
Ülkede iktidarla çıkar birliği içindeki bir avuç yandaş ve işbirlikçi lüks
içinde yaşamaya devam ederken, büyük nüfus kesimleri her gün daha

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği

159
fazla borçlanarak, her gün ihtiyaçlarından daha fazla kısarak adeta
yaşam mücadelesi veriyor.
Bugün yüz yüze kaldığımız yoksulluk, kişilerin sadece kendi temel
ihtiyaçlarını karşılamasını engelleyen değil, gelecek kuşakların da
yaşamlarını ipotek altına alan, gelecek nesillerin daha iyi yaşam şansını
ortadan kaldıran bir düzeye erişmiş durumda. Sosyal devlet anlayışının
terk edilmesi, en temel kamusal hizmetlerin bile ticarileşmesi,
yoksulluğun toplumsal sonuçlarını çok daha ağırlaştırdı.
Siyasi iktidarın övünerek açıkladığı büyüme rakamları hiçbir toplumsal
karşılığı olmayan, sanayi ve tarımsal üretime, bu alanlardaki yatırımlara
bağlı olmayan ve istihdam yaratmayan hormonlu bir büyüme. Bu çarpık
büyüme toplumdaki gelir dağılımı uçurumunun derinleşmesinden başka
hiçbir anlam ifade etmiyor. Bu büyümeden halkın payına düşen işsizlik
ve yoksulluk oluyor.
Gerek gündelik hayatımızda, gerekse ülkemizin farklı yerlerine
yaptığımız ziyaretlerde bu durumu çok yakından gözlemliyoruz. Bildiğiniz
gibi yönetim kurulu üyelerimiz ve oda başkanlarımızla birlikte Eylül ayı
içerisinde önce sel felaketinin yaşandığı Kastamonu ve Sinop’un ilçelerini,
ardından da orman yangınlarının yaşandığı Muğla ve Antalya’nın ilçelerini
ziyaret ettik.
Bu ziyaretlerimizde afetlere ilişkin görüş alışverişinde bulunduğumuz
gibi bölgede yaşayanların koşullarına ilişkin de gözlemlerde bulunduk.
Yaşanan ekonomik krizin afet sonrasında hayata yeniden tutunma
mücadelesini ne denli güçleştirdiğini gördük.
Bu ziyaretlerimizde bize hem eşlik eden hem de ev sahipliği yapan bölge
İKK’larımıza huzurlarınızda bir kez daha teşekkür ediyorum.
Değerli Arkadaşlarım,
Ülkenin için yaşadığı bu korkutucu durum ne yazık ki iktidar sahiplerinin
hiç umurunda ve gündeminde değil.
İktidarın tek derdi, rant çarklarını döndürebilmek. İktidar sürelerini
uzatabilmek. Kasalarını doldurabilmek. Gerici ideolojilerini topluma
dayatabilmek.
Sokağa çıkan herkesi, tepkilerini dile getiren her kesimi terörist ilan
ediyorlar. Bunun en son örneğini geçtiğimiz hafta Ankara’da 10 Ekim
Anması sırasında yaşadık.
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Biliyorsunuz katliamın yaşandığı alanın anıt meydan olarak düzenlenmesi
için bir proje yarışması düzenlemiş ve kazanan eserin hayata geçirilmesi
için de Ankara Büyükşehir Belediyesi ile fikir birliğine varmıştık.
Bu kapsamda 9 Ekim günü alana yerleştirilmeye başlanan mabet ağaçları,
aynı günün akşamında Ankara Valiliği tarafından kaldırıldı.
Ağaçlardan korkan Valilik, ertesi gün yapılacak anmanın kitlesel
olmasından da korkmuş olmalı ki, daha alana girmeden gaz ve plastik
mermilerle bizlere saldırdı. Ne yazık ki polis şiddeti ve gözaltılar
nedeniyle çok sınırlı sayıda arkadaşımızda alana girebildik.
Siyasi iktidarın tüm bu baskısına rağmen bugüne kadar nasıl susmadıysak,
bundan sonra da susmayacak, geri çekilmeyeceğiz. Bu ülke halkının, bu
ülkenin mühendis, mimar ve şehir plancılarının sesini ve taleplerini dile
getirmeye devam edeceğiz.
Bugünkü toplantımızda da önümüzdeki dönemde bu doğrultuda
yürüteceğimiz çalışmaların planlanması ve kitleselleştirilmesi
doğrultusunda fikir alışverişi yapacağız.
Bu bölüme geçmeden önce, bir önceki yönetim kurulumuzdan bu yana
yaptığımız çalışmalar hakkında kısa bilgilendirme yapmak istiyorum.
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İSİG KONGRESİNE GİDERKEN PANDEMİ
SÜRECİNİN İŞÇİ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ÜZERİNE
ETKİLERİ SEMPOZYUMU
22 EKİM 2021
Sevgili meslektaşlarım, sayın konuklar, ILO ve Dünya Sağlık Örgütü’nün
değerli temsilcileri, bakanlık ve kurumlarımızın değerli yetkilileri ve
emek-meslek örgütlerinden gelen sevgili dostlarımız
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Yönetim Kurulu adına hepinizi
dostlukla selamlıyorum. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kongresi hazırlıkları
kapsamında gerçekleştirilen bu önemli etkinliği düzenleyen Makine
Mühendisleri Odamızın Adana Şubesine teşekkür ediyorum. Sempozyumun
başarılı geçmesini diliyorum.
Konuşmama başlamadan önce tüm meslektaşlarımın mühendislik ve
mimarlık haftasını kutluyorum. Bildiğiniz gibi TMMOB’nin ilk genel kurulu
18-21 Ekim 1954 tarihlerin yapılarak Birliğimiz kurulmuş ve bu günleri
içinde alan hafta Mühendislik-Mimarlık haftası olarak kutlanıyor.
67 yıl önce birliğimize bağlı 10 odanın kurulmasıyla kurumsallaşmaya
başlayan Birliğimiz bugün geldiğimiz noktada bağlı 24 odamız ve bu
odalara kayıtlı 108 farklı mühendislik, mimarlık ve şehir plancılığı
disiplininden 600 binin üzerinde meslektaşımızla ülkemizin en büyük
mesleki demokratik kurumlarından birisi durumundadır.
Birliğimiz ve bağlı odalarımız, 67 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.
TMMOB olarak bizler, mesleki alanlarımıza ilişkin sahip olduğumuz bilimsel
ve teknik bilgiyi ülkemizin ve halkımızın ortak yararı için kullanmayı şiar
edinmiş bir mesleki demokratik kitle örgütüyüz.
Üretim-bölüşüm-tüketim ilişiklerinin, çalışma ve yaşam alanlarının
insan haklarına ve onuruna yakışır biçimlerde düzenlenmesi gerektiğini
savunuyor ve bu eksende mücadele ediyoruz.
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İşçi sağlığı ve güvenliği konusun da aynı bakış aşısıyla yaklaşıyoruz.
Hepimizin bildiği gibi işçi sağlığı ve iş güvenliği konusu, ülkemizin en
can yakıcı sorunlarından biri. Her yıl binlerce kişi işyerlerinde hayatını
kaybediyor, on binlerce kişi ise iş kazaları ve meslek hastalıkları nedeniyle
yaralanıyor ya da sakat kalıyor.
Avrupa Birliği verilerine göre Türkiye ölümle sonuçlanan kazalar
bakımından Avrupa’da ilk sırada yer alıyor. Yeterli önlemler alınmadığı
için kazalar ve ölümler her yıl artıyor.
Mevcut yasal düzenlemeler, iş kazalarını ve ölümlerini önlemekte
yetersiz kalıyor. İşçi sağlığı ve iş güvenliği konusunda köklü ve yapısal
sorunlar yaşıyoruz. Bu sorunların temelinde, sermayenin azami kar hırsı
ve emek aleyhine politikaları yatmaktadır.
Bu hırsın ve politikaların ürünü olan taşeronlaştırma, özelleştirme,
sendikasızlaştırma, denetimsizlik, esnek-kayıt dışı istihdam , ağır
çalışma koşulları gibi uygulamalarla iş kazaları ve meslek hastalıkları
giderek artıyor.
Değerli arkadaşlar,
Bütün bunlara ilave olark 2020 yılı Mart ayından bu yana, 20 aydır
ülkemizde etkili olan Covid-19 salgını hepimizin sağlığında ve yaşam
tarzında olumsuzluklar yaratmaya devam ediyor.
Sürecin en başından bu yana vaka sayıları konusunda güvenilir veri
sunmayan Sağlık Bakanlığı’nın rakamlarına göre bile ülkemiz toplam
vaka sayısında Dünyada yedinci, Avrupa’da ise ikinci sırada yer alıyor.
Halen dünyada aktif vakanın ve günlük ölüm sayısının en fazla olduğu ilk
4 ülke arasındayız.
Salgının 20 ayını yaşadığımız bu dönemde her gün 30 bin yurttaşımız bu
hastalığa yakalanıyor ve yine her gün en az 300 yurttaşımız bu hastalık
nedeniyle hayatını kaybediyor.
Salgınla mücadele konusunda bilimsel temelden, insani önceliklerden
ve şeffaflıktan uzak politikalar ve tedbirsizlikler pandemi sürecinin
toplumsal maliyetlerinin artmasına neden oldu.
Pandeminin daha ilk günlerinde Cumhurbaşkanı’nın dile getirdiği
“Yaşanan bu durum Türkiye ekonomisinin öne çıkması için fırsattır”
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yaklaşımı, iktidarın salgın dönemindeki tüm kararlarının belirleyicisi
oldu.
Hatırlayacaksınız bilim insanlarının yaygın test çağrısına rağmen uzun
süre test yapılamadı, sağlık çalışanlarına koruyucu ekipman sağlanamadı,
halkın kullanımı için maske-dezenfektan-kolonya bulunamadı, maske
dağıtımı yapılamadı, vaka ve ölüm sayıları gizlendi ve hepinizin bildiği
gibi uzun süre boyunca yeterli aşı sağlanamadı.
Siyasi iktidarın pandemi boyunca temel önceliği, salgın nedeniyle
üretimini durduran ülkelere karşı avantaj elde etmek olduğu için,
işyerleri ve çalışma yaşamı adeta salgınla mücadele programı dışında
tutuldu.
Bu süreçte çalışanlar kapanma tedbirlerinden muaf tutuldu, işçiler
fabrikalara hapsedildi, şantiyelerde ortaya çıkan vakalar gizlendi, üretim
tesisleri filyasyon-izolasyon tedbirleri dışında tutuldu, hasta işçiler zorla
çalıştırıldı.
Salgın koşulları altında sağlıkçılar başta olmak üzere emekçiler için
gerekli tedbirler alınmadı, “ekonominin çarkları dönsün” denilerek
emekçiler adeta salgına kurban verildi. Bu süreçte on binlerce emekçi
hayatını kaybetti.
Pandemi koşullarında çalışma zorunda kalan pek çok kişi de gerekli
tedbirler alınmadığı için işini, ekmeğini, gelirini kaybetti.
Hükümetin salgın boyunca ekonomide ve çalışma yaşamında yaptığı
düzenlemeler, ne işçilerin sağlığını korumakta etkili oldu, ne de
emekçilerin iş ve gelir kaybını engelleyebildi.
Ülkemizde siyasi iktidarın tüm iş bilmezliğine ve işgüzarlığına rağmen,
daha büyük kayıplar yaşanmamışsa eğer, bunu sağlık çalışanlarının
özverisine ve yıllardır sağlığın ve sosyal güvenliğin özelleştirilmemesi
için mücadele eden toplumsal muhalefet güçlerinin gayretine borçluyuz.
Şirketlerin doymak bilmez kâr hırsına karşı, herkes için parasız, nitelikli,
erişilebilir sağlık hakkını savunanların kararlı duruşuna borçluyuz.
Hepimiz biliyoruz ki, salgınla mücadelenin çok daha insani ve emek
yanlısı yöntemleri vardı ve siyasi iktidar bu yöntemi tercih etmedi.
İktidarın bu tercihi ile iş cinayetlerinin engellenemiyor olması aynı nedene,
daha fazla kar hırsıyla şekillenen sömürü içgüdüsüne dayanmaktadır.
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İşçileri ölüm ve zulüm arasına sıkıştıran bu sömürü cenderesinin kırılması
gerekiyor.
Değerli Arkadaşlar,
Ülkemizde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği alanında halen yapısal ve köklü
sorunlar bulunmaktadır. 2012 tarihli İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu
başta olmak üzere, iş kazalarının ve meslek hastalıklarının önlenmesi
çalışmaları temel yanlışlarla doludur.
Mevcut yasal çerçeve, işçiyi korumak, iş güvenliğini sağlamak ve meslek
hastalıklarını önlemekten çok sermaye çıkarları ve neoliberal politikaları
gözeten konumda bulunmaktadır.
Oysa, sosyal hukuk devletinin temel işlevi, güvenli bir çalışma ortamı
oluşturmak, çalışanları çalışma ortamından kaynaklanan sağlık ve
güvenlik risklerine karşı korumak, çalışanların güvenlik, sağlık ve refahını
sağlamak ve geliştirmektir.
Tüm yasal çerçeve bu ana eksene oturtulmak zorundadır.
İşçi sağlığı ve güvenliği alanında yaşanan sorunları çözebilmek için
ülkemizin ILO kabul edilen sözleşmelerin tamamına taraf olması ve
mevzuatın köklü düzenlemelerle yeniden yapılması gerekmektedir.
Ülkemiz ILO’ya 1932 yılında üye olmuş olmasına karşın, ILO tarafından
kabul edilmiş sözleşmelerin neredeyse üçte ikisine henüz taraf değildir.
Türkiye’nin temel bir insan hakkı olan işçi sağlığı ve iş güvenliği hakkı
kapsamında, ILO’nun geri kalan sözleşmelerini de bir an önce onaylaması
gerekmektedir.
Devletin iş sağlığı ve güvenliği alanındaki bu çarpık konumlanışı
nedeniyle, devletin ve işverenin sorumluluğunda olması gereken pek çok
şey İş Güvenliği Uzmanlarının omuzlarına yüklenmektedir.
Danışmanlık hizmeti olarak verilmesi gereken işçi sağlığı ve iş güvenliği,
ülkemizde yasaların da yol vermesi ile bir suçlu yaratma olayına
dönüşmüştür.
İş güvenliği uzmanın verdiği danışmanlığı uygulamaya geçirmeyen,
engelleyici ve önleyici çalışmaları yapmayan işverenler önünde
meslektaşlarımıza birer yasal kalkan vazifesi gördürülmektedir.
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İş güvenliği uzmanlarının tüm uyarılarına rağmen işverenlerin
almadığı önlemler sonucu yaşanan ölüm, kaza gibi durumlarda dahi
meslektaşlarımız günah keçisi ilan edilmekte, kazaların asli suçlusu
olarak yargı önüne çıkartılmakta, hatta hapis cezaları verilebilmektedir.
Yapılması gereken şey, bu çarpıklığın düzeltilerek, işçi sağlığı ve iş
güvenliğine kaynak ayırmayan, tedbirleri almaktan imtina eden, bu
tedbirlere işgücü ve maliyet hesabıyla yaklaşan işverenlerin de yaşanan
kazalardan ve meslek hastalıklarından sorumlu tutulacağı bir işleyişe
geçilmesidir.
Değerli Arkadaşlar,
Gerçekleşen iş cinayetleri ve iş kazalarının büyük çoğunluğunun
önlenebilir olduğu bilinmektedir.
Bilimsel ve teknik ölçütler doğrultusunda atılacak adımlar ile göz göre
göre “geliyorum” demekte olan facialara son vermek mümkündür.
Bunun için önce insan hayatına ve emeğe değer veren bir yaklaşımın
benimsenmesi gerekmektedir.
Burada yürüteceğimiz tartışmaların, bu alanda yaşanan sorunların
çözümüne katkı vereceğine inanıyorum.
İnsanların aç ve yoksul yaşamadığı, işyerlerinde hayatlarını yitirmedikleri,
eşit adil bir ülke ve dünya özlemi ile TMMOB Yönetim kurulu adına
hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyor, sempozyumumuzun başarıyla
sonuçlanmasını diliyorum.
Emin KORAMAZ
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
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TEOMAN ÖZTÜRK ÖĞRENCİ EVİ
2021-2022 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI AÇILIŞI
23 EKİM 2021/ANKARA
Değerli Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanım,
Değerli Yenimahalle Belediyesi Başkanım,
Değerli Geçmiş Dönem Birlik Başkanlarımız,
Birliğimizin Değerli Yönetim, Onur ve Yüksek Denetleme Kurulu
Üyeleri,
Odalarımız ve Odalarımızın Ankara Şubelerinin Değerli Başkan ve
Yöneticileri,
Ankara İl Koordinasyon Kurulumuzun Değerli Sekreteri,
Sevgili Öğrenci Arkadaşlarım,
Hepinizi şahsım ve TMMOB Yönetim Kurulu adına saygıyla selamlıyorum.
Yenimahalle Belediye Başkanımız Sayın Fethi Yaşar’ın destekleri ve
ülkemizin dört bir yanındaki üyelerimizin katkılarıyla 2014 yılında
hizmete açtığımız Öğrenci Evimizin bu yılki konuklarına hoş geldiniz
diyorum.
2021-2022 Eğitim-Öğretim yılının hepinize başarı ve mutluluk getirmesini
diliyorum.
Birliğimizin simge ismi, toplumcu geleneğimizin mimarlarından Teoman
ÖZTÜRK’ün adını verdiğimiz bu öğrenci evinde sizlerle aynı çatı altında
bulunmaktan büyük mutluluk duyuyorum.
Öğrenci evimizin yapıldığı arsayı TMMOB’ye tahsis ederek, bize bu önemli
mekanı ortaya çıkarma imkanı sağlayan sayın Fethi Yaşar’a çok teşekkür
ediyorum.
Öğrenci evimizin inşa edildiği dönemin TMMOB başkanı sevgili arkadaşım
Mehmet Soğancı’nın şahsında bu mekanın yapımına emek ve katkı sunan
tüm yönetici ve üyelerimize şükranlarımızı sunuyorum.
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Seçildiği günden bu yana Öğrenci Evimize her konuda desteğini ve iş
birliğini esirmeyen, bu eğitim-öğretim yılında da Öğrenci Evimizin tadilat
ve onarımlarına katkı sunan Sayın Mansur Yavaş’a hepinizin huzurunda
bir kez daha teşekkür ediyorum.
Değerli Belediye Başkanlarım, Sevgili Arkadaşlar
Hepimiz öğrencilik dönemlerinden geçtik ve öğrenciliğin kendine has
zorlukları olduğunu biliyoruz.
Öğrencilik dönemlerinin en büyük zorluklarından biri de barınmadır.
Özellikle ekonomik sebeplerle pek çok öğrenci iyi ve sağlıklı koşullarda
barınma imkanı bulamıyor.
İçinden geçtiğimiz Ekonomik kriz döneminde üniversitelilerin yüz yüze
kaldığı barınma sorunu, önceki yıllarla karşılaştırılamaz boyutlara ulaştı.
Devlet yurtlarının kapasitelerinin yetersizliğinin yanı sıra, özel yurtların
pahalılığı ve ev kiralarındaki büyük artış öğrencileri ve ailelerini büyük
bir çaresizliğe itti.
Kriz, özellikle yoksul ailelerin yaşamlarını her geçen gün daha da
zorlaştırıyor.
Bu durum, ailesinin bulunduğu il dışında okumak zorunda kalan üniversite
öğrencilerinin de yaşamlarını çekilmez kılıyor.
Bugün ülkemizde 8 buçuk milyona yakın üniversite öğrencisi varken, bu
öğrencilerin barınabileceği yurtların kapasitesi sadece 700 bin civarında.
Bu yetersizlik, üniversite öğrencilerini, çoğunluğuna cemaat ve
tarikatların sahip olduğu özel yurtlara ve kötü koşullardaki evlere
yönlendiriyor.
Barınma ve geçim sıkıntısı kaygıları, özellikle yoksul ailelerin çocuklarının
eğitimlerine devam edememesine neden olacak boyutlara vardı.
Öğrencilerin “Barınamıyoruz!” diyerek parklarda sabahlamasına neden
olan şeyin, bu acı gerçeğe dikkat çekme çabası ve sorunların çözülmesi
talebi olduğunu görmemiz gerekiyor.
Öğrencilerin parklarda sabahlamasına neden olan şey, eğitim-öğretim
hakkına sahip çıkma mücadelesidir.
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Başta Ankara ve İstanbul olmak üzere Büyükşehir Belediye Başkanlarının
yoğun çabaları sorunu bir nebze hafifletse de yurtlardaki olumsuz koşullar
öğrencilerin eğitimlerini olumsuz etkilemeye devam ediyor.
Değerli Belediye Başkanlarım, Sevgili Arkadaşlar
12 Eylül sonrasında uygulanmaya başlanan neoliberal politikalarla
sosyal politikalara harcanan kaynakların azaltılması, yükseköğretim
öğrencilerinin barınma ihtiyaçlarının karşılanmasını daha da güçleştirdi.
Sosyal devlet anlayışının sona ermesi bu alanların özellikle cemaat ve
tarikatların kontrolüne geçmesine neden oldu.
80’li yıllardan itibaren hemen hemen her cemaat ve tarikat kendi
yurtlarını, evlerini oluşturarak özellikle yoksul yükseköğretim
öğrencilerini kendilerine adeta bağımlı kıldılar.
Bugün de öğrencilerin barınma sorununu çözmek için yeni yurtlar
yaptırmak, mevcut öğrenci yurtlarının koşullarını iyileştirmek için kaynak
ayırmayan iktidarın kendi aile vakıfları ve cemaat yurtları için kaynakları
nasıl seferber ettiğini çok yakından görüyoruz.
Özellikle 15 Temmuz darbe girişimi sonrası, bu cemaatlerin toplum için
ne denli büyük bir tehdit oluşturabildiğini artık hepimiz biliyoruz.
TMMOB Teoman Öztürk Öğrenci Evi de geleceğimizin teminatı olan siz
gençlerimizin cemaatlere, tarikatlara muhtaç olmadan, iyi sağlıklı,
çağdaş ve demokratik ortamlarda barınabilmesi, öğretim hayatının
kolaylaşması için kuruldu.
2014 yılından bu yana binlerce öğrenciye barınma imkanı yaratabildiğimiz
için mutluyuz gururluyuz.
“Gençlik geleceğimizdir” şiarıyla hareket eden TMMOB kadroları için,
dayanışmanın ve aydınlık bir geleceği yaratmanın adımıdır öğrenci
evimiz.
Türkiye’de yaşanan gericileşmeye inat bir “meydan okuma” projesidir.
Başka bir Türkiye, başka bir Dünya mücadelemizin en güzel hamlesidir.
Bir arada, kardeşçe, tüm renklerin özgürce barınabildiği bir yaşam
ütopyasıdır.
Elbette eksiklerimiz vardır ama bu eksiklikleri de hep beraber dayanışarak
düzelteceğiz. Olanaklarımız el verirse öğrenci evimizin benzerlerini
farklı şehirlerde de açarak dayanışmamızı büyüteceğiz.
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Değerli Genç Arkadaşlarım,
Öğrencilik hayatının zorluklarını hepimizin yaşadığını söylemiştim
ama sizler gerici ve baskıcı politikaların yükseköğretim üzerinde
geçmişle kıyaslanamayacak ölçüde uygulamaya konulduğu bir dönemde
öğreniminizi sürdürüyorsunuz.
12 Eylül Darbesi sonrasında darbecilerin üniversiteleri zapturapt altına
alabilmek için kurduğu YÖK, günümüzde tümüyle siyasallaşmış bir kurum
haline dönüştü.
Ülkede egemen olan baskıcı, antidemokratik ve gerici ortam YÖK
ve Rektörleri eliyle üniversitelere de egemen oldu. Evrensel olarak
demokrasinin beşiği olarak adlandırılan Üniversitelerde Rektörler dahi
atamayla göreve getiriliyor.
Bizim gençlik yıllarımızda üniversite gençliğinden bahsedilirken toplumun
en aydın kesimi olarak adlandırılırdı.
Bugün bu aydınlığı disiplin soruşturmalarıyla, polis baskısıyla, gerici
uygulamalarla karartmaya çalışıyorlar.
Yükseköğretimde yaşanan tüm bu yozlaşmaya rağmen sizler bizim
umudumuzsunuz, geleceğimizsiniz.
Üniversite eğitimi bir meslek edinmenin yanı sıra belki ondan da önce
yaşadığımız toplumu anlama, bilimsel düşünme ve sorgulama yeteneğini
geliştirme, insan haklarına saygılı çağdaş bir birey olma yolunda atılmış
önemli bir adımdır.
Öğrenci evini kurarken en büyük amacımız, evrensel değerleri
içselleştirmiş, laikliğe, demokrasiye ve hukukun üstünlüğüne inanan,
çok kültürlü bir toplumu zenginlik kabul eden, eleştiriye açık, üreten ve
kamu yararını gözeten nesillerin yetiştirilmesine katkı sunmaktı.
7 yıldır burada konuk ettiğimiz, şimdi bir kısmı mezun ve meslek sahibi
olmuş kardeşlerimizin hayatlarına bir nebze olsun katkımız olduysa,
bunun mutluluğu hepimize ömür boyu yetecektir.
Sevgili Öğrenci Arkadaşlarım,
Öğrenci Evimize ismini veren değerli başkanımız Teoman Öztürk’ün
“Yüreğimizdeki insan sevgisini ve yurtseverliği, baskı ve zulüm
yöntemlerinin söküp atamayacağının bilinci içinde, bilimi ve tekniği;
emperyalizmin ve sömürgenlerin değil, emekçi halkımızın hizmetine
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sunmak için, her çabayı güçlendirerek sürdürme yolunda inançlı ve
kararlıyız” sözleri bizim yol göstericimiz olmuştur. Sizlerin de olsun.
Okullarınızdan mezun olup, buradan ayrıldıktan sonra mesleklerinizi
icra ederken sizler de yüreğinizde insan sevgisiyle, emekçi halklar için
çalışın.
Bu ülkenin geleceğini karartmak isteyenlere inat, aydınlıklardan ve
güzelliklerden yana olun.
Son sözlerim Birhan Keskin’in dizeleriyle olsun
Buraya umutlu günler koydum.
Şimdilik uzak gibi görünüyor,
ama kimbilir,
birazdan uzanıp dokunursun.
Umutlu günlere dokunacağımıza, umutlu günlere sarılacağımıza olan
inancımla hepinizi dostlukla kucaklıyorum. Sevgiyle kalın, sağlıkla kalın,
umutla kalın…
Emin KORAMAZ
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
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9. TÜRKİYE ŞEHİRCİLİK KONGRESİ
“PLANLAMANIN BİRİKİMİ, ZEMİNİ, UFKU”
6 KASIM 2021, ONLINE ETKİNLİK
Değerli Hocalarım, Değerli Meslektaşlarım, Sevgili Öğrenciler
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Yönetim Kurulu adına hepinizi
saygıyla selamlıyorum.
Bu yıl Dokuzuncusu düzenlenen Dünya Şehircilik Günü etkinlikleri
kapsamında sizlerle birlikte olmaktan mutluluk duyuyorum.
Hepinizin bildiği gibi 8 Kasım Dünya Şehircilik Günü, 1950 yılından
itibaren her ülkede planlama sorunlarının tartışıldığı gün olarak kabul
ediliyor.
Ülkemizde 1977 yılında seminerlerle başlayan etkinlikler, her yıl
düzenlenen kolokyumlarla ve 5 yılda bir düzenlenen Türkiye Şehircilik
Kongreleri ile meslek alanının en önemli etkinliği durumuna geldi.
Şehir Plancıları Odamız en başından bu yana bu etkinliklerin en önemli
parçalarından birisiydi. 1997 yılından itibaren de bu etkinliklerin
sekreteryalığını üstleniyor.
Şehir Plancıları Odamızın değerli yöneticilerine ve kongre düzenleme
kurulu üyelerine verdikleri emekler için teşekkür ediyorum.
Değerli arkadaşlar,
TMMOB olarak bizler mesleki alanlarımıza ilişkin sahip olduğumuz bilimsel
ve teknik bilgiyi ülkemizin ve halkımızın ortak çıkarı için kullanmayı şiar
edinmiş bir mesleki kitle örgütüyüz.
Düzenlediğimiz kongre, sempozyum, panel gibi etkinliklerimizin
temel amacı, mesleki alanlarımızdaki yeni fikirleri ve teknikleri halkla
buluşturabilmek, toplumsallaştırabilmektir.
Birliğimizin bu toplumcu bakış açısı yalnızca fikirlerin paylaşımı konusuyla
sınırlı değildir. Bizler başta planlama olmak üzere mühendis, mimar ve
şehir plancılığı pratiklerinin her aşamasında rant kesimlerinin çıkarlarını
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değil, insanın, doğanın, çevrenin ihtiyaçlarını öne alan bir anlayışın
savunucularıyız.
Şehircilik Kongresinin bu yılki konusu olan “planlama” mühendis, mimar
ve şehir plancılığı meslek disiplinlerinin belki de en ortak faaliyetlerinden
birisidir.
Bildiğiniz gibi planlama dediğimizde, basit olarak, belirli bir amaca
ulaşabilmek için gerekli faaliyetler hakkındaki düşünme sürecini
kastediyoruz. Bu süreç yaşanabileceklere ve ihtiyaçlara dair öngörüye
dayanır.
Haya gücü ve bilimin buluşmasıyla ortaya çıkan bu öngörüler, insan
evriminin, medeniyetin ve modernleşme sürecinin temelinde yatar. Kendi
geleceği üzerine düşünmek, kendi başına gelebilecekler üzerine fikir
yürütmek ve buna uygun hazırlıklar yapmak insanlığı diğer canlılardan
ayıran temel unsurlardan biridir.
Bu anlamıyla planlama, geçmişin birikimiyle ortaya çıkan bugünü,
yarınlara bilimle ve bilinçle bağlama etkinliğidir.
Değerli arkadaşlar,
Tüm insanlığın kendisinin ve dünyanın geleceği üzerine daha fazla
düşünmesi gerektiği bir dönemden geçiyoruz.
İklim değişikliği, çevre kirliliği, doğal afetler, kuraklık, su sorunu, kıtlık,
göç, yoksulluk, salgınlar gibi küresel sorunlar, dünyamızın ve ortak
yaşamımızın geleceğini tehdit eden noktaya ulaşmış bulunuyor.
Kapitalizmin insan yaşamını ve doğayı yok sayan sömürü düzeni, insanlığı
bir uçurumun kıyısına kadar getirdi. Bizlerin yıllardır dile getirdiğimiz,
dikkat çekmeye çalıştığımız pek çok tehdit, bugün artık gerçeğe
dönüşmüş durumda.
Dünyayı bu hale getirenler ekonomileri sarsılmaya başladığı andan
itibaren nihayet tehlikenin büyüklüğünü ve yakınlığını fark etmişe
benziyorlar.
31 Ekim’den bu yana İskoçya’da Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği
Konferansı devam ediyor. 1995 yılından bu yana düzenlenen bu
konferansta ilk kez bu yıl iklim değişikliğini hafifletmek bazı tedbirlerin
alınması için bir mekanizma kurulması hedefleniyor.
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Bildiğiniz gibi bizim ülkemizin Cumhurbaşkanı, yeterli sayıda makam
aracı kullanmasına izin verilmediği için bu etkinliğe katılmadı.
Cumhurbaşkanının bu tutumu bile bu konferansın ciddiyeti ve
katılımcıların samimiyeti konusunda çok şey anlatıyor.
Bizim cumhurbaşkanının kırmızı çizgisinin makam arabaları olduğunu
görmüş olduk ama emin olun makam arabası olmasa bile tüm devletlerin
iklim değişikliği ve çevre konularında kendilerine ait bir kırmızı çizgisi
var. O da sermaye çıkarları.
Hiçbir ülke insanlığın ortak çıkarları ve dünyamızın geleceğini
sermayedarların, para babalarının, yatırımcıların çıkarları önüne
koymuyor.
Bu çarpık anlayış, bu yanlış öncelik sırası baş aşağı edilmeden bugün
yüz yüze olduğumuz sorunların çözülmesi, gelecekte bizi bekleyen
tehditlerin bertaraf edilmesi mümkün değil.
Sermayenin çıkarları yerine kamusal çıkarı, sosyal adaleti, eşitliği ve
doğanın korunmasını önceleyen bir bakış açısını egemen kılmadan içinde
sürüklendiğimiz karanlık tablodan çıkmak mümkün görünmüyor.
Bütün bu saydığım öncelikler, planlama fikrimizin ve pratiğimizin temelini
oluşturmak zorundadır. Toplumumuzu şekillendiren ekonomi politikaları,
sanayileşme adımları, sosyal politikalar, şehircilik politikaları, tarım
politikaları, afet politikaları, yerel yönetim politikaları, göç politikaları,
çevre politikaları ve aklınıza gelen tüm kamusal politikaların bu bakış
açısıyla biçimlendirilmesi gerekiyor.
Değerli Arkadaşlar,
Bildiğiniz gibi sermaye kesimlerinin dar ve bencil çıkarları karşısında
kamunun ortak önceliklerinin korunması 1970’li yılların başından itibaren
TMMOB için bir nirengi noktası olmuştur.
Son 50 yıldır planlamadan sanayileşme politikalarına, özelleştirmelerden
kentsel mekanların korunmasına, çevre mücadelesinden işçi
sağlığına kadar her alandaki mücadele çizgimiz bu kamusal anlayışla
oluşturulmuştur.
Basın açıklamalarımızda, kongre ve sempozyumlarımızda, raporlarımızda
sürekli olarak kamu yararının, kamusal varlıkların, kamucu bakış açısının
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altını çizmemizin nedeni, neoliberal politikaların kamuya ait olan her
şeye ve kamuculuk fikrine karşı yürüttüğü sistematik savaştır. Bu savaşta
doğayı, toplumu ve insanlığın ortak geleceğini savunmamız gerekiyor.
“Kamucu Planlama” bu mücadelede bizim en büyük aracımız
durumundadır. 5 gün boyunca devam edecek bu kongredeki tartışmaların
kamucu bir planlama anlayışının neleri içereceği, hangi yolları izleyeceği
konusunda hepimize çok şey öğreteceğine inanıyorum.
Bir kez daha hepimizin Dünya Şehircilik Gününü kutluyor, kongremizin
başarılı biçimde tamamlanmasını diliyorum.

Emin KORAMAZ
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
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TMMOB YÖNETİM KURULU ÜYELERİ İLE ODA
BAŞKANLARI ORTAK TOPLANTISI
13 KASIM 2021/ZONGULDAK
Değerli Yönetim Kurulu Üyelerimiz, Odalarımızın Değerli Başkanları,
Zonguldak’ta bulunan birimlerimizin değerli yöneticileri hepinizi
dostlukla selamlıyorum.
Konuşmama başlamadan önce, yakın zamanda kaybettiğimiz dostlarımız,
mücadele arkadaşlarımız Elektrik Mühendisleri Odamızdan Ufuk Ataç
ve İnşaat Mühendisleri Odamızdan Levent Darı arkadaşlarımızı saygıyla
anıyorum. Anılarını mücadelemizde yaşatacağız.
Ülkemizdeki emek mücadelesi tarihi açısından özel bir yeri olan,
madencilikle özdeşleştiği kadar alınteriyle de özdeşleşmiş bir işçi kenti
olan Zonguldak’ta bir araya gelmekten büyük bir heyecan duyuyorum.
Emeğin bu denli değersizleştirildiği, emekçilerin yaşamlarının bu denli
zorlaştığı bu dönemde Yönetim Kurulu üyelerimiz ve Oda Başkanlarımızla
burada toplanmamızın anlamlı olduğunu düşünüyorum. Bu buluşmamız,
bundan sonraki mücadelemizin yolu ve hedefi açısından tüm örgütümüze
önemli bir mesaj olacaktır.
Değerli arkadaşlar,
Bitmeyen bir krizin içinde geçiyoruz. 24 Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı
seçimleri sonrasında döviz kurundaki artışlarla patlak veren kriz, aradan
geçen 3 yılı aşkın sürede katlanarak büyüdü.
Hatırlayacaksınız pek çok kişi krizin nedenini o dönemde tutuklu bulunan
Rahip Brunson yüzünden ABD ile ilişkilerin bozulmasına bağlamıştı.
TMMOB olarak biz ise daha ilk günden krizin nedeninin Rahip Krizi değil,
AKP’nin yanlış ekonomi politikaları olduğunu dile getirmiştik.
Uygulanan özelleştirme politikalarının, üretimden uzaklaşmanın, sıcak
paraya dayalı büyüme modelinin, üretken sektörler yerine ranta dayalı
sektörlere yatırım yapılmasının, halkı borçlanmaya ve kredi kullanımına
yönlendirmenin, çılgın projelerin ve gösteriş için yapılan harcamaların
bu krize neden olduğunu söylemiştik.

46. Dönemde Söylediklerimiz

176
Bu krizden çıkmak için de kamu kaynaklarını israf eden harcamaların
ve projelerin durdurulmasını, Kamu Özel İşbirliği anlaşmalarının yeniden
düzenlenmesini, işsizlik fonunda toplanan paraların amacı dışında
kullanılmamasını, varlık fonunun faaliyetlerinin durdurulmasını, ABD ve
Rusya ile yapılan milyarlarca dolarlık askeri anlaşmaların iptal edilmesini
istemiştik. Üretimden yana kamucu politikaların hayata geçirilmesinin
önemine dikkat çekmiştik.
Ne yazık ki bu çözüm önerilerimiz hiçbir biçimde dikkate alınmadı.
Bugün ekonomimizin içinde bulunduğu durum 3 yıl öncesinden çok daha
vahim durumda.
Döviz kurlarındaki artış, temel tüketim maddeleri olmak üzere tüm
ürün ve hizmetlerdeki fahiş zamlar, bir türlü kontrol altına alınamayan
enflasyon, her şeyin fiyatı artarken bir türlü artmayan gelirler nedeniyle
kitlesel bir yoksullaşma yaşıyoruz.
Ülkede iktidarla çıkar birliği içindeki bir avuç yandaş ve işbirlikçi lüks
içinde yaşamaya devam ederken, büyük nüfus kesimleri her gün daha
fazla borçlanarak, her gün ihtiyaçlarından daha fazla kısarak adeta
yaşam mücadelesi veriyor.
Siyasi iktidarın övünerek açıkladığı büyüme rakamları hiçbir toplumsal
karşılığı olmayan, sanayi ve tarımsal üretime, bu alanlardaki yatırımlara
bağlı olmayan ve istihdam yaratmayan hormonlu bir büyüme. Bu çarpık
büyüme toplumdaki gelir dağılımı uçurumunun derinleşmesinden başka
hiçbir anlam ifade etmiyor. Bu büyümeden halkın payına düşen işsizlik
ve yoksulluk oluyor.
Ülkenin için yaşadığı bu korkutucu durum ne yazık ki iktidar sahiplerinin
hiç umurunda ve gündeminde değil. İktidarın tek derdi, rant çarklarını
döndürebilmek. İktidar sürelerini uzatabilmek. Kasalarını doldurabilmek.
Gerici ideolojilerini topluma dayatabilmek.
Değerli arkadaşlar,
Yaşanan derin krize bağlı olarak büyüyen işsizlik, hayat pahalılığı, düşük
ücretler ve güvencesizlik emeğiyle geçinen herkesi olduğu gibi mühendis,
mimar ve şehir plancılarını da çok yakından etkiliyor.
Geçtiğimiz faaliyet dönemi içinde kamuda ve özel sektörde çalışan
üyelerimizin, işsiz-emekli-ihraç üyelerimizin güncel sorunlarını tespit
edebilmek için çok sayıda çalışma ve çalıştay yürütmüştük. Kriz
derinleştikçe üyelerimizin karşılaştığı sorunlar daha da büyüdü.
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TMMOB olarak bu giderek büyüyen sorunlarımızı daha yüksek sesle dile
getirmek için bir kampanya süreci örgütleme kararı aldık.
Mecliste görüşmeleri devam eden 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi
görüşmeleri süresince yürüteceğimiz “EMEĞİMİZE, MESLEĞİMİZE,
HAKLARIMIZA SAHİP ÇIKIYOR SORUNLARIMIZA ÇÖZÜM İSTİYORUZ” başlıklı
kampanyayı bugün burada başlatıyoruz.
Kampanya hazırlıkları, Oda Sekreter/Yazman Üyeleri ile İKK
Sekreterlerinin de katılımı ile oluşturulan TMMOB Kampanya Komisyonu
tarafından yürütüldü. Kampanya için broşür, afiş, sticker, bayrak, sosyal
medya görselleri ve videolar gibi materyaller üretildi. Basım işleri
bittikten sonra Odalarımıza ve İKK’larımıza kargo ile gönderilecek.
Kampanya ana metnimiz broşür haline getirildi ve basıldı. 2022 Yılı
Merkezi Yönetim Bütçesine ilişkin kapsamlı çalışmayı tamamladık.
TMMOB Bütçe Komisyonu oluşturup Odalarımızın da katkılarını aldık.
Geniş kapsamlı basın açıklamamızı 16 Kasım Salı günü basın ve kamuoyu
ile paylaşacağız.
Kampanya süresince takvime uygun olarak sosyal medya çalışmaları
planlandı. Kampanya kapsamında İKK’larımız aracılığı ile basın
açıklamaları, basın toplantıları, geniş katılımlı üye toplantıları, panel vb
buluşmalar organize edilecek. Binalarımıza pankartlarımızı asacağız, iç
mekan afişlerimizi asacağız.
Kampanya metnimizde yer alan başlıklara ilişkin özel çalışmalar planıyor.
Örneğin SGK ile ücret denetimi protokolünün yeniden yürürlüğe girmesi
için SGK’dan ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından randevu
istenecek.
Kamuda çalışan mühendis, mimar ve şehir plancılarının ek
göstergelerinin yükseltilmesi vb konular ile ilgili muhalefet partilerine
kanun teklifi hazırlamaları teklif edilecek, dosyamız siyasi partilere ve
grup başkanvekillerine iletilecek. Grup başkanvekillerinden randevu
alıp mecliste ziyaret edip taleplerimizi ve dosyamızı ileteceğiz.
Milletvekillerine mektup göndereceğiz. TBMM’de bütçe komisyonu
toplantılarını takip edip, müdahil olmaya çalışacağız.
Kampanyamız Kasım ve Aralık ayları boyunca esnek bir takvim eşliğinde
yürütülecek. Kampanya için hazırlanan materyallerin üyelerimize
ulaştırılması için Odalarımızın yapacağı çalışmalar önemli. Aynı zamanda
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genel kurul sürecindeyiz ve bu kampanya ile üyelerimiz ile teması
artırmanın ve örgütlenmenin imkanlarını da genişletmiş oluyoruz.
Kampanya sürecinin önemli bir ayağı sosyal medya çalışmaları
olacak. Odalarımızın sosyal medya görevlilerinin bu çalışmalara aktif
katılmaları, Oda hesaplarının ve web sayfalarının merkezi duyurular
eşliğinde etkili kullanılması çok önemli. Odalarımızın, kampanya sürecini
önemseyeceğine ve gerekli desteği vereceğine inanıyoruz.
Değerli arkadaşlar,
Kriz döneminde siyasal iktidar sadece emeğimizi değil, yıllardır
emeğimizle var ettiğimiz varlıklarımızı da gasp ediyor. Bir gecede
yayınlanan cumhurbaşkanlığı kararları ile Üniversitelerimizin, kamu
kurumlarının, kamu işletmelerinin tesislerine, mülklerine, gayrı
menkullerine el koyuyorlar.
Yıllar boyunca kamusal bir anlayışla toplumun tüm kesimlerine fayda
sağlayan tesisler bir gecede rant haline dönüştürülüyor. Bunlardan bir
tanesi de 114 yıllık tarihiyle Zonguldak ile özdeşleşmiş, mülkiyeti Türkiye
Taş Kömürü Kurumuna ait olan ve 57 yıldır TMMOB Maden Mühendisleri
Odası tarafından kullanılmakta olan tarihi binamızdır.
Bu bina, Zonguldaklı madencilerin, Zonguldak’a emeğini, alın terini,
günü geldiğinde canını vermiş maden mühendislerinin evidir. Bu bina,
Zonguldaklı madencilerin mücadele tarihinin parçasıdır. Bu bina
Zonguldak’taki toplumsal muhalefetin sığınağıdır. Bu bina, Zonguldak’taki
kültürel ve sosyal hayatın nefes alma yeridir.
Bu kente damgasını vurmuş yüz yıllık mühendislik tarihimizin elimizden
alınmasına, bu tarihin parçası olan binanın ranta teslim edilmesine izin
vermeyeceğiz. Bu mücadelede Zonguldaklı meslektaşlarımızın yanında
olduğumuz gösterebilmek için de buradayız. Dün olduğu gibi bundan
sonra da birliğimize, değerlerimize ve üyelerimize sahip çıkacağız.
Karşılaştığımız sorunları dayanışma ile örgütlü gücümüz ile aşacağız.
Bugünkü toplantımızda da önümüzdeki dönemdeki çalışmaların ve
kampanya sürecinin planlanması ve kitleselleştirilmesi doğrultusunda
fikir alışverişi yapacağız.
Bu bölüme geçmeden önce, bir önceki yönetim kurulumuzdan bu yana
yaptığımız çalışmalar hakkında kısa bilgilendirme yapmak istiyorum.

Emin KORAMAZ
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği
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ZONGULDAK BASIN AÇIKLAMASI
13 KASIM 2021
Değerli Zonguldaklılar, Değerli Meslektaşlarım
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Yönetim Kurulu adına, ülkemizin
dört bir yanında hizmet veren 600 bini aşkın mühendis mimar ve şehir
plancısı adına hepinizi saygıyla ve dostlukla selamlıyorum.
Fabrikalardan şantiyelere, tersanelerden madenlere, santrallerden
limanlara, tarım alanlarından ormanlara, kamu kurumlarından ofislere
kadar üretimin olduğu her yerde hayatı yaratan teknik elemanların öz
örgütü TMMOB’nin yöneticileri olarak emeğin ve alınterinin başkenti
Zonguldak’ta olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz.
Bugün iki nedenle burada toplanmış bulunuyoruz:
Burada bulunmamızın ilk nedeni, ekonomik krizin giderek derinleştiği bu
günlerde, gelirleri giderek düşen, yaşam standartları giderek bozulan,
giderek yoksullaşan, işsizlik tehdidiyle boğuşan mühendis, mimar ve şehir
plancılarının emeklerine sahip çıkmak için başlattığımız kampanyamızın
çağrısını yapmak.
Burada bulunmamızın ikinci nedeni ise, Türkiye Taş Kömürü Kurumuna
ait olan ve 57 yıldır TMMOB Maden Mühendisleri Odası tarafından
kullanılmakta olan, Zonguldak kentinin ve halkının bilimsel, kültürel ve
sosyal ihtiyaçlarına yönelik kamusal hizmet veren tarihi binamızın gasp
edilmesine dur demektir.
Değerli Arkadaşlar,
Türkiye tarihinin en büyük, en sarsıcı ekonomik krizlerinden birini
yaşıyoruz. Tek adam rejimi altında bir parti organı gibi çalışan TÜİK’in
şaibeli verileri ile gizlenmek istese de gündelik hayatımızın her alanında,
gündelik hayatımızın her anında krizin etkilerini iliklerimize kadar
hissediyoruz.
Döviz kurundaki yükseliş sene başından bu yana yüzde 35’i aştı. Kurdaki
bu yükseliş, ithalata dayalı bütün sektörlerde maliyetlerin artmasına,
fiyatların kontrol edilemez biçimde yükselmesine neden oldu. Ev almak,
araba almak, elektronik eşya almak imkansız hale geldi.
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Başta temel gıda maddeleri olmak bütün harcama kalemlerindeki yıllık
fiyat artışı yüzde 50’ye yaklaştı. Akaryakıta, doğalgaza, elektriğe birbiri
ardına fahiş zamlar yapıldı. Ev kiraları, ulaşım ücretleri, haberleşme
giderleri akıl almayacak kadar yükseldi. Faturalar ödenemez hale geldi.
Her şey pahalanırken, her şeyin fiyatı yükselirken artmayan tek
şey emeğiyle geçinenlerin gelirleri oldu. Bu krizde kamuda çalışan
arkadaşlarımızın payına resmi enflasyon rakamlarına dayalı zamlar,
ücretli çalışan arkadaşlarımızın payına açlık sınırında maaşlar ve işsizlik,
serbest çalışan arkadaşlarımızın payına giderek artan maliyetler ve artan
borç yükü düştü.
Hepimiz giderek daha fazla yoksullaşıyoruz. Hepimiz giderek daha zor
koşullarda yaşıyoruz. Artık sadece kendi hayatımızdan değil, gelecek
kuşaklarımızın hayatlarından da feragat ederek yaşıyoruz.
Değerli Arkadaşlar,
Ülke halkı olarak bizler böylesi büyük bir kriz ile boğuşurken iktidar
sahipleri ve yandaşları, kendi şatafatlı yaşam tarzlarından, kendi
lükslerinden hiçbir ödün vermeden yaşamaya devam ediyorlar.
Saray salonlarındaki davetlerde krizin etkisi görünmüyor. Geçiş
garantili köprülerde, yolcu garantili havaalanlarında, hasta garantili
şehir hastanelerinde, alım garantili sözleşmelerde, 5 çetenin kaptığı
projelerde krizin etkisi görünmüyor.
Çünkü buralara akan paralar, vergi olarak yine bizim cebimizden,
emeğiyle geçinenlerin cebinden çıkıyor. Çünkü buralara akan paralar
özelleştirilen kamu işletmelerinden elde ediliyor. Çünkü buralara akan
paralar yok pahasına satılan kamu arazilerinden, madenlerimizden,
kıyılarımızdan elde ediliyor.
Kendi saltanatları sürsün diye halkın yaşamını zehrediyorlar. Kendi
yandaşlarının cebi dolsun diye ülke kaynaklarımızı yağmalıyorlar.
Bizler emeğiyle geçinen mühendisler, mimarlar ve şehir plancılar bu
gidişe hayır diyoruz!
Krizin bedelini, bu krizin müsebbipleri ödesin diyoruz.
Krizin bedelini yıllardır bu ülke kaynaklarını ve çalışanların alın terini
sömürenler ödesin diyoruz.
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Yıllardır artan sorunlarımıza artık bir çözüm istiyoruz.
Üreten kalkınan, hakça bölüşen bir ülke istiyoruz.
İşsiz üyelerimize istihdam alanları açılmasını istiyoruz.
Mühendis, mimar ve şehir plancısı istihdamında, almış olduğumuz,
eğitim, vermiş olduğumuz hizmet ve üstlenmiş olduğumuz sorumluluğun
niteliğine uygun ve insanca yaşanacak bir asgari ücret belirlenmesini
istiyoruz.
Adil bir gelir dağılımı istiyoruz.
Ücret ve hak kayıplarımızın giderilmesini istiyoruz. Güvenli ve güvenceli
çalışma koşulları istiyoruz.
Kamuda daha fazla istihdam istiyoruz. Kamu çalışanı üyelerimizin ek
göstergelerinin ve özel hizmet tazminatlarının eşdeğer kadrolara uygun
olarak güncellenmesini ve yükseltilmesini istiyoruz.
Liyakata dayalı bir kamu yönetimi istiyoruz.
Haksız, hukuksuz bir şekilde, haklarında herhangi bir yargı kararı
olmadan işlerinden atılan tüm üyelerimizin tüm haklarıyla görevlerine
iade edilmesini istiyoruz.
Emekli maaşlarımızın yükseltilmesini istiyoruz.
İnsan onuruna uygun bir yaşam, insan onuruna yaraşır bir gelecek
istiyoruz.
Mecliste devam eden bütçe görüşmeleri sırasında taleplerimizi daha da
yükseltebilmek için bugün Zonguldak’ta başlattığımız kampanyamızı
Türkiye’nin dört bir yanında yaygınlaştıracağız. Meslektaşlarımızın
taleplerinin taşıyıcısı, emeğiyle geçinen tüm toplumsal kesimlerin gür
sesi olacağız.
Değerli Arkadaşlar,
Az önce dile getirdiğim gibi siyasi iktidar sadece emeğimize değil, yıllar
boyunca emeğimizle var ettiğimiz tüm değerlerimize de göz dikmiş
durumda.
Kıyılarımızı,
ormanlarımızı,
derelerimizi,
tarım
arazilerimizi,
madenlerimizi yağmaladılar yetmedi, şimdi de gözünü kurumlarımızın
46. Dönemde Söylediklerimiz

182
varlıklarına diktiler. Bir gecede yayınlanan cumhurbaşkanlığı kararları ile
Üniversitelerimizin, kamu kurumlarının, kamu işletmelerinin tesislerine,
mülklerine, gayrı menkullerine el koyuyorlar.
Yıllar boyunca kamusal bir anlayışla toplumun tüm kesimlerine fayda
sağlayan tesisler bir gecede rant haline dönüştürülüyor.
Bunlardan bir tanesi de 114 yıllık tarihiyle Zonguldak ile özdeşleşmiş,
mülkiyeti Türkiye Taş Kömürü Kurumuna ait olan ve 57 yıldır TMMOB
Maden Mühendisleri Odası tarafından kullanılmakta olan tarihi binamızdır.
Bu bina, Zonguldaklı madencilerin, Zonguldak’a emeğini, alın terini,
günü geldiğinde canını vermiş maden mühendislerinin evidir. Bu bina,
Zonguldaklı madencilerin mücadele tarihinin parçasıdır. Bu bina
Zonguldak’taki toplumsal muhalefetin sığınağıdır. Bu bina, Zonguldak’taki
kültürel ve sosyal hayatın nefes alma yeridir.
Bu kente damgasını vurmuş yüz yıllık mühendislik tarihimizin elimizden
alınmasına, bu tarihin parçası olan binanın ranta teslim edilmesine izin
vermeyeceğiz.
Başta Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Enerji ve Tabii
kaynaklar Bakanlığı olmak üzere tüm yetkilileri bu yanlış karardan
derhal dönmeye çağırıyorum. Tüm demokratik kamuoyunu, tarihi
binamıza, kentsel dokumuza ve mücadele geçmişimize sahip çıkmaya
davet ediyorum.
Yaşasın Örgütlü Mücadelemiz, Yaşasın Dayanışma!
Emin KORAMAZ
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
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GEÇİNEMİYORUZ, HALKTAN VE EMEKTEN YANA
BÜTÇE İÇİN OMUZ OMUZA!
14 KASIM 2021/ANITPARK
Bu ülkenin emeğiyle geçinen, onuruyla yaşayan işçileri, işsizleri, kamu
emekçileri, hekimleri, mühendisleri, mimarları, şehir plancıları hepinizi
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği adına dostlukla selamlıyorum!
Halktan ve emekten yana bir bütçe için omuz omuza veren, yan yana
gelen herkese selam olsun!
Değerli Dostlar,
Yıllardır bir bütçe parodisi izliyoruz. Bu parkın kuş uçuşu 2 kilometre
ötesinde bulunan Sarayda hazırlanan bütçe, buradan kuş uçuşu 2
kilometre gerimizde bulunan Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde tartışılarak
karara bağlanıyor.
Tartışılıyor dediğime bakmayın, tek bir satırını dahi değiştirmeden
onaylıyorlar. Tek bir satırını dahi değiştiremeyeceklerini bildikleri bütçe
taslağı etrafında tam 2 ay boyunca orta oyunu oynuyorlar.
Bizim artık ülke gerçekleriyle ilgisi olmayan, dertlerimize derman
olmayan bu parodiye, bu orta oyununa tahammülümüz kalmadı.
O yüzden burada yan yanayız, omuz omuzayız. Hem saraydakiler, hem
de meclistekiler sesimizi duyabilsinler diye tam ortalarında, en güçlü
sesimizle bir aradayız.
Değerli Dostlar,
Türkiye tarihinin en büyük, en sarsıcı ekonomik krizlerinden birini
yaşıyoruz. Tek adam rejimi altında bir parti organı gibi çalışan TÜİK’in
şaibeli verileri ile gizlenmek istese de gündelik hayatımızın her alanında,
gündelik hayatımızın her anında krizin etkilerini iliklerimize kadar
hissediyoruz.
Döviz kurundaki yükseliş sene başından bu yana yüzde 40’a yaklaştı.
Kurdaki bu yükseliş, ithalata dayalı bütün sektörlerde maliyetlerin
artmasına, fiyatların kontrol edilemez biçimde yükselmesine neden
oldu. Ev almak, araba almak, elektronik eşya almak imkansız hale geldi.
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Başta temel gıda maddeleri olmak bütün harcama kalemlerindeki yıllık
fiyat artışı yüzde 50’yi geçti. Akaryakıta, doğalgaza, elektriğe birbiri
ardına fahiş zamlar yapıldı. Ev kiraları, ulaşım ücretleri, haberleşme
giderleri akıl almayacak kadar yükseldi. Faturalar ödenemez hale geldi.
Her şey pahalanırken, her şeyin fiyatı yükselirken artmayan tek
şey emeğiyle geçinenlerin gelirleri oldu. Bu krizde kamuda çalışan
arkadaşlarımızın payına resmi enflasyon rakamlarına dayalı zamlar,
ücretli çalışan arkadaşlarımızın payına açlık sınırında maaşlar ve işsizlik,
serbest çalışan arkadaşlarımızın payına giderek artan maliyetler ve artan
borç yükü düştü.
Hepimiz giderek daha fazla yoksullaşıyoruz. Hepimiz giderek daha zor
koşullarda yaşıyoruz. Artık sadece kendi hayatımızdan değil, gelecek
kuşaklarımızın hayatlarından da feragat ederek yaşıyoruz.
Değerli Dostlar,
Ülke halkı olarak bizler böylesi büyük bir kriz ile boğuşurken iktidar
sahipleri ve yandaşları, kendi şatafatlı yaşam tarzlarından, kendi
lükslerinden hiçbir ödün vermeden yaşamaya devam ediyorlar.
Saray salonlarındaki davetlerde krizin etkisi görünmüyor. Geçiş
garantili köprülerde, yolcu garantili havaalanlarında, hasta garantili
şehir hastanelerinde, alım garantili sözleşmelerde, 5’li çetenin kaptığı
projelerde krizin etkisi görünmüyor.
Çünkü buralara akan paralar, vergi olarak yine bizim cebimizden,
emeğiyle geçinenlerin cebinden çıkıyor. Çünkü buralara akan paralar
özelleştirilen kamu işletmelerinden elde ediliyor. Çünkü buralara akan
paralar yok pahasına satılan kamu arazilerinden, madenlerimizden,
kıyılarımızdan elde ediliyor.
Kendi saltanatları sürsün diye halkın yaşamını zehrediyorlar. Kendi
yandaşlarının cebi dolsun diye ülke kaynaklarımızı yağmalıyorlar.
Bizler emeğiyle yaşayanlar bu gidişe hayır diyoruz! Çünkü artık
geçinemiyoruz!
Krizin bedelini, bu krizi yaratanlar ödesin diyoruz.
Krizin bedelini yıllardır bu ülke kaynaklarını ve çalışanların alın terini
sömürenler ödesin diyoruz.
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Yıllardır artan sorunlarımıza artık bir çözüm istiyoruz.
Üreten kalkınan, hakça bölüşen bir ülke istiyoruz.
Adil bir gelir dağılımı istiyoruz.
Ücret ve hak kayıplarımızın giderilmesini istiyoruz. Güvenli ve güvenceli
çalışma koşulları istiyoruz.
Liyakata dayalı bir kamu yönetimi istiyoruz.
Haklarında herhangi bir yargı kararı olmadan işlerinden atılan kamu
emekçilerinin tüm haklarıyla görevlerine iade edilmesini istiyoruz.
Emekli maaşlarının yükseltilmesini istiyoruz.
İnsan onuruna uygun bir yaşam, insan onuruna yaraşır bir gelecek
istiyoruz.
Değerli Dostlar,
Mecliste devam eden bütçe görüşmeleri sırasında taleplerimizi daha
da yükseltebilmek için buradaki sesimizi Türkiye’nin dört bir yanında
yaygınlaştıracağız.
Hepimize bu mücadelede başarılar diliyorum.
Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiç birimiz!
Emin KORAMAZ
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
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12. KAYNAK TEKNOLOJİSİ ULUSAL KONGRESİ
19 KASIM 2021/ANKARA

Değerli Konuklar,
Değerli Hocalarım,
Değerli Meslektaşlarım,
Sevgili Öğrenciler ve Sevgili Basın Mensupları,
Makina Mühendisleri Odamız tarafından bu yıl on ikicisi düzenlenen
Kaynak Teknolojileri Ulusal Kongre ve Sergisi’ne hepiniz hoş geldiniz.
TMMOB Yönetim Kurulu adına sizleri saygı ve sevgiyle selamlıyorum.
Kongrenin düzenlenmesinde emekleri bulunan Danışma, Düzenleme,
Yürütme Kurullarımıza, Makina Mühendisleri Odamızın Genel Merkez ve
Ankara Şube yöneticilerine, kongre sekreterleri ve Oda çalışanlarımıza
ve görüşlerini bizlerle paylaşacak uzmanlarımıza teşekkür ediyorum.
Değerli Konuklar,
Kaynak teknolojileri alanındaki yeni gelişme ve yaklaşımlar ile bu alanda
üretilen bilgi ve teknolojileri paylaşma amacıyla 24 yıl önce düzenlemeye
başladığımız Kaynak Teknolojisi Kongreleri, oluşturduğu bilgi birikimi ile
sektörün en önemli bilimsel-teknik platformlarından biri haline gelmiştir.
Teknolojik gelişmelerin giderek hızlanması, sanayinin ve her teknik
alanın özgül gereksinimleri, bu gibi bilimsel kongre ve sergilerin önemini
daha da artırmaktadır.
Konunun farklı alanlardaki uzmanlarını ve uygulayıcılarını bir
araya getirerek bilgi ve tekniğin yaygınlaşmasını, ihtisaslaşmasını
ve toplumsallaşmasını sağlayan Odalarımızın bu önemli çabalarını
kutluyorum.
Ülkemizdeki 600 bini aşkın mühendis, mimar, şehir plancısının meslek
örgütü olan Birliğimiz TMMOB, meslektaşlarımızın mesleki, ekonomik,
sosyal, kültürel alanlardaki gelişimleri kadar, mesleki birikimlerini
toplum yararına kullanmalarını sağlamayı da amaç edinmiştir.
Bu nedenle meslek alanlarımızla ilgili tüm konularla yakından ilgilenerek,
ülkemiz, sanayimiz ve halkın çıkarlarının bütünü doğrultusunda görüş
oluşturmaya çabalıyoruz.
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Bu çabamız en yurtsever duygularımızın dışavurumudur. Mesleğimizin
ve meslektaşlarımızın çıkarının halkımızın ortak çıkarından
ayrıştırılamayacağına olan inancımızın, ülkemizin geleceğine olan
umudumuzun dışavurumudur.
İçinden geçtiğimiz bu zor koşullarda, bu derin ekonomik kriz ortamında
ülkemizin geleceğine ilişkin umudumuzu büyütmek istiyorsak aklın ve
bilimin yönlendiriciliğine çok daha fazla başvurmamız gerekiyor.
Aklın ve bilimin yolundan sapıldığı anda kendimizi kör bir karanlıkta,
içinden çıkılmaz bir bataklıkta buluruz.
Bugün içinden geçtiğimiz derin krizin nedenini biraz da burada aramamız
gerekiyor. Kendi görüşlerini bilimin ve tekniğin önüne koyan, kendi dar
çıkarlarını halkın ortak çıkarlarının önüne koyan, kendi geleceğini ülkenin
geleceğinden üstün gören anlayış ülkemizi büyük krizin içine sürüklemiş
bulunuyor.
Ülke paramız bu kadar değersizleştiyse, gelirlerimiz bu kadar düştüyse,
işletmeler yatırım yapılamaz hale geldiyse, piyasada borçlar ödenemez
hale geldiyse, işsizlik, hayat pahalılığı, yoksulluk bu denli arttıysa
bunun nedeni siyasi iktidarın yıllardır uyguladığı yanlış politikalar ve
önceliklerdir.
TMMOB olarak yıllardır her fırsatta uygulanan neoliberal politikaların
ülkemizi üretimden uzaklaştırdığını, ekonomimizi ranta ve spekülasyona
dayalı hale getirdiğini, ülke zenginliklerinin yanlış projelerle israf
edildiğini dile getirdik.
Sadece bu kadarla da yetinmedik, çözüm önerilerimizi de sıraladık.
Üretimden yana kamucu politikaların hayata geçirilmesini istedik. Üreten,
sanayileşen ve hakça bölüşen bir ekonomik büyüme modeli önerdik. Ne
yazık ki bu çözüm önerilerimiz hiçbir biçimde dikkate alınmadı.
Geldiğimiz noktada tüm sektörler, tüm halk yarınımızdan endişeliyiz.
Bir ülkede 8-10 yaşında çocuklar bile dolar fiyatlarını konuşuyorsa,
harçlıklarını dövize yatırmanın planlarını yapıyorsa ülke ekonomisinin
geleceği konusunda umutlar tükenmiş demektir.
Ama en başında da dediğim gibi bizler bilim ve tekniğin ışığında yol
göstermeye, azalan umutları çoğaltabilmek için kamucu politikalar
üretemeye devam edeceğiz. Aydınlık bir geleceği hep birlikte kuracağız.
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Değerli Konuklar,
Konuşmamın başlangıcında dile getirdiğim gibi teknoloji geçmiş
dönemlerle kıyaslanamayacak bir hızla gelişip yaygınlaşıyor. Her geçen
gün yeni teknolojik atılımlar sadece teknoloji kullanımının yoğunluğunu
artırmıyor; geleneksel üretim tekniklerinin egemen oluğu alanları da
teknolojiyle buluşturup dönüştürüyor.
İletişimden haberleşmeye, ulaşımdan lojistiğe, sanayiye, enerjiye
kadar pek çok alan, yeni teknolojik gelişmelerle sürekli olarak yeniden
yapılandırılıyor. Pek çok sektörde farklı kullanımları olan kaynak
teknolojileri de bu hızlı değişimin en önemli unsurlarından biridir.
Tasarımdan imalata, bakım ve montaja kadar birçok alanda çalışan
işletmelerin yaygın olarak kullandığı kaynak teknolojileri, sanayileşme
gereksinimlerine paralel olarak gelişim gösteriyor.
Endüstri 4.0 uygulamalarının kaynak teknolojileri ile entegrasyonu ve
robotik uygulamaların yaygınlaşması sektörü yeni bir boyuta taşıyor.
Üretim teknolojilerindeki gelişmeler ile birlikte kontrol yöntemleri,
kalite güvence sistemleri, eğitim ve belgelendirme konularında da
yenilikler söz konusu.
İki gün sürecek kongremizde tüm bunları uzman arkadaşlarımızı ve
akademisyen konuklarımız tartışacaklar ve bu alandaki yeniliklerin
sektördeki etkisini ele alacaklar.
Biliyoruz ki, yaşanan her teknolojik gelişme, o teknolojiye sahip olup
kullananlarla kullanmayanlar ve sahip olanlar ile bağımlı olanlar
arasındaki üretim ve gelişme hızını daha da artırıyor.
Gönül isterdi ki, Ar-Ge ve Ür-Ge faaliyetlerinin, inovasyonun ve teknoloji
yoğun üretimin desteklenmesi ülkemizin asli ekonomik önceliği olsaydı.
Ne yazık ki, siyasi iktidar teknolojiye değil, arsalara yatırım yapıyor.
Mevcut durumda, bizim gibi teknoloji bağımlılığı olan ülkelerde,
uluslararası alandaki yeni gelişmeleri takip etmek ve teknik gelişmelere
uygunluğu sağlamak son derece önem kazanıyor.
Diğer yandan uluslararası gereklilikler de kaynak alanında nitelikli
personel istihdamını ve gelişmiş kaynak mühendisliği uygulamalarını
zorunlu kılmaktadır. Bu kapsamda kaynak tekniği alanında çalışan
mühendis ve ara teknik personelin eğitimi ve belgelendirilmesi büyük
önem taşımaktadır.
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Bununla birlikte teknolojinin iki aşamalı bir süreç olduğunu gözetmek
gerekir. Teknolojiyi geliştirmek kadar, geliştirilen teknolojiyi
kullanmak da o sürecin parçasıdır. Bunun da üretim, denetim, kontrol
yöntemleri, kalite güvence sistemleri, eğitim, denetim, akreditasyon ve
belgelendirme gibi pek çok aşaması bulunmaktadır.
24 yıldır gerçekleştirdiğimiz kongrelerde özellikle kaynak teknolojilerinin
kullanımındaki standartların geliştirilmesi yolunda önemli adımlar attık.
Bu kongrelerde ortaya çıkan bilimsel-teknik veriler ışığında üretim,
kontrol, kalite standartlarını oluşturduk ve eğitim, belgelendirme,
denetim gibi alanlarda da gerekli mevzuatlarımızı hazırladık.
Ulusal düzeyde yeterli teknik altyapı ve hukuki düzenlemenin olmadığı
bir alanda benim de üyesi olmaktan gurur duyduğum Makina Mühendisleri
Odamızın bu eksikliği doldurmaya yönelik cesur mesleki girişimlerini çok
değerli buluyor, kutluyor ve kesintisizce sürdürülmesini diliyorum.
Sayın Konuklar, Sayın Meslektaşlarım,
Yıllarca uygulanan rant temelli politikalar nedeniyle üretimi, yatırımı,
sanayileşmeyi, bilimi, teknolojiyi, mühendisi ve insanı ikincilleştiren bir
ekonomik yapı oluşmuştur
Bu noktada gerek duyduğumuz şey toplumsal kalkınmadır. Bunun için
stratejik ön görüyle tüm alanlarda ve tüm sektörlerde uzun erimli ulusaltoplumsal çıkarları esas alan politikalar gerekmektedir.
Bilim ve teknolojide yetkinleşmeli; bunu ülke ölçeğinde refah sağlayıcı
toplumsal ekonomik faydaya dönüştürmeli ve bu amaçla kapsamlı bir
ulusal strateji belirlenmelidir.
Son 40 yıldır özelleştirme, serbestleştirme, kuralsızlaştırma, finans ve
rant uygulamalarıyla tahrip edilen ekonomik ve sosyal yapı, kamusal bir
anlayışla yeniden ayağa kaldırılmalıdır.
Doğaya ve insan yaşamına saygı gösteren bir yaklaşımla üretim,
sanayileşme, kalkınma tam istihdam ve toplumsal refah perspektifi
benimsenmelidir.
Topraklarımız, yeraltı ve yerüstü kaynaklarımız, mühendislerimiz ve
emekçilerimiz az sayıdaki türedi için değil, ülkemizin, toplumumuzun
gelişmesi için seferber edilmelidir.
Bizler TMMOB olarak 70’li yıllardan beri sahip olduğumuz bilimsel-teknik
aklı, sömürgenlerin değil halkın çıkarları için kullanmanın mücadelesini
verdik, veriyoruz.
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Bugün burada bizi bir araya getiren de bilimsel-teknik alandaki gelişmeler
ile birikimlerimizi paylaşmak ve toplum yararına kullanabilmektir.
Bu anlayışla kongremizin hepimiz adına verimli geçmesini diliyor, TMMOB
Yönetim Kurulu adına hepinizi saygı ve dostlukla selamlıyorum. Teşekkür
ederim.
Emin KORAMAZ
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
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2. ULUSLARARASI 12. ULUSAL GIDA MÜHENDİSLİĞİ
KONGRESİ
25 KASIM 2021/ONLINE ETKİNLİK
Değerli Meslektaşlarım, Değerli Hocalarım, Değerli Konuklar
Hepinizi Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Yönetim Kurulu adına
sevgi, saygı ve dostlukla selamlıyorum.
Gıda Mühendisleri Odamız tarafından düzenlenen Gıda Mühendisliği
Kongresi’nde aranızda bulunmaktan mutluluk duyuyorum.
Gıda güvenliği ve tedarikinin tüm dünya çapında önem kazandığı bir
dönemde bu önemli kongrenin hazırlanmasında emekleri geçen Kongre
Düzenleme ve Yürütme Kurulumuza, görüşlerini bizimle paylaşacak bilim
insanlarına, Gıda Mühendisleri Odamızın yöneticilerine, Oda çalışanlarına
ve organizasyonda emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.
Değerli Konuklar,
Bildiğiniz gibi TMMOB ülkemizdeki mühendis, mimar ve şehir plancılarının
hak ve çıkarlarını halkımızın çıkarları temelinde korumak ve geliştirmek,
mesleki, sosyal ve kültürel gelişmelerini sağlamak ve mesleki birikimlerini
toplum yararına kullanmalarının zeminini yaratmakla görevlidir.
Bu doğrultuda mesleki alanlarımızla ilgili gelişmelerin ve politikaların
sosyal, siyasal, ekonomik ve kültürel boyutlarını derinlemesine kavramak,
yorumlamak ve toplumu bilgilendirmek için etkinlikler düzenliyoruz.
Her çalışma dönemimizde Odalarımızla birlikte düzenlediğimiz 200’ü
aşkın etkinlikte paylaştığımız bilgi ve birikimlerin toplum yararına hayata
geçirilmesi için mücadele ediyoruz.
Yayınladığımız raporlarla, açtığımız kamu davalarıyla, düzenlediğimiz
kongre-sempozyumlarla, yaptığımız açıklamalarla bilimin ve tekniğin
halktan ve doğadan yana kullanılmasıyla başka bir dünyanın mümkün
olabileceğini ortaya koymaya çalışıyoruz.
Gerçekleri söylemek, halkın çıkarına olanı söylemek bizim mesleki ve
toplumsal sorumluluğumuzdur.
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Çünkü bilimden ve toplumdan yana olan bizler gerçekleri söylemezsek,
iktidar sahipleri kendi çıkarlarını ve gerçeklerini halka dayatırlar.
Sevgili konuklar, sevgili meslektaşlarım
Ne yazık ki uzun zamandan bu yana iktidarın gerçekleriyle ülkenin
gerçekleri arasında, saraylıların yaşamlarıyla halkın yaşamı arasında
hiçbir bağlantı kalmadı.
Türkiye tarihinin en büyük, en sarsıcı ekonomik krizlerinden birini
yaşıyoruz. Krizin yıkıcı etkilerini gündelik hayatımızın her anında krizin
etkilerini iliklerimize kadar hissediyoruz.
Bu yılın Şubat ayında 7 lira olan dolar kuru, bugün 13 liraya ulaşmış
durumda.
Bir ülkede sadece 9 ayda döviz kuru %85 artıyorsa, bir ülkede 8-10
yaşında çocuklar bile dolar fiyatlarını konuşuyorsa, harçlıklarını dövize
yatırmanın planlarını yapıyorsa ülke ekonomisinin geleceği konusunda
umutlar tükenmiş demektir.
Kurdaki bu yükseliş, ithalata dayalı bütün sektörlerde maliyetlerin
artmasına, fiyatların kontrol edilemez biçimde yükselmesine neden
oldu. Ev almak, araba almak, elektronik eşya almak imkansız hale geldi.
Başta temel gıda maddeleri olmak bütün harcama kalemlerindeki yıllık
fiyat artışı yüzde 50’ye yaklaştı.
Akaryakıta, doğalgaza, elektriğe birbiri ardına fahiş zamlar yapıldı.
Ev kiraları, ulaşım ücretleri, haberleşme giderleri akıl almayacak kadar
yükseldi. Faturalar ödenemez hale geldi.
Her şey pahalanırken, her şeyin fiyatı yükselirken artmayan tek şey
emeğiyle geçinenlerin gelirleri oldu.
Bu krizde kamuda çalışan arkadaşlarımızın payına resmi enflasyon
rakamlarına dayalı zamlar, ücretli çalışan arkadaşlarımızın payına açlık
sınırında maaşlar ve işsizlik, serbest çalışan arkadaşlarımızın payına
giderek artan maliyetler ve artan borç yükü düştü.
Bütün toplumsal kesimler gibi bu gelişmelerden biz, mühendis, mimar ve
şehir plancıları da doğrudan etkileniyoruz.
Hepimiz giderek daha fazla yoksullaşıyoruz.
Hepimiz giderek daha zor koşullarda yaşıyoruz.
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Artık sadece kendi hayatımızdan değil,
hayatlarından da feragat ederek yaşıyoruz.

gelecek

kuşaklarımızın

Ülke olarak büyük bir çöküş yaşıyoruz ve bu çöküşte kamucu değerler
sahip çıkmaktan, kamusallığı savunmaktan başka çıkışımız bulunmuyor.
Üreten, sanayileşen ve hakça bölüşen bir ekonomik büyüme modelini
savunmaktan başka çıkışımız bulunmuyor.
Tarımsal üretimin artırılması ve gıdaya erişimin sağlanması bu kamucu
ekonomi modelinin temelini oluşturuyor
TMMOB olarak sorunlarımızı dile getirmek, kamuoyu yaratmak amacıyla
geçtiğimiz hafta sonu “Emeğimize, Mesleğimize, haklarımıza sahip
çıkıyoruz, sorunlarımıza çözüm istiyoruz” ana başlığında bir kampanya
başlattık.
Bu kapsamda sosyal medyayı da kullanarak bir çok etkinlik düzenlenecek.
Kampanyamız TBMM’de 2022 yılı bütçesinin görüşüldüğü kasım ve aralık
aylarında devam edecek. Tüm üyelerimizi ve demokratik kamuoyunu
sesimizi büyütmeye kampanyamıza destek olmaya davet ediyorum.
Değerli Konuklar,
Beslenme, her canlı gibi insanın da biyolojik doğasının en temel
ihtiyacıdır.
Dolayısıyla daha iyi koşullarda beslenme çabası, insanlık tarihinin en
önemli önceliklerinden birisi olmuştur.
Hatta bildiğiniz gibi insanların beslenme tercihlerindeki değişimler,
medeniyetimizin gelişiminde de belirleyici bir rol oynamıştır.
İlkel çağlardan günümüze tarımsal üretim metotlarındaki değişim ve
bu alandaki bilimsel gelişmeler göz önünde bulundurulduğunda açlık ve
beslenme sorununun bugün insanlar için büyük bir tehdit oluşturuyor
olması oldukça şaşırtıcıdır.
Çünkü akla yatkın olan şey, gelişen teknoloji ve ziraat teknikleri
sayesinde ürün verimliğinin artması ve insanların bu ürünlere ulaşımının
kolaylaşmış olmasıdır.
Oysa dünya çapında bugün yaşanan gerçeklik bu beklentinin çok dışında.
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Öyle ki 7,5 milyarlık dünya nüfusunun 1 milyara yakını açlıkla boğuşurken,
1 milyarın üzerinde insan da aşırı beslenmeden kaynaklı obezite gerçeği
ile yüz yüze ve bununla mücadele ediyor.
Etkilerinin göz ardı etmemekle birlikte, bu durumu sadece “iklim
değişikliği” gibi doğal sebeplerle ya da “savaş” ve “göç” gibi politik
gelişmelerle açıklamak mümkün değildir.
Bugün gıda ve tarımda yaşanan sorunların pek çoğu, sermayenin
çıkarlarını insanlığın ortak çıkarlarının üstünde gören küresel kapitalist
sistemdir.
Bugün açlık denilince Afrika, Asya ve Orta Doğu’nun geliyor olmasının
nedeni, gelişmiş kapitalist ülkelerin bu bölgelerin kaynaklarını yüzyıllar
boyunca sömürmesidir.
Kapitalizmin eşitsiz gelişimi, yıllar boyu eşitsizliğe ve sömürüye maruz
kalan bu coğrafyaların açlık ve sefaletle yüz yüze kalmasına neden
olmuştur.
Bu açıdan bakıldığında Dünyada yaşanan açlığın ve yetersiz beslenmenin
nedeni üretim yetmezliği değil, üretim ve tüketimin adaletli bir şekilde
sağlanamamasıdır.
Günümüzde küresel sermaye ve dev tekeller, tarımsal üretimin tüm
aşamalarında; yani tohum üretiminden, zirai mücadeleye, gıda
üretiminden bu gıdaların tüketimine kadar tüm süreçleri kontrol etmek
istemektedir.
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. 1980’li yıllardan
itibaren uygulanan neoliberal politikalar sonucunda Et-Balık Kurumu,
Süt Endüstrisi Kurumu, Zirai Donatım Kurumu, TEKEL, Türkiye Şeker
Fabrikaları, Azot Sanayi-Türkiye Gübre Fabrikaları ve Yem Sanayi gibi
kamu iktisadi teşekküllerinin bir kısmı özelleştirilmiş, bir kısmı da
kapatılmıştır.
Toprak Mahsulleri Ofisi gibi KİT`lerle birlikte, Tariş, Çukobirlik,
Fiskobirlik gibi üretici kooperatif ve birliklerinin ise içi boşaltılarak
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işlevsizleştirilmiştir. Bütün bunların sonucunda bir zamanlar kendi
kendisine yeten ülke olarak övündüğümüz ülkemiz, gıda ve tarım
alanında büyük oranda dışa bağımlı hale gelmiştir.
Yasa değişiklikleri, özelleştirmeler, gıda alanındaki kamu kurumlarının
tasfiyesiyle yaşanan talan süreci, köylülerimizin hayatını olumsuz
etkilediği gibi, kentlerde yaşayanların ucuz ve sağlıklı gıdaya erişimini
de engellemektedir.
Sevgili Konuklar,
Pandemi ve kriz süreci içerisinde bu gerçeklik daha da belirgin hale
geldi.
Kendi kendine yeten, öz kaynaklara dayalı tarım ve gıda politikasının ne
denli önemli olduğu şimdi çok daha hissedilir hale geldi.
Başta un, yağ, şeker olmak üzere pek çok gıda maddesi için büyük
marketlerde satın alma kısıtlamaları getirildi.
İnsan ucuz gıdaya erişebilmek için uzun kuyruklar beklemek zorunda
kalıyor.
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.
Ülkemizde sürdürülebilir bir tarımsal üretimin sağlanması, gıda
güvenliğinin korunması, halkın sağlıklı gıdaya erişebilmesi için üretici
ile mühendisin bağımsız bir tarım-besin modeli altında dayanışma içinde
çalışacağı bir zemin yaratılmalıdır.
Ülke ihtiyaçlarına göre yerli ekim, yerli üretim ve istihdama yönelik
yeniden yapılandırılmaı sağlanmalıdır.
Bilimsel veriler ışığında üretimi yeniden organize eden, üreticiden
tüketiciye doğrudan bir beslenme zinciri kuran, gıda üretim ve dağıtım
zincirini kamusal denetime tabi tutan, emek eksenli ve dayanışmayı
arttıracak yeni bir yapı, ülkemiz insanı, ülkemiz tarımı, kırsal hayat ve
tüketici sağlığı açısından en acil gereksinimdir.
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Değerli Arkadaşlar,
Sözlerime son verirken, Gıda Mühendisleri Odalarımızın tüm
temsilcilerine, değerli bilgilerini bizimle paylaşacak uzmanlarımıza ve
emeği geçen tüm çalışan arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum.
İnsanların aç ve yoksul yaşamadığı, herkesin sağlıklı ve sürdürülebilir
beslenme imkanlarına ulaşabildiği, 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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GEZİ DAVASI DURUŞMASI
26 KASIM 2021/İSTANBUL
Değerli dostlar,
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Yönetim Kurulu adına hepinizi
dostlukla kucaklıyorum.
Bu ülkenin başına gelen en güzel şey olan Gezi Direnişini ve o görkemli
direnişin mimarı olan herkesi minnetle selamlıyorum. Direniş günlerinde
kaybettiğimiz gencecik filizlerimizi bir kez daha saygı ve özlemle
anıyorum.
Değerli dostlar,
2014 yılından bu yana, tam 7 yıldır süren bir felaketine, adalet utancına
tanıklık ediyoruz. Bir halk hareketinin, demokratik bir direnişin parçası
olduğu cezalandırılmak istenen arkadaşlarımız üzerinden devam eden
bu hukuk faciasının vebali siyasi iktidarın üzerinde olduğu kadar, onun
güdümündeki yargı organlarının da üzerindedir.
Uydurma delillerle, kurmaca iddianamelerle, asılsız suçlamalarla
defalarca yargılanan, her seferinde beraat eden arkadaşlarımız her
seferinde kendilerini yeniden mahkeme huzurunda buluyorlar.
Bu yaşananların hukukla, kanunlarla, adaletle açıklanabilir bir yanı
bulunmuyor.
Bu yaşananlar, AKP’nin Gezi heyulasından duyduğu korkuyla baş edebilme
çabasından başka bir şey değildir.
Bu yaşananlar, AKP’nin siyaseten yüzleşemediği Gezi gerçekliğinden
kaçabilmek için hukuk karikatürü yaratma çabasından başka bir şey
değildir.
Ne kadar çabalarsa çabalasın ne kadar uğraşırsa uğraşsın Gezi’nin
masumiyetine, Gezi’nin haklılığına, Gezi’nin gerçekliğine en ufak bir
leke süremeyecek.
Gezi bu ülkenin onurlu geçmişi, umutlu geleceğidir. Gezi dündür,
bugündür, gelecektir.
Gezi Direnişi bu topraklarda ağaca, doğaya ve kamusal mekânlara sahip
çıkma iradesinin, geleceği kazanma mücadelesinin zirvesidir.
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Gezi Direnişi insanlığın ortak değerlerine, haklara ve özgürlüklere,
dayanışmaya sahip çıkmanın hikâyesidir.
Gezi direnişi toplumun her kesiminden insanın bir arada yaşamasının,
paylaşmasının ve dayanışmasının en güzel örneğidir
Gezi direnişi katılımcılığın, yaratıcılığın ve doğrudan demokrasinin
ifadesidir.
Siyasi iktidarı asıl korkutan da zaten Gezi’de kolektif olarak ortaya
çıkardığımız bu değerlerdir.
Bu değerlere ne pahasına olursa olsun sahip çıkacağız. Gezi davasında
yargılanan dostlarımıza sahip çıkacağız. Gezi’de hayatını kaybeden
gençlerimizin anılarına ve düşlerine sahip çıkacağız.
Direnişin ilk haftasında Gezi Parkına asılan bir pankartta
“Siz yokken burada olan ağaçlar siz giderken de burada selâm
duracaklar” diye yazıyordu. İşte AKP’nin gidişinin arifesindeyiz ve o
parktaki ağaçlar orada durmaya devam ediyorlar, hepimizi coşkuyla
selamlayarak.
Hepinizi dostlukla kucaklıyorum. Biz kazanacağız, Gezi kazanacak!
Emin KORAMAZ
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
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KARTAL BİLİM VE TEKNOLOJİ HANGARI AÇILIŞI
28 KASIM 2021
Sayın Belediye Başkanı, Makina Mühendisleri Odamızın ve Odamıza
Bağlı Şubelerin, temsilciliklerimizin Değerli başkanları Yöneticileri,
Değerli Meslektaşlarım, Sevgili Konuklar, Sevgili Dostlar,
TMMOB Yönetim Kurulu ve şahsım adına sizleri dostlukla selamlıyorum.
Makina Mühendisleri Odamız İstanbul Şubemiz tarafından bugün yapım
çalışmalarına başlanan Bilim ve Teknoloji Hangarı’nın tanıtım etkinliğinde
aranızda olmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum.
Bizler bilimin ve tekniğin halk için kullanılmasını benimsemiş bir örgütüz.
Binlerce yıllık medeniyet birikimimizin ortak ürünü olan bilginin, tekniğin
ve teknolojinin kamusal niteliğinin göz önünde bulundurularak halkın
ortak çıkarı için kullanılması gerektiğini her fırsatta dile getiriyoruz.
Bilgi ve teknolojinin belirli kesimlere ait bir ayrıcalık olmaktan
çıkartılarak kamusal bir nitelik kazandırılmasının aynı zamanda bilgi
ve teknolojinin de sınırlarından kurtarılarak özgürleştirilmesi anlamına
geldiğini biliyoruz.
Bilimin savaş ve yıkım için değil, barış içinde bir arada yaşam için
kullanıldığı; yeni icatların bir avuç çok uluslu şirketin kasalarını
doldurmak için değil, insanlığın genel refahını artırmak için kullanıldığı;
teknolojik gelişmelerin çalışmaktan tükenerek değil, özgürce üreterek
yaşayabileceğimiz bir yaşam için kullanıldığı bir dünyanın olanaklı
olduğuna inanıyoruz.
Sevgili başkanlarımızın anlattığı üzere bu tesiste, İstanbul ilinde
ve özellikle de Kartal ilçesinde çocuklar, öğrenci üyelerimiz ve
meslektaşlarımız bilim ve teknoloji ile buluşturulacak. Onlara ilgi
duydukları alanlarda bilimsel ve teknolojik bilgiler öğretilecek. Kurulacak
laboratuvar ve atölyelerde bunlarla ilgili uygulamalar deney setlerinde
ve kurulu düzenekler vasıtasıyla uygulamalı olarak gösterilecek. Kurslar
düzenlenecek, teknik ve sosyal konulu etkinlikler yapılacak.
Bilgi ve tekniğin yaygınlaşmasını, ihtisaslaşmasını ve toplumsallaşmasını
sağlamak amacıyla inşa edilecek bu tesis dolayısıyla Makine Mühendisleri
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Odamızı, Makina Mühendisleri Odamızın İstanbul Şubesini ve bu mekanı
İstanbul şubemize tahsis eden Kartal Belediyesi Başkanlığını yürekten
kutluyorum.
Fikir aşamasından gerçekleşme aşamasına kadar böylesine değerli bir
projenin yaşam bulmasında katkı, emek ve destek veren, destek verecek
olan herkese teşekkür ediyorum.
Sevgili Dostlar,
Gönül isterdi ki, Ar-Ge ve Ür-Ge faaliyetlerinin, inovasyonun ve teknoloji
yoğun üretimin desteklenmesi ülkemizin asli ekonomik önceliği olsaydı.
Ne yazık ki, siyasi iktidar bilime ve teknolojiye değil, arsalara yatırım
yapıyor; inşaat ve enerji sektörlerindeki az sayıdaki şirketleri kollamakla
meşgul oluyor.
Ülkemizde yıllarca uygulanan rant temelli politikalar nedeniyle üretimi,
yatırımı, sanayileşmeyi, bilimi, teknolojiyi, mühendisi ve insanı
ikincilleştiren bir ekonomik yapı oluşturuldu.
Aklın ve bilimin yolundan sapıldığı anda kendimizi kör bir karanlıkta,
içinden çıkılmaz bir bataklıkta buluruz.
Bugün içinden geçtiğimiz derin krizin nedenini biraz da burada aramamız
gerekiyor.
Ülke paramız bu kadar değersizleştiyse, gelirlerimiz bu kadar düştüyse,
işletmeler yatırım yapılamaz hale geldiyse, piyasada borçlar ödenemez
hale geldiyse, işsizlik, hayat pahalılığı, yoksulluk bu denli arttıysa bunun
nedeni yıllardır uygulanan yanlış politikalar ve önceliklerdir
Bugün tüm ülke halkı olarak bu yanlış politika ve tercihlerin yıkıcı
etkilerini gündelik hayatımızın her anında iliklerimize kadar hissediyoruz.
Ülkemizde her şey pahalanırken, her şeyin fiyatı yükselirken artmayan
tek şey emeğiyle geçinenlerin gelirleri oldu.
Bu krizde kamuda çalışan arkadaşlarımızın payına resmi enflasyon
rakamlarına dayalı zamlar, ücretli çalışan arkadaşlarımızın payına açlık
sınırında maaşlar ve işsizlik, serbest çalışan arkadaşlarımızın payına
giderek artan maliyetler ve artan borç yükü düştü.
Bütün toplumsal kesimler gibi bu gelişmelerden biz, mühendis, mimar ve
şehir plancıları da doğrudan etkileniyoruz.
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Hepimiz giderek daha fazla yoksullaşıyoruz.
Hepimiz giderek daha zor koşullarda yaşıyoruz.
Artık sadece kendi hayatımızdan değil,
hayatlarından da feragat ederek yaşıyoruz.

gelecek

kuşaklarımızın

Ülke olarak büyük bir çöküş yaşıyoruz ve bu çöküşte kamucu, toplumcu
değerlere sahip çıkmaktan başka bir çıkışımız bulunmuyor.
Sevgili Dostlar,
Oda Başkanımızın da değindiği üzere, TMMOB olarak sorunlarımızı
dile getirmek, kamuoyu yaratmak amacıyla geçtiğimiz hafta sonu
“Emeğimize, Mesleğimize, haklarımıza sahip çıkıyoruz, sorunlarımıza
çözüm istiyoruz” ana başlığında bir kampanya başlattık.
Bu mücadele süreci içerisinde ülkenin dört bir yanında sosyal medyayı
da kullanarak, açıklamalar, etkinlikler ve görüşmeler gerçekleştiriyoruz.
Bazı başlıkları ön plana çıkararak sesimizin duyulmasını ve sorunlarımızın
çözümünü sağlamaya çalışıyoruz.
Bizler Mühendisler, Mimarlar ve Şehir Plancıları;
Tüm toplumsal kesimler gibi, işsizlik sorununun çözülmesini istiyoruz.
Diplomalı işsizliğe hayır diyoruz.
Kamuda ve özel sektörde kamusal hizmet sunan kuruluşlarda mühendis,
mimar ve şehir plancısı istihdam sayısının artırılmasını istiyoruz. Kadrolu
ve güvenceli istihdam istiyoruz.
Ücretlerimizin ve özlük haklarımızın iyileştirilmesini istiyoruz.
SGK tarafından tek yanlı olarak feshedilen SGK ile TMMOB arasında
imzalanmış Ücretli Çalışan Mühendis, Mimar ve Şehir Plancılarının Asgari
Ücret Denetim Protokolünün yeniden yürürlüğe konulmasını istiyoruz.
Haklarında hiçbir mahkeme kararı olmaksızın haksız ve hukuksuz biçimde
kamu görevinden ihraç edilen meslektaşlarımızın tüm haklarıyla birlikte
görevlerine iade edilmesini istiyoruz.
Odalarımızın toplum güvenliği için, kamu adına yürüttüğü mesleki
denetimler faaliyetleri üzerine konulan engellerin kaldırılmasını
istiyoruz.
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Son 35 yıldır özelleştirme, serbestleştirme, kuralsızlaştırma, finans ve
rant uygulamalarıyla tahrip edilen ekonomik ve sosyal yapının, kamusal
bir anlayışla yeniden ayağa kaldırılmasını, özelleştirme uygulamalarına
son verilmesini, özelleştirilen kamu iktisadi teşekküllerinin yeniden
kamulaştırmasını istiyoruz.
Topraklarımızın, yeraltı ve yerüstü kaynaklarımızın, insan kaynaklarımızın
az sayıdaki türedi için değil, ülkemizin ve toplumumuzun gelişmesi için
seferber edilmesini istiyoruz.
Özetle, bilimi ve tekniği referans alan, üreten, sanayileşen ve hakça
bölüşen bir ülke istiyoruz.
Kampanyamız TBMM’de 2022 yılı bütçesinin görüşüldüğü kasım ve aralık
aylarında devam edecek.
Tüm üyelerimizi ve demokratik kamuoyunu sesimizi büyütmeye
kampanyamıza destek olmaya davet ediyorum.
Umudu büyüteceğimize, aydınlık bir geleceği hep birlikte kuracağımıza
yürekten inanıyorum.
Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyor, Birlik Yönetim
Kurulumuzun sevgi ve saygılarını sunuyorum.
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MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI DANIŞMA KURULU
28 KASIM 2021/İSTANBUL
Odamızın ilerici, devrimci, yurtsever geleneğinin taşıyıcısı ve güvencesi
olan danışma kurulumuzun siz değerli üyelerini sevgiyle selamlıyorum.
Sizlerle yeniden yan yana, yüz yüze olmak benim için büyük onur.
Genel Kurullarımız öncesinde gerçekleştirdiğimiz bu son Danışma
Kurulumuzda yürüteceğimiz tartışmaların, içinden geçtiğimiz bu
zor günlerde Odamızın faaliyetleri açısından yol gösterici olacağına
inanıyorum.
Değerli Arkadaşlar,
2018 yılından bu yana yaptığımız tüm toplantılarda krizden bahsediyoruz.
Biz aynı şeyleri konuşmaktan bıktık ama siyasi iktidar, aynı yanlışlarda
ısrar etmekten bıkmadı. Halkın hayatını alt üst eden bir yanlışta bunca
ısrarcı olmak ancak halk düşmanlığıyla açıklanabilir.
Bugün halkın düşmanlık güden, halkına savaş açmış bir iktidar tarafından
yönetiliyor, bu halk düşmanı iktidara karşı mesleğimizi, halkımızı ve
ülkemizin geleceğini korumak için mücadele veriyoruz.
Her geçen gün katlanarak büyüyen kriz ilk olarak 2018 yılı yaz aylarında
patlak vermişti. Hatırlayacaksınız pek çok kişi krizin nedenini o dönemde
tutuklu bulunan Rahip Brunson yüzünden ABD ile ilişkilerin bozulmasına
bağlamıştı.
Biz ise daha ilk günden krizin nedeninin Rahip değil, AKP’nin yanlış
ekonomi politikaları olduğunu dile getirmiştik.
Uygulanan özelleştirme politikalarının, üretimden uzaklaşmanın, sıcak
paraya dayalı büyüme modelinin krize neden olduğunu söyledik. Üretken
sektörler yerine ranta dayalı sektörlere yatırım yapılmasının, halkı
borçlanmaya ve kredi kullanımına yönlendirmenin, çılgın projelerin ve
gösteriş için yapılan harcamaların ülkeyi batağa sürüklediğini söyledik.
Sadece uyarmakla da kalmadık, çözüm önerilerimizi de sıraladık.
Krizden çıkmak için de kamu kaynaklarını israf eden harcamaların ve
projelerin durdurulmasını, Kamu Özel İşbirliği anlaşmalarının yeniden
düzenlenmesini, işsizlik fonunda toplanan paraların amacı dışında
kullanılmamasını istedik.
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Varlık fonunun faaliyetlerinin durdurulmasını, ABD ve Rusya ile yapılan
milyarlarca dolarlık askeri anlaşmaların iptal edilmesini, üretimden yana
kamucu politikaların hayata geçirilmesini talep ettik.
Ne yazık ki bu çözüm önerilerimiz hiçbir biçimde dikkate alınmadı.
Bugün ekonomimizin içinde bulunduğu durum 3 yıl öncesinden çok daha
vahim durumda.
Değerli Arkadaşlar,
Döviz kurlarındaki artış, temel tüketim maddeleri olmak üzere tüm
ürün ve hizmetlerdeki fahiş zamlar, bir türlü kontrol altına alınamayan
enflasyon, her şeyin fiyatı artarken bir türlü artmayan gelirler nedeniyle
kitlesel bir yoksullaşma yaşıyoruz.
Bu yılın Şubat ayında 7 lira olan dolar kuru, geçtiğimiz hafta içinde 13
liraya ulaştı. Bir ülkede sadece 9 ayda döviz kuru %85 artıyorsa, ülke
parasının değeri bu denli düşüyorsa, ülkede her gün örtük bir devalüasyon
yaşanıyorsa o ülkede ekonomik güven ortadan kalmış demektir.
Kurdaki bu yükseliş, ithalata dayalı bütün sektörlerde maliyetlerin
artmasına, fiyatların kontrol edilemez biçimde yükselmesine neden
oldu. Ev almak, araba almak, elektronik eşya almak imkansız hale geldi.
Ülkede ticaret durma noktasına geldi. Hiçbir işletme, hiçbir esnaf
yenisini kaç liradan alacağını bilmediği bir ortamda elindeki malı satmak
istemiyor.
Başta temel gıda maddeleri olmak bütün harcama kalemlerindeki yıllık
fiyat artışı yüzde 50’ye yaklaştı. Pek çok markette un, şeker, yağ gibi
temel ihtiyaç maddelerine satın alma sınırları getirildi.
Akaryakıta, doğalgaza, elektriğe birbiri ardına fahiş zamlar yapıldı.
Her gece, ertesi gün yapılacak zamdan etkilenmemek için benzinlikler
önünde uzun kuyruklar oluşuyor. İnsanlar saatlerce benzin kuyruğu
bekliyor.
Bu durumun bir sonraki adımı kıtlık ve karaborsadır.
Ev kiraları, ulaşım ücretleri, haberleşme giderleri akıl almayacak kadar
yükseldi. Faturalar ödenemez hale geldi.
Her şey pahalanırken, her şeyin fiyatı yükselirken artmayan tek şey
emeğiyle geçinenlerin gelirleri oldu.
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Bu krizde kamuda çalışan arkadaşlarımızın payına resmi enflasyon
rakamlarına dayalı zamlar düştü.
Ücretli çalışan arkadaşlarımızın payına açlık sınırında maaşlar ve işsizlik
düştü.
Serbest çalışan arkadaşlarımızın payına giderek artan maliyetler ve
artan borç yükü düştü.
Bütün toplumsal kesimler gibi bu gelişmelerden biz, mühendis, mimar ve
şehir plancıları da doğrudan etkileniyoruz.
Hepimiz giderek daha fazla yoksullaşıyoruz.
Hepimiz giderek daha zor koşullarda yaşıyoruz.
Artık sadece kendi hayatımızdan değil,
hayatlarından da feragat ederek yaşıyoruz.

gelecek

kuşaklarımızın

Değerli Arkadaşlar,
Ülkede iktidarla çıkar birliği içindeki bir avuç yandaş ve işbirlikçi lüks
içinde yaşamaya devam ederken, büyük nüfus kesimleri her gün daha
fazla borçlanarak, her gün ihtiyaçlarından daha fazla kısarak adeta
yaşam mücadelesi veriyor.
Siyasi iktidarın övünerek açıkladığı büyüme rakamları hiçbir toplumsal
karşılığı olmayan, sanayi ve tarımsal üretime, bu alanlardaki yatırımlara
bağlı olmayan ve istihdam yaratmayan hormonlu bir büyüme.
Bu çarpık büyüme toplumdaki gelir dağılımı uçurumunun derinleşmesinden
başka hiçbir anlam ifade etmiyor. Bu büyümeden halkın payına düşen
işsizlik ve yoksulluk oluyor.
Ülkenin için yaşadığı bu korkutucu durum ne yazık ki iktidar sahiplerinin
hiç umurunda ve gündeminde değil.
İktidarın tek derdi, rant çarklarını döndürebilmek. İktidar sürelerini
uzatabilmek. Kasalarını doldurabilmek.
Bunun en somut örneğini mecliste görüşülmeye başlanan 2022 yılı
Bütçesi’nde görüyoruz. Ülke 3 yıldır krizle boğuşurken, bu ülke halkı 3
yıldır krizle baş edebilmek için varını yoğunu tüketirken bütçede yine
tüm yük emeğiyle geçinenlerin sırtına yüklenmiş durumda.
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Cumhurbaşkanlığı tarafından yasalara ve mevzuata aykırı biçimde
hazırlanan bütçe teklifi, halkı krizden çıkarmayı değil, bütünüyle
sermayenin ihtiyaçlarını karşılamayı amaçlıyor.
2021 yılına gör %19 artması öngörülen vergi gelirleri içinde ülke
zenginliklerini elinde tutan sermaye kesimlerinin ödediği kurumlar
vergisinin oranı sadece %13 iken, emekçilerin ödediği gelir vergisi ve
dolaylı vergiler toplam %73’e ulaşıyor.
Halktan toplanan gelir vergisinin neredeyse tamamı faiz ödemelerine
ayrılırken, kamu yatırımları yine göz ardı ediliyor.
2022 yılı bütçesi bu haliyle ülke zenginliklerinin, ülke halkının vergilerinin
sermaye kesimlerine transferinden başka bir anlam ifade etmiyor.
Değerli Arkadaşlar,
Bu yıkıma sessiz kalamayız. Ülkeyi verebilecek hiçbir şeyi kalmayan AKP
iktidarının, miadı dolan AKP iktidarının giderken arkasında bir harabe
bırakmasına izin veremeyiz.
AKP’nin yıkım politikalarına karşı bizler
Toplumsal gereksinimleri esas alan, planlı bir üretim ekonomisi için,
toplumsal kalkınma ve refaha yol açacak üretim ve yatırımlar için,
Sanayi ve tarımın ithalattan/dışa bağımlılıktan kurtulması için, yeraltıyerüstü kaynaklarımızın ülkemiz ve insanımızın refahına yönelik
değerlendirilmesi için,
Bilimin ve tekniğin rehber alınması, ülkenin teknolojik alt yapısının
güçlendirilmesi, mühendislik, mimarlık ve şehir plancılığı meslekli bilgi
birikimini ülke kalkınmasına seferber etmek için,
Halkımızın insanca koşullarda yaşaması için, işsizlik ve yoksulluğun yok
edilmesi için,
Vahşi çalışma koşulları ve sefalet ücretlerinin yok edilip güvenceli ve
tam istihdamın sağlanması için,
Doğal çevrenin korunması ve halk sağlığı için,
Eğitim ve sağlığın her düzeyde parasız olması için,
Kültürel ve sportif gelişim için, insani gereksinimler içinde yer alan
eğlenme-dinlenme haklarımız için,
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Sağlıklı kentleşme, insanca barınma ve ısınma koşulları için,
Toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması için,
Halkın aydınlanması ve laiklik için, demokrasi, adalet, hukukun üstünlüğü,
yargı bağımsızlığı ve halk egemenliği için,
kısacası toplumsal gönenç için, insan onuruna yakışır bir yaşam
için, insanca yaşanacak bir ülke için, bugünümüz ve geleceğimiz için
mücadeleye kararlılıkla devam edeceğiz.
Bu taleplerimizi dile getirmek için TMMOB bütünlüğü içerisinde
bir kampanya başlattık. “EMEĞİMİZE, MESLEĞİMİZE, HAKLARIMIZA
SAHİP ÇIKIYORUZ, SORUNLARIMIZA ÇÖZÜM İSTİYORUZ” ana başlığıyla
yürüttüğümüz kampanya çerçevesinde farklı başlıklar altındaki
taleplerimizi sistemli olarak hem kamuoyuyla hem de siyasi partilerle
paylaşıyoruz.
Yeni yıla kadar devam edecek kampanya çerçevesinde sosyal medyayı
da kullanarak birçok etkinlik düzenleyeceğiz. Bu etkinliklere katılımın
artırılması, üyelerimizin bu kampanyanın aktif parçaları haline getirilmesi
çok önemli.
Makina Mühendisleri Odası bünyesinde de bunu sağlayacak olan bizleriz.
Bu örgütün devrimci, demokrat, yurtsever kadroları…
Bulunduğumuz şubelerde, temsilciliklerde, iş yerlerinde bu kampanyanın
taleplerini yaygınlaştırmamız gerekiyor. Yaklaşan seçim süreçlerini
sadece yönetim kurullarının belirlendiği seçim yarışı olmaktan çıkartıp,
taleplerimizin toplumsallaştırıldığı zeminler haline getirmemiz gerekiyor.
Danışma kurulumuzda bu çerçevede yürütülecek tartışmalar ve sizlerin
vereceği katkılar çok değerli ve ön açıcı olacaktır.
Hepinizi dostlukla selamlıyor, çalışmalarımızda başarılar diliyorum.
Emin KORAMAZ
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
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2 ARALIK 1977 ODTÜ KATLİAM GİRİŞİMİ ANMASI
2 ARALIK 2021/ANKARA
Değerli dostlar, değerli okul arkadaşlarım
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği adına hepinizi dostlukla
selamlıyorum. Eşitliğin, özgürlüğün ülkesini kurmak için mücadele eden,
bu yolda hayatını kaybeden bütün arkadaşlarımızı saygıyla anıyorum.
Burada sadece birlik başkanı sıfatıyla değil, gençliğinin hemen başında
hayatının en önemli deneyimlerini ODTÜ’de yaşamış bir arkadaşınız
olarak bulunuyorum.
Toplumsal mücadeleler tarihine demokratik özyönetim örneği olarak
geçen ODTÜ-ÖTK Deneyimini, uzun süren boykotları, kalabalık
yürüyüşleri, coşkulu eylemleri buradaki pek çok arkadaşımızla birlikte
yaşadık.
Hayatımızın en parlak en heyecan verici günleriydi o günler. Ama aynı
zamanda büyük acılarla iç içe geçti. 1977 yılı bu dönemin en önemli
eşiğiydi belki de. 1977 yılındaki 9 aylık boykotta Ertuğrul arkadaşımızın
Jandarma tarafından öldürülmesi ve İbrahim Baloğlu arkadaşımızın
hayatını kaybettiği onlarca arkadaşımızın yaralandığı 2 Aralık 1977’de
yaşanan saldırı hepimizin hafızasında.
Hepimizin bildiği gibi bu saldırılar ODTÜ’de gelişen antiemperyalist
ve antifaşist gençlik hareketini bastırmak isteyen Milliyetçi Cephe
Hükümeti’nin eseriydi. Rektör olarak atanan Hasan Tan’ın ODTÜ’yü
faşistleştirme çabasının ürünüydü.
ODTÜ’nün devrimci geleneği Hasan Tan’ın Rektörlüğüne ve ODTÜ’yü
faşistleştirme girişimine karşı tek vücut olarak direndi. Öğrencilerinden
akademisyenlerine, işçisinden memuruna kadar herkes bu direnişin
parçası oldu.
2 Aralık saldırısı ODTÜ’deki direnişi kıramayan faşistlerin son ve en kanlı
saldırısıydı. Hepimizin üzerine patlayıcılar ve kurşunlarla saldırdılar. Pek
çok arkadaşımızın yaralanmış olmasına ve ortaya çıkan kaosa rağmen o
gün de saldırıyı püskürttük ve kol kola girerek birbirimize destek olduk.

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği

209
Aradan geçen 44 yılda ülkede çok şey değişti ama siyasal iktidarların
üniversiteleri baskı ve şiddetle kontrol altına alma çabası hiç değişmedi.
Değişmeyen bir şey de üniversite öğrencilerinin okullarına sahip çıkma
iradesi oldu.
Dün yenilmedik, bugün de yenilmeyeceğiz. Dün nasıl okulumuzu Hasan
Tan’a ve onun temsil ettiği faşist zihniyete teslim etmediysek, bugün de
tek adam rejimine ve onun üniversitelerdeki kuklalarına, kayyumlarına
teslim etmeyeceğiz.
ODTÜ’nün devrimci geleneğini yaratanlara huzurlarınızda bir kez daha
teşekkür ediyorum. Bir teşekkür de ODTÜ’nün devrimci geleneğini bugün
yaşatanlara, bugünün devrimci gençlerine etmek istiyorum. Onların
bugünkü varlıkları ve mücadeleleri, geçmişin bir nostalji değil, bitmeyen
bir devrim yolculuğunun parçası olduğunu gösteriyor.
Herkes bilsin ki, aradan ne kadar zaman geçerse geçsin üniversitemize,
bu üniversitede yarattığımız değerlere, burada yarattığımız geleneğe ve
yitirdiğimiz arkadaşlarımıza sahip çıkacağız.
Yaşasın mücadelemiz, yaşasın devrim ODTÜ!
Emin KORAMAZ
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
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ODTÜ MEZUNLARI DERNEĞİ
“ODTÜ’DE DOĞANIN SUYU-SESİ-NEFESİ” 2021
FOTOĞRAF YARIŞMASI
3 ARALIK 2021/ANKARA
Sevgi Arkadaşlar, Mezunlar Derneğimizin Değerli üyeleri
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği adına hepinizi dostlukla
selamlıyorum.
Hem kişisel tarihimde hem de Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’nin
mücadelesinde ayrıcalıklı bir yeri olan Nevzat Uğurel arkadaşımızın
anısına bu anlamlı etkinliği düzenleyen ODTÜ Mezunlar Derneği’ne ve
Eymir ve ODTÜ Doğasını Koruma Komisyonuna teşekkür ediyorum.
Pek çoğunuzun tanıdığı gibi, Nevzat arkadaşımız, içinde yer aldığı her
türden demokratik kurum ve kurula emek vermekten yorulmayan,
mesleki bilgi ve birikimlerini en yaratıcı ve mütevazi biçimiyle bizlerle
paylaşan birsiydi.
Onu tanıdığım 45 yıl boyunca TMMOB’den ODTÜ Mezunları Derneğine,
Vakıf faaliyetlerinden BirGün Gazetesi’ne kadar birlikte olduğumuz her
ortamda olanca nezaketi ile çalışmaları kurul faaliyetlerini zenginleştirdi,
güzelleştirdi.
Onu tanımaktan, onunla birlikte mücadele etmekten, onunla yol arkadaşı
olmaktan büyük onur duyuyorum.
Nevzat gençlik yıllarından itibaren tüm hayatını ODTÜ’yü savunmaya,
ülkemizin doğasını ve doğal güzellerini yağmacılardan, sermayenin
talanından korumaya adamış bir isimdi.
Bildiğiniz gibi ODTÜ sadece akademik-demokratik mücadele deneyimi
nedeniyle değil, ormanı, arazisi ve Eymir Gölü nedeniyle de bitmeyen bir
iktidar ve sermaye saldırısının hedefi durumundadır.
Nevzat hem ODTÜ Mezunları Derneği Yönetim Kurulu üyeliği Döneminde
hem de TMMOB ve Şehir Plancıları Odası kurullarında bu saldırılara karşı
tereddütsüz ve tavizsiz bir duruş sergiledi.
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği

211
Bu açıdan bakıldığında, onu anmanın ve yaşatmanın en güzel yollarından
birisi hiç kuşkusuz onun adını ODTÜ ile ODTÜ’nün doğası ve güzellikleriyle,
sanatla yan yana getirmekti. Onun inceliğine ve duyarlılığına yakışan bu
etkinliğin kalıcı olmasını diliyorum.
Onu hemen şuracıktan sonsuzluğa uğurlayışımızın üzerinden henüz 9
ay geçti ama onu şimdiden çok özledik. Gülen yüzünü özlüyoruz. Telafi
edici, onarıcı, düzeltici sözlerini özlüyoruz. Keyifli, gevrek sohbetini
özlüyoruz.
Bu etkinliği düzenleyen, bu etkinlikte duygularımı aktarma fırsatını
veren herkese teşekkür ediyorum.
Emin KORAMAZ
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
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TOPLUMCU BAKIŞ AÇISI İLE BİLİŞKİŞİLİK PANELİ
4 ARALIK 2021/ANKARA
Değerli Oda Başkanlarım, Değerli Meslektaşlarım, Değerli Konuklar
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Yönetim Kurulu adına hepinizi
sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Panelimize hepiniz hoş geldiniz.
Bildiğiniz gibi TMMOB bünyesinde oluşturduğumuz çalışma grubumuz eliyle
uzun yıllardan bu yana Bilirkişilik üzerine sistemli bir çalışma yürütüyoruz.
2015, 2017 ve 2019 yıllarında düzenlediğimiz çalıştaylarla bu alandaki
sorunlara ve yasal düzenlemelerdeki eksikliklere dikkat çektik.
Bu çalıştaylarda yürüttüğümüz tartışmalar ve sonuç bildirgeleriyle hem
bilirkişilik uygulamasının hem meslektaşlarımızın yüz yüze kaldıkları
sorunlara karşı çözüm önerilerimizi dile getirdik.
Bugünkü panelimizde de Bilirkişilik uygulamasına toplumcu bir bakış
açısıyla ele alarak, bu alanın tümüyle şirketlerin insafına terk edilmek
istenmesine yönelik girişimler karşısında kamu yararını esas alan bir
anlayışın benimsenmesinin önemine dikkat çekmeye çalışacağız.
Değerli Arkadaşlar,
Bugünlerde kiminle ne konuşursak konuşalım konu mutlaka ekonomik
krize geliyor. Krizle, döviz kurlarıyla, hayat pahalılığıyla, ülkede yaşanan
yoksullaşmayla ilgili olmayan tek bir sohbetimiz bile kalmadı.
Krizin boyutları bu denli büyük, yarattığı sonuçlar bu denli sarsıcı olunca
bu durum kaçınılmaz hale geliyor.
Türkiye tarihinin en büyük, en sarsıcı ekonomik krizlerinden birini
yaşıyoruz. Bu yılın Şubat ayında 7 lira olan dolar kuru, bugün 14 lira sırına
dayanmış durumda. Sadece 10 ayda paramızın değeri, alım güzümüz yarı
yarıya azaldı.
Ülkenin başında bulunan tek adam ekrana her çıktığında, ağzını her
açtığında kur yeniden yükselişe geçiyor.
Kurdaki bu yükseliş, ithalata dayalı bütün sektörlerde maliyetlerin
artmasına, fiyatların kontrol edilemez biçimde yükselmesine neden
oldu. Ev almak, araba almak, elektronik eşya almak imkansız hale geldi.
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Ülkede ticaret durma noktasına geldi. Hiçbir işletme, hiçbir esnaf
yenisini kaç liradan alacağını bilmediği bir ortamda elindeki malı satmak
istemiyor.
Başta temel gıda maddeleri olmak bütün harcama kalemlerindeki yıllık
fiyat artışı yüzde 50’ye yaklaştı. Pek çok markette un, şeker, yağ gibi
temel ihtiyaç maddelerine satın alma sınırları getirildi.
Akaryakıta, doğalgaza, elektriğe birbiri ardına fahiş zamlar yapıldı.
Her gece, ertesi gün yapılacak zamdan etkilenmemek için benzinlikler
önünde uzun kuyruklar oluşuyor. İnsanlar saatlerce benzin kuyruğu
bekliyor.
Bu durumun bir sonraki adımı kıtlık ve karaborsadır.
Ev kiraları, ulaşım ücretleri, haberleşme giderleri akıl almayacak kadar
yükseldi. Faturalar ödenemez hale geldi.
Her şey pahalanırken, her şeyin fiyatı yükselirken artmayan tek şey
emeğiyle geçinenlerin gelirleri oldu.
Bu krizde kamuda çalışan arkadaşlarımızın payına resmi enflasyon
rakamlarına dayalı zamlar düştü.
Ücretli çalışan arkadaşlarımızın payına açlık sınırında maaşlar ve işsizlik
düştü.
Serbest çalışan arkadaşlarımızın payına giderek artan maliyetler ve
artan borç yükü düştü.
Bütün toplumsal kesimler gibi bu gelişmelerden biz, mühendis, mimar ve
şehir plancıları da doğrudan etkileniyoruz.
Hepimiz giderek daha fazla yoksullaşıyoruz. Hepimiz giderek daha zor
koşullarda yaşıyoruz.
Artık sadece kendi hayatımızdan değil,
hayatlarından da feragat ederek yaşıyoruz.

gelecek

kuşaklarımızın

Ülke olarak büyük bir çöküş yaşıyoruz ve bu çöküşte kamucu değerler
sahip çıkmaktan, kamusallığı savunmaktan başka çıkışımız bulunmuyor.
Üreten, sanayileşen ve hakça bölüşen bir ekonomik büyüme modelini
savunmaktan başka çıkışımız bulunmuyor.
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Tarımsal üretimin artırılması ve gıdaya erişimin sağlanması bu kamucu
ekonomi modelinin temelini oluşturuyor
TMMOB olarak sorunlarımızı dile getirmek, kamuoyu yaratmak amacıyla
“Emeğimize, Mesleğimize, haklarımıza sahip çıkıyoruz, sorunlarımıza
çözüm istiyoruz” ana başlığında bir kampanya başlattık.
Kriz döneminde derinleşen sorunlarımıza çözüm bulabilmek için
taleplerimizi en güçlü şekilde dile getirmeye çalışıyoruz. Yaptığımız basın
açıklamalarıyla, binalarımıza astığımız pankartlarla, milletvekillerine
gönderdiğimiz mektuplarla, siyasi partilerle yaptığımız görüşmelerle,
sosyal medyadan paylaştığımız bilgilendirici görsellerle mühendis, mimar
ve şehir plancılarının sorunlarına çözüm istiyoruz.
Tüm üyelerimizi ve demokratik kamuoyunu sesimizi büyütmeye
kampanyamıza destek olmaya davet ediyorum.
Değerli Arkadaşlar,
Hepinizin bildiği gibi bir kamu hizmeti olan bilirkişilik, yargılamanın adil
gerçekleştirilmesi için belirli bir uzmanlık alanındaki bilimsel doğruların
tarafsız bir şekilde aktarılmasıdır. Hakimin görüş oluşturmasına katkı
sunması beklenen bilirkişi, hizmet verdiği konuda uzman ya da tarafsız
değilse adaletin sağlanamayacağı açıktır.
Geçmiş dönemlerde meslek alanlarımızda yürütülen bilirkişilik
faaliyetleri pek çok açıdan sorunluydu ve bizler bu sorunların çözümü
için 2000’li yıllardan itibaren sistematik olarak çalışmalar yürüttük.
Bilirkişilerin seçiminden uzmanlık alanları ayrımına, çalışma ilkelerinden
bilirkişilerin sorumluluklarına kadar pek çok konunun yasal bir zemine
oturtulması için çaba harcadık.
2004 yılında gerçekleştirilen TMMOB 38. Genel Kurulu’nda “meslek
uygulama alanlarımızda sunulan bilirkişilik hizmetlerinin evrensel
geçerliliği olan bilimsel ve etik ilkeler doğrultusunda düzenlenmesi
gerektiği” yönünde bir karar aldık ve bu karar uyarınca 2005 yılında
TMMOB Bilirkişilik Yönetmeliği yayınlandı.
2016 yılında kabul edilen 6754 sayılı Bilirkişilik Yasasını, bilirkişilik
alanını düzenleme yönünde atılan olumlu bir adım olsa da, aradan geçen
5 yılda bu yasanın kronik hale gelen bazı sorunların çözümünde yetersiz
kaldığını da hep birlikte deneyimledik.
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Bu sorunların ilki Bilirkişilik Daire Başkanlığınca belirlenen temel ve alt
uzmanlık alanları ile bilirkişilerde aranacak niteliklerin uygun ve yeterli
olmamasıdır.
TMMOB olarak en başından bu yana bilirkişiliğin bir meslek olmadığını,
bilirkişi olarak görüşüne başvurulan kişilerin mesleki yeterliliklerini en
sağlıklı değerlendirecek kurumun üyesi oldukları meslek odası olduğunu
savunuyoruz.
Bilirkişiler, meslek odalarınca belirlenen etik ilkelere uygun davranış
sergilemek zorundadır. Bu bağlamda bilirkişilik başvurularında
mesleki yeterliliklerin meslek odasından istenecek bilgi ve belgelerle
denetlenmesi zorunluluktur. Bilirkişilik hizmetinin doğru verilmediği
yönünde bir şikayet söz konusu olduğunda ilgili meslek odasının
görüşlerine başvurulmalıdır.
Mesleki bilgilerin bilimsel ve teknolojik gelişmeler doğrultusunda
güncellenmesi amacıyla Odalarımız tarafından verilen meslek içi
eğitimlerin de bilirkişilerin liyakatlarının değerlendirmelerinde esas
alınması gerekmektedir.
Uygulamadaki sorunlara ilişkin en önemli hususlardan biri de yasal
düzenlemeye rağmen hâkimlerin geçmişten gelen alışkanlıklarla halen
re’sen atama yoluyla bilirkişi tayini yapmaya devam etmeleridir. Halen
bazı bilirkişiler çok sayıda dosya alırken listede yer alan çok sayıda
bilirkişinin dosya alamamaktadır.
Değerli Arkadaşlar,
Bilirkişilik mekanizmasının etkinliğini ve adil işleyişini engelleyen bu
sorunlar çözüm beklerken, bu yıl içinde açığa bir durum, sorunlar daha
da büyüyeceğini gösteriyor.
Adalet Bakanlığı tarafından Haziran ayından yapılan bir açıklamadan,
Ankara ve Ankara Batı Adliyesi İcra Müdürlüklerinde pilot uygulamaya
başlandığını öğrendik.
TMMOB olarak, bizler bilirkişilik hizmetinin kamusal bir hizmet olduğu
görüşündeyiz. Bu kamusal hizmetin “özel hukuk tüzel kişileri” yani
“şirketler” tarafından yürütülmesi bilirkişilik hizmetinin ticarileşmesine
ve dolayısıyla da güvenilirliğini kaybetmesine yol açacaktır. O yüzden bu
uygulamaya tümüyle karşıyız.
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Şirketler belirli ekonomik amaçlar doğrultusunda kurulan ve kâr odaklı
çalışan yapılardır. Bu amaçla ortaya çıkmış şirketlerin bilirkişi olarak
atanması, bilirkişiliğin ticari bir yapıya dönüştürülmesi sonucunu
doğuracaktır. Bilirkişiliğin kamusal niteliğinin karlılık bazlı ekonomik gaye
odaklı çalışan şirketlerle bağdaşması olanaklı değildir. Bu durumun adalet
duygusuyla hem de kamu yararıyla bağdaşır tarafı bulunmamaktadır.
Hem açıklamalarımızda hem de Bakanlık yetkilileriyle yaptığımız tüm
görüşmelerde bu duruşumuzu net biçimde ortaya koyduk. Bugünkü
panelimizde de Bilirkişiliğin kamusal niteliğinin altını çizecek, bu
kamusal hizmetin ticarileştirilmesinin yaratacağı olumsuzlukları ortaya
sermeye çalışacağız.
Bugün yürüteceğimiz tartışmaların görüşlerimizin daha berrak biçimde
yansıtılmasında ve bu alanda yaşanan sorunların çözümünde katkı
sağlayacağına inanıyorum. Panelimize katılan destek veren tüm
arkadaşlarımıza ve hocalarımıza bir kez daha teşekkür ediyorum.
Emin KORAMAZ
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
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KESK 26. KURULUŞ YILDÖNÜMÜ
8 ARALIK 2021/ANKARA
“Siyasi iktidarın kapıkulu değil, halkımızın kamu emekçisiyiz” diyerek
bir araya gelen, “haklar yasalardan önce gelir” şiarıyla kamu emekçileri
sendikalarını kuran, sendika kapılarına vurulan mühürleri kırarak
örgütlerine sahip çıkan, grevli-toplu sözleşmeli sendika hakkı için
meydanları zapteden KESK üyeleri MERHABA!
Bu ülkedeki 600 bini aşkın mühendis, mimar ve şehir plancısının sesi olan
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği yönetim kurulu adına hepinizi en
devrimci duygularımla selamlıyorum!
Her bir günü büyük fedakarlıklarla, büyük mücadelelerle örülmüş yirmi
altıncı yaşınız kutlu olsun!
Mücadele örgütleri, mücadele ile kurulurlar. KESK’in 26 yıl önceki
kuruluşunun öncesinde de Türkiye’deki kamu emekçileri hareketinin
uzun mücadelesinin yattığını hepimiz biliyoruz.
Bizleri bugün bu salonda, bizler meydanlarda bir araya getiren şey, 26
yıllık kurumsal hukukumuz değil, 1970’li yıllardan bu yana omuz omuza
süren mücadele geleneğimiz, barikat kardeşliğimizdir.
Yarım asrı aşan bu mücadele sürecinde, en karanlık dönemleri bile, yan
yana gelerek, mücadeleyi ortaklaştırarak aştık. Bugün içinden geçtiğimiz
tek adam rejiminin, bu faşist düzenin karanlığını da yine yan yana
gelerek, mücadelemizi ortaklaştırarak aşacağız.
Gençler yan yana geldikçe, kadınlar yan yana geldikçe, işçiler yan yana
geldikçe, kamu emekçileri yan yana geldikçe, mühendisler-mimarlarşehir plancıları yana geldikçe önünde hiçbir kuvvet duramaz.
Bu ülkedeki anti-emperyalist, bağımsızlıkçı, toplumcu mücadele
geleneğinin taşıyıcısı olan TMMOB ile kamu emekçilerinin fiili, meşru,
militan mücadele geleneğinin taşıyıcısı olan KESK yan yana geldikçe
önünde hiçbir kuvvet duramaz.
Bugüne kadar hayatın her alanında, ülkenin tüm meydanlarında
sürdürdüğümüz mücadele birlikteliğini daha da büyüteceğiz, yol
arkadaşlığımızı daha da ilerleteceğiz.
Ne geçmiş tükendi, ne de yarınlar! Yaşasın devrimci dayanışma, yaşasın
sınıf kardeşliği!
Emin KORAMAZ
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
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TMMOB 13. ENERJİ SEMPOZYUMU
7 ARALIK 2021/ANKARA
Değerli konuklar, sevgili meslektaşlarım,
TMMOB Yönetim Kurulu adına sizleri saygıyla selamlıyorum.
Sözlerime geçtiğimiz Eylül ayında kaybettiğimiz, Elektik Mühendisleri
Odamız TMMOB Yönetim Kurulu üyesi sevgili Ufuk Ataç’ı saygıyla anarak
başlamak istiyorum. İki dönem TMMOB yönetim Kurulunda birlikte
mücadele etiğim sevgili arkadaşımızın şahsında tüm kaybettiğimiz yol
arkadaşlarımızı saygı ve özlemle anıyorum.
Anılarını TMMOB etkinliklerinde ve mücadelemizde yaşatmaya devam
edeceğiz.
Birliğimiz adına bu önemli etkinliğin hazırlanmasında sorumluluk üstlenen
Elektrik Mühendisleri Odamız yönetim kuruluna, sempozyumumuzun
düzenleme ve yürütme kurullarına, etkinliğin düzenlenmesinde emek ve
katkı sunan tüm arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum.
Enerji, Yaşam ve Demokratikleşme üst başlığı altında 3 gün sürecek
sempozyumumuzda değerli fikirlerini ve araştırmalarını bizimle
paylaşacak olan akademisyen ve uzmanlarımıza tüm TMMOB örgütlülüğü
adına minnet duygularımı sunuyorum.
Değerli Konuklar,
Bugünlerde herhangi bir konuşmaya başlamanın en doğru yeri, yaşadığımız
krizin yarattığı yoksullaşma ve toplumsal tahribat sanırım.
Krizin boyutları bu denli büyük, yarattığı sonuçlar bu denli sarsıcı olunca
bu durum kaçınılmaz hale geliyor.
Türkiye tarihinin en büyük, en sarsıcı ekonomik krizlerinden birini
yaşıyoruz. Bu yılın Şubat ayında 7 lira olan dolar kuru, bugün 14 lira sırına
dayanmış durumda. Sadece 10 ayda paramızın değeri, alım güzümüz yarı
yarıya azaldı.
Ülkenin başında bulunan tek adam ekrana her çıktığında, ağzını her
açtığında kur yeniden yükselişe geçiyor.
Döviz kurlarındaki bu artışlar, yıllardır uygulanan, özelleştirme,
serbestleştirme ve rant esaslı politikalarla tümüyle ithalata bağımlı
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kılınan ülkemiz ekonomisinin hemen hemen bütün sektörlerinde
maliyetlerin artmasına, fiyatların kontrol edilemez biçimde yükselmesine
neden oldu.
Başta temel gıda maddeleri olmak bütün harcama kalemlerindeki yıllık
fiyat artışı yüzde 50’ye yaklaştı.
Ev kiraları, ulaşım ücretleri, haberleşme giderleri akıl almayacak kadar
yükseldi. Faturalar ödenemez hale geldi
Pek çok markette un, şeker, yağ gibi temel ihtiyaç maddelerine satın
alma sınırları getirildi.
Akaryakıta, doğalgaza, elektriğe birbiri ardına fahiş zamlar yapıldı.
Her gece, ertesi gün yapılacak zamdan etkilenmemek için benzinlikler
önünde uzun kuyruklar oluşuyor.
İnsanlar saatlerce benzin kuyruğu bekliyor.
Ülkede ticaret durma noktasına geldi. Hiçbir işletme, hiçbir esnaf
yenisini kaç liradan alacağını bilmediği bir ortamda elindeki malı satmak
istemiyor.
Sevgili Arkadaşlar,
Her şey pahalanırken, her şeyin fiyatı yükselirken artmayan tek şey
emeğiyle geçinenlerin gelirleri oldu.
Bu krizde kamuda çalışan arkadaşlarımızın payına resmi enflasyon
rakamlarına dayalı zamlar düştü.
Ücretli çalışan arkadaşlarımızın payına açlık sınırında maaşlar ve işsizlik
düştü.
Serbest çalışan arkadaşlarımızın payına giderek artan maliyetler ve
artan borç yükü düştü.
Bütün toplumsal kesimler gibi bu gelişmelerden biz, mühendis, mimar ve
şehir plancıları da doğrudan etkileniyoruz.
Hepimiz giderek daha fazla yoksullaşıyoruz. Hepimiz giderek daha zor
koşullarda yaşıyoruz.
Artık sadece kendi hayatımızdan değil,
hayatlarından da feragat ederek yaşıyoruz.

gelecek
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Ülke olarak büyük bir çöküş yaşıyoruz ve bu çöküşte kamucu değerler
sahip çıkmaktan, kamusallığı savunmaktan başka çıkışımız bulunmuyor.
Üreten, sanayileşen, tarımda kendine yeterliliğini yeniden sağlayan
ve hakça bölüşen bir ekonomik büyüme modelini savunmaktan başka
çıkışımız bulunmuyor.
TMMOB olarak sorunlarımızı dile getirmek, kamuoyu yaratmak amacıyla
“Emeğimize, Mesleğimize, haklarımıza sahip çıkıyoruz, sorunlarımıza
çözüm istiyoruz” ana başlığında bir kampanya başlattık.
Kriz döneminde derinleşen sorunlarımıza çözüm bulabilmek için
taleplerimizi en güçlü şekilde dile getirmeye çalışıyoruz. Yaptığımız basın
açıklamalarıyla, binalarımıza astığımız pankartlarla, milletvekillerine
gönderdiğimiz mektuplarla, siyasi partilerle yaptığımız görüşmelerle,
sosyal medyadan paylaştığımız bilgilendirici görsellerle mühendis, mimar
ve şehir plancılarının sorunlarına çözüm istiyoruz.
Tüm üyelerimizi ve demokratik kamuoyunu sesimizi büyütmeye
kampanyamıza destek olmaya davet ediyorum.
Değerli konuklar, sevgili meslektaşlarım,
Doğanın ve doğal kaynakların insan ihtiyaçları doğrultusunda
dönüştürülmesi çabası, mühendis, mimar ve şehir plancılarının mesleki
faaliyetlerinin ortak unsurudur. Bu çabanın, dünyamızın ve insanlığın
ortak geleceğini güvence altına alacak biçimde sürdürülebilmesi, Türk
Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’nin en önemli önceliklerinden birisidir.
Doğanın ve insanlığın ortak geleceği söz konusu olduğunda akla gelen
ilk başlıklardan birisi “Enerji” olmaktadır. Enerji konusu TMMOB’nin en
önem verdiği konulardan birisini oluşturuyor.
Çünkü enerji, hem mesleki faaliyetlerimizi temelini oluşturan bir faktör
olarak, hem de ekonomik ve toplumsal gelişmelere yön verebilme
kapasitesiyle hayatımızda büyük bir yer tutmaktadır.
Günümüz dünyasında enerji, insan yaşamının zorunlu ve temel bir
gereksinimi haline gelmiştir.
Sizler de biliyorsunuz, sanayi devriminden itibaren enerjiye olan
gereksinimin giderek artması, enerji kaynakları üzerindeki hakimiyet
kurma çabalarının da giderek şiddetle iç içe geçmesine neden olmuştur.
Enerjiye ihtiyacımızın bu kadar büyükken, enerji kaynaklarına ulaşma
imkanımızın bu denli sınırlı olduğu bir dünyada enerji politikalarının
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önemi çok daha artıyor. Bizler TMMOB olarak yıllardır enerjinin tüm
yurttaşlarımız için ihtiyacı kadar, kaliteli, sürekli, düşük maliyetli ve
sürdürülebilir biçimde sağlanabileceği enerji politikasının oluşturulması
için çaba harcıyoruz.
Değerli arkadaşlar,
TMMOB ve Odalarımızca meslek alanlarımıza ilişkin konularda
düzenlediğimiz kongre ve sempozyumlarda en çok öne çıkan konu,
“kamusal fayda” anlayışıdır. TMMOB’nin 1970’li yıllardan bu yana
savunduğu bu anlayış, dünyamızın ve ülkemizin geleceği için yegâne
çözümdür.
Daha fazla kar uğruna sadece insan emeğini değil, doğal kaynaklarımızı
da insafsızca sömüren küresel kapitalizm, bütün dünyayı büyük bir
çöküşe doğru sürüklüyor. Kıtlık, enerji krizi, çevre felaketleri, göç ve
savaş gibi küresel çaplı felaketlerin önüne geçmenin yegâne yolu, rant
hırsının yerine kamusal çıkarı, kontrolsüz bir tüketim anlayışı yerine
sürdürülebilir politikaları öne çıkarmaktır.
Enerji politikalarını da bu anlayış çerçevesinde düşünmemiz gerekiyor.
TMMOB, enerjiyi kamusal bir hak olarak görmektedir. Tüm yurttaşlarımızın
bu haktan eşit biçimde yararlanabilmesi için enerjinin erişilebilir ve
nitelikli bir kamusal hizmet olarak sunulması gerekmektedir.
Bildiğiniz gibi enerji sektöründe üretim, iletim, dağıtım ve tüketim
faaliyetleri birbiriyle organik olarak bağlıdır. Dolayısıyla üretimden
tüketime kadar her aşaması bütüncül olarak kamusal planlanma
ile yönetilmelidir. Dışa bağımlılığın azaltılması, sürdürülebilirlik,
yenilenebilirlik ve arz güvenliği ilkeleri bu kamusal planlamanın
temelinde yer almalıdır.
Petrol, doğalgaz, kömür, hidrolik, jeotermal, rüzgâr, güneş, biyoyakıt
vb. tüm enerji sektörlerinde konunun uzmanları ve meslek örgütlerinin
de katılımıyla hazırlanacak bütünleşik strateji belgeleri ile geleceğimizi
güvence altına alan bir enerji politikası ortaya çıkartılmalıdır. Bu enerji
politikasının temelinde ise rant değil, kamusal fayda olmalıdır.
Görüldüğü gibi enerji alanında yapılması gerekenler ile hali hazırda
yapılanlar arasında derin bir uçurum bulunuyor. 1980 sonrasında
uygulanan neoliberal politikalar, enerjinin kamusal niteliğini görmezden
gelerek bu alanı tümüyle piyasalaştırdı.
Cumhuriyet dönemi boyunca enerji alanında kurulan kamu yatırımları
bölünerek özelleştirildi. Mevcut enerji şirketleri parça parça
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özelleştirilirken, kamusal kaynaklar da Yap-İşlet-Devret modeliyle
özel sektörün talanına açıldı. Elektrik santrallerinin, madenlerin ve
dağıtım şirketlerinin özelleştirilmesi sonucunda elektrik piyasası büyük
oranda özel sektörün kontrolü altına sokuldu. Bildiğiniz gibi son olarak
geçtiğimiz Temmuz ayı içinde elektrik sisteminin beyni durumundaki
TEİAŞ da özelleştirilme kapsamına alındı.
Buradan bir kez daha dile getirmek isterim ki TEİAŞ stratejik bir
kurumdur. Üretimin ve toplumsal yaşamın vaz geçilmez girdisi olan
elektrik enerjisinde arz güvenliğinin kurumsal teminatıdır. Bu anlamıyla
ekonominin can damarıdır. Özelleştirilmesi halinde, yabancı sermaye
şirketlerinin eline geçmesi muhtemeldir. Bu durum elektrik enerjisinde
her an için arz güvenliği tehdidini yaratacak, ekonomimiz açısından da
ciddi bir risk oluşturacaktır.
Geçmişte Türkiye Elektrik Kurumu’nun tekel statüsüne karşı çıkanlar,
bugün birkaç holdingin sektörde tekelleşmesini görmezden geliyor. Enerji
sektörünün özel şirketler elinde tekelleşmesi, enerji üretim ve dağıtımın
tümüyle kâr-zarar hesabına indirgenmesi, ülkenin ortak geleceğini riske
atmaktadır.
Bugün TEİAŞ’ın özelleştirilmesini değil, aksine toplumsal faydayı
sağlayan kamusallığı yeniden gündeme getirmemizin tam zamanıdır.
Zaman kaybına fırsat vermeden sözleşmelerden doğan yükümlülüklerini
yerine getirmeyen dağıtım şirketleri ivedilikle kamusal hizmet alanına
dahil edilmeli ve verimli üretim santralları öncelikli olmak üzere üretim
tesisleri kamulaştırılmadır.
Değerli arkadaşlar,
Hepinizin bildiği gibi geçmişten bugüne enerji konusundaki politikalarımızı
belirlerken üzerinde en fazla durduğumuz konulardan biri de doğanın
ve ekolojik dengenin korunması meselesi oldu. Enerji üretiminde
yenilenebilir kaynakların öncelikli olması, fosil yakıt kullanımı en alt
seviyeye indirilmesi ve enerji üretiminde çevreye en az zarar verecek
teknolojilere öncelik verilmesi gibi başlıklar temel ilkelerimiz arasında
yer aldı.
Bizler TMMOB olarak doğayı, ekolojik dengeyi ve insan sağlığını korumak
için Türkiye’nin dört bir yanında mücadele veriyoruz. Ülkeyi yönetenlerin
çevre sorunlarına karşı duyarsızlığı bizlerin üzerindeki sorumluluğu daha
fazla artırıyor.
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223
Ülkenin neresinde olursa olsun bilime aykırı, kamu çıkarına uymayan,
doğayı ve insan sağlığını tehdit eden tüm projelere karşı aklın, bilimin ve
kamusal sorumluluklarımızın gösterdiği yolda mücadele etmeye devam
edeceğiz.
3 gün sürecek bu sempozyumda yürütülecek tartışmaların da bu
mücadelemizde bizlere katkı vereceğine yürekten inanıyorum. Hepinizi
saygıyla selamlıyorum.
Emin KORAMAZ
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
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4. KORUMA VE PEYZAJ MİMARLIĞI SEMPOZYUMU
11 ARALIK 2021/ANKARA
Sayın konuklar, değerli hocalarım, sevgili meslektaşlarım
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği adına hepinizi dostlukla
selamlıyorum.
Peyzaj Mimarları Odamız tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenen
Koruma ve Peyzaj Mimarlığı Sempozyumunda aranızda bulunmaktan
mutluluk duyuyorum.
Etkinliğin gerçekleştirilmesinde büyük emeği olan Sempozyum Düzenleme
Kurulumuza, görüşlerini bizimle paylaşacak bilim insanlarına, Peyzaj
Mimarları Odamızın yöneticilerine, organizasyonda emeği geçen tüm
Oda çalışanlarımıza teşekkür ediyorum.
Değerli Konuklar,
Birliğimiz, meslektaşlarımızın hak ve çıkarlarını halkımızın çıkarları
temelinde korumak ve geliştirmek, mesleki, sosyal ve kültürel
gelişmelerini sağlamak ve mesleki birikimlerini toplum yararına
kullanmalarının zeminini yaratmakla sorumludur.
Bu doğrultuda mesleki alanlarımızla ilgili gelişmelerin ve politikaların
sosyal, siyasal, ekonomik ve kültürel boyutlarını derinlemesine kavramak
ve toplumu bilgilendirmek için etkinlikler düzenliyoruz.
Yayınladığımız raporlarla, açtığımız kamu davalarıyla, düzenlediğimiz
kongre-sempozyumlarla bilimin ve tekniğin halktan ve doğadan yana
kullanılmasıyla başka bir dünyanın mümkün olabileceğini ortaya koymaya
çalışıyoruz.
Gerçekleri söylemek, halkın çıkarına olanı söylemek bizim mesleki ve
toplumsal sorumluluğumuzdur.
Çünkü bilimden ve toplumdan yana olan bizler gerçekleri söylemezsek,
iktidar sahipleri kendi çıkarlarını ve gerçeklerini halka dayatırlar.
Değerli katılımcılar,
Ülkemizde uzun süreden beri, egemen çevrelerin çarpıtılmış
gerçekliğiyle, halkın yüz yüze olduğu gerçeklik arasındaki büyük bir
fark var.
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Tek adam rejimi altında bir parti organı gibi çalışan TÜİK’in şaibeli verileri
ile gizlenmek istense de yandaş medya tarafından görmezden gelinse de
Ülke tarihinin en sarsıcı, en yıkıcı krizlerinden birisini yaşıyoruz.
Bu yılın Şubat ayında 7 lira olan dolar kuru, bugün 14 lira sırına dayanmış
durumda. Sadece 10 ayda paramızın değeri, alım güzümüz yarı yarıya
azaldı. Ülke olarak yarı yarıya yoksullaştık.
Cumhurbaşkanı her ekrana her çıktığında, ağzını her açtığında kur
yeniden yükselişe geçiyor.
Döviz kurlarındaki bu artışlar, yıllardır uygulanan, özelleştirme,
serbestleştirme ve rant esaslı politikalarla tümüyle ithalata bağımlı
kılınan ülkemiz ekonomisinin hemen hemen bütün sektörlerinde
maliyetlerin artmasına, fiyatların kontrol edilemez biçimde yükselmesine
neden oldu.
Başta temel gıda maddeleri olmak bütün harcama kalemlerindeki yıllık
fiyat artışı yüzde 50’ye yaklaştı.
Ev kiraları, ulaşım ücretleri, haberleşme giderleri akıl almayacak kadar
yükseldi. Faturalar ödenemez hale geldi
Pek çok markette un, şeker, yağ gibi temel ihtiyaç maddelerine satın
alma sınırları getirildi.
Akaryakıta, doğalgaza, elektriğe birbiri ardına fahiş zamlar yapıldı.
Her gece, ertesi gün yapılacak zamdan etkilenmemek için benzinlikler
önünde uzun kuyruklar oluşuyor.
İnsanlar karaborsa ve kıtlık dönemlerindeki gibi saatlerce benzin
kuyruğu bekliyor.
Ülkede ticaret durma noktasına geldi. Hiçbir işletme, hiçbir esnaf
yenisini kaç liradan alacağını bilmediği bir ortamda elindeki malı
satmak istemiyor.
Sevgili Arkadaşlar,
Her şey pahalanırken, her şeyin fiyatı yükselirken artmayan tek şey
emeğiyle geçinenlerin gelirleri oldu.
Bu krizde kamuda çalışan arkadaşlarımızın payına resmi enflasyon
rakamlarına dayalı zamlar düştü.
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Ücretli çalışan arkadaşlarımızın payına açlık sınırında maaşlar ve
işsizlik düştü.
Serbest çalışan arkadaşlarımızın payına giderek artan maliyetler ve
artan borç yükü düştü.
Bütün toplumsal kesimler gibi bu gelişmelerden biz, mühendis, mimar ve
şehir plancıları da doğrudan etkileniyoruz.
Hepimiz giderek daha fazla yoksullaşıyoruz. Hepimiz giderek daha zor
koşullarda yaşıyoruz.
Artık sadece kendi hayatımızdan değil,
hayatlarından da feragat ederek yaşıyoruz.

gelecek
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Ülke olarak büyük bir çöküş yaşıyoruz ve bu çöküşte kamucu
değerler sahip çıkmaktan, kamusallığı savunmaktan başka çıkışımız
bulunmuyor.
Üreten, sanayileşen, tarımda kendine yeterliliğini yeniden sağlayan
ve hakça bölüşen bir ekonomik büyüme modelini savunmaktan başka
çıkışımız bulunmuyor.
TMMOB olarak sorunlarımızı dile getirmek, kamuoyu yaratmak amacıyla
“Emeğimize, Mesleğimize, haklarımıza sahip çıkıyoruz, sorunlarımıza
çözüm istiyoruz” ana başlığında bir kampanya başlattık.
Kriz döneminde derinleşen sorunlarımıza çözüm bulabilmek için
taleplerimizi en güçlü şekilde dile getirmeye çalışıyoruz. Yaptığımız basın
açıklamalarıyla, binalarımıza astığımız pankartlarla, milletvekillerine
gönderdiğimiz mektuplarla, siyasi partilerle yaptığımız görüşmelerle,
sosyal medyadan paylaştığımız bilgilendirici görsellerle mühendis, mimar
ve şehir plancılarının sorunlarına çözüm istiyoruz.
Tüm üyelerimizi ve demokratik kamuoyunu sesimizi büyütmeye
kampanyamıza destek olmaya davet ediyorum.
Değerli Arkadaşlar,
Ne yazık ki ülkemizin ve dünyanın yüz yüze olduğu tek kriz ekonomide
yaşanan kriz değil.
Çevre sorunları, açlık iklim krizi, göç, salgın, kıtlık, yoksulluk, temiz
su kaynaklarının tükenmesi, doğal felaketler gibi küresel ve bölgesel
sorunlar da yaşıyoruz.
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Bu sorunlar ortak geleceğimizi tehdit eder boyutlara gelmiş durumda.
Sempozyum kapsamında iki gün boyunca yapılacak oturumlarda farklı
alanlarda yaşanan sorun, kriz ve felaketlerden insanlığı ve doğayı
korumanın yolları üzerine konuşacağız.
Her şeyden önce şunu tespit etmek gerekiyor ki, küresel ve bölgesel
sorunların bu denli büyümesinin, doğal ve tarihsel zenginliklerin bu denli
hoyratça yok edilmesinin en büyük sorumlusu küresel kapitalist sistem
ve uygulanan neoliberal piyasacı politikalardır.
Çünkü bu sistemin işleyiş mantığı, sadece insan emeğini değil, dünya
üzerindeki tüm zenginlikleri de kontrolsüz biçimde sömürülerek karlılığı
en üst seviyeye çıkarmak üzerine kuruludur.
Bildiğiniz gibi 2. Dünya Savaşı sonrası dönemde dünyaya egemen olan
kamu yararı, kamusal hizmet, kamu sağlığı gibi kavramlar 80’li yıllardan
itibaren uygulamaya konulan piyasacı politikalarla tamamıyla devre dışı
bırakıldı.
Bunların yerini rekabet, verimlilik, karlılık gibi kavramlar aldı.
Ülkemizde de benzer bir süreç 24 Ocak kararlarından ve 12 Eylül
darbesinden günümüze kadar işletilmektedir.
Yakından takip ettiğimiz bu süreçte, özelleştirme, piyasalaştırma,
serbestleştirme, kuralsızlaştırma adı altında uygulanan politikalarla,
ekonomik ve kamusal öncelikler ters yüz edilmiştir.
Bu süreç, sadece KİT’lerin özelleştirilmesi, eğitim, sağlık ve sosyal
güvenlik hizmetlerinin ticarileştirilmesiyle sınırlı kalmadı.
Bu süreç, kıyılarımızın yağmalanmasından orman arazilerinin satışına,
tarım alanlarının amaç dışı kullanımından, su kaynaklarımızın
ticarileştirilmesine, SİT alanlarının yapılaşmaya açılmasından meraların
özelleştirilmesine, tarihi kentlerin sular altında bırakılmasından kentsel
dokunun kaybedilmesine kadar geniş çerçevede yıkıcı sonuçlar yaratarak
devam ediyor.
Bu süreci bilinçsizlik, ihmalkârlık, özensizlik gibi nedenlerle açıklamak
mümkün değildir.
Tam tersine, ülkemizin korunması ve halk yarına kullanılması gereken
tüm ortak zenginlikleri, tüm doğal kaynakları, tabiat güzellikleri,
kültürel tarihsel varlıkları bilinçli bir saldırının hedefi durumundadır.
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Bugün içinden geçtiğimiz ve 80’li yıllardan itibaren kronikleşen ekonomik
krizlerin, toplumsal yoksullaşmanın ana nedenlerini de buralarda aramak
gerekir.
Değerli arkadaşlar,
Biliyorsunuz insan, içinde yaşadığı çevrenin hem yaratıcısı hem de bir
ürünüdür.
Mühendis, mimar ve şehir plancıları olarak bizler, insanın çevreyle
kurduğu bu yaratıcı ilişkinin bilimsel ilkeler ışığında gelişmesini sağlayan
meslek mensuplarıyız.
Bilimi ve tekniği kullanarak doğaya ve doğal kaynaklara insanlığın
ihtiyaçları doğrultusunda müdahale ediyoruz.
Bu müdahalenin dünyamızın ve insanlığın ortak geleceğini güvence altına
alacak, insanlığın ve dünyanın geleceğini riske atmadan gerçekleştirilmesi
bizlerin en önemli mesleki önceliklerinden birisidir.
Bu nedenle TMMOB olarak doğal hayatın, çevrenin ve kültürel mirasın
korunmasına ilişkin bütüncül bir yaklaşımı benimsiyoruz.
Sanayileşme, kalkınma ve üretim politikalarının insan hayatına ve doğal
çevreye zarar vermeme temel ilkesi esas alınarak belirlenmesi için
bilimin ve tekniğin kamusal sorumlulukla kullanılması için çabalıyoruz.
Yıllardır, doğal hayatı ve ekolojik dengeyi görmezden gelen, ülke
kaynaklarını rant, talan ve tahribata açan, halkımızın ve ülkemizin
geleceğini tehdit eden uygulamalara karşı kapsamlı bir mücadele
sürdürüyoruz.
Kimi zaman bilimsel toplantılarla, kimi zaman uzman arkadaşlarımızın
hazırladıkları raporlarla, kimi zaman kamuoyuna dönük açıklamalarla,
kimi zaman da açtığımız davalarla kamu kurumu niteliğinde bir meslek
kuruluşu olmanın bizlere yüklediği sorumlulukları yerine getirmeye
çalışıyoruz.
Sizler de biliyorsunuz TMMOB’nin bu toplumcu, yurtsever ve bilimden
yana tutumu ve çevreyi gözeten, halktan yana bu mücadelesi bazı
kesimleri memnun etmiyor.
Sınırsız bir sömürü peşindeki rant çevreleri ve onların güdümündeki
siyasi iktidarlar, bizlerin bu duyarlılığını ve çabasını kendilerine engel
olarak görüyor.
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Bu nedenle yıllardır hedefteyiz.
Bir yandan bizlerin mesleki denetim yetkilerini ve mesleki faaliyetlerini
sınırlandırmaya çalışırken, diğer yandan da gelir kaynaklarımızı
budayarak iş yapamaz hale getirmeye, sesimizi kısmaya çalışıyorlar.
Ancak bilinsin ki, hiçbir şekilde susmayacağız.
Ülkenin neresinde olursa olsun bilime aykırı, kamu çıkarına uymayan,
doğayı ve insan sağlığını tehdit eden tüm projelere karşı aklın, bilimin
ve kamusal sorumluluklarımızın gösterdiği yolda mücadele etmeye
devam edeceğiz.
Ülkemizi, insanımızı, doğamızı, kentlerimizi koruyabilmek için
rekabetten ve çıkardan arındırılmış, toplumun ortak çıkarını
önceleyen kamucu, toplumcu politikaları savunmaya devam edeceğiz.
Kamusal sorumluluklarımızı yerine getirmeye devam edeceğiz.
İki gün sürecek bu sempozyumda yürütülecek tartışmaların, bu
sorumluluğumuzu yerine getirmede bizlere yol açıcı katkılar
sunacağına yürekten inanıyorum.
Hepinizi saygıyla selamlıyorum.
Emin KORAMAZ
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
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23. TMMOB SANAYİ KONGRESİ
17-18 ARALIK 2021/ANKARA
Değerli Konuklar, Değerli Hocalarım, Sevgili Meslektaşlarım
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Yönetim Kurulu ve şahsım adına
sizleri saygıyla selamlıyorum.
İlki 1962 yılında düzenlenen ve 1987 yılından bu yana da TMMOB adına
Makine Mühendisleri Odamız tarafında düzenli olarak gerçekleştirilen
Sanayi Kongremize hepiniz hoş geldiniz.
Kongremizin örgütlenmesinde büyük emekleri olan Makine Mühendisleri
Odamızın Yönetim Kurulu’na, düzenleme ve yürütme kurullarına,
kongremize katkıda bulunan akademisyen ve uzman dostlarımıza
ve kongre sekreterlerine emek ve katkılarından dolayı çok teşekkür
ediyorum.
Bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz kongrelerimizde hep yanımızda olan,
ülkemizin sanayileşmesi, kalkınması, demokratikleşmesi ve mesleğimizin
gelişmesi için verdiğimiz mücadelede bizlere yol gösterici olan değerli
Yavuz Bayülken’i saygıyla anarak başlamak istiyorum ben de sözlerime.
Anısını oda faaliyetlerimizde ve TMMOB mücadelesinde yaşatmaya
devam edeceğiz.
Sanayi Kongrelerimize çok uzun yıllar katkı veren, ülkemizde marksist
iktisadın ve kamucu yaklaşımın önemli isimlerinden biri olan, 2020
yılında hayatını kaybeden değerli hocamız İşaya Üşür’ü de huzurlarınızda
saygı ve minnetle anıyorum.
Geçtiğimiz 2 yılımıza damgasını vuran Covid-19 salgını süresince pek
çoğumuz yakınlarını bu salgına kurban verdi.
TMMOB ve Oda faaliyetlerinde aktif görev alan çok sayıda arkadaşımızı,
yoldaşımızı, TMMOB ve Oda sevdalısı dostumuzu, yakın mesai ve
mücadele arkadaşlarımızı salgın ve bağlantılı hastalıklar nedeniyle
sonsuzluğa uğurladık.
Bizler biriktirerek yaşadığımız kadar, kaybettiğimiz dostlarımızın acısıyla
da yaşıyoruz ne yazık ki.
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Yitirdiğimiz arkadaşlarımızın hayatlarımıza ve örgütümüze kattığı
değerleri ve güzellikleri asla unutmayacağız.
Değerli konuklar,
Üç uzun yıldır, her gün daha da büyüyen sarsıcı bir kriz yaşıyoruz.
2018 yılında, Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonrasında kurlardaki hızlı
yükselmeyle başlayan kriz, aradan geçen 3 yılda büyük bir kasırgaya
dönüştü.
Bizzat Cumhurbaşkanının bile kabullenmek zorunda kaldığı, bizlere sabır
ve metanet telkin ettiği bir kriz içindeyiz.
Kriz öncesinde 5 lira bile olmayan dolar kuru, bugün 15 lirayı aştı.
Paramız, 3 yılda tam 3 kat değer kaybetti.
Dışa bağımlı ekonomik yapımız nedeniyle paramızın değeri düştükçe
üretim maliyetleri hızla arttı ve tüm ürünlerin fiyatları kontrolsüz
biçimde yükselmeye başladı.
Tüm bu süre zarfında ücret ve gelirlerimiz, mal ve hizmetlerle aynı
oranda artmadığı için de ülke olarak kitlesel bir yoksullaşma yaşadık.
Yıllardır uyguladıkları politikalarla bizleri bu büyük bir yıkıma sürükleyen
iktidar çevreleri, yarattıkları bu yoksulluk üzerinden kendilerine yeni bir
hikaye yaratmaya çalışıyorlar.
“Ekonomik kurtuluş savaşı” dedikleri bu hikayede, halkın yoksulluğunu
silah olarak kullanmayı amaçlıyorlar.
Sözüm ona, paramız değersizleştikçe, ithal ürünleri alamaz hale geldikçe
dış borçlarımız azalacak, işçi ücretleri azaldıkça üretim maliyetleri
düşecek, değersiz paramız nedeniyle dış ticarette rekabet gücümüz
artacak ve buradan yeni bir çıkış yakalayacağız.
Halkını yoksullaştırmayı, halkın gönenç seviyesini düşürmeyi, halkını
dünyanın geri kalanından koparmayı ekonomik öncelik olarak gören,
parasını değersizleştirmeyi rekabetçi ekonomi olarak tanımlayan bir
iktidarın bu ülkeye verebileceği hiçbir şey kalmamış demektir.
Rekabet yoklukta, yoksullukta olmaz, gönençte olur.
Rekabet paranın alım gücünün düşmesiyle değil, güç kazanmasıyla olur.
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Rekabet emeğin değersizleştirilmesiyle değil, emekçilerin refahıyla olur.
Rekabet daha iyi üreterek, daha kaliteli üreterek, bilim ve teknoloji alt
yapısı güçlendirilerek olur.
Rekabet medeniyetle olur, uygarlıkla olur.
Bize sunulan bu reçete rekabet ekonomisi değil, sefalet ekonomisidir.
Çiçeği burnunda Maliye Bakanı da bu durumu arsızca teyit ediyor.
Yeni ekonomi modelinde emekçilerin sadece maaşlarının değerinin
düşeceğini, ülkemizde zaten emekçilerin kaybedecek bir şeyleri
olmadığını söylüyor.
Uyguladıkları ekonomik ve sosyal politikalarla emekçi kesimleri tamamen
yoksullaştırdıklarını, devleti sosyal görevlerinden arındırarak tamamen
savunmasız ve çaresiz bıraktıklarını kabul ediyor.
Bu ülke insanının yoksulluk nedeniyle sağlığını, aile huzurunu, çocuklarının
geleceğini kaybetmesini umursamıyor.
Değerli konuklar,
Ülkeyi bu duruma getiren iktidarın yıllardır uyguladığı üretime
dayanmayan, yatırıma dayanmayan, sanayileşmeye dayanmayan, bilim
ve teknolojiyi dışlayan ekonomi politikalarıdır.
Devletin sosyal sorumluluklarının terk edilmesini, ekonomik alandan
çekilmesini, kamusal varlık ve yatırımların özelleştirilmesini, üreticileri
korumaya yönelik uygulamaların terk edilmesini, ücretli kesimlerin
düşük maaş ve kötü çalışma koşulları altında çalıştırılmasını, uluslararası
sermaye hareketleri önündeki tüm engellerin kaldırılmasını, kamusal
hizmetlerin ticarileştirilmesini temel alan bu politikalar yaşanan
sorunların ana kaynağıdır.
Yıllardır gerçekleştirdiğimiz tüm sanayi kongrelerinde bu durumun
altını çiziyor ve bu durumun ülkeyi bir felakete sürükleyeceğini dile
getiriyorduk.
Yurt dışından gelen sıcak paraya dayalı ekonominin, o para akışı
kesildiğinde işleyemez hale geleceğini söylüyorduk.
Ülke kaynaklarının sadece hizmet, finans, inşaat ve gayrimenkul
sektörlerine ayrılmasının dengeli bir ekonomik büyümeyi engellediğini
söylüyorduk.
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Rant yaratmak için gerçekleştirilen çılgın projelerin bu ülkeye yük
olacağını söylüyorduk.
İstihdam yaratmayan büyümenin bu ülke halkına bir faydası olmadığını
söylüyorduk.
Sermaye çıkarlarının halkın ortak çıkarlarının önüne geçirilmesinin
toplumsal bir felaketle sonuçlanacağını söylüyorduk.
Şimdi bu felaketin içinde yaşıyoruz.
Ve bu felakette siyasi iktidarın bize vaat ettiği tek şey, daha fazla
yoksulluk…
Bu ülke halkı bunu hak etmiyor. Bunu kabullenmeyeceğiz de.
Siyasi iktidarın tüm baskı ve zorbalığına rağmen ülkenin dört bir yanında
geçinemiyoruz çığlıkları sokaklara taşmış durumda.
Öğrenciler geçinemedikleri, barınamadıkları için seslerini yükseltiyor.
İşçiler insanca yaşayabilecekleri bir ücret için meydanları dolduruyor.
Kamu emekçileri TÜİK’in şaibeli rakamlarına endekslenmiş maaş
artışlarına karşı alanlara çıkıyor.
Sağlık çalışanları ve hekimler alın terlerinin karşılığını alabilmek için iş
bırakıyorlar.
Mühendisler, mimarlar, şehir plancıları ülkenin dört bir yanında emeğine,
mesleğine, haklarına sahip çıkmak, sorunlarına çözüm bulmak için eylem
yapıyorlar.
Bu ülkenin emeğiyle geçinen kesimleri seslerini yükselttikçe, yan
yana geldikçe kendilerine dayatılan bu yoksulluk reçetesini de yırtıp
atacaklardır.
Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın.
Değerli konuklar,
Bugün hala tüm şiddetiyle devam eden Covid-19 salgınının ortaya
çıkışının üzerinden tam 2 yıl geçti.
2 yılda resmi rakamlara göre 5 buçuk milyona yakın kişi bu salgın
nedeniyle hayatını kaybetti. Ülkemizde resmi rakamlara göre 80 bine
yakın, gerçekte ise 200 binin üzerinde ölüm olduğu ifade ediliyor.
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Salgının bu denli yıkıcı hasarlar bırakması ve aradan geçen bunca zamana
rağmen kontrol altına alınamamış olması, ülke olarak bu konudaki
hazırlıksızlığımızı ve yetersizliğimizi gösterdi.
Bu yetersizliğin en önemli nedeni, hazırlıklar ve önlemler belirlenirken
bilimin sesine ve halkın ihtiyaçlarına değil, piyasanın ve sermayenin
taleplerine kulak verilmesidir.
Pandeminin daha ilk günlerinde Cumhurbaşkanı’nın dile getirdiği
“Yaşanan bu durum Türkiye ekonomisinin öne çıkması için fırsattır”
yaklaşımı, iktidarın salgın dönemindeki tüm kararlarının belirleyicisi
oldu.
Salgın boyunca iktidar kendi önceliklerini, halkın sağlığının önüne koydu.
Salgınla mücadele tümüyle sağlık sisteminin üzerine, sağlık çalışanlarının
omuzlarına bırakıldı.
Hatırlayacaksınız bilim insanlarının yaygın test çağrısına rağmen uzun
süre test yapılamadı, sağlık çalışanlarına koruyucu ekipman sağlanamadı,
halkın kullanımı için maske-dezenfektan-kolonya bulunamadı, maske
dağıtımı yapılamadı, vaka ve ölüm sayıları gizlendi ve hepinizin bildiği
gibi uzun süre boyunca yeterli aşı sağlanamadı.
Sürecin bilimsellikten ve şeffaflıktan uzak yürütülmesi salgının toplumsal
sonuçlarını artırdı.
Bu süreçte milyonlarca kişi işini, ekmeğini, gelirini kaybetti ve bu
kayıpların telafisi için etkin önlemler alınmadı.
Bu durumun sanayide yarattığı sonuçları kongremiz boyunca farklı
başlıklar altında değerlendireceğiz.
Salgının meslek alanlarımıza ve meslektaşlarımıza yansımaları üzerine
yaptığımız araştırmada da tabloyu daha net biçimde göreceğiz.
Ülkemizde siyasi iktidarın tüm işbilmezliğine ve işgüzarlığına rağmen,
daha büyük kayıplar yaşanmamışsa eğer, bunu sağlık çalışanlarının
özverisine ve yıllardır sağlığın ve sosyal güvenliğin özelleştirilmemesi
için mücadele eden toplumsal muhalefet güçlerinin gayretine borçluyuz.
Şirketlerin doymak bilmez kâr hırsına karşı, herkes için parasız, nitelikli,
erişilebilir sağlık hakkını savunanların kararlı duruşuna borçluyuz.
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TMMOB olarak bu duruşumuzdan bir adım bile geri atmadan, başta eğitim
ve sağlık olmak üzere tüm kamusal hizmetlerin özelleştirilmemesi,
piyasalaştırılmaması için mücadele etmeye devam edeceğiz.
Değerli Arkadaşlar,
Sanayileşme Politikaları ve bu politikaları tartıştığımız Sanayi Kongreleri
TMMOB açısından büyük önem taşımaktadır. Çünkü sanayi, mesleki olarak
bütün mühendislik disiplinlerini ilgilendirdiği gibi, üretim sürecindeki
yeriyle de bütün toplumsal yaşamı belirlemektedir.
Bizler yıllardan bu yana;
Bilimi ve teknolojiyi esas alan, Ar-Ge ve inovasyona ağırlık veren; Dış
girdilere bağımlı olmayan, yerli yatırımcıyı ve yerlileşmeyi özendiren;
Kamunun ekonomideki yönlendiriciliğini toplumsal yararlar doğrultusunda
artıran; Sosyal refah-sosyal hukuk devleti anlayışını benimseyen;
Sanayinin gelişmesini ve ekonomik büyümeyi en geniş toplumsal tabana
yayan; Erişilebilir, nitelikli, ücretsiz sağlık, eğitim, sosyal güvenlik
hizmetlerini öngören; Doğayla, tarihle ve kentle barışık; İstihdam, emek
ve halk odaklı bir sanayileşme ve kalkınma planlamasını savunduk ve
bundan sonra da savunmaya devam edeceğiz.
Kongremizin bu yönde kamusal-toplumsal bilinç oluşumuna katkılar
sunmasını diliyor ve TMMOB’nin bu yöndeki yurtsever, demokratik
sorumluluğunu bundan sonra da yerine getireceğini özellikle belirtmek
istiyorum.
Hepinize saygılar sunuyorum.
Emin KORAMAZ
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
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EMEĞİMİZE, MESLEĞİMİZE, HAKLARIMIZA SAHİP
ÇIKIYOR, SORUNLARIMIZA ÇÖZÜM İSTİYORUZ
BASIN AÇIKLAMASI
18 ARALIK 2021/İSTANBUL
Emeğin ve emek mücadelesinin başkenti İstanbul’un dört bir yanından
gelen meslektaşlarım, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği yönetim
kurulu adına hepinizi selamlıyorum!
Dostlarım, bizler bu ülkenin mühendisleri, mimarları, şehir plancılarıyız!
Fabrikalardan şantiyelere, tersanelerden madenlere, santrallerden
limanlara, tarım alanlarından ormanlara kadar her alanda üretimin
olduğu her yerde hayatı yaratanlarız!
Bizler bu ülkenin geleceğini aklın ve bilimin gösterdiği yolda kuran teknik
elemanlarız!
Bugün Türkiye’nin dört bir yanında emeğimize, mesleğimize ve
haklarımıza sahip çıkmak için, sorunlarımıza çözüm aramak için
sokaklardayız.
Dostlarım,
Ne dayanacak gücümüz, ne de katlanacak tahammülümüz kaldı. Öfkemiz
burnumuzda, öfkemiz sokaklara taştı…
Sokaklara taşan sadece bizim öfkemiz değil, “geçinemiyoruz” diyen
milyonların öfkesi.
Aylardır başlarını sokabilecekleri bir yurt bulamadıkları için
“barınamıyoruz” çığlığı atan üniversite öğrencilerinin öfkesi sokağa taştı.
Emeğinin, alın terinin hakkını alabilmek için mücadele eden işçilerin
öfkesi sokağa taştı.
Sahte enflasyon rakamlarına dayalı ücret zamlarıyla her yıl daha da
yoksullaşan kamu emekçilerinin öfkesi sokağa taştı.
İnsanlık dışı çalışma koşulları altında, günler aşan yoğun mesai saatleri
boyunca emeğinin karşılığını alamadan çalışmak zorun kalan sağlık
çalışanlarının öfkesi sokağa taştı.
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Tarlasına ekecek tohum, atacak gübre bulamayan üreticilerin öfkesi
sokağa taştı.
Sattığı malın yerine yenisini koyamayan, borçlarla dükkanını çevirmeye
çalışan esnafın öfkesi sokağa taştı.
Açlık sınırının altında maaşlarla geçinmeye çalışan emeklilerin, her
gün bir başka kapıdan geri çevrilen işsizlerin, evinde bir lokma ekmeği
kalmamış yoksulun öfkesi sokağa taştı.
Sokağa taşan öfkemizin nedeni, kendi iktidarından başka hiçbir şeyi
umursamayan tek adama rejimdir.
Öfkemizin nedeni bir ayağı israfa, bir ayağı yolsuzluklara, bir ayağı
mafyaya dayanan bu yoz düzendir.
Öfkemizin nedeni, kazanırken sadece onların nemalandığı, kaybederken
bütün yükün bizim sırtımıza yüklendiği bu bezirgan saltanatıdır.
Dostlarım,
Her geçen gün paramız değersizleşiyor. Kasım ayı başında 10 lira olan
dolar kuru, sadece bir buçuk ayda, 15 liraya dayandı. 1, buçuk ayda
paramız yarı yarıya değersizleşti.
Değeri düşen sadece paramız değil, emeğimizdir, alın terimizdir. Değeri
düşen hayatlarımızdır.
Yıllardır uyguladıkları yanlış ekonomi politikalarıyla ülkeyi uçurumun
kenarına kadar sürükleyenler, şimdi de kendi yarattıkları bu krizin
faturasını halka ödetmek istiyorlar.
Halkı yoksullaştırarak, emeğimizin değerini düşürerek, sömürüyü
derinleştirerek kendilerine yeni bir zenginleşme yolu açmak istiyorlar.
Bizim geleceğimizi karartarak, kendilerine parlak bir gelecek yaratmak
istiyorlar.
Bizim çocuklarımızın hayatlarını çalarak, kendi çocuklarına pudra
şekerinden toz pembe hayatlar kurmak istiyorlar.
Buna izin vermeyeceğiz!
Milyonların yoksullaştırılarak, iktidar çevresindeki bir avuç sermayedarın
zenginleşmesine izin vermeyeceğiz!
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Bizler hayat pahalılığı, vergi yükü, bitmeyen zamlar altında perişan
olurken, saraylıların ihtişamlı yaşamlar sürmesine izin vermeyeceğiz!
Fakire din iman, zengine han hamam düzeninin ilelebet devam etmesine
izin vermeyeceğiz!
Dostlarım,
2022 yılı merkezi yönetim bütçesi üzerine görüşmeler dün tamamlandı.
Bundan bir ay önce bütçe teklifi meclise geldiğinde yaptığımız açıklamada
bu bütçede halk olmadığını dile getirmiştik.
Bütçe görüşmelerinde bir kez gördük ki, bu bütçeyi savunan bakanların
hiçbirinin gündemlerinde halkın sorunları yok.
Kendi çıkarlarını halkın ihtiyaçlarından, kendi siyasi istikballerini halkın
önceliklerinden üstün gören, halkın sorunlarının çözüleceği meclis
salonunu dövüş arenasına çeviren iktidar sahiplerinin halka verecek,
söyleyecek hiçbir şeyi yok.
Bir ülkenin parası bir ayda %50 değer kaybına uğrarken, o paraya
dayanarak oluşturulan bütçenin bir anlamı olmadığını onlar da çok iyi
biliyorlar.
Merkez başkası öngörülerinin ne kadar tutarsız olduğunu onlar da
biliyorlar. TÜİK rakamlarının ne kadar yanlış onlar da biliyorlar.
Enflasyon hedeflerinin, orta vadeli planlarının, işsizlik rakamlarının ne
kadar anlamsız olduğunu onlar da biliyorlar.
Bile bile, gözlerimizin içine baka baka bize umutlu gelecek masalları
anlatıyorlar.
Bu masallara karnımız tok.
Artık sesimizi daha gür yükselteceğiz. Artık daha fazla yan yana geleceğiz.
Artık daha fazla sokaklarda olacağız.
Emeğimize, mesleğimize, haklarımıza hep birlikte sahip çıkacağız.
Umutlu yarınları hep birlikte kuracağız.
Yaşasın örgütlü mücadelemiz, yaşasın TMMOB örgütlülüğü!
Emin KORAMAZ
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
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TMMOB TARIMSAL ÜRETİM VE TÜKETİMDE SOSYAL
DAYANIŞMA PRATİĞİ OLARAK KOOPERATİFÇİLİK
SEMPOZYUMU
25 ARALIK 2021/ONLİNE ETKİNLİK
Değerli konuklar, sevgili meslektaşlarım, değerli izleyenler
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Yönetim Kurulu adına hepinizi
saygıyla selamlıyorum.
Kooperatifçilik Sempozyumuna hepiniz hoş geldiniz. Birliğimiz adına
bu önemli etkinliğin hazırlanmasında sorumluluk üstlenen TMMOB Gıda
Politikaları Çalışma Grubu üyelerimize, sempozyumun düzenlenmesinde
emek ve katkı sunan tüm arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum.
“Tarımsal Üretim ve Tüketimde Sosyal Dayanışma Pratiği Olarak
Kooperatifçilik” başlığı altında, çağrılı konuşmacılardan oluşan bu
sempozyumda değerli fikirlerini ve araştırmalarını bizimle paylaşacak
olan akademisyen ve uzmanlarımıza tüm TMMOB örgütlülüğü adına
minnet duygularımı sunuyorum.
Değerli Konuklar,
Kelimenin gerçek anlamıyla bir anaforun içinden geçiyoruz. Ülke olarak
çok krizler gördük ama ekonominin bu kadar çalkantılı olduğu, ekonomik
verilerin gün içerisinde bu derece radikal hareketler yaptığı başka bir
dönem olmamıştır.
Sabahtan akşama hatta geceden sabaha yaşanan bu çalkantılar,
ekonomimizin istikrarsızlığının ve kırılganlığının göstergesi olduğu kadar,
karar vericilere olan güvensizliğin de göstergesidir.
Tek adam rejiminin her alanda olduğu gibi ekonomide de aklıselimle
davranmadığının, fevri kararlarla ülkeyi yönettiğinin göstergesidir.
Bir hafta önce kurda yaşanan yükselişin cari açığımızı düşüreceğinden,
ürünlerimizin rekabet şansının arttıracağından, yerli ürünlerin üretimini
teşvik edeceğini “Ekonomik Kurtuluş Savaşı” taktiği olarak anlatanlar,
bir hafta sonra kurlardaki düşüş üzerinden başarı hikayesi yaratmaya
çalışıyorlar.
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Ama herkes biliyor ki, plansızlık nedeniyle yaşanan bu çalkantı sadece
döviz bürolarının kur tabelalarına yansımıyor.
Bir bütün olarak piyasaya ve daha da ötesi halkın gündelik hayatına ve
ruh sağlığına da yansıyor. Halk büyük bir endişe ve umutsuzluk içinde.
Ekonomik istikrarsızlık ve belirsizlik öyle bir hal aldı ki, kurdaki her artış,
fiyatlara yansırken, kurdaki hiçbir düşüş fiyatlara yansımıyor. Çünkü hiç
kimse, yarın ne olacağını kestiremiyor.
Döviz artışı büyük bir ekonomik krizi tetikledi ama gelinen noktada
sadece döviz kurlarını düşürmeye yönelik adımların içinden geçtiğimiz
krizin ateşini düşürmeye yetmeyeceği açık hale geldi.
Çünkü 3 yıldır yaşanan kriz nedeniyle halkın tamamı topyekûn bir
yoksullaşma yaşadı.
Fiyatlarla aynı düzeyde artmayan ücret ve gelirler nedeniyle halk temel
gıda maddelerine bile ulaşmakta zorluk yaşıyor. Pek çok markette un,
şeker, yağ gibi temel ihtiyaç maddelerine satın alma sınırları getirildi.
İthal mallar, elektronik cihazlar, akaryakıt ürünleri fahiş şekilde zamlandı.
Üstelik ekonomimizin dışa bağımlı yapısı nedeniyle, sanayiden tarıma
kadar her alanda ithal hammadde ve yarı mamüllere muhtaç durumdayız.
Bu çarpık bağımlılık ilişkisini en acı biçimde tarım ve gıdada
deneyimliyoruz. Tohumdan gübreye, akaryakıttan zirai araçlara kadar
her şeyi dışardan temin ettiğimiz için tarım alanında eşi görülmemiş bir
maliyet artışı yaşıyoruz.
Çiftçiler tarlalarına ekecek tohum, atacak gübre, motorlarına koyacak
mazot alamaz duruma geldiler.
Her şey pahalanırken, her şeyin fiyatı yükselirken artmayan tek şey
emeğiyle geçinenlerin gelirleri oldu.
Bu krizde kamuda çalışan arkadaşlarımızın payına resmi enflasyon
rakamlarına dayalı zamlar düştü.
Ücretli çalışan arkadaşlarımızın payına açlık sınırında maaşlar ve işsizlik
düştü.
Serbest çalışan arkadaşlarımızın payına giderek artan maliyetler ve
artan borç yükü düştü.
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Bütün toplumsal kesimler gibi bu gelişmelerden biz, mühendis, mimar ve
şehir plancıları da doğrudan etkileniyoruz.
Hepimiz giderek daha fazla yoksullaşıyoruz. Hepimiz giderek daha zor
koşullarda yaşıyoruz.
Artık sadece kendi hayatımızdan değil,
hayatlarından da feragat ederek yaşıyoruz.

gelecek

kuşaklarımızın

Ülke olarak büyük bir çöküş yaşıyoruz ve bu çöküşte kamucu değerler
sahip çıkmaktan, kamusallığı savunmaktan başka çıkışımız bulunmuyor.
Üreten, sanayileşen, tarımda kendine yeterliliğini yeniden sağlayan
ve hakça bölüşen bir ekonomik büyüme modelini savunmaktan başka
çıkışımız bulunmuyor.
Değerli konuklar,
Pek çoğunuzun yakından tanıdığı gibi, ülkemizdeki mühendis, mimar ve
şehir plancılarının mesleki birliği olan TMMOB, bir yandan üyelerinin hak
ve çıkarlarını, ülkemiz çıkarları temelinde koruyup geliştirirken diğer
yandan da mesleki birikimlerimizin toplum yararına kullanılması için
mücadele etmektedir.
Sermaye kesimlerinin dar ve bencil çıkarları karşısında halkın ortak
önceliklerinin korunması 1970’li yılların başından itibaren TMMOB için
bir nirengi noktası olmuştur.
Son 50 yıldır planlamadan sanayileşme politikalarına, özelleştirmelerden
kentsel mekanların korunmasına, çevre mücadelesinden işçi sağlığına
kadar her alandaki mücadele çizgimiz bu toplumcu anlayışla
oluşturulmuştur.
Çalışma raporumuzda yer alan diğer etkinliklerde olduğu gibi bu
etkinlikte de toplumu ve toplumsal olanı savunmanın yol ve yöntemleri
üzerine tartışacağız.
Bu doğrultuda bir sivil örgütlenme biçimi olarak kooperatifler üzerine
fikir yürüteceğiz.
Bu sempozyumun, dünyada ve Türkiye’de giderek daha çok gündeme
gelen yeni kooperatifçilik biçimlerini tartışmak, anlamak ve toplumsal
dönüşümdeki yerini belirlemek açısından önemli bir etkinlik olduğunu
düşünüyorum.
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Bildiğiniz gibi ülkemizde kooperatifçilik Cumhuriyet öncesi kökleri olan,
cumhuriyet sonrasında daha önem kazanan bir örgütlenme modelidir.
1930’lu yıllardan itibaren bu doğrultuda yasal düzenlemeler yapılıp,
bizzat Atatürk’ün de içinde bulunduğu kooperatifler kurulduğunu
biliyoruz.
Kooperatifçilik konusunda asıl atılım ise 1961 Anayasası ve hemen
sonrasındaki 5 Yıllık Kalkınma Planları ile yaşanmıştır.
1961 Anayasasında “Kooperatifçiliğin Geliştirilmesi” konusu anayasal bir
öncelik konusu olmuştur.
1962’de kabul edilen Birinci 5 Yıllık Kalkınma Planından itibaren de
kooperatifçilik özellikle kırsal kalkınmanın önemli dinamiklerinden birisi
olarak tanımlanmıştır.
Planlı kalkınma dönemlerinde çiftçilerin kooperatifleşmesi desteklenmiş,
kanunlarla kurulan kooperatiflerin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması
sağlanmıştır.
Bu yıllarda tarım, hayvancılık, tohumculuk ve balıkçılık alanlarında çok
sayıda kooperatif kurulmuştur.
Bunların bir kısmı oldukça başarılı sonuçlar vermiş bir kısmı ise beklenen
katkıyı verememiştir.
Bir kısmı da, özellikle tarım satış kooperatifleri, zaman içinde iktidarın
ve tüccarların kırsal alanı ve üreticileri kontrol etme aracı haline
dönüşmüştür.
Sonuç olarak ülkemizde çok zengin bir kooperatifçilik deneyimi ve
geleneği bulunuyor. Sadece tarımsal kalkınmada değil, konuttan eğitime,
gıdadan enerjiye, ulaşımdan turizme, eczacılıktan kefalete kadar farklı
alanlarda kooperatifler halen işlevini sürdürüyor.
2020 yılı istatistiklerine göre ülkemizde 40’a yakın türde ve toplamda 60
bin kooperatif bulunuyor. Bu kooperatiflerin toplamda 6,6 milyon ortağı
var.
Tarım ve Orman Bakanlığı’nın görev ve sorumluluk alanındaki
kooperatiflerin sayısı ise 10 bin civarında. Bu kooperatiflerin ortaklarının
sayısı 2,5 milyon civarında.
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Değerli konuklar,
Kooperatifçilik fikrinin ve örgütlenmesinin yakın zamanda hem ülkemizde
hem de dünyada yeniden önem kazandığını gözlemledik.
Hatırlayacaksınız, iklim değişikliklerine bağlı olarak 2000’li yılların
sonlarına doğru dünya çapında ortaya çıkan kıtlık, uluslararası örgütleri
tarımsal üretimin geleceği üzerine birlikte düşünmeye zorlamıştı.
Bu süreçte, Avrupa ve Latin Amerika’daki tarımsal üretim ve satış
kooperatifi deneyimlerinin başarısı göze çarptı.
Dünya Gıda Örgütü de bu konuda kimi çalışmalar yaptı.
2012 yılı Dünya Gıda Günü teması “Tarım Kooperatifleri: Dünyayı
Beslemenin Anahtarı” olarak belirlenmişti. Bu konuda dünya çapında çok
sayıda etkinlik düzenlendi. TMMOB’ye bağlı odalarımız da bu konuda bir
dizi çalışma yürüttü.
Benzer bir kıtlık deneyimini yakın zamanda 2019 yılı başında ülkemizde
de yakından deneyimledik.
Hatırlayacaksınız yerel seçimlerin hemen öncesinde özellikle patates
ve soğanda yaşanan kıtlık, önce tanzim satışlarının ardından da
kooperatifleşme tartışmasının yaşanmasına neden oldu.
Bu dönemde özellikle ilhamını Gezi Direnişi’nden, Gezi Parkı’ndaki
kolektif yaşam kültüründen alan bir paylaşma ve dayanışma kültürü,
sonrasında çok sayıda tüketici kooperatifinin açılmasına vesile oldu.
Bu dönemde kurulan kimi kooperatifler halen başarıyla çalışmaya devam
ediyor. Özellikle kent merkezlerindeki tüketicilerin ucuz ve nitelikli
ürüne ulaşmasına aracılık ediyor.
Gıda şirketlerinin üretimden satışa kadar oluşturduğu dikey tekeller
aracılığıyla gıda sektörünü tümüyle ele geçirmiş olması, bu alanda hem
üreticiyi hem de tüketiciyi sermayenin sömürüsünden koruyacak örgütsel
yapılar oluşturmamızı zorunlu kılıyor.
Bu sadece ucuza, nitelikli ürüne ulaşma sorunu değil, çok daha derin bir
gıda egemenliği ve gıda güvenliği sorunu haline dönüşmüş durumda.
Bu anlamıyla kooperatifler, katılımcı ve demokratik bir üretim
planlamasının, dayanışmacı üretim pratiklerinin, kolektif yaşam tarzının
toplum içinde geliştirilmesi ve pekiştirilmesi açısından önemli olanaklar
taşımaktadır.
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TMMOB olarak kapitalizmin her alanda yarattığı yıkıcı sonuçlar ve kriz
gün geçtikçe derinleşirken, tarım ve gıda alanında olduğu kadar yaşamın
diğer alanlarında da dayanışmacı ve katılımcı temelde işleyen örneklerin
inşa ediliyor olmasını umut verici olarak görüyoruz.
Değerli konuklar,
Bugünkü sempozyumumuzda Dünyada ve Türkiye’de yeni gelişen
kooperatifleşme deneyimlerini ele alan çalışmalara, tartışmalara yer
vereceğiz.
Emeğin ve doğanın sömürüsüne dayanan mevcut sistemi aşmaya çalışan
bir bakış açısıyla tarımsal üretimi ve gıda tüketimini masaya yatıracağız.
Burada yapılacak sunumların ve yürütülecek tartışmaların, bu alandaki
örgütlenmelere fikri katkı sunacağından, cesaret ve ilham aşılayacağından
şüphem yok.
TMMOB olarak, halkın yaratıcı girişkenliğine ve dayanışma kültürüne
yaslanan kooperatifçilik anlayışının gelişimine vereceğimiz her katkı
bize büyük mutluluk verecektir.
Katılan ve katkı sunan tüm arkadaşlarımıza bir kez daha teşekkür ediyor,
sempozyumumuzun başarılı şekilde tamamlanmasını temenni ediyorum.
Emin KORAMAZ
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
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BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ KURULTAYI
15 OCAK 2022/ONLİNE ETKİNLİK
Sayın Konuklar, Değerli Meslektaşlarım
Ülkemizdeki 600 bini aşkın mühendis, mimar ve şehir plancısının mesleki
demokratik kitle örgütü olan TMMOB Yönetim Kurulu adına hepinizi
dostlukla selamlıyorum.
Birliğimizin en genç üyesi olan Bilgisayar Mühendisleri Odamız tarafından
bu yıl üçüncüsü düzenlenen kurultayımızda online da olsa sizlerle birlikte
olmaktan kıvanç duyuyorum.
Pandemi döneminde çalışma ilişkilerinde yaşanan gelişmeler, sosyal
faaliyetlere getirilen kısıtlamalar hepimizi uzaktan çalışmaya, uzaktan
eğitime, bilgisayar ve internet teknolojileriyle daha fazla iç içe olmaya
zorladı.
Bugünkü kurultayımızda olduğu gibi son iki yılda pek çok etkinliği uzaktan
erişimle, çevirim içi olarak yaptık.
Hal böyle olunca bilgisayar ve bilişim teknolojilerinin hayatımızdaki yeri
çok daha arttı.
Bilgisayar Mühendisleri Odamızın, daha önceki yıllarda “iletişim hak ve
özgürlükleri”, “internet güvenliği” ve “kişisel verilerin korunması” gibi
alanlarda yaptığı çalışmaların önemi daha da belirgin hale geldi.
Bu alanların toplumcu bir bakış açısıyla, toplumun ortak çıkarını merkeze
alacak biçimde düzenlenmesi ihtiyacı öne çıktı.
Teknolojinin, bilişimin, internetin ve iletişimin temel yurttaş hakkı
olduğu gerçeği bir kez daha görüldü.
Yaşadığımız süreç, bu ihtiyacın giderek daha da büyüyeceğini gösteriyor.
Bunun anlamı, bu alanda daha fazla çalışma yapmamız, daha fazla fikir
üretmemiz gerektiğidir.
Bilgisayar Mühendisleri Odamızın genç, dinamik ve üretken üye ve
yöneticilerinin bu konudaki çalışkanlığına ve yaratıcılığına olan güvenimiz
tam.
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Dün olduğu gibi yarın da gerek meslektaşlarımızın, gerekse toplumun
çıkarlarını koruyup geliştirecek mesleki politikalar üreteceğine eminim.
Bu kurultayın mesleki politikaların geliştirilmesine ve bilgisayar mühendisi
meslektaşlarımızın sorunlarının çözümüne katkıda bulunacağına
inanıyorum.
Değerli Arkadaşlar,
Bildiğiniz gibi TMMOB ülkemizdeki mühendis, mimar ve şehir plancılarının
hak ve çıkarlarını halkımızın çıkarları temelinde korumak ve geliştirmek,
mesleki, sosyal ve kültürel gelişmelerini sağlamak ve mesleki birikimlerini
toplum yararına kullanmalarının zeminini yaratmakla görevlidir.
Bu doğrultuda mesleki alanlarımızla ilgili gelişmelerin ve politikaların
sosyal, siyasal, ekonomik ve kültürel boyutlarını derinlemesine
kavramak, yorumlamak ve toplumu bilgilendirmek için bir dizi etkinlik
düzenliyoruz.
İki yıllık çalışma dönemimizde Odalarımızla birlikte düzenlediğimiz
200’ü aşkın etkinlikte paylaştığımız bilgi ve birikimlerin toplum yararına
hayata geçirilmesi için mücadele ediyoruz.
Yayınladığımız raporlarla, açtığımız kamu davalarıyla, düzenlediğimiz
kongre-sempozyumlarla, yaptığımız açıklamalarla bilimin ve tekniğin
halktan ve doğadan yana kullanılmasıyla başka bir dünyanın mümkün
olabileceğini ortaya koymaya çalışıyoruz. Bugünkü etkinliğimiz de
böylesi bir bakış açısının ürünüdür.
Bizler bilimin ve tekniğin halk için kullanılmasını benimsemiş bir örgütüz.
Binlerce yıllık medeniyet birikimimizin ortak ürünü olan bilginin, tekniğin
ve teknolojinin kamusal niteliğinin göz önünde bulundurularak halkın
ortak çıkarı için kullanılması gerektiğini her fırsatta dile getiriyoruz.
Bilgi ve teknolojinin belirli kesimlere ait bir ayrıcalık olmaktan çıkartılarak
kamusal bir nitelik kazandırılması aynı zamanda bilgi ve teknolojinin de
sınırlarından kurtarılarak özgürleştirilmesi anlamına gelir.
Özgür bilim, yeni teknolojik gelişmelerin ve bilimsel buluşların en önemli
şartıdır.
Modern bilim nasıl ki ortaçağın skolastik düşüncesinin dar kalıplarının
yıkılmasıyla geliştiyse, günümüzün teknolojisi de sermayenin kâr odaklı
kalıplarından kurtulduğunda yepyeni bir boyut kazanacaktır.
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Zira hepinizin bildiği gibi bilgisayar ve özellikle yazılım teknolojisi özgür
düşünceyle ortaya çıkan pek çok yeniliğin ve keşfin örnekleriyle doludur.
Değerli Arkadaşlar,
Ülke olarak zor bir dönemden geçiyoruz.
Yıllardır uygulanan yanlış ekonomi politikaları nedeniyle tümüyle dışa
bağımlı ve kırılgan hale getirilen ekonomimiz, uzun bir süredir bir
girdabın içine doğru sürükleniyor.
Döviz kurunda yaşanan artışlar ve iktidarın uyguladığı vergi politikaları,
hayat pahalılığının kontrol edilemez boyutlara ulaşmasına neden oldu.
Başta gıda ürünleri, akaryakıt, doğalgaz, elektrik gibi temel tüketim
maddeleri olmak üzere iğneden ipliğe tüm ürünlerde yaşanan fahiş fiyat
artışları gündelik hayatlarımızı tehdit eder boyutlara ulaştı.
Krizin yarattığı belirsizlik ortamı nedeniyle ticaret ve üretim durma
noktasına geldi.
TÜİK’in iktidar güdümünde açıkladığı enflasyon rakamları nedeniyle mal
ve hizmetlerde yaşanan zamların çok gerisinde yapılan ücret artışları
nedeniyle ülkede emeğiyle geçinen toplum kesimleri topyekûn bir
yoksullaşma yaşadı.
Başta ithal mallar olmak üzere pek çok ihtiyaç maddesi, adeta birer lüks
haline dönüştü.
Hepimiz eskisinden çok daha zor koşullarda yaşıyoruz.
Artık sadece kendi hayatımızdan değil,
hayatlarından da feragat ederek yaşıyoruz.

gelecek

kuşaklarımızın

Yıllardır devam eden kriz ve salgın döneminde yaşanan kısıtlamalar
nedeniyle tüm birikimlerini tüketen, gündelik ihtiyaçlarını bile kredi ve
borçlarla karşılamaya çalışan halk büyük bir tükenmeyle karşı karşıya
durumda.
Bu ülke halkı, tarihin hiçbir döneminde geleceğinden bu denli umutsuz
olmadı.
Artık halkın geleceğe dair tek umudu ve beklentisi, bu iktidardan
kurtulmaktır.
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Bu durumun tek sorumlusu tek adam rejimi ve onun emek düşmanı
politikalarıdır.
Siyasi iktidar kendi yandaşlarının kasaları dolsun, kendi çıkar çevrelerinin
çarkları dönsün diye halkı büyük bir sefalete sürüklemiştir.
Devlet ihaleleriyle, çılgın projelerle hazine garantili gelir elde eden
şirketlerin ödemeleri yapılabilsin tüm kamu kaynakları seferber edilmiş
halkın üzerindeki vergi yükü katlanmıştır. Halkın alın teri, bir avuç
yandaşın kasasına akmaktadır.
Değerli Arkadaşlar,
Krizden çıkışın yolu ne kemer sıkma politikaları, ne İMF politikaları ne de
emeğin değerini düşürmeye dayalı politikalardır.
Bugün ihtiyacımız olan şey üretime ve teknolojik yatırımlara dayalı
toplumsal kalkınma programıdır.
Bunun için stratejik ön görüyle tüm alanlarda ve tüm sektörlerde uzun
erimli ulusal-toplumsal çıkarları esas alan politikalar geliştirilmelidir.
Ülkemiz bilim ve teknolojide yetkinleşmeli; bunu ülke ölçeğinde refah
sağlayıcı toplumsal ekonomik faydaya dönüştürmeli ve bu amaçla
kapsamlı bir ulusal strateji belirlenmelidir.
80’li yıllardan bu yana özelleştirme, serbestleştirme, kuralsızlaştırma,
finans ve rant uygulamalarıyla tahrip edilen ekonomik ve sosyal yapı,
kamusal bir anlayışla yeniden ayağa kaldırılmalıdır.
Doğaya ve insan yaşamına saygı gösteren bir yaklaşımla üretim,
sanayileşme, kalkınma tam istihdam ve toplumsal refah perspektifi
benimsenmelidir.
Topraklarımız, yeraltı ve yerüstü kaynaklarımız, mühendislerimiz ve
emekçilerimiz az sayıdaki türedi için değil, ülkemizin, toplumumuzun
gelişmesi için seferber edilmelidir.
Bizler TMMOB olarak 70’li yıllardan beri sahip olduğumuz bilimsel-teknik
aklı, sömürgenlerin değil halkın çıkarları için kullanmanın mücadelesini
verdik, veriyoruz.
Bugün burada bizi bir araya getiren de, bilimsel-teknik alandaki gelişmeler
ile birikimlerimizi paylaşmak ve toplum yararına kullanabilmektir.
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Ülkemizin ve dünyamızın geleceğinin biricik güvencesi olan bu kamucu
anlayışı büyütmeye, yaygınlaştırmaya mecburuz.
Sevgili Arkadaşlar,
Sözlerime son verirken başta Bilgisayar Mühendisleri Odamızın
değerli yöneticileri olmak üzere, bu önemli etkinliğe emek veren
tüm arkadaşlarımıza ve değerli bilgilerini bizimle paylaşacak bilim
insanlarımıza teşekkür ediyorum.
Bilimin ışığıyla aydınlanmış eşit-adil bir ülkede ve barışın egemen olduğu
özgür bir dünyada yaşamak dileğiyle TMMOB Yönetim Kurulu adına sevgi
ve selamlarımı sunuyorum.
Emin KORAMAZ
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
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TARIMSAL ÖĞRENİMİN 176. YILDÖNÜMÜ
ETKİNLİĞİ
15 OCAK 2022/ONLİNE ETKİNLİK
Sayın Konuklar, Değerli Arkadaşlar
Ülkemizdeki 600 bini aşkın mühendis, mimar ve şehir plancısının mesleki
demokratik kitle örgütü olan TMMOB Yönetim Kurulu adına hepinizi
dostlukla selamlıyorum.
Tarım Haftası etkinlikleri kapsamında ülkemizde tarımsal öğrenimin
başlangıcının 176. Yıldönümü vesilesiyle gerçekleştirilen bu etkinlikte
aranızda olmaktan mutluluk duyuyorum.
1846 yılında eğitime başlayan Mekteb-i Zirai Şahane’den bu yana
ülkemizde tarımsal eğitim ve öğretime katkı veren kurum, kuruluş ve
kişileri saygı ve minnetle anıyorum.
Değerli arkadaşlar,
Biliyorsunuz tarımsal üretimin başlangıcı ve yoğunlaşması aynı zamanda
uygarlaşma sürecinin de başlangıcıdır.
Tarımsal üretimin çok uzun yıllara dayanan geçmişine rağmen, yaşanan
tüm teknolojik ilerlemelere ve üretim tekniklerindeki gelişmelere
rağmen açlık ve beslenme sorunu insanlığın en önemli sorunlarından biri
olarak çağımızda da güncelliğini korumaktadır.
Tarımsal üretime duyulan sürekli ve büyüyen bu ihtiyaç, bu alanda eğitim
ve öğrenim faaliyetlerinin, akademik çalışmaların, araştırma geliştirme
faaliyetlerinin önemini de katbekat artırıyor.
Bugünkü etkinlik Türkiye’deki tarımsal öğrenimin köklü bir geçmişe
dayandığının altını çiziyor.
Bir eğitim geleneği yaratabilmenin, bu geleneği koruyup sürdürebilmenin
önemini vurguluyor.
Fakat, ne yazık ki ülkemiz köklü kurumları koruyup sürdürebilmek
konusunda pek başarılı değil.
Kurumlarımızı köklerinden koparmak, gelenekleri ortadan kaldırmak,
kurumsal hafızayı yok etmek sistematik bir devlet politikası haline geldi.
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Eğitim kurumları da bu yok edici politikadan payını alıyor.
Üniversiteler uzun zamandan bu yana kendi kurumsal geleneklerine
değil, iktidarın önceliklerine göre işliyor.
Üniversitelerimiz, senatolar, fakülte kurulları, bölüm kurulları aracılığıyla
değil, yukarıdan aşağıya atamayla belirlenen kişiler aracılığıyla
yönetiliyor.
Bu durum sadece üniversitelerimizin akademik zenginliklerinin
törpülenmesine değil, aynı zamanda kurumsal olarak yozlaşmalarına da
neden oluyor.
Bugünkü etkinliğimiz bu yozlaşmaya, çürümeye dikkat çekilmesi, tarımsal
yüksek öğrenimin bilimsel demokratik zeminlerde ilerleyebilmesi
açısından da önem taşımaktadır.
Değerli Arkadaşlar,
Bugün her ne kadar tarımsal öğretimin 176. Yılını kutluyor olsak da ne
yazık ki ülkemizdeki ziraat fakültelerinde verilen eğitim ve öğretim, 176
yıllık bilgi birikimini ve teknik gelişmeyi yansıtmamaktadır.
Bunun en büyük nedeni, plansız ve kontrolsüz biçimde artan fakülte,
program ve öğrenci sayısıdır.
Türkiye’nin yükseköğretim altyapısı, toplumsal örgütlenmesi, sınai
ve zirai yapısı bu kontrolsüz genişlemeyi nitelikli ve üretken bir güce
dönüştürmekten çok uzaktır.
AKP hükümetleri döneminde çoğunlukla seçim yatırımı olarak hayata
geçirilen “Her İle Bir Üniversite” projesi ile ülkemizdeki yükseköğretimin
en önemli problemlerinden biri olan “eğitim kalitesi ve standardı”
sorununu daha da yaygınlaştırılmış, üniversiteler arası uçurumlar giderek
derinleşmiştir.
Üniversitelerin ve öğrencilerin sayısı arttıkça, özellikle mühendislik,
mimarlık, şehir plancılığı gibi teknik bölümler için gerekli alt yapı,
laboratuvar ve uygulama sistemleri açığı daha da büyümüştür.
Sevgili Arkadaşlar,
Hepimizin bildiği gibi, ülkemizde , ülke ihtiyaçlarıyla, tarım ve sanayi
politikalarıyla bağdaşmayan yükseköğretim planlaması nedeniyle
üniversite mezunları işsizliğe mahkum edilmiş durumdadır.
46. Dönemde Söylediklerimiz

252
Aralarında çok sayıda ziraat mühendisin de bulunduğu yüzbinlerce
mühendis, mimar ve şehir plancısı, mezun olduğu alan dışında çalışmak
zorunda kalmakta, yüzbinlerce mezun ise hiç iş bulamamaktadır.
Genç işsizliği, özellikle de eğitimli genç işsizliği ülkemizin en önemli
sorunların birisi haline geldi. Bugün 1 milyonun üzerinde üniversite
mezunu işsiz gencimiz bulunuyor.
İş bulabilenler ise vasıflarının çok altında, kendi eğitim aldıkları alanın
dışında iş bulabiliyor.
Ziraat Fakültesi mezunları söz konusu olduğunda bu tablo çok daha
ağırlaşıyor.
2021 yılı ÖSYM broşüründe yer alan bilgilere göre ülkemizde bulunan
38 ayrı Üniversite bünyesindeki Ziraat Fakülteleri altında toplam 222
program yer almaktadır.
Doluluk oranları giderek düşen bu programlara geçtiğimiz yıl 4 binin
üzerinde öğrenci yerleşmiş görünüyor.
YÖK verilerine göre şu anda 32 bin civarında Ziraat Fakültesi öğrencisi
bulunuyor ve her yıl yaklaşık 5 bin öğrencimiz bu bölümlerden mezun
oluyor.
Bu konuda yapılması gereken gayet açıktır.
Yükseköğretimin problemleri ile mezunların problemleri bir arada
düşünülmelidir.
Tarım ve sanayi politikaları ile uyumlu bir yükseköğretim politikası
geliştirilmelidir.
Değerli Arkadaşlar,
Söz konusu tarım olduğunda yüz yüze olduğumuz tek sorun yükseköğretimle
sınırlı değil elbette.
Uzun süredir tarımsal üretim konusunda yaşanan sorunlar hepimizin
hayatını yakından ilgilendiriyor.
Sonda söyleyeceğimi baştan söyleyecek olursam, günümüz dünyasında,
tarımsal politikaların tekelleşmiş ulus ötesi dev şirketler tarafından
yönlendirilir duruma gelmesi ve dünyaya egemen olan neoliberal
politikalar yaşanan sıkıntının ana kaynağıdır.
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Gelişmiş ülkelerin tarımsal ürün ticaretindeki korumacı politikaları,
tarımda girdi fiyatlarının yükselmesi, tarıma yeterli yatırımın
yapılmaması, tarım ürünlerinin biyoyakıt üretiminde kullanılması, tarım
tekellerinin tek ürüne dayalı tarımsal üretimi özendirmesi ve tarımsal
alanların tahribatı gibi nedenlerle tarım ürünlerine ve gıdaya erişim
zorlaşmaktadır.
Bu durum açlık ve yetersiz beslenme sorunlarını daha da büyütmektedir.
Odalarımızın yapığı araştırmalara göre; ülkemizde tarımsal üretim
sektörü ulusal gelire %6,5, istihdama %19,5 katkı sağlayan, kırsal alanın
hemen tek ekonomik getiri kaynağı olan vazgeçilmez bir sektördür.
Özellikle dünya gıda fiyatlarının 2008’den bu yana yükselişe geçmesinin
ve pek çok ülkede halk ayaklanmalarına neden olmasının ardından, tarım
sektörünün önemi her geçen gün daha iyi anlaşılmaktadır.
Pandemi süreci içerisinde tarımın önemi daha belirgin olmuştur.
Sokağa çıkma yasağı veya kısıtlamalar uygulandığı dönemlerde, insanlar
televizyon veya buzdolabı almak için değil gıda tedariki için seferber
olmuştur.
Artık sadece üretmek değil, gelişen teknoloji ile birlikte toplumsal
beklenti ve ihtiyaçlara uygun şekilde, sağlıklı ve kaliteli bir üretim
yapılması da gerekmektedir.
Böylesi bir üretimi kontrollü ve izlenebilir bir üretim sistemi ile
gerçekleştirebiliriz.
Bu noktada başta ziraat mühendislerimiz olmak üzere, pek çok
mühendislik disiplininin bu konuda daha fazla söz sahibi olması da
gerekmektedir.
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.
Bunun 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.
46. Dönemde Söylediklerimiz

254
•

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.

•

Su ve toprak gibi hayati öneme sahip doğal kaynakların korunması
için gerekli önlemler alınarak sürdürülebilirliği sağlanmalıdır.

•

Tarım üreticileri doğru yöntemlerle desteklenip, üretim
süreçlerinde tutulmaya çalışılmalı, tarımsal AR-GE’ ye daha
fazla yatırım yapılmalı, tarımsal ürün planlaması yapılarak
israf önlenmeli, toprağı işlemede aile işletmelerine öncelik
verilmelidir.

•

Özellikle kadın çiftçilerin tarımsal üretimin içinde tutulması
önemlidir.
Kadının topraktan kopmasıyla aileler de topraktan kopup
uzaklaşmaktadır.
Sürdürülebilir aile çiftçiliği ve bunun temel direği olan kadın
çiftçiler özendirilmeli ve teşvik edilmelidir.

•

Tohumlara bedelsiz erişim garantisi sağlanmalı, yerel üretim
ve temel gıdalara öncelik verilmeli, köylerin mal varlıklarına el
koyan Büyük Şehir Yasası lağvedilmelidir.

•

Köylü ve çiftçi düzeyinde sendikalaşmanın önü açılmalı,
üreticiden tüketiciye aracısız mal sağlayan ekolojik üretimtüketim kooperatifleri desteklenmelidir.

Değerli Arkadaşlar,
Yaşadığımız sorunları çözebilmek için yeni ve sürdürülebilir bir tarım
yönetimine ivedilikle ihtiyaç duyduğumuz açıkça ortadadır.
Burada yürütülecek tartışmaların bu doğrultuda
geliştirilmesine hizmet edeceğine inanıyorum.

politikaların

Açlığın, yokluğun ve yoksulluğun son bulduğu, sağlıklı, savaşsız, sınıfsız
ve sömürüsüz bir dünya özlemiyle hepinizi saygıyla selamlıyorum.
Etkinliğimizin başarılı geçmesini diliyorum.			
Emin KORAMAZ
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
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TTB BEYAZ NÖBET ZİYARETİ
3 ŞUBAT 2022/ANKARA
Değerli Dostlar,
Sağlık sisteminin sorunlarının çözümü, sağlık çalışanlarının ekonomik ve
özlük haklarının korunması için 26 Ocak’tan bu yana nöbette olan tüm
hekim dostlarımızı selamlıyorum.
Bu ülkedeki 600 bini aşkın mühendis, mimar ve şehir plancısının öz örgütü
olan TMMOB’nin desteğinin ve dayanışmasının sizlerle birlikte olduğunu
bilmeniz için buradayız. Sizlerle yan yana omuz omuza olduğumuzu
göstermek için bugün yanınızdayız.
Değerli Dostlar
İçinden geçtiğimiz bu zor günlerde bize umut veren tek şey, emeğinin
hakkını alabilmek için mücadele edenlerin varlığıdır.
Kargo çalışanlarından demir çelik işçilerine, FARPLAS emekçilerinden
madencilere kadar ülkenin dört bir yanında kararlılıkla süren eylemler,
bu karanlığın sonunda doğacak güneşi, bu kışın sonunda gelecek baharı
müjdeliyor bizlere.
Ülkenin dört bir yanında hakları için direnenlere selam olsun.
Dostlar,
Bizler biliyoruz ki, ödenmeyen haklar ödensin, tutulmayan sözler
tutulsun diye başlattığınız bu nöbet, hekimlerin alınterine olduğu kadar,
toplumun sağlığına da sahip çıkma mücadelesidir.
Mevcut haliyle, sağlık emekçilerinin karşılıksız özverisi üzerine kurulmuş,
sağlık emekçilerini tüketerek işleyen bu sistem giderek toplumun sağlık
hakkını karşılayamaz duruma sürüklenmektedir.
Bu duruma artık dur denilmelidir. Hekimlerin ve tüm sağlık emekçilerinin
ekonomik ve özlük hakkı talepleri karşılanmalıdır. Çalışma koşulları
iyileştirilmelidir. Sağlık çalışanlarını hedef alan şiddete son verilmelidir.
Kameralar önünde verilen sözler tutulmalı, “ödenemez” denilen
haklarınız ödenmelidir.
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Hekimlerin ekonomik ve özlük haklarında düzenleme içeren yasa teklifi
derhal meclisten geçirilmelidir.
Bilin ki, bu mücadelede tüm toplum sizlerin ve taleplerinizin arkasındadır.
BU kararlı mücadelenizde atacağınız her adımda sizlerin yanında, sizlerle
omuz omuza olmaya devam edeceğiz.
Yaşasın sınıf dayanışması, yaşasın emeğin haklı mücadelesi!
Emin KORAMAZ
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
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MADEN MÜHENDİSLERİ ODASI GENEL MERKEZ
BİNASI AÇILIŞI
19 ŞUBAT 2022/ANKARA
Sevgili Konuklar, Sevgili Arkadaşlar,
Uzun yıllardır aynı binada komşuluk yaptığımız Maden Mühendisleri
Odamızın yeni hizmet binasının tüm örgütümüze ve çalışanlarımıza
hayırlı olmasını diliyorum. TMMOB olarak bizler iyi bir komşu kaybettik
ama maden mühendisleri de çok güzel bir bina kazanmış oldu.
Bu binada ülkemizde bulunan 20 bini aşkın maden mühendisinin emeği
ve alınteri var. Bu emeği, tüm üyelerin hizmet alabileceği böylesi güzel
bir mekana dönüştüren Maden Mühendisleri Odamızın yöneticilerine çok
teşekkür ediyorum.
Maden Mühendisleri Odamızın hem TMMOB tarihi, hem de ülkemizin
toplumsal mücadeleler tarihi açısından önemli bir yeri var. Maden
işçileri ile iç içe yaşayan maden mühendislerinin ülkemizdeki işçi sınıfı
hareketinin gelişmesinde büyük bir emeği ve önderliği olduğunu hepimiz
biliyoruz.
Maden Mühendisleri Odamız da bu öncü, önder kadrolarla iç içe büyüyüp
gelişti. Odamızı bugünlere taşıyan, maden mühendislerini işçi sınıfının,
toplumsal muhalefetin ayrılmaz bir parçası haline getiren o anlayışı
yaşatmaya devam ediyoruz. Onların değerli mücadelelerini de bu
mekanlarda yaşatacağız.
Sevgili arkadaşlar,
Biliyorsunuz, AKP hükümeti yıllardan bu yana TMMOB’nin bağlı odaların
toplumsal etkinliğini ortadan kaldırabilmek, mesleki faaliyetlerini
sınırlandırabilmek için elinden gelen her şeyi yapıyor.
Belgelendirme hizmetlerinden denetimlere kadar neredeyse tüm asli
faaliyetlerimizi odalarımızdan koparıyor. Bu bina, TMMOB örgütlülüğünü
sınırlandırmaya, küçültmeye, etkisizleştirmeye çalışanlara karşı bizim
üyelerimizle büyüyen ve gelişen ilişkilerimizin de göstergesidir. İçinden
geçtiğimiz derin ekonomik kriz içerisinde böylesi bir açılış yapıyor olmak
tüm TMMOB camiası için gurur kaynağıdır.
46. Dönemde Söylediklerimiz
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Sözlerime son vermeden önce TMMOB Yönetim Kurulu’nun küçük
bir ricasını paylaşayım. Eskilerin bir lafı vardır biliyorsunuz “Kötü
komşu insanı mal sahibi yapar” diye. Maden Mühendisleri Odamızın
yöneticilerinden iyi komşuların da insanı mal sahibi yapabileceğini
göstererek bu atasözünü çürütmesini bekliyoruz.
TMMOB’nin mücadelesini büyütmek için mücadele eden, elini taşın altına
koyan, zorluklara göğüs geren tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum.
Yeni binamız Maden Mühendisleri camiasına, TMMOB Örgütlülüğüne ve
Ankara halkına hayırlı uğurlu olsun.
Hepinize saygılar sunuyorum.

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği

259

MADEN MÜHENDİSLERİ ODASI GENEL KURULU
26 ŞUBAT 2022/ANKARA
Sayın Konuklar, Sevgili Arkadaşlar,
Hepinizi TMMOB Yönetim Kurulu adına hepinizi sevgi, saygı ve dostlukla
selamlıyorum.
İki yıllık bir çalışma dönemini geride bıraktık. Bu iki yıl boyunca oda
faaliyetlerinin başarılı ve uyumlu biçimde yürütülmesini sağlayan Maden
Mühendisleri Odamızın yönetim kuruluna, denetleme ve onur kurulu
üyelerine ve oda faaliyetlerine katkı ve tüm üye ve çalışanlarına teşekkür
ediyorum.
Hepiniz biliyorsunuz TMMOB örgütlülüğü açısından genel kurullar süreci
basit anlamıyla yönetim organlarının belirlendiği birer seçim süreci değildir.
Bizler için genel kurullar süreci, iki yıllık çalışma döneminin demokratik
ve katılımcı şekilde tartışıldığı, çalışma programımızın ve meslekipolitik yönelimlerimizin belirlendiği, örgütsel yapımızın yenilendiği
dönemlerdir. Bugünkü genel kurulumuzun da tarihsel birikimimize ve
demokratik değerlerimize yakışır biçimde tamamlanacağına inanıyorum.
Konuşmamın en başında, iki yıldır devam eden pandemi sürecinde
kaybettiğimiz arkadaşlarımızı, meslektaşlarımızı, çalışanlarımızı saygıyla
anıyorum. Arkadaşlarımızın güzel anılarını mücadelemizde yaşatmaya
devam edeceğiz.
Geride bıraktığımız çalışma döneminde, pandeminin yarattığı tüm
zorluklara rağmen, oda faaliyetlerinin başarılı ve uyumlu biçimde
yürütülmesini sağlayan, tüm yönetim kurullarımıza teşekkür ediyorum.
Onların fedakarlıkları ve yaratıcılıkları sayesinde mesleki ve toplumsal
sorumluluklarımızı aksatmadan yürüttük, üyelerimizin tüm ihtiyaçlarını
eksiksiz biçimde karşıladık. Önümüzdeki dönemde de aynı üretkenlik ve
çabayla oda faaliyetlerimizin başarıyla devam edeceğinden hiç şüphem
yok.
Değerli Arkadaşlar,
Yüzyılların birikiminden öğrendiğimiz acı bir gerçek var: Bulutlar nasıl
ki yağmurla yüklüyse ve belirli bir yoğunlukta yağmura dönüşüyorsa,
kapitalizm de savaşla yüklü ve bir noktadan sonra mutlaka savaşa
dönüşüyor.
46. Dönemde Söylediklerimiz
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Sömürüye, bencilliğe, kâr hırsına ve şiddete dayalı bu anlayış dünyanın
her yanını savaş alanına çeviriyor. Uzun yıllardır Ortadoğu’da devam
eden savaş sona ermeden şimdi de Karadeniz’in karşı kıyısında büyük bir
savaş patlak verdi.
Emperyalist odakların sınır tanımaz saldırganlığı, savaş örgütü NATO’nun
yayılmacı anlayışı ve Rusya’nın zorba dış politikası, milyonlarca kişinin
hayatını tehdit eden bir savaşa ve işgale dönüşmüş durumda.
Bizler yıllardır emperyalizmin bu saldırgan, yayılmacı, sömürgeci
politikalarına karşı barışı, halkların kardeşliğini ve bir arada yaşamı
savunduk. Bir kez daha yurtta barış, dünyada barış çağrımızı dile
getirmek istiyorum. Silahların susmasını, işgalin sona erdirilmesini ve
anlaşmazlıkların karşılıklı görüşmeler ve uluslararası hukuk zemininde
çözülmesini istiyoruz.
Dünyanın en büyük gücü silahlı ordular değil, milyarlarca vicdanlı kişiden
oluşan barış yanlılarıdır. Bizler cesaretle barışın sesini yükseltmeye
devam edeceğiz.
Bizlerin sadece barışın sesi değil aynı zamanda emeğin de sesiyiz.
Türkiye’nin dört bir yanında direnen işçilere; insanca yaşayabilecekleri
bir ücret ve çalışma koşulları için greve çıkan sağlık çalışanlarına; hayat
pahalılığı ve zamlara karşı sokaklara çıkan tüm toplum kesimlerine
dayanışma duygularımı iletmek istiyorum.
Direnenlerin, mücadele edenlerin varlığı bizlere umut veriyor. Onların
direnerek, mücadele ederek elde ettikleri her kazanım, toplumun, emeğin
ortak kazanımıdır. Ortak geleceğimiz, bu kazanımlarla şekillenecek ve
güzelleşecektir.
Emeğin güçlü kollarıyla kurulacak bir dünyada ne açlık olacak ne
sefalet, ne savaş olacak ne nefret, ne emperyalist boyunduruk olacak
ne kapitalist sömürü, ne gericilik olacak ne de cehalet! Emeğimizle
kuracağımız dünyada demokrasi olacak, özgürlük olacak, barış olacak,
bağımsızlık olacak, laiklik olacak, gönenç olacak, huzur olacak! Buna
yürekten inanıyorum.
Değerli Arkadaşlar,
Uzun yıllardır bitmeyen, giderek derinleşen büyük bir ekonomik krizin
içinden geçiyoruz.
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Hayat pahalılığı, işsizlik ve yoksulluk bütün toplum kesimlerinin yaşamını
tehdit eder hale geldi.
Herkes bu duruma isyan ediyor. Haklarını alamayan hekimler ve sağlık
çalışanları isyan ediyor. Alın terinin karşılığını isteyen işçiler isyan ediyor.
Aldıkları zam daha kursağından geçmeden eriyip biten memurlar isyan
ediyor.
Borç batağındaki esnaf isyan ediyor. Açlık sınırının altında yaşamak
zorunda bırakılan emekliler isyan ediyor. Hayatlarının baharında geçim
derdine düşen gençler isyan ediyor. Faturalarını ödeyemeyen, ay sonunu
getiremeyen milyonlar isyan ediyor.
İnsanlar binlerce liralık elektrik-doğalgaz faturası ödemek istemiyor.
İnsanlar artık benzine, mazota, gaza gelen zamlardan bıkmış durumda.
İnsanlar her alışverişte değişen etiket fiyatları görmek istemiyor. İnsanlar
her yıl daha da artan vergi yükü altında ezilmek istemiyor.
İnsanlar artık bu iktidar tarafından yönetilmek, tek adam rejimi altında
yaşamak istemiyor!
Çünkü bu iktidarın artık halkın yaşamını iyileştirmek, ülkenin geleceğini
kurtarmak gibi bir derdi kalmadı.
Bu iktidarın tek derdi yıllardır kurdukları sömürü düzenini ne pahasına
olursa olsun devam ettirmek. Bu iktidarın derdi, yandaşlarına verdikleri
garantili ihalelerin ödemelerini aksatmamak.
Bu iktidarın derdi, ülkenin tüm varlıklarını, tüm kaynaklarını, tüm
güzelliklerini eşine dostuna peşkeş çekmek. Bu iktidarın derdi, dinci
gericiliği halka yaşam tarzı olarak dayatmak.
Bu sömürü düzeni sürsün diye yapmadıkları hiçbir şey kalmadı.
Bu ülke halkını kutuplaştırarak birbirinin düşmanı haline getirdiler. Bu
ülkenin aydınlarını, sanatçılarını, bilim insanlarını hedef gösterdiler.
Toplumsal muhalefeti polis şiddetiyle baskı altına aldılar.
Muhalif siyasetçileri, gazetecileri, sosyal medya kullanıcılarını hukuksuz
biçimde cezaevlerine attılar. Kazanamadıkları seçimleri yok saydılar,
seçimle alamadıklarına kayyumla el koydular. Üniversitelerin, bilimin,
tekniğin ve aklın sesine kulak tıkadılar.
Bu ülkeye verebilecek hiçbir şeyi olmayan tek adam rejimi, bu ülkenin
geleceğini elinden çaldı, geleceğimizi ipotek altına aldı.
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Bugün elimizde her alanda harabeye dönmüş bir ekonomi ve hukuktan
bürokrasiye kadar her alanda çürümüş bir devlet yapısından başka bir
şey kalmadı.
Mevcut haliyle ülkemizdeki tek adam rejimi, 20 yıllık AKP iktidarının
başarı hikayesi değil, yönetim krizinin ürünü ve göstergesidir. 20 yıldır
uyguladığı politikalarla ekonomiden siyasete, toplumsal yaşamdan
uluslararası ilişkilere kadar her alanda derin krizler yaratan AKP
iktidarının, normal koşullar altında ülkeyi yönetme imkanı kalmamıştır.
Parlamento’nun etkisizleştirilerek halk iradesinin görmezden gelinmesi,
güçler ayrılığının ortadan kaldırılarak denge-fren mekanizmalarının
ortadan kaldırılması, yargı bağımsızlığının ortadan kaldırılarak hukukun
üstünlüğü anlayışının bitirilmesi mevcut rejimi sürdürülemez kılmaktadır.
Rejimin istikrarsızlığı, AKP’yi ülke içinde ve dışında daha saldırgan
politikalar izlemeye itmektedir. Bir yandan polis şiddeti ve hukuk
kullanılarak toplumsal muhalefet baskı altına alınırken, diğer yandan da
dışlayıcı-kamplaştırıcı politikalarla toplum saflaştırılmaktadır.
Sevgili Arkadaşlar,
Tek adam rejimi bu başarısızlığını halkı tehdit ederek, en temel
demokratik hak ve özgürlükleri yok sayarak, toplumsal muhalefeti
şiddetle sindirerek örtbas etmek istemektedir. Geldiğimiz noktada tek
adam rejimi halkın desteğiyle değil, halka yönelik baskı ve zorbalıkla
ayakta duruyor.
Bu baskı ve zorbalık üzerine yeni bir anayasa ve yeni bir devlet kurmak
istiyorlar.
AKP’nin kurmaya çalıştığını itiraf ettiği yeni devlet, laikliğin tümüyle
tasfiye edildiği, bütün yaşamın dinsel hükümler uyarınca inşa edildiği bir
devlet olacaktır.
AKP’nin gerici-muhafazakar toplum inşasının en önemli hedeflerinden
birisi eğitim olmuştur. İktidara geldiği günden bu yana okul öncesinden
üniversiteye kadar eğitimin her alanında büyük tahribatlar yapmıştır. Milli
eğitim bakanlığından yandaş sendikalara, sivil toplum kuruluşlarından
cemaatlere kadar farklı kollarda yürütülen planlı çalışmalarla eğitim
sistemi hem biçimsel hem de içerik olarak tümüyle kindar-dindar nesiller
yetiştirme amacına hizmet eder hale gelmiştir.
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Kendi yarattıkları “yeni Türkiye” için bilimsel düşünmeyi, araştırmayı,
sorgulamayı göz ardı edip dini hurafelerle “yeni nesil” yetiştirmeyi
amaçlayan AKP iktidarına karşı okullarımızı ve çocuklarımızın geleceğini
hep birlikte savunacağız.
Laiklik ve laik eğitim mücadelesi sadece çocuklarımızın geleceğini
değil, tüm ülkenin geleceğini savunmaktır. Bizler bugüne kadar olduğu
gibi bundan sonra da hiçbir tereddüt göstermeden laikliği inşa etmek,
geleceğimizi bilimsel değerler ışığında inşa etmek için mücadele
edeceğiz.
Geçtiğimiz dönemimiz, dinci gericiliğe karşı aydınlanma değerlerini
ve laikliği, neoliberal yağma politikalarına karşı kamusal değerleri,
ekonomik krize karşı mesleki ve özlük haklarımızı savunmakla geçti.
Yaşadığımız tüm baskılara rağmen demokrasiye, özgürlüklere,
bağımsızlığa, laikliğe ve toplumculuğa olan bağlılığımızdan asla taviz
vermedik. Ülkemizi kasıp kavuran salgın ve kriz koşullarında üyelerimizin
ekonomik, demokratik ve mesleki çıkarlarının geliştirilmesi için mücadele
verdik.
Bundan sonra da bu mücadeleden hiçbir biçimde vazgeçmeyeceğiz.
Değerli arkadaşlar,
Geçtiğimiz çalışma boyunca üyelerimize mesleki, ekonomik ve sosyal
alanlarda sahip çıkma mücadelesi verdiğimiz gibi, mesleki gelişmelerin
toplumsal çıkarlar için kullanılması doğrultusunda da büyük gayret
gösterdik.
Bu dönem boyunca, Odalarımızın ve İl Koordinasyon Kurullarımızın
düzenlediği yüzlerce etkinliğin yanı sıra genişletilmiş Yönetim Kurulumuz
tarafından hazırlanan çalışma programı doğrultusunda çok sayıda
çalıştay, sempozyum ve kongre düzenledik.
Bu etkinlikler yoluyla TMMOB’nin değerleri ve birikimi toplumun tüm
kesimleriyle paylaşılırken, meslek alanlarımızdaki teknik gelişmeler
üyelerimize aktarıldı.
Yine bu dönem boyunca açtığımız davalar ve yürüttüğümüz hukuki
mücadele ile şehirlerimizin, kıyılarımızın, madenlerimizin, tarihi
eserlerimizin, kültürel mirasımızın yağmalanmasına karşı önemli davalar
kazandık.
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Üyelerimizin haklarını koruma ve teknik yönetmeliklerin mesleki ilkelere
uygunluğu noktasında önemli kazanımlar elde ettik.
TMMOB’nin eşitlikten, özgürlükten, demokrasiden, barıştan, laiklikten
ve barıştan yana toplumcu mücadele çizgisini yarınlara taşıyabilmek için,
kişisel ihtiraslarını ve dar grup çıkarlarını TMMOB’nin ihtiyaçlarının önüne
koymadan mücadele edecek tüm ilerici, çağdaş, yurtsever mühendis,
mimar ve şehir plancılarının ortak aklına, dayanışmasına ve birlikteliğine
ihtiyacımız var. Genel kurullar sürecinde TMMOB örgütlülüğünün ve
üyelerinin bu sorumlulukla hareket edeceğine inancım tamdır.
Bu inanç ve kararlılıkla, Türkiye’nin içinden geçtiği bu karanlık dönemde,
ülkemize, mesleğimize ve değerlerimize sahip çıkmak konusunda en ufak
bir tereddüt yaşamadan mücadele eden tüm arkadaşlarımızı dostlukla
kucaklıyorum.
Genel Kurulumuzun eşit, özgür, demokratik bir Türkiye mücadelemize,
üreten, sanayileşen ve hakça bölüşen bir ülke özlemimize katkı vermesi
dileğiyle hepimize kolaylıklar diliyorum.
Emin KORAMAZ
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
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MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI DANIŞMA KURULU
26 ŞUBAT 2022/ANKARA
Odamızın ilerici, devrimci, yurtsever geleneğinin taşıyıcısı ve güvencesi
olan danışma kurulumuzun siz değerli üyelerini sevgiyle selamlıyorum.
Bir süredir Oda faaliyetlerimizde yararlandığımız, tüm üyelerimizin
kullanımına sunduğumuz kongre ve kültür merkezimizde sizlerle yeniden
bir araya gelebilmenin mutluluğunu yaşıyorum.
Devrimci, demokrat, yurtsever kadroların başarısıyla tamamlanan şube
genel kurullarımızın ardından, Oda Genel Kurulumuz öncesindeki son
danışma kurulumuzu gerçekleştiriyoruz.
Geride bıraktığımız çalışma döneminde, pandeminin yarattığı
tüm zorluklara rağmen, şube faaliyetlerinin başarılı ve uyumlu
biçimde yürütülmesini sağlayan, şube genel kurullarımızın başarıyla
tamamlanmasını sağlayan şube yönetim kurullarımıza teşekkür ediyorum.
Onların fedakarlıkları ve yaratıcılıkları sayesinde mesleki ve toplumsal
sorumluluklarımızı aksatmadan yürüttük, üyelerimizin tüm ihtiyaçlarını
eksiksiz biçimde karşıladık.
Yeni seçilen kurul üyelerimize de hepinizin huzurunda başarılar
diliyorum. Önümüzdeki dönemde de aynı üretkenlik ve çabayla şube
faaliyetlerimizin başarıyla devam edeceğinden hiç şüphem yok. Bu
Danışma Kurulumuzda yürüteceğimiz tartışmaların, içinden geçtiğimiz
bu zor günlerde Odamızın faaliyetleri açısından yol gösterici olacağına
inanıyorum.
Değerli Arkadaşlar,
Yüzyılların birikiminden öğrendiğimiz acı bir gerçek var: Bulutlar nasıl
ki yağmurla yüklüyse ve belirli bir yoğunlukta yağmura dönüşüyorsa,
kapitalizm de savaşla yüklü ve bir noktadan sonra mutlaka savaşa
dönüşüyor.
Sömürüye, bencilliğe, kâr hırsına ve şiddete dayalı bu anlayış dünyanın
her yanını savaş alanına çeviriyor. Uzun yıllardır Ortadoğu’da devam
eden savaş sona ermeden şimdi de Karadeniz’in karşı kıyısında büyük bir
savaş patlak verdi.
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Emperyalist odakların sınır tanımaz saldırganlığı, savaş örgütü NATO’nun
yayılmacı anlayışı ve Rusya’nın zorba dış politikası, milyonlarca kişinin
hayatını tehdit eden bir savaşa ve işgale dönüşmüş durumda.
Bizler yıllardır emperyalizmin bu saldırgan, yayılmacı, sömürgeci
politikalarına karşı barışı, halkların kardeşliğini ve bir arada yaşamı
savunduk. Bir kez daha yurtta barış, dünyada barış çağrımızı dile
getirmek istiyorum. Silahların susmasını, işgalin sona erdirilmesini ve
anlaşmazlıkların karşılıklı görüşmeler ve uluslararası hukuk zemininde
çözülmesini istiyoruz.
Dünyanın en büyük gücü silahlı ordular değil, milyarlarca vicdanlı kişiden
oluşan barış yanlılarıdır. Bizler cesaretle barışın sesini yükseltmeye
devam edeceğiz.
Bizlerin sadece barışın sesi değil aynı zamanda emeğin de sesiyiz.
Türkiye’nin dört bir yanında direnen işçilere; insanca yaşayabilecekleri
bir ücret ve çalışma koşulları için greve çıkan sağlık çalışanlarına; hayat
pahalılığı ve zamlara karşı sokaklara çıkan tüm toplum kesimlerine
dayanışma duygularımı iletmek istiyorum.
Direnenlerin, mücadele edenlerin varlığı bizlere umut veriyor. Onların
direnerek, mücadele ederek elde ettikleri her kazanım, toplumun, emeğin
ortak kazanımıdır. Ortak geleceğimiz, bu kazanımlarla şekillenecek ve
güzelleşecektir.
Emeğin güçlü kollarıyla kurulacak bir dünyada ne açlık olacak ne
sefalet, ne savaş olacak ne nefret, ne emperyalist boyunduruk olacak
ne kapitalist sömürü, ne gericilik olacak ne de cehalet! Emeğimizle
kuracağımız dünyada demokrasi olacak, özgürlük olacak, barış olacak,
bağımsızlık olacak, laiklik olacak, gönenç olacak, huzur olacak! Buna
yürekten inanıyorum.
Değerli Arkadaşlar,
Uzun yıllardır bitmeyen, giderek derinleşen büyük bir ekonomik krizin
içinden geçiyoruz.
Hayat pahalılığı, işsizlik ve yoksulluk bütün toplum kesimlerinin yaşamını
tehdit eder hale geldi.
Herkes bu duruma isyan ediyor. Haklarını alamayan hekimler ve sağlık
çalışanları isyan ediyor. Alın terinin karşılığını isteyen işçiler isyan ediyor.
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Aldıkları zam daha kursağından geçmeden eriyip biten memurlar isyan
ediyor.
Borç batağındaki esnaf isyan ediyor. Açlık sınırının altında yaşamak
zorunda bırakılan emekliler isyan ediyor. Hayatlarının baharında geçim
derdine düşen gençler isyan ediyor. Faturalarını ödeyemeyen, ay sonunu
getiremeyen milyonlar isyan ediyor.
İnsanlar binlerce liralık elektrik-doğalgaz faturası ödemek istemiyor.
İnsanlar artık benzine, mazota, gaza gelen zamlardan bıkmış durumda.
İnsanlar her alışverişte değişen etiket fiyatları görmek istemiyor. İnsanlar
her yıl daha da artan vergi yükü altında ezilmek istemiyor.
İnsanlar artık bu iktidar tarafından yönetilmek, tek adam rejimi altında
yaşamak istemiyor!
Çünkü bu iktidarın artık halkın yaşamını iyileştirmek, ülkenin geleceğini
kurtarmak gibi bir derdi kalmadı.
Bu iktidarın tek derdi yıllardır kurdukları sömürü düzenini ne pahasına
olursa olsun devam ettirmek. Bu iktidarın derdi, yandaşlarına verdikleri
garantili ihalelerin ödemelerini aksatmamak.
Bu iktidarın derdi, ülkenin tüm varlıklarını, tüm kaynaklarını, tüm
güzelliklerini eşine dostuna peşkeş çekmek. Bu iktidarın derdi, dinci
gericiliği halka yaşam tarzı olarak dayatmak.
Bu sömürü düzeni sürsün diye yapmadıkları hiçbir şey kalmadı.
Bu ülke halkını kutuplaştırarak birbirinin düşmanı haline getirdiler. Bu
ülkenin aydınlarını, sanatçılarını, bilim insanlarını hedef gösterdiler.
Toplumsal muhalefeti polis şiddetiyle baskı altına aldılar.
Muhalif siyasetçileri, gazetecileri, sosyal medya kullanıcılarını hukuksuz
biçimde cezaevlerine attılar. Kazanamadıkları seçimleri yok saydılar,
seçimle alamadıklarına kayyumla el koydular. Üniversitelerin, bilimin,
tekniğin ve aklın sesine kulak tıkadılar.
Bu ülkeye verebilecek hiçbir şeyi olmayan tek adam rejimi, bu ülkenin
geleceğini elinden çaldı, geleceğimizi ipotek altına aldı.
Bugün elimizde her alanda harabeye dönmüş bir ekonomi ve hukuktan
bürokrasiye kadar her alanda çürümüş bir devlet yapısından başka bir
şey kalmadı.
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Mevcut haliyle ülkemizdeki tek adam rejimi, 20 yıllık AKP iktidarının
başarı hikayesi değil, yönetim krizinin ürünü ve göstergesidir. 20 yıldır
uyguladığı politikalarla ekonomiden siyasete, toplumsal yaşamdan
uluslararası ilişkilere kadar her alanda derin krizler yaratan AKP
iktidarının, normal koşullar altında ülkeyi yönetme imkanı kalmamıştır.
Parlamento’nun etkisizleştirilerek halk iradesinin görmezden gelinmesi,
güçler ayrılığının ortadan kaldırılarak denge-fren mekanizmalarının
ortadan kaldırılması, yargı bağımsızlığının ortadan kaldırılarak hukukun
üstünlüğü anlayışının bitirilmesi mevcut rejimi sürdürülemez kılmaktadır.
Rejimin istikrarsızlığı, AKP’yi ülke içinde ve dışında daha saldırgan
politikalar izlemeye itmektedir. Bir yandan polis şiddeti ve hukuk
kullanılarak toplumsal muhalefet baskı altına alınırken, diğer yandan da
dışlayıcı-kamplaştırıcı politikalarla toplum saflaştırılmaktadır.
Sevgili Arkadaşlar,
Tek adam rejimi bu başarısızlığını halkı tehdit ederek, en temel
demokratik hak ve özgürlükleri yok sayarak, toplumsal muhalefeti
şiddetle sindirerek örtbas etmek istemektedir. Geldiğimiz noktada tek
adam rejimi halkın desteğiyle değil, halka yönelik baskı ve zorbalıkla
ayakta duruyor.
Bu baskı ve zorbalık üzerine yeni bir anayasa ve yeni bir devlet kurmak
istiyorlar.
AKP’nin kurmaya çalıştığını itiraf ettiği yeni devlet, laikliğin tümüyle
tasfiye edildiği, bütün yaşamın dinsel hükümler uyarınca inşa edildiği bir
devlet olacaktır.
AKP’nin gerici-muhafazakar toplum inşasının en önemli hedeflerinden
birisi eğitim olmuştur. İktidara geldiği günden bu yana okul öncesinden
üniversiteye kadar eğitimin her alanında büyük tahribatlar yapmıştır. Milli
eğitim bakanlığından yandaş sendikalara, sivil toplum kuruluşlarından
cemaatlere kadar farklı kollarda yürütülen planlı çalışmalarla eğitim
sistemi hem biçimsel hem de içerik olarak tümüyle kindar-dindar nesiller
yetiştirme amacına hizmet eder hale gelmiştir.
Kendi yarattıkları “yeni Türkiye” için bilimsel düşünmeyi, araştırmayı,
sorgulamayı göz ardı edip dini hurafelerle “yeni nesil” yetiştirmeyi
amaçlayan AKP iktidarına karşı okullarımızı ve çocuklarımızın geleceğini
hep birlikte savunacağız.
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Laiklik ve laik eğitim mücadelesi sadece çocuklarımızın geleceğini
değil, tüm ülkenin geleceğini savunmaktır. Bizler bugüne kadar olduğu
gibi bundan sonra da hiçbir tereddüt göstermeden laikliği inşa etmek,
geleceğimizi bilimsel değerler ışığında inşa etmek için mücadele
edeceğiz.
Geçtiğimiz dönemimiz, dinci gericiliğe karşı aydınlanma değerlerini
ve laikliği, neoliberal yağma politikalarına karşı kamusal değerleri,
ekonomik krize karşı mesleki ve özlük haklarımızı savunmakla geçti.
Yaşadığımız tüm baskılara rağmen demokrasiye, özgürlüklere,
bağımsızlığa, laikliğe ve toplumculuğa olan bağlılığımızdan asla taviz
vermedik. Ülkemizi kasıp kavuran salgın ve kriz koşullarında üyelerimizin
ekonomik, demokratik ve mesleki çıkarlarının geliştirilmesi için mücadele
verdik.
Bundan sonra da bu mücadeleden hiçbir biçimde vazgeçmeyeceğiz.
Bu inanç ve kararlılıkla, Türkiye’nin içinden geçtiği bu karanlık dönemde,
ülkemize, mesleğimize ve değerlerimize sahip çıkmak konusunda en ufak
bir tereddüt yaşamadan mücadele eden tüm arkadaşlarımızı dostlukla
kucaklıyorum.
Önümüzdeki Genel Kurulumuzun eşit, özgür, demokratik bir Türkiye
mücadelemize, üreten, sanayileşen ve hakça bölüşen bir ülke özlemimize
katkı vermesi dileğiyle hepimize kolaylıklar diliyorum.
Emin KORAMAZ
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
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İŞ CİNAYETLERİNE KARŞI MÜCADELE GÜNÜ
3 MART 2022
Değerli Arkadaşlar, Değerli Basın Emekçileri
Hepimizin bildiği gibi işçi sağlığı ve iş güvenliği konusu ülkemizin en can
yakıcı sorunlarından biri.
Her yıl binlerce kişi işyerlerinde hayatını kaybediyor, on binlerce kişi
ise iş kazaları ve meslek hastalıkları nedeniyle yaralanıyor ya da sakat
kalıyor.
Emekçilerin hayatlarını kazanmak için gittikleri işyerlerini, hayatlarını
kaybettikleri yerler haline gelmesi ülkemizin en büyük trajedilerinden
birisidir.
Aslında iş cinayetleri ve iş kazalarının büyük çoğunluğunun önlenebilir
nitelikte olduğunu hepimiz biliyoruz. Bilimsel ve teknik ölçütler
doğrultusunda atılacak adımlarla, göz göre göre “geliyorum” diyen
facialara son vermek mümkündür.
Bunun için önce insan hayatına ve emeğe değer veren bir yaklaşımın
benimsenmesi gerekmektedir.
Ne yazık ki ülkemizde insan hayatına değer veren yaklaşım yerine, kâr
hırsına dayalı bir çalışma anlayışı yerleşmiş durumda.
Sermaye sahipleri açısından kârlarını artırabilmenin en kolay yolu alın
terinin karşılığını ödememek ve emekçiyi koruyacak tedbirleri almamak
haline gelmiş durumda.
Ne yazık ki siyasi iktidarlar da bu duruma göz yumuyorlar. Yasal
düzenlemeler ve çalışma koşulları tümüyle emekçilerin aleyhine
düzenlenmiş durumda. İktidar açık biçimde sermayenin ihtiyaçları için
emekçilerin hayatını riske atıyor.
Bizler bu ülkenin onurlu mühendis, mimar ve şehir plancıları olarak
yıllardır emekçilerin yaşamını korumak için, işçi sağlığının ve işyeri
güvenliğinin sağlanmasına dikkat çekmek için mücadele ediyoruz.
Emekçiler her sabah evinden çıkarken, akşama sağ salim eve
dönebileceğinin huzur ve güveni ile yaşasın istiyoruz.
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Bu mücadeleden hiçbir biçimde vazgeçmeyeceğiz. Bu ülkede bir daha
Kozlu Faciasının, Soma Faciasının, Hendek Faciasının yaşanmasına izin
vermeyeceğiz.
3 Mart 1992 Kozlu Faciasının 30. Yıldönümünde tüm kamuoyunu iş
cinayetleri konusunda duyarlı olmaya çağırıyorum.
Emin KORAMAZ
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
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SAVAŞA HAYIR, BARIŞ HEMEN ŞİMDİ!
4 MART 2022/İSTANBUL
Değerli Dostlar,
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği adına hepinizi selamlıyorum.
Ukrayna topraklarında yaşanan savaş ve işgale karşı çıkmak için buradayız
ama her savaşın aslında bir dünya savaşı olduğu dönemleri yaşıyoruz.
Savaş dünyanın neresinde yaşanırsa yaşansın hepimizin hayatını yakından
etkiliyor ve savaşın derin acılarını hepimiz yüreğimizde hissediyoruz.
Savaşın masa başında hazırlanan saldırı planlarından, ekran başında
izlediğimiz görüntülerden ibaret olmadığını, patlayan her bombanın,
atılan her kurşunun hayatları nasıl kararttığını en yakından bilen bir
coğrafyanın insanlarıyız.
Savaşa karşı çıkmak için, insan hayatına saygı duymak için bombanın
düştüğü ülkeye, bombanın hedef aldığı nüfusun teninin rengine
bakılmaması gerektiğini en iyi bilen insan insanlarız.
Savaşın bir insanlık suçu olduğunu, savaşa karşı çıkmanın tüm insanlığın
ortak sorumluluğu olduğunu en iyi bilen insanlarız.
Bizler aynı zamanda 1 Mart Tezkeresi’nde olduğu gibi, güçlü bir halk
muhalefetinin savaşa engel olabildiğini de en iyi bilenleriz.
O nedenle ilk günden beri barış çağrımızı dillendiriyoruz. Savaşa neden
olan emperyalist saldırganlığa, NATO yayılmacılığına ve Rus işgaline karşı
sesimizi yükseltiyoruz.
Barış talebini yaygınlaştırmak için çabalamaya devam edeceğiz. Tüm
dünya halklarının barış içinde yan yana yaşayabildiği bir dünya düzeni
için mücadele edeceğiz.
Bu mücadelede hepimize kolaylıklar diliyorum.
Kahrolsun Emperyalizm, Yaşasın Halkların Kardeşliği!
Emin KORAMAZ
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
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GIDA MÜHENDİSLERİ ODASI GENEL KURULU
12 MART 2022/ANKARA
Sayın Konuklar, Sevgili Arkadaşlar,
Hepinizi TMMOB Yönetim Kurulu adına hepinizi sevgi, saygı ve dostlukla
selamlıyorum.
İki yıllık bir çalışma dönemini geride bıraktık. Bu iki yıl boyunca oda
faaliyetlerinin başarılı ve uyumlu biçimde yürütülmesini sağlayan Gıda
Mühendisleri Odamızın yönetim kuruluna, denetleme ve onur kurulu
üyelerine ve oda faaliyetlerine katkı ve tüm üye ve çalışanlarına teşekkür
ediyorum.
Hepiniz biliyorsunuz TMMOB örgütlülüğü açısından genel kurullar süreci
basit anlamıyla yönetim organlarının belirlendiği birer seçim süreci değildir.
Bizler için genel kurullar süreci, iki yıllık çalışma döneminin demokratik
ve katılımcı şekilde tartışıldığı, çalışma programımızın ve meslekipolitik yönelimlerimizin belirlendiği, örgütsel yapımızın yenilendiği
dönemlerdir. Bugünkü genel kurulumuzun da tarihsel birikimimize ve
demokratik değerlerimize yakışır biçimde tamamlanacağına inanıyorum.
Konuşmamın en başında, iki yıldır devam eden pandemi sürecinde
kaybettiğimiz arkadaşlarımızı, meslektaşlarımızı, çalışanlarımızı saygıyla
anıyorum. Arkadaşlarımızın güzel anılarını mücadelemizde yaşatmaya
devam edeceğiz.
Geride bıraktığımız çalışma döneminde, pandeminin yarattığı tüm
zorluklara rağmen, oda faaliyetlerinin başarılı ve uyumlu biçimde
yürütülmesini sağlayan, tüm yönetim kurullarımıza teşekkür ediyorum.
Onların fedakarlıkları ve yaratıcılıkları sayesinde mesleki ve toplumsal
sorumluluklarımızı aksatmadan yürüttük, üyelerimizin tüm ihtiyaçlarını
eksiksiz biçimde karşıladık. Önümüzdeki dönemde de aynı üretkenlik ve
çabayla oda faaliyetlerimizin başarıyla devam edeceğinden hiç şüphem
yok.
Değerli Arkadaşlar,
Yüzyılların birikiminden öğrendiğimiz acı bir gerçek var: Bulutlar nasıl
ki yağmurla yüklüyse ve belirli bir yoğunlukta yağmura dönüşüyorsa,
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kapitalizm de savaşla yüklü ve bir noktadan sonra mutlaka savaşa
dönüşüyor.
Sömürüye, bencilliğe, kâr hırsına ve şiddete dayalı bu anlayış dünyanın
her yanını savaş alanına çeviriyor. Uzun yıllardır Ortadoğu’da devam
eden savaş sona ermeden şimdi de Karadeniz’in karşı kıyısında büyük bir
savaş patlak verdi.
Emperyalist odakların sınır tanımaz saldırganlığı, savaş örgütü NATO’nun
yayılmacı anlayışı ve Rusya’nın zorba dış politikası, milyonlarca kişinin
hayatını tehdit eden bir savaşa ve işgale dönüşmüş durumda.
Bizler yıllardır emperyalizmin bu saldırgan, yayılmacı, sömürgeci
politikalarına karşı barışı, halkların kardeşliğini ve bir arada yaşamı
savunduk. Bir kez daha yurtta barış, dünyada barış çağrımızı dile
getirmek istiyorum. Silahların susmasını, işgalin sona erdirilmesini ve
anlaşmazlıkların karşılıklı görüşmeler ve uluslararası hukuk zemininde
çözülmesini istiyoruz.
Dünyanın en büyük gücü silahlı ordular değil, milyarlarca vicdanlı kişiden
oluşan barış yanlılarıdır. Bizler cesaretle barışın sesini yükseltmeye
devam edeceğiz.
Bizler sadece barışın sesi değil aynı zamanda emeğin de sesiyiz.
Türkiye’nin dört bir yanında direnen işçilere; insanca yaşayabilecekleri
bir ücret ve çalışma koşulları için greve çıkan sağlık çalışanlarına; hayat
pahalılığı ve zamlara karşı sokaklara çıkan tüm toplum kesimlerine
dayanışma duygularımı iletmek istiyorum.
Direnenlerin, mücadele edenlerin varlığı bizlere umut veriyor. Onların
direnerek, mücadele ederek elde ettikleri her kazanım, toplumun, emeğin
ortak kazanımıdır. Ortak geleceğimiz, bu kazanımlarla şekillenecek ve
güzelleşecektir.
Emeğin güçlü kollarıyla kurulacak bir dünyada ne açlık olacak ne
sefalet, ne savaş olacak ne nefret, ne emperyalist boyunduruk olacak
ne kapitalist sömürü, ne gericilik olacak ne de cehalet! Emeğimizle
kuracağımız dünyada demokrasi olacak, özgürlük olacak, barış olacak,
bağımsızlık olacak, laiklik olacak, gönenç olacak, huzur olacak! Buna
yürekten inanıyorum.
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Değerli Arkadaşlar,
Uzun yıllardır bitmeyen, giderek derinleşen büyük bir ekonomik krizin
içinden geçiyoruz.
Hayat pahalılığı, işsizlik, yokluk ve yoksulluk bütün toplum kesimlerinin
yaşamını tehdit eder hale geldi.
Herkes bu duruma isyan ediyor. Haklarını alamayan hekimler ve sağlık
çalışanları isyan ediyor. Alın terinin karşılığını isteyen işçiler isyan ediyor.
Aldıkları zam daha kursağından geçmeden eriyip biten memurlar isyan
ediyor.
Borç batağındaki esnaf isyan ediyor. Açlık sınırının altında yaşamak
zorunda bırakılan emekliler isyan ediyor. Hayatlarının baharında geçim
derdine düşen gençler isyan ediyor. Faturalarını ödeyemeyen, ay sonunu
getiremeyen milyonlar isyan ediyor.
İnsanlar binlerce liralık elektrik-doğalgaz faturası ödemek istemiyor.
İnsanlar artık benzine, mazota, gaza gelen zamlardan bıkmış durumda.
İnsanlar her alışverişte değişen etiket fiyatları görmek istemiyor. İnsanlar
temel gıda ürünlerinin ulaşılamaz hale gelmesini istemiyor. İnsanlar her
yıl daha da artan vergi yükü altında ezilmek istemiyor.
İnsanlar artık bu iktidar tarafından yönetilmek, tek adam rejimi altında
yaşamak istemiyor!
Çünkü bu iktidarın artık halkın yaşamını iyileştirmek, ülkenin geleceğini
kurtarmak gibi bir derdi kalmadı.
Bu iktidarın tek derdi yıllardır kurdukları sömürü düzenini ne pahasına
olursa olsun devam ettirmek. Bu iktidarın derdi, yandaşlarına verdikleri
garantili ihalelerin ödemelerini aksatmamak.
Bu iktidarın derdi, ülkenin tüm varlıklarını, tüm kaynaklarını, tüm
güzelliklerini eşine dostuna peşkeş çekmek. Bu iktidarın derdi, dinci
gericiliği halka yaşam tarzı olarak dayatmak.
Bu sömürü düzeni sürsün diye yapmadıkları hiçbir şey kalmadı.
Bu ülke halkını kutuplaştırarak birbirinin düşmanı haline getirdiler. Bu
ülkenin aydınlarını, sanatçılarını, bilim insanlarını hedef gösterdiler.
Toplumsal muhalefeti polis şiddetiyle baskı altına aldılar.
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Muhalif siyasetçileri, gazetecileri, sosyal medya kullanıcılarını hukuksuz
biçimde cezaevlerine attılar. Kazanamadıkları seçimleri yok saydılar,
seçimle alamadıklarına kayyumla el koydular. Üniversitelerin, bilimin,
tekniğin ve aklın sesine kulak tıkadılar.
Bu ülkeye verebilecek hiçbir şeyi olmayan tek adam rejimi, bu ülkenin
geleceğini elinden çaldı, geleceğimizi ipotek altına aldı.
Bugün elimizde her alanda harabeye dönmüş bir ekonomi ve hukuktan
bürokrasiye kadar her alanda çürümüş bir devlet yapısından başka bir
şey kalmadı.
Ülkenin içinde bulunduğu bu durum, rant bağımlısı olmuş siyasi iktidarı,
yakın çevresini doyurabilmek için her gün yeni rant alanları yaratmaya
mecbur bırakıyor. Ülkenin mevcut tüm kaynakları tükendiği için de
iktidarın yeni hedefleri bugüne kadar koruma altında tutulan tarihimiz,
doğamız ve tabiat zenginliklerimiz haline geldi.
Bu ay başında yapılan yönetmelik değişiklikleriyle önce zeytinliklerimizin
Madencilik Faaliyetleri kapsamında sökülmesine izin verdiler. Ardından
da koruma altındaki sit alanlarının yapılaşmasına yol verdiler.
Bu yönetmelik değişiklikleri pek çok açıdan anayasaya ve yasalara aykırı
olduğu gibi kamu yararıyla da hiçbir biçimde bağdaşmamaktadır. İklim
değişikliği, kuraklık, savaş gibi nedenlerle gıda krizinin geleceğimizi
tehdit ettiği, Ukrayna’da yaşanan savaş nedeniyle yemeğe koyacak yağ
bulamayacak duruma geldiğimiz bir dönemde zeytinliklerin yok edilmesi,
bu ülkeye, bu ülke halkın yapılabilecek en büyük kötülüklerden biridir.
Bu yönetmelik değişiklikleri tarihe, doğaya ve vatana ihanetin simgesidir.
Önüne geçilmediği takdirde ülke tarımımızı, doğal varlıklarımızı ve
tarihi mirasımızı gelecek kuşaklara ulaştırmamız hiçbir biçimde mümkün
olmayacaktır. Bu yağmaya hiçbir biçimde izin vermeyeceğiz!
Değerli Arkadaşlar,
Mevcut haliyle ülkemizdeki tek adam rejimi, 20 yıllık AKP iktidarının
başarı hikayesi değil, yönetim krizinin ürünü ve göstergesidir. 20 yıldır
uyguladığı politikalarla ekonomiden siyasete, toplumsal yaşamdan
uluslararası ilişkilere kadar her alanda derin krizler yaratan AKP
iktidarının, normal koşullar altında ülkeyi yönetme imkanı kalmamıştır.
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Parlamento’nun etkisizleştirilerek halk iradesinin görmezden gelinmesi,
güçler ayrılığının ortadan kaldırılarak denge-fren mekanizmalarının
ortadan kaldırılması, yargı bağımsızlığının ortadan kaldırılarak hukukun
üstünlüğü anlayışının bitirilmesi mevcut rejimi sürdürülemez kılmaktadır.
Rejimin istikrarsızlığı, AKP’yi ülke içinde ve dışında daha saldırgan
politikalar izlemeye itmektedir. Bir yandan polis şiddeti ve hukuk
kullanılarak toplumsal muhalefet baskı altına alınırken, diğer yandan da
dışlayıcı-kamplaştırıcı politikalarla toplum saflaştırılmaktadır.
Tek adam rejimi bu başarısızlığını halkı tehdit ederek, en temel
demokratik hak ve özgürlükleri yok sayarak, toplumsal muhalefeti
şiddetle sindirerek örtbas etmek istemektedir. Geldiğimiz noktada tek
adam rejimi halkın desteğiyle değil, halka yönelik baskı ve zorbalıkla
ayakta duruyor.
Bu baskı ve zorbalık üzerine yeni bir anayasa ve yeni bir devlet kurmak
istiyorlar.
AKP’nin kurmaya çalıştığını itiraf ettiği yeni devlet, laikliğin tümüyle
tasfiye edildiği, bütün yaşamın dinsel hükümler uyarınca inşa edildiği bir
devlet olacaktır.
AKP’nin gerici-muhafazakar toplum inşasının en önemli hedeflerinden
birisi eğitim olmuştur. İktidara geldiği günden bu yana okul öncesinden
üniversiteye kadar eğitimin her alanında büyük tahribatlar yapmıştır. Milli
eğitim bakanlığından yandaş sendikalara, sivil toplum kuruluşlarından
cemaatlere kadar farklı kollarda yürütülen planlı çalışmalarla eğitim
sistemi hem biçimsel hem de içerik olarak tümüyle kindar-dindar nesiller
yetiştirme amacına hizmet eder hale gelmiştir.
Kendi yarattıkları “yeni Türkiye” için bilimsel düşünmeyi, araştırmayı,
sorgulamayı göz ardı edip dini hurafelerle “yeni nesil” yetiştirmeyi
amaçlayan AKP iktidarına karşı okullarımızı ve çocuklarımızın geleceğini
hep birlikte savunacağız.
Laiklik ve laik eğitim mücadelesi sadece çocuklarımızın geleceğini
değil, tüm ülkenin geleceğini savunmaktır. Bizler bugüne kadar olduğu
gibi bundan sonra da hiçbir tereddüt göstermeden laikliği inşa etmek,
geleceğimizi bilimsel değerler ışığında inşa etmek için mücadele
edeceğiz.
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Geçtiğimiz dönemimiz, dinci gericiliğe karşı aydınlanma değerlerini
ve laikliği, neoliberal yağma politikalarına karşı kamusal değerleri,
ekonomik krize karşı mesleki ve özlük haklarımızı savunmakla geçti.
Yaşadığımız tüm baskılara rağmen demokrasiye, özgürlüklere,
bağımsızlığa, laikliğe ve toplumculuğa olan bağlılığımızdan asla taviz
vermedik. Ülkemizi kasıp kavuran salgın ve kriz koşullarında üyelerimizin
ekonomik, demokratik ve mesleki çıkarlarının geliştirilmesi için mücadele
verdik.
Bundan sonra da bu mücadeleden hiçbir biçimde vazgeçmeyeceğiz.
Değerli arkadaşlar,
Geçtiğimiz çalışma boyunca üyelerimize mesleki, ekonomik ve sosyal
alanlarda sahip çıkma mücadelesi verdiğimiz gibi, mesleki gelişmelerin
toplumsal çıkarlar için kullanılması doğrultusunda da büyük gayret
gösterdik.
Bu dönem boyunca, Odalarımızın ve İl Koordinasyon Kurullarımızın
düzenlediği yüzlerce etkinliğin yanı sıra genişletilmiş Yönetim Kurulumuz
tarafından hazırlanan çalışma programı doğrultusunda çok sayıda
çalıştay, sempozyum ve kongre düzenledik.
Bu etkinlikler yoluyla TMMOB’nin değerleri ve birikimi toplumun tüm
kesimleriyle paylaşılırken, meslek alanlarımızdaki teknik gelişmeler
üyelerimize aktarıldı.
Yine bu dönem boyunca açtığımız davalar ve yürüttüğümüz hukuki mücadele
ile şehirlerimizin, kıyılarımızın, tarım alanlarımızın, madenlerimizin,
tarihi eserlerimizin, kültürel mirasımızın yağmalanmasına karşı önemli
davalar kazandık.
Üyelerimizin haklarını koruma ve teknik yönetmeliklerin mesleki ilkelere
uygunluğu noktasında önemli kazanımlar elde ettik.
TMMOB’nin eşitlikten, özgürlükten, demokrasiden, barıştan, laiklikten
ve barıştan yana toplumcu mücadele çizgisini yarınlara taşıyabilmek için,
kişisel ihtiraslarını ve dar grup çıkarlarını TMMOB’nin ihtiyaçlarının önüne
koymadan mücadele edecek tüm ilerici, çağdaş, yurtsever mühendis,
mimar ve şehir plancılarının ortak aklına, dayanışmasına ve birlikteliğine
ihtiyacımız var. Genel kurullar sürecinde TMMOB örgütlülüğünün ve
üyelerinin bu sorumlulukla hareket edeceğine inancım tamdır.
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Bu inanç ve kararlılıkla, Türkiye’nin içinden geçtiği bu karanlık dönemde,
ülkemize, mesleğimize ve değerlerimize sahip çıkmak konusunda en ufak
bir tereddüt yaşamadan mücadele eden tüm arkadaşlarımızı dostlukla
kucaklıyorum.
Genel Kurulumuzun eşit, özgür, demokratik bir Türkiye mücadelemize,
üreten, sanayileşen ve hakça bölüşen bir ülke özlemimize katkı vermesi
dileğiyle hepimize kolaylıklar diliyorum.
Emin KORAMAZ
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
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TAKSİM DAYANIŞMASI GEZİ DAVASI BASIN
TOPLANTISI
17 MART 2022/İSTANBUL
Değerli dostlar,
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Yönetim Kurulu adına hepinizi
dostlukla kucaklıyorum.
Bu ülkenin başına gelen en güzel şey olan Gezi Direnişini ve o görkemli
direnişin mimarı olan herkesi minnetle selamlıyorum. Direniş günlerinde
kaybettiğimiz gencecik filizlerimizi bir kez daha saygı ve özlemle
anıyorum.
Değerli dostlar,
2014 yılından bu yana, 8 yıldır süren bir yargı felaketine, adalet utancına
tanıklık ediyoruz. Bir halk hareketinin, demokratik bir direnişin parçası
olduğu cezalandırılmak istenen arkadaşlarımız üzerinden devam eden
bu hukuk faciasının vebali siyasi iktidarın üzerinde olduğu kadar, onun
güdümündeki yargı organlarının da üzerindedir.
Uydurma delillerle, kurmaca iddianamelerle, asılsız suçlamalarla
defalarca yargılanan, her seferinde beraat eden arkadaşlarımız her
seferinde kendilerini yeniden mahkeme huzurunda buluyorlar.
Tümüyle barışçıl eylemler darbe teşebbüsü gibi nitelendirilerek,
Savcılık tarafından Osman Kavala ve Ayşe Mücella Yapıcı için istenen
ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi, yargının içinde bulunduğu durumun
içler acısı durumunu göstermektedir.
Mücella Yapıcı TMMOB Yönetim Kurulu Üyesidir. Türkiye’deki 600 bini aşkın
mühendis, mimar ve şehir plancısının üye olduğu meslek örgütlerinin üst
birliğinin en üst kurulunda yer almaktadır. Bugüne kadar mücadelesiyle
ve fikirleriyle toplumun her kesimine örnek olmuş bir isimdir.
Ömrünü darbelerle ve darbecilerle mücadeleyle geçirmiş Mücella
Yapıcı’dan bir darbeci çıkarmak, sadece hukuka değil akla, mantığa
ve vicdana da aykırıdır. Bu davanın savcıları darbecilerle kol kola
gezerken, Mücella Yapıcı onlardan hesap soruyordu. Ne yaparsanız yapın
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dostlarımızın isimlerini ve mücadelesini kirletemeyeceksiniz. Buna izin
vermeyeceğiz.
Değerli dostlar,
Bu yaşananların hukukla, kanunlarla, adaletle açıklanabilir bir yanı
bulunmuyor.
Bu yaşananlar, AKP’nin Gezi heyulasından duyduğu korkuyla baş edebilme
çabasından başka bir şey değildir.
Bu yaşananlar, AKP’nin siyaseten yüzleşemediği Gezi gerçekliğinden
kaçabilmek için hukuk karikatürü yaratma çabasından başka bir şey
değildir.
Ne kadar çabalarsa çabalasın ne kadar uğraşırsa uğraşsın Gezi’nin
masumiyetine, Gezi’nin haklılığına, Gezi’nin gerçekliğine en ufak bir
leke süremeyecek.
Gezi bu ülkenin onurlu geçmişi, umutlu geleceğidir. Gezi dündür,
bugündür, gelecektir.
Gezi Direnişi bu topraklarda ağaca, doğaya ve kamusal mekânlara sahip
çıkma iradesinin, geleceği kazanma mücadelesinin zirvesidir.
Gezi Direnişi insanlığın ortak değerlerine, haklara ve özgürlüklere,
dayanışmaya sahip çıkmanın hikâyesidir.
Gezi direnişi toplumun her kesiminden insanın bir arada yaşamasının,
paylaşmasının ve dayanışmasının en güzel örneğidir
Gezi direnişi katılımcılığın, yaratıcılığın ve doğrudan demokrasinin
ifadesidir.
Siyasi iktidarı asıl korkutan da zaten Gezi’de kolektif olarak ortaya
çıkardığımız bu değerlerdir.
Bu değerlere ne pahasına olursa olsun sahip çıkacağız. Gezi davasında
yargılanan dostlarımıza sahip çıkacağız. Gezi’de hayatını kaybeden
gençlerimizin anılarına ve düşlerine sahip çıkacağız.
Direnişin ilk haftasında Gezi Parkına asılan bir pankartta
“Siz yokken burada olan ağaçlar siz giderken de burada selâm
duracaklar” diye yazıyordu. İşte AKP’nin gidişinin arifesindeyiz ve o
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parktaki ağaçlar orada durmaya devam ediyorlar, hepimizi coşkuyla
selamlayarak.
Hepinizi dostlukla kucaklıyorum. Biz kazanacağız, Gezi kazanacak!
Emin KORAMAZ
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
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MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI GENEL KURULU
26 MART 2022/ANKARA
Sayın Konuklar, Sevgili Arkadaşlar,
Hepinizi TMMOB Yönetim Kurulu adına sevgi, saygı ve dostlukla
selamlıyorum.
Odamızın halktan, emekten, bilimden ve demokrasiden yana yurtsever
toplumcu çizgisinin taşıyıcısı ve güvencesi olan genel kurulumuzun siz
değerli delegelerini sevgiyle kucaklıyorum.
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı göreviyle ilgili olduğu kadar, Ankara
Şubemizin Genel Kurul Delegesi olarak da aranızdayım.
Sizler gibi mücadeleci, direngen yol arkadaşlarına sahip olduğum, bu
güçlü örgütün bir neferi olduğum için de gurur duyuyorum.
Hepinize Genel Kurulumuza hoş geldiniz diyorum.
Konuşmamın başında İki yıldır devam eden pandemi sürecinde
kaybettiğimiz tüm arkadaşlarımızı, meslektaşlarımızı, çalışanlarımızı
saygıyla andığımı belirtmek istiyorum. Arkadaşlarımızın güzel anılarını
ve mücadelelerini mücadelemizde yaşatmaya devam edeceğimize söz
veriyorum.
İki yıllık bir çalışma dönemini geride bıraktık.
Bu iki yıl boyunca oda faaliyetlerinin başarılı ve uyumlu biçimde
yürütülmesini sağlayan Makina Mühendisleri Odamızın yönetim kuruluna,
denetleme ve onur kurulu üyelerine, Şube ve temsilciliklerimizin
yöneticilerine, oda faaliyetlerine katkı veren tüm üye ve çalışanlarımıza
teşekkür ediyorum.
Pandemi döneminin zorlu koşullarına rağmen onların fedakarlıkları
ve yaratıcılıkları sayesinde mesleki ve toplumsal sorumluluklarımızı
aksatmadan yürüttük, üyelerimizin tüm ihtiyaçlarını eksiksiz biçimde
karşıladık.
Önümüzdeki dönemde de oda faaliyetlerimizin aynı üretkenlik ve çabayla
devam edeceğinden hiç şüphem yok.
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Değerli Arkadaşlar,
Son yıllardaki her genel kurulumuzu, bir öncekinden çok daha kötü bir
ülke tablosu içinde gerçekleştiriyoruz. “Bundan daha kötüsü olamaz”
diye düşündüğümüz her olayın daha kötüsü, kısa bir süre sonra başımıza
geliyor.
Hatırlayın, tankların sokaklara çıktığı, uçakların meclisi bombaladığı
darbe girişiminin ürperticiliğini atlatamadan OHAL adı altında adeta sivil
bir darbe dönemi yaşadık.
Muhalif siyasetçilerin cezaevlerine atıldığı, yüzbinlerce kişinin kamudan
ihraç edildiği, hukukun ortadan kalktığı OHAL dönemi bitecek diye
beklerken, Anayasa değişikliğiyle Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi adı
altında tek adam rejimi kuruldu.
İktidarı eleştiren herkesin polis ve yargı eliyle cezalandırıldığı tek adam
rejimi ile baş etmeye çalışırken, derin bir ekonomik krizle yüz yüze
geldik.
Ekonomik kriz nedeniyle büyük bir hayat zorluğuyla karşı karşıyayken
birden bire küresel bir salgın nedeniyle tüm yaşam biçimimiz alt üst
oldu.
Tüm bunlar olurken yüz yüze kaldığımız afetleri, depremleri, selleri,
orman yangınlarını, iş kazalarını saymıyorum bile.
Ne bitmeyen çilemiz varmış ki, şimdi de tüm dünyayı etkileyen bir
savaşın yarattığı tehdit ve tehlikelerle boğuşuyoruz.
Uzun yıllardır Ortadoğu’da devam eden savaş sona ermeden şimdi de
Karadeniz’in karşı kıyısında büyük bir savaş patlak verdi.
Emperyalist odakların sınır tanımaz saldırganlığı, savaş örgütü NATO’nun
yayılmacı anlayışı ve Rusya’nın zorba dış politikası, milyonlarca kişinin
hayatını tehdit eden bir savaşa ve işgale dönüşmüş durumda.
Bir yandan savaşın yarattığı insani trajediye üzülürken, diğer yandan
dünyanın ve bizden sonraki nesillerin geleceği için endişeleniyoruz.
Bizler yıllardır emperyalizmin bu saldırgan, yayılmacı, sömürgeci
politikalarına karşı barışı, halkların kardeşliğini ve bir arada yaşamı
savunduk.
Bir kez daha yurtta barış, dünyada barış çağrımızı dile getirmek istiyorum.
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Silahların susmasını, işgalin sona erdirilmesini ve anlaşmazlıkların
karşılıklı görüşmeler ve uluslararası hukuk zemininde çözülmesini
diliyorum.
Unutmayalım ki, dünyanın en büyük gücü silahlı ordular değil, milyarlarca
vicdanlı kişiden oluşan barış yanlılarıdır.
Bizler cesaretle barışın sesini yükseltmeye devam edeceğiz.
Sevgili Arkadaşlar,
Bizler sadece barışın sesi değil aynı zamanda emeğin de sesiyiz.
Buradan, emeğinin karşılığını alabilmek için, insanca yaşayabilecekleri
bir ücret ve çalışma koşulları için Türkiye’nin dört bir yanında direnen,
mücadele eden tüm emekçilere; hayat pahalılığı ve zamlara karşı
sokaklara çıkan tüm toplum kesimlerine dayanışma duygularımı bir kez
daha iletmek istiyorum.
Direnenlerin, mücadele edenlerin varlığı bizlere umut veriyor.
Onların direnerek, mücadele ederek elde ettikleri her kazanım,
toplumun, emeğin ortak kazanımıdır. Ortak geleceğimiz, bu kazanımlarla
şekillenecek ve güzelleşecektir.
Emeğin güçlü kollarıyla kurulacak bir dünyada ne açlık olacak ne sefalet
ne savaş olacak ne nefret, ne emperyalist boyunduruk olacak ne kapitalist
sömürü, ne gericilik olacak ne de cehalet!
Emeğimizle kuracağımız dünyada demokrasi olacak, özgürlük olacak,
barış olacak, bağımsızlık olacak, laiklik olacak, gönenç olacak, huzur
olacak!
Buna yürekten inanıyorum.
Değerli Arkadaşlar,
İçerde tek adam rejiminin halk
emperyalistlerin güç mücadeleleri
zehrediyor.

düşmanı politikaları, dışarda
yaşadığımız hayatı hepimize

Bu zehirden kurtulmak, hepimizin en önemli ve öncelikli görevidir.
Çok uzun süreden beri hukukun işlemediği, hukuksuzluğun egemen
olduğu bir ülkede yaşıyoruz.
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Türkiye artık Cumhurbaşkanının sözünün ve eyleminin tüm hukuk
kurallarının üzerinde tutulduğu bir ülke haline geldi.
Yasama, yürütme ve yargı organlarının temel işlevi Cumhurbaşkanının
sözünü kıymetlendirmek ve gerçekleştirmekten ibaret.
Cumhurbaşkanının sözü ve kararı hilafına davranan tüm kesimlerin
“düşman” ilan edildiği bir ülkede yaşıyoruz.
Böyle bir ülkede huzur olmasının, istikrar olmasının, güven olmasının
imkanı yok.
Böyle bir ülkenin olağan biçimde yönetilmesinin imkanı yok.
Zaten yönetilemiyor da… Parlamenter demokrasiyi, güçler ayrılığını ve
hukuk devleti anlayışını tamamen ortadan kaldıran mevcut tek adam
rejimi, AKP’nin yönetim krizinin kurumsallaşmış ifadesidir.
Siyasi ömrünü çoktan tamamlayan, ülkeyi yönetme kabiliyetini tümüyle
kaybeden iktidar partisi, kendi tükenişine ülkeyi de ortak etmek için
elinden gelen her şeyi yapıyor.
Baştan aşağı yanlış ekonomik tercihleriyle ülkeyi içinden çıkılması zor bir
krize sokan siyasi iktidar, artık tüm adımlarını “benden sonrası tufan”
anlayışıyla atıyor.
Kendi yandaşlarının kasaları dolsun, kendi çıkar çevrelerinin çarkları
dönsün diye halkı büyük bir sefalete sürüklüyor.
Devlet ihaleleriyle, çılgın projelerle Hazine garantili gelir elde eden
şirketlerin ödemeleri yapılabilsin diye kamunun tüm kaynakları seferber
edilmiş durumda.
Halkın üzerindeki vergi yükü hiç olmadığı kadar arttı. Halkın alın teri, bir
avuç yandaşın kasasına akıyor.
Hazinesi tümüyle tüketilmiş, ödeme garantili projeler nedeniyle
gelecek nesilleri bile borçlandırılmış, kamu işletmelerinin içi tamamıyla
boşaltılmış, kamusal varlıkları swap anlaşmalarıyla ipotek edilmiş bir
ülke tablosuyla yüz yüze bulunuyoruz.
Hayat pahalılığı, işsizlik, yokluk ve yoksulluk bütün toplum kesimlerinin
yaşamını tehdit eder hale geldi.
Herkes bu duruma isyan ediyor.
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Alın terinin karşılığını isteyen işçiler isyan ediyor. Aldıkları zam daha
kursağından geçmeden eriyip biten memurlar isyan ediyor.
Çalışırken ölmek istemiyoruz, çalışma koşullarımızı düzeltin, sağlıkta
şiddete hayır diyen hekimler ve sağlık çalışanları isyan ediyor.
Borç batağındaki esnaf isyan ediyor.
Açlık sınırının altında yaşamak zorunda bırakılan emekliler isyan ediyor.
Hayatlarının baharında geçim derdine düşen gençler isyan ediyor.
Faturalarını ödeyemeyen, ay sonunu getiremeyen milyonlar isyan ediyor.
İnsanlar binlerce liralık elektrik-doğalgaz faturası ödemek istemiyor.
İnsanlar artık benzine, mazota, gaza gelen zamlardan bıkmış durumda.
İnsanlar her alışverişte değişen etiket fiyatları görmek istemiyor.
İnsanlar her yıl daha da artan vergi yükü altında ezilmek istemiyor.
İnsanlar artık bu iktidar tarafından yönetilmek, tek adam rejimi altında
yaşamak istemiyor!
Peki bizler ne istiyoruz!
Bizler, bu ülkenin mühendisleri, mimarları, şehir plancıları olarak
üreten, sanayileşen, kalkınan, tarımda kendi yeterliliğini sağlayan ve
hakça bölüşen bir ülke istiyoruz.
Bilimi ve teknolojiyi esas alan, Ar-Ge ve inovasyona ağırlık veren; Dış
girdilere bağımlı olmayan; Kamunun ekonomideki yönlendiriciliğini
toplumsal yararlar doğrultusunda artıran; Sosyal refah-sosyal hukuk
devleti anlayışını benimseyen; Erişilebilir, nitelikli, ücretsiz sağlık,
eğitim, sosyal güvenlik hizmetlerini öngören; Doğayla, tarihle ve insanla
barışık; İstihdam, emek ve halk odaklı bir kalkınma planlamasının yaşama
geçirilmesini istiyoruz.
İşsiz üyelerimize istihdam alanları açılmasını istiyoruz.
Mühendis, mimar ve şehir plancısı istihdamında, almış olduğumuz,
eğitim, vermiş olduğumuz hizmet ve üstlenmiş olduğumuz sorumluluğun
niteliğine uygun ve insanca yaşanacak bir asgari ücret belirlenmesini
istiyoruz.
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Daha fazla istihdam ve adil bir gelir dağılımı istiyoruz.
Ücret ve hak kayıplarımızın giderilmesini istiyoruz. Güvenli ve güvenceli
çalışma koşulları istiyoruz.
Kamuda daha fazla istihdam istiyoruz. Kamu çalışanı üyelerimizin ek
göstergelerinin ve özel hizmet tazminatlarının eşdeğer kadrolara uygun
olarak güncellenmesini ve yükseltilmesini istiyoruz.
Liyakate dayalı bir kamu yönetimi istiyoruz.
Haksız, hukuksuz bir şekilde, haklarında herhangi bir yargı kararı
olmadan işlerinden atılan tüm üyelerimizin tüm haklarıyla görevlerine
iade edilmesini istiyoruz.
Emekli maaşlarımızın insanca yaşanabilecek bir düzeye yükseltilmesini
istiyoruz.
İnsan onuruna uygun bir yaşam, insan onuruna yaraşır bir gelecek
istiyoruz.
Ve bu geleceği kurmak için mücadele ediyoruz.
Değerli Arkadaşlar,
Bu iktidarın artık halkın yaşamını iyileştirmek, ülkenin geleceğini
kurtarmak gibi bir derdi kalmadı.
Bu iktidarın tek derdi yıllardır kurdukları sömürü düzenini ne pahasına
olursa olsun devam ettirmek. Bu iktidarın derdi, yandaşlarına verdikleri
garantili ihalelerin ödemelerini aksatmamak.
Bu iktidarın derdi, ülkenin tüm varlıklarını, tüm kaynaklarını, tüm
güzelliklerini eşine dostuna peşkeş çekmek. Bu iktidarın derdi, dinci
gericiliği halka yaşam tarzı olarak dayatmak.
Bu sömürü düzeni sürsün diye yapmadıkları hiçbir şey kalmadı.
Bu ülke halkını kutuplaştırarak birbirinin düşmanı haline getirdiler. Bu
ülkenin aydınlarını, sanatçılarını, bilim insanlarını hedef gösterdiler.
Toplumsal muhalefeti polis şiddetiyle baskı altına aldılar.
Muhalif siyasetçileri, gazetecileri, sosyal medya kullanıcılarını hukuksuz
biçimde cezaevlerine attılar. Kazanamadıkları seçimleri yok saydılar,
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seçimle alamadıklarına kayyumla el koydular. Üniversitelerin, bilimin,
tekniğin ve aklın sesine kulak tıkadılar.
Anayasa değişikliğiyle güçler ayrılığı ilkesini ortadan kaldırarak
parlamentoyu etkisiz hale getirip halk egemenliği yerine kişi ve parti
egemenliğini getirdiler.
Yargıyı iktidarın güdümüne sokup hukukun üstünlüğü anlayışını tamamen
bitirdiler.
Kindar ve dindar bir nesil yetiştirme hedefiyle okul öncesinden
üniversiteye kadar eğitimin her alanında büyük tahribatlar yarattılar.
Milli eğitim Bakanlığından yandaş sendikalara, Diyanet İşleri
Başkanlığından iktidar destekli vakıflara, cemaatlere kadar farklı kollarda
yürütülen planlı çalışmalarla laikliğin tümüyle tasfiye edildiği, bütün
yaşamın dinsel hükümler uyarınca düzenlendiği bir devlet yapılanması
inşa etmeye uğraştılar, hala uğraşıyorlar.
Değerli Arkadaşlar,
Bugün elimizde her alanda harabeye dönmüş bir ekonomi ve hukuktan
bürokrasiye kadar her alanda çürümüş bir devlet yapısından başka bir
şey kalmadı.
Ülkenin içinde bulunduğu bu durum, rant bağımlısı olmuş siyasi iktidarı,
yakın çevresini doyurabilmek için her gün yeni rant alanları yaratmaya
mecbur bırakıyor.
Ülkenin mevcut tüm kaynakları tükendiği için de iktidarın yeni hedefi
bugüne kadar koruma altında tutulan tarihimiz, doğamız ve tabiat
zenginliklerimiz haline geldi.
Bu ay başında yapılan yönetmelik değişiklikleriyle önce zeytinliklerimizin
Madencilik faaliyetleri kapsamında sökülmesine izin verdiler. Ardından
da koruma altındaki sit alanlarının yapılaşmasına yol verdiler.
Bu yönetmelik değişiklikleri pek çok açıdan anayasaya ve yasalara aykırı
olduğu gibi kamu yararıyla da hiçbir biçimde bağdaşmamaktadır.
İklim değişikliği, kuraklık, savaş gibi nedenlerle gıda krizinin geleceğimizi
tehdit ettiği, Ukrayna’da yaşanan savaş nedeniyle yemeğe koyacak yağ
bulamayacak duruma geldiğimiz bir dönemde zeytinliklerin yok edilmesi,
bu ülkeye, bu ülke halkına yapılabilecek en büyük kötülüklerden biridir.
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Bu yönetmelik değişiklikleri tarihe, doğaya ve vatana ihanetin simgesidir.
Önüne geçilmediği takdirde ülke tarımımızı, doğal varlıklarımızı ve
tarihi mirasımızı gelecek kuşaklara ulaştırmamız hiçbir biçimde mümkün
olmayacaktır.
TMMOB ve bağlı odaları olarak, meslek uygulama alanlarımızda kamu
zararı doğuracak tüm uygulama ve düzenlemelerde olduğu gibi tıpkı
Kanal İstanbul’da, Nükleer santral projelerinde, AOÇ’ta, İkizdere’de,
Soroz körfezinde, Karasu’da, Hasan Keyif’te, Fırtına vadisinde,
ülkemizin dört bir yanında yaşanan yüzlerce özelleştirme rant, tahrip ,
talan girişimlerinde olduğu gibi bu iki yönetmelik değişikliğini de yargıya
taşıdık.
Bu yağmaya hiçbir biçimde izin vermeyeceğiz!
Değerli Arkadaşlar,
Bildiğiniz gibi bu pazartesi günü Gezi davasının duruşması vardı.
Bu dava bir yargı felaketine, bir adalet utancına dönüşmüş durumda.
Yargılananlar arasında TMMOB yönetim Kurulu üyemiz Mücella Yapıcı var.
Dönemin Şehir Plancıları Odası İstanbul Şube başkanı Tayfun Kahraman
var. Mimarlar Odamızın hukuk danışmanı Can Atalay var.
Tümüyle barışçıl eylemler darbe teşebbüsü gibi nitelendirilerek, Savcılık
tarafından Osman Kavala ve Ayşe Mücella Yapıcı için ağırlaştırılmış
müebbet hapis, diğer arkadaşlarımız için de 15 yıldan 20 yıla kadar hapis
cezaları isteniyor.
Uydurma delillerle, kurmaca iddianamelerle, asılsız suçlamalarla
defalarca yargılanan, her seferinde beraat eden arkadaşlarımız her
seferinde kendilerini yeniden mahkeme huzurunda buluyorlar.
Arkadaşlarımız bir halk hareketinin, demokratik bir direnişin parçası
olduğu için yargıya her türlü yöntemle müdahale edilerek ısrarla
cezalandırılmak isteniyor.
Bu müdahalelerin arka planında AKP’nin Laiklik ve cumhuriyetle
hesaplaşma fikrinin olduğunu hepimiz biliyoruz.
AKP’nin 2023 Hedefleri arasında önemli bir yeri olan Topçu Kışlası’nın
inşası, cumhuriyetle, cumhuriyet fikirleriyle hesaplaşma adımlarından
biriydi.
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Gezi Direnişi’nin bu hesapları bozması AKP’de büyük bir travma
yaratmıştır.
Bu travmanın acısını o direnişi değersizleştirerek, o direnişe katılanları
kriminalize ederek bastırmak istiyorlar.
Ne kadar çabalarsa çabalasınlar ne kadar uğraşırsa uğraşsınlar Gezi’nin
masumiyetine, Gezi’nin haklılığına, Gezi’nin gerçekliğine en ufak bir
leke süremeyecekler. Gezi bu ülkenin onurlu geçmişi, umutlu geleceğidir.
Gezi Direnişi bu topraklarda insanlığın ortak değerlerine, haklara
ve özgürlüklere, ağaca, doğaya ve kamusal mekânlara sahip çıkma
iradesinin, geleceği kazanma mücadelesinin zirvesidir.
Gezi’de uğruna milyonların mücadele ettiği değerlere ne pahasına olursa
olsun sahip çıkacağız.
Bu davanın savcıları darbecilerle kol kola gezerken, bizler darbecilerden,
cemaatçilerden, çetelerden hesap soruyorduk.
Ne yaparlarsa yapsınlar dostlarımızın isimlerini ve mücadelesini
kirletemeyecekler.
Ne yaparlarsa yapsınlar, Gezi davasında yargılanan dostlarımıza sahip
çıkacağız. Gezi’de hayatını kaybeden gençlerimizin anılarına ve düşlerine
sahip çıkacağız.
22 Nisan’da yapılacak bir sonraki duruşmada da dostlarımızın yanında
çağlayan Adliyesinde olacağız.
Direnişin ilk haftasında Gezi Parkına asılan bir pankartta
“Siz yokken burada olan ağaçlar siz giderken de burada selâm
duracaklar” diye yazıyordu.
İşte AKP’nin gidişinin arifesindeyiz ve o parktaki ağaçlar orada durmaya
devam ediyorlar, hem de hepimizi coşkuyla selamlayarak.
Sevgili Arkadaşlar,
Oldukça kötü bir ülke tablosuyla karşı karşıyayız ama Nazım Ustanın
belirttiği gibi bizim de boyun eğmez umudumuz ve eksilmeyen mücadele
kararlılığımız var.
Ne diyor Usta:
“Düşmezse düşmesin yakamızdan ölüm,
Bizim de üstümüze güneş doğacak gülüm,
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Gülüşüne bir kurşun sıksa da ölüm,
Unutma ki umuda kurşun işlemez GÜLÜM”
Gerçekten de Ustanın dediği gibi, ülkenin içinden geçtiği tüm olumsuz
koşullara baskı ve tehdit politikalarına rağmen geniş halk kesimlerinin
halk egemenliğine, sandık iradesine, alın terlerine, madenlerine,
ormanlarına, kentlerine, üniversitelerine, toplumsal cinsiyet eşitliğine,
haklara, özgürlüklere ve çocuklarının geleceğine sahip çıkma iradesi de
bir umut ışığı gibi parlıyor.
Bugün ülkemizin dört bir yanında kararlılıkla sürdürülen toplumsal olana
sahip çıkma, hak arama ve protesto eylemleri bu karanlığın sonunda
doğacak güneşi, bu kışın sonunda gelecek baharı müjdeliyor bizlere…
TMMOB örgütlülüğü olarak meslek uygulama alanlarımızda hazırladığımız
bilimsel raporlarla;
Şehirlerimizin, kıyılarımızın, ormanlarımızın, tarım alanlarımızın,
kamuya ait işletmelerimizin, madenlerimizin, tarihi eserlerimizin,
kültürel mirasımızın yağmalanmasına karşı yürüttüğümüz hukuki
mücadele ve açtığımız yüzlerce dava ile;
ülkenin her yerine yayılmış örgütlü gücümüzle halktan, emekten,
barıştan ve demokrasiden yana tüm çabalara verdiğimiz etkin destek
ile 2 yıl gibi kısa bir çalışma döneminde ülke genelinde tertiplediğimiz
yüzlerce kongre, kurultay, sempozyum vb. etkinliklerimizle;
bu umut ışığının büyümesinde önemli bir rolümüzün olduğunu da biliyor
ve bunun kıvancını yaşıyoruz.
Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da dinci gericiliğe karşı
aydınlanma değerlerini ve laikliği, neoliberal yağma politikalarına karşı
toplumcu değerleri savunmaktan asla vaz geçmeyeceğiz.
Bu inanç ve kararlılıkla, Türkiye’nin içinden geçtiği bu karanlık dönemde,
ülkemize, mesleğimize ve değerlerimize sahip çıkmak konusunda en ufak
bir tereddüt yaşamadan mücadele eden tüm arkadaşlarımızı dostlukla
kucaklıyorum.
Teoman Öztürk’ün, Suat Sezai Gürü’nün ve bu dönem yitirdiğimiz sevgili
Yavuz Bayülken abimizin şahsında Oda ve TMMOB çalışmalarında emeği
geçmiş tüm değerlerimizi, bağımsızlık, eşitlik, özgürlük ve demokrasi
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mücadelesinde yitirdiğimiz tüm yoldaşlarımızı özlem ve saygıyla
anıyorum.
TMMOB’nin eşitlikten, özgürlükten, bağımsızlıktan, demokrasiden,
barıştan, bilimden, laiklikten, halktan ve emekten yana yurtsever
toplumcu mücadele çizgisini yarınlara taşıyabilmek için Odamızın
yeni döneminde görev üslenecek tüm dostlarımı kutluyorum, başarılar
diliyorum.
Konuşmama ülkenin kötüye giden tablosuna vurguyla başlamıştım ama
Cemal Süreya’nın iyimser umuduyla bitireyim:
“Biz kırıldık daha da kırılırız
Ama katil de bilmiyor öldürdüğünü,
Hırsız da bilmiyor çaldığını
Biz yeni bir hayatın acemileriyiz
Bütün bildiklerimiz yeniden biçimleniyor
Şiirimiz, aşkımız yeniden,
Son kötü günleri yaşıyoruz belki
İlk güzel günleri de yaşarız belki
Kekre bir şey var bu havada
Geçmişle gelecek arasında
Acıyla sevinç arasında
Öfkeyle bağış arasında”
Güzel günleri hep birlikte yaşamak dileğiyle, Genel Kurulumuzun eşit,
özgür, demokratik bir Türkiye mücadelemize, üreten, sanayileşen ve
hakça bölüşen bir ülke özlemimize katkı vermesi umuduyla hepimize
kolaylıklar diliyorum.
Yaşasın TMMOB Örgütlülüğü, Yaşasın Mücadelemiz!
Emin KORAMAZ
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
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ÇAĞDAŞ GAZETECİLER DERNEĞİ YILIN BAŞARILI
GAZETECİLERİ-2021 ÖDÜL TÖRENİ
8 NİSAN 2022/ANKARA
Değerli Konuklar,
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği adına hepinizi dostlukla
selamlıyorum. Bu özel törende aranızda bulunmaktan kıvanç duyuyorum.
Gazetecilik yapmanın, halka doğru haber ve bilgi vermenin en zor olduğu
dönemlerden birini yaşıyoruz. Bir yandan medya üzerindeki yandaş
sermaye egemenliği, diğer yandan iktidarın baskı ve tehditleri, doğru
haberi halkla buluşturmayı çok zor ve fedakarlık gerektiren bir durum
haline getirdi.
Türkiye’de gazetecilik aslında hiçbir dönemde kolay bir meslek olmadı.
Ne mutlu bize ki her dönemde, her koşulda gazetecilik meslek ilkelerine
sahip çıkan, halkın haber almak hakkı için mücadele eden, bu konuda
zorluklara göğüs geren ve habere emek veren gazetecilerimiz oldu.
Hepsine teşekkür ediyorum.
Bugün ödülünü takdim edeceğim Metin Yoksu, Ilısu Barajı nedeniyle
sular altında kalan köylerde yaşayan insanların mevcut yaşam koşullarını
bizlere en çıplak haliyle gösterdi. Biliyorsunuz Ilısu Barajı’nın yapımıyla
birlikte çok değerli arkeolojik alan ve tarım arazisinin yanı sıra binlerce
yıllık yerleşim yerleri de sular altına kaldı. Sermaye kesimleri için daha
fazla gelir yaratmak için bu ülkenin tarihi ve insanların yaşam alanları
yok edildi.
İnsan hayatını, tarihsel mirası, ekolojik dengeyi yok sayan bu anlayışın
daima karşısında olduk. Bundan sonra da karşısında olmaya devam
edeceğiz. Sermaye çıkarları karşısında insan yaşamının önemine dikkat
çeken Metin Göksu’ya ben de tüm mühendis, mimar ve şehir plancıları
adına teşekkür ediyorum. Kendisini bir kez daha tebrik ediyorum.
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1 MAYIS ORTAK AÇIKLAMA
9 NİSAN 2022/İSTANBUL
Değerli Basın Emekçileri,
Ülkemizdeki 600 bini aşkın Mühendis, Mimar ve Şehir Plancısının mesleki
demokratik kitle örgütü olan Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği
adına hepinizi dostlukla selamlıyorum.
Ülkemizde ekonomiden siyasete kadar her alanda çok derin bir kriz
yaşanıyor. Bu krizlerin temelinde, ülke yönetenlerin verdikleri her
kararda, sermaye kesimlerinin çıkarlarını, sermayenin ihtiyaçlarını esas
almaları yatmaktadır. Emeğiyle geçinen kesimlerin ihtiyaçlarının ve
taleplerinin sürekli olarak göz ardı edilmesi, ülkeyi krizi, halkı yoksulluğa
sürükledi.
Bu krizden çıkışın yolu emeğin taleplerini daha görünür hale getirmek,
emekçilerin sesini daha fazla yükseltmekten geçiyor.
1 Mayıs bizler için emeğin değerini ve önemini vurgulamak için bir
bayram günü olduğu gibi, taleplerimizi dile getirmek için de bir mücadele
günüdür.
Geçtiğimiz 2 yıl boyunca pandemi gerekçesi ile kitlesel 1 Mayıs
kutlamalarına izin verilmemişti. Yasaklar nedeniyle biraz buruk
biçimde kutlamalar yapıldı. Bu yıl artık yeniden işçilerin, emekçilerin,
hekimlerin, mühendisleri, mimarların, şehir plancılarının seslerini
alanlarda yükselteceğiz. Yeniden yana yana, omuz omuza alanlarda
olacağız! Hepimiz şimdiden bunun heyecanıyla doluyuz. Kriz karşısında
sesini ve taleplerini yükseltmek isteyen tüm halkımızı 1 Mayıs’ta alanlara
çağırıyoruz.
Emin KORAMAZ
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

46. Dönemde Söylediklerimiz

296
MİMARLAR ODASI GENEL KURULU
14 NİSAN 2022/ANKARA
Sayın Konuklar, Sevgili Arkadaşlar,
Hepinizi TMMOB Yönetim Kurulu adına sevgi, saygı ve dostlukla
selamlıyorum.
Hepiniz biliyorsunuz TMMOB örgütlülüğü açısından genel kurullar süreci
basit anlamıyla yönetim organlarının belirlendiği birer seçim süreci
değildir.
Bizler için genel kurullar süreci, iki yıllık çalışma döneminin demokratik
ve katılımcı şekilde tartışıldığı, çalışma programımızın ve meslekipolitik yönelimlerimizin belirlendiği, örgütsel yapımızın yenilendiği
dönemlerdir.
Bugünkü genel kurulumuzun da tarihsel birikimimize ve demokratik
değerlerimize yakışır biçimde tamamlanacağına inanıyorum.
Konuşmamın en başında, iki yıldır devam eden pandemi sürecinde
kaybettiğimiz arkadaşlarımızı, meslektaşlarımızı, çalışanlarımızı saygıyla
anıyorum. Arkadaşlarımızın güzel anılarını mücadelemizde yaşatmaya
devam edeceğiz.
Geride bıraktığımız çalışma döneminde, pandeminin yarattığı tüm
zorluklara rağmen, oda faaliyetlerinin başarılı ve uyumlu biçimde
yürütülmesini sağlayan, tüm yönetim kurullarımıza teşekkür ediyorum.
Onların fedakarlıkları ve yaratıcılıkları sayesinde mesleki ve toplumsal
sorumluluklarımızı aksatmadan yürüttük, üyelerimizin tüm ihtiyaçlarını
eksiksiz biçimde karşıladık.
Önümüzdeki dönemde de aynı üretkenlik ve çabayla oda faaliyetlerimizin
başarıyla devam edeceğinden hiç şüphem yok.
Değerli Arkadaşlar,
Son yıllardaki her genel kurulumuzu, bir öncekinden çok daha kötü bir
ülke tablosu içinde gerçekleştiriyoruz. “Bundan daha kötüsü olamaz”
diye düşündüğümüz her olayın daha kötüsü, kısa bir süre sonra başımıza
geliyor.
Hatırlayın, tankların sokaklara çıktığı, uçakların meclisi bombaladığı
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darbe girişiminin ürperticiliğini atlatamadan OHAL adı altında adeta sivil
bir darbe dönemi yaşadık.
Muhalif siyasetçilerin cezaevlerine atıldığı, yüzbinlerce kişinin kamudan
ihraç edildiği, hukukun ortadan kalktığı OHAL dönemi bitecek diye
beklerken, Anayasa değişikliğiyle Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi adı
altında tek adam rejimi kuruldu.
İktidarı eleştiren herkesin polis ve yargı eliyle cezalandırıldığı tek adam
rejimi ile baş etmeye çalışırken, derin bir ekonomik krizle yüz yüze
geldik.
Ekonomik kriz nedeniyle büyük bir hayat zorluğuyla karşı karşıyayken
birdenbire küresel bir salgın nedeniyle tüm yaşam biçimimiz alt üst oldu.
Tüm bunlar olurken yüz yüze kaldığımız afetleri, depremleri, selleri,
orman yangınlarını, iş kazalarını saymıyorum bile.
Ne bitmeyen çilemiz varmış ki, şimdi de tüm dünyayı etkileyen bir
savaşın yarattığı tehdit ve tehlikelerle boğuşuyoruz.
Uzun yıllardır Ortadoğu’da devam eden savaş sona ermeden şimdi de
Karadeniz’in karşı kıyısında büyük bir savaş patlak verdi.
Emperyalist odakların sınır tanımaz saldırganlığı, savaş örgütü NATO’nun
yayılmacı anlayışı ve Rusya’nın zorba dış politikası, milyonlarca kişinin
hayatını tehdit eden bir savaşa ve işgale dönüşmüş durumda.
Bir yandan savaşın yarattığı insani trajediye üzülürken, diğer yandan
dünyanın ve bizden sonraki nesillerin geleceği için endişeleniyoruz.
Bizler yıllardır emperyalizmin bu saldırgan, yayılmacı, sömürgeci
politikalarına karşı barışı, halkların kardeşliğini ve bir arada yaşamı
savunduk.
Bir kez daha yurtta barış, dünyada barış çağrımızı dile getirmek istiyorum.
Silahların susmasını, işgalin sona erdirilmesini ve anlaşmazlıkların
karşılıklı görüşmeler ve uluslararası hukuk zemininde çözülmesini
diliyorum.
Unutmayalım ki, dünyanın en büyük gücü silahlı ordular değil, milyarlarca
vicdanlı kişiden oluşan barış yanlılarıdır.
Bizler cesaretle barışın sesini yükseltmeye devam edeceğiz.
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Sevgili Arkadaşlar,
Bizler sadece barışın sesi değil aynı zamanda emeğin de sesiyiz.
Buradan, emeğinin karşılığını alabilmek için, insanca yaşayabilecekleri
bir ücret ve çalışma koşulları için Türkiye’nin dört bir yanında direnen,
mücadele eden tüm emekçilere; hayat pahalılığı ve zamlara karşı
sokaklara çıkan tüm toplum kesimlerine dayanışma duygularımı bir kez
daha iletmek istiyorum.
Direnenlerin, mücadele edenlerin varlığı bizlere umut veriyor.
Onların direnerek, mücadele ederek elde ettikleri her kazanım,
toplumun, emeğin ortak kazanımıdır. Ortak geleceğimiz, bu kazanımlarla
şekillenecek ve güzelleşecektir.
Emeğin güçlü kollarıyla kurulacak bir dünyada ne açlık olacak ne sefalet
ne savaş olacak, ne nefret ne emperyalist boyunduruk olacak ne kapitalist
sömürü, ne gericilik olacak ne de cehalet!
Emeğimizle kuracağımız dünyada demokrasi olacak, özgürlük olacak,
barış olacak, bağımsızlık olacak, laiklik olacak, gönenç olacak, huzur
olacak!
Buna yürekten inanıyorum.
Değerli Arkadaşlar,
İçerde tek adam rejiminin halk
emperyalistlerin güç mücadeleleri
zehrediyor.

düşmanı politikaları, dışarda
yaşadığımız hayatı hepimize

Bu zehirden kurtulmak, hepimizin en önemli ve öncelikli görevidir.
Çok uzun süreden beri hukukun işlemediği, hukuksuzluğun egemen
olduğu bir ülkede yaşıyoruz.
Türkiye artık Cumhurbaşkanının sözünün ve eyleminin tüm hukuk
kurallarının üzerinde tutulduğu bir ülke haline geldi.
Yasama, yürütme ve yargı organlarının temel işlevi Cumhurbaşkanının
sözünü kıymetlendirmek ve gerçekleştirmekten ibaret.
Cumhurbaşkanının sözü ve kararı hilafına davranan tüm kesimlerin
“düşman” ilan edildiği bir ülkede yaşıyoruz.
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Böyle bir ülkede huzur olmasının, istikrar olmasının, güven olmasının
imkanı yok.
Böyle bir ülkenin olağan biçimde yönetilmesinin imkanı yok.
Zaten yönetilemiyor da… Parlamenter demokrasiyi, güçler ayrılığını ve
hukuk devleti anlayışını tamamen ortadan kaldıran mevcut tek adam
rejimi, AKP’nin yönetim krizinin kurumsallaşmış ifadesidir.
Siyasi ömrünü çoktan tamamlayan, ülkeyi yönetme kabiliyetini tümüyle
kaybeden iktidar partisi, kendi tükenişine ülkeyi de ortak etmek için
elinden gelen her şeyi yapıyor.
Baştan aşağı yanlış ekonomik tercihleriyle ülkeyi içinden çıkılması zor bir
krize sokan siyasi iktidar, artık tüm adımlarını “benden sonrası tufan”
anlayışıyla atıyor.
Kendi yandaşlarının kasaları dolsun, kendi çıkar çevrelerinin çarkları
dönsün diye halkı büyük bir sefalete sürüklüyor.
Devlet ihaleleriyle, çılgın projelerle Hazine garantili gelir elde eden
şirketlerin ödemeleri yapılabilsin diye kamunun tüm kaynakları seferber
edilmiş durumda.
Halkın üzerindeki vergi yükü hiç olmadığı kadar arttı. Halkın alın teri, bir
avuç yandaşın kasasına akıyor.
Hazinesi tümüyle tüketilmiş, ödeme garantili projeler nedeniyle
gelecek nesilleri bile borçlandırılmış, kamu işletmelerinin içi tamamıyla
boşaltılmış, kamusal varlıkları swap anlaşmalarıyla ipotek edilmiş bir
ülke tablosuyla yüz yüze bulunuyoruz.
Hayat pahalılığı, işsizlik, yokluk ve yoksulluk bütün toplum kesimlerinin
yaşamını tehdit eder hale geldi.
Herkes bu duruma isyan ediyor.
Alın terinin karşılığını isteyen işçiler isyan ediyor. Aldıkları zam daha
kursağından geçmeden eriyip biten memurlar isyan ediyor.
Çalışırken ölmek istemiyoruz, çalışma koşullarımızı düzeltin, sağlıkta
şiddete hayır diyen hekimler ve sağlık çalışanları isyan ediyor.
Borç batağındaki esnaf isyan ediyor.
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Açlık sınırının altında yaşamak zorunda bırakılan emekliler isyan ediyor.
Hayatlarının baharında geçim derdine düşen gençler isyan ediyor.
Faturalarını ödeyemeyen, ay sonunu getiremeyen milyonlar isyan ediyor.
İnsanlar binlerce liralık elektrik-doğalgaz faturası ödemek istemiyor.
İnsanlar artık benzine, mazota, gaza gelen zamlardan bıkmış durumda.
İnsanlar her alışverişte değişen etiket fiyatları görmek istemiyor.
İnsanlar her yıl daha da artan vergi yükü altında ezilmek istemiyor.
İnsanlar artık bu iktidar tarafından yönetilmek, tek adam rejimi altında
yaşamak istemiyor!
Değerli Arkadaşlar,
Bu iktidarın artık halkın yaşamını iyileştirmek, ülkenin geleceğini
kurtarmak gibi bir derdi kalmadı.
Bu iktidarın tek derdi yıllardır kurdukları sömürü düzenini ne pahasına
olursa olsun devam ettirmek. Bu iktidarın derdi, yandaşlarına verdikleri
garantili ihalelerin ödemelerini aksatmamak.
Bu iktidarın derdi, ülkenin tüm varlıklarını, tüm kaynaklarını, tüm
güzelliklerini eşine dostuna peşkeş çekmek. Bu iktidarın derdi, dinci
gericiliği halka yaşam tarzı olarak dayatmak.
Bu sömürü düzeni sürsün diye yapmadıkları hiçbir şey kalmadı.
Bu ülke halkını kutuplaştırarak birbirinin düşmanı haline getirdiler. Bu
ülkenin aydınlarını, sanatçılarını, bilim insanlarını hedef gösterdiler.
Toplumsal muhalefeti polis şiddetiyle baskı altına aldılar.
Muhalif siyasetçileri, gazetecileri, sosyal medya kullanıcılarını hukuksuz
biçimde cezaevlerine attılar. Kazanamadıkları seçimleri yok saydılar,
seçimle alamadıklarına kayyumla el koydular. Üniversitelerin, bilimin,
tekniğin ve aklın sesine kulak tıkadılar.
Anayasa değişikliğiyle güçler ayrılığı ilkesini ortadan kaldırarak
parlamentoyu etkisiz hale getirip halk egemenliği yerine kişi ve parti
egemenliğini getirdiler.
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Yargıyı iktidarın güdümüne sokup hukukun üstünlüğü anlayışını tamamen
bitirdiler.
Kindar ve dindar bir nesil yetiştirme hedefiyle okul öncesinden
üniversiteye kadar eğitimin her alanında büyük tahribatlar yarattılar.
Milli Eğitim Bakanlığından yandaş sendikalara, Diyanet İşleri
Başkanlığından iktidar destekli vakıflara, cemaatlere kadar farklı kollarda
yürütülen planlı çalışmalarla laikliğin tümüyle tasfiye edildiği, bütün
yaşamın dinsel hükümler uyarınca düzenlendiği bir devlet yapılanması
inşa etmeye uğraştılar, hala uğraşıyorlar.
Değerli Arkadaşlar,
Bugün elimizde her alanda harabeye dönmüş bir ekonomi ve hukuktan
bürokrasiye kadar her alanda çürümüş bir devlet yapısından başka bir
şey kalmadı.
Ülkenin içinde bulunduğu bu durum, rant bağımlısı olmuş siyasi iktidarı,
yakın çevresini doyurabilmek için her gün yeni rant alanları yaratmaya
mecbur bırakıyor.
Ülkenin mevcut tüm kaynakları tükendiği için de iktidarın yeni hedefi
bugüne kadar koruma altında tutulan tarihimiz, doğamız ve tabiat
zenginliklerimiz haline geldi.
TMMOB ve bağlı odaları olarak yıllardır bu yıkım politikalarına karşı
mücadele ediyoruz. Bu yüzden de sürekli olarak iktidar tarafından
tehdit altında tutuluyoruz. Bir yandan yasal düzenlemelerle kurumsal
yetkilerimiz elimizden alınmaya çalışılırken, diğer yandan da
yöneticilerimiz hakkında ipe sapa gelmez soruşturma ve davalar açılıyor.
Mimarlar Odamızın Ankara Şubesine yönelik dava süreci bunun
örneklerinden biridir. Taksim Dayanışması bileşenlerinin hedef alındığı
Gezi Davası bunun örneklerinden biridir.
Biliyorsunuz Gezi davasının bir sonraki duruşması 22 Nisan 2022 tarihinde
gerçekleştirilecek. Yargılananlar arasında TMMOB Yönetim Kurulu üyemiz
Mücella Yapıcı var. Dönemin Şehir Plancıları Odası İstanbul Şube başkanı
Tayfun Kahraman var. Mimarlar Odamızın hukuk danışmanı Can Atalay
var.
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Tümüyle barışçıl eylemler darbe teşebbüsü gibi nitelendirilerek, Savcılık
tarafından Osman Kavala ve Ayşe Mücella Yapıcı için ağırlaştırılmış
müebbet hapis, diğer arkadaşlarımız için de 15 yıldan 20 yıla kadar hapis
cezaları isteniyor.
Uydurma delillerle, kurmaca iddianamelerle, asılsız suçlamalarla
defalarca yargılanan, her seferinde beraat eden arkadaşlarımız her
seferinde kendilerini yeniden mahkeme huzurunda buluyorlar.
Arkadaşlarımız bir halk hareketinin, demokratik bir direnişin parçası
olduğu için yargıya her türlü yöntemle müdahale edilerek ısrarla
cezalandırılmak isteniyor.
Bu müdahalelerin arka planında AKP’nin Laiklik ve cumhuriyetle
hesaplaşma fikrinin olduğunu hepimiz biliyoruz.
AKP’nin 2023 Hedefleri arasında önemli bir yeri olan Topçu Kışlası’nın
inşası, cumhuriyetle, cumhuriyet fikirleriyle hesaplaşma adımlarından
biriydi.
Gezi Direnişi’nin bu hesapları bozması AKP’de büyük bir travma
yaratmıştır.
Bu travmanın acısını o direnişi değersizleştirerek, o direnişe katılanları
kriminalize ederek bastırmak istiyorlar.
Ne kadar çabalarsa çabalasınlar ne kadar uğraşırsa uğraşsınlar Gezi’nin
masumiyetine, Gezi’nin haklılığına, Gezi’nin gerçekliğine en ufak bir
leke süremeyecekler. Gezi bu ülkenin onurlu geçmişi, umutlu geleceğidir.
Gezi Direnişi bu topraklarda insanlığın ortak değerlerine, haklara
ve özgürlüklere, ağaca, doğaya ve kamusal mekânlara sahip çıkma
iradesinin, geleceği kazanma mücadelesinin zirvesidir.
Gezi’de uğruna milyonların mücadele ettiği değerlere ne pahasına olursa
olsun sahip çıkacağız.
Bu davanın savcıları darbecilerle kol kola gezerken, bizler darbecilerden,
cemaatçilerden, çetelerden hesap soruyorduk.
Ne yaparlarsa yapsınlar dostlarımızın isimlerini ve mücadelesini
kirletemeyecekler.
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Ne yaparlarsa yapsınlar, Gezi davasında yargılanan dostlarımıza sahip
çıkacağız. Gezi’de hayatını kaybeden gençlerimizin anılarına ve düşlerine
sahip çıkacağız.
22 Nisan’da yapılacak bir sonraki duruşmada da dostlarımızın yanında
çağlayan Adliyesinde olacağız.
Değerli arkadaşlar,
Geçtiğimiz dönemimiz, neoliberal yağma politikalarına karşı kamusal
değerleri, ekonomik krize karşı mesleki ve özlük haklarımızı, dinci
gericiliğe karşı aydınlanma değerlerini ve laikliği savunmakla geçti.
Yaşadığımız tüm baskılara rağmen demokrasiye, özgürlüklere,
bağımsızlığa, laikliğe ve toplumculuğa olan bağlılığımızdan asla taviz
vermedik. Ülkemizi kasıp kavuran salgın ve kriz koşullarında üyelerimizin
ekonomik, demokratik ve mesleki çıkarlarının geliştirilmesi için mücadele
verdik.
Bundan sonra da bu mücadeleden hiçbir biçimde vazgeçmeyeceğiz.
Çalışma dönemimiz boyunca üyelerimize mesleki, ekonomik ve sosyal
alanlarda sahip çıkma mücadelesi verdiğimiz gibi, mesleki gelişmelerin
toplumsal çıkarlar için kullanılması doğrultusunda da büyük gayret
gösterdik.
Odalarımızın ve İl Koordinasyon Kurullarımızın düzenlediği yüzlerce
etkinliğin yanı sıra genişletilmiş Yönetim Kurulumuz tarafından hazırlanan
çalışma programı doğrultusunda çok sayıda çalıştay, sempozyum ve
kongre düzenledik.
Bu etkinlikler yoluyla TMMOB’nin değerleri ve birikimi toplumun tüm
kesimleriyle paylaşılırken, meslek alanlarımızdaki teknik gelişmeler
üyelerimize aktarıldı.
Yine bu dönem boyunca açtığımız davalar ve yürüttüğümüz hukuki mücadele
ile şehirlerimizin, kıyılarımızın, tarım alanlarımızın, madenlerimizin,
tarihi eserlerimizin, kültürel mirasımızın yağmalanmasına karşı önemli
davalar kazandık.
Üyelerimizin haklarını koruma ve teknik yönetmeliklerin mesleki ilkelere
uygunluğu noktasında önemli kazanımlar elde ettik.
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TMMOB’nin eşitlikten, özgürlükten, bağımsızlıktan, demokrasiden,
barıştan, bilimden, laiklikten, halktan ve emekten yana yurtsever
toplumcu mücadele çizgisini yarınlara taşıyabilmek için Odamızın yeni
döneminde görev üslenecek tüm dostlarımı şimdiden kutluyorum,
başarılar diliyorum.
Türkiye’nin içinden geçtiği bu karanlık dönemde, ülkemize, mesleğimize
ve değerlerimize sahip çıkmak konusunda en ufak bir tereddüt yaşamadan
mücadele eden tüm arkadaşlarımızı dostlukla kucaklıyorum.
Genel Kurulumuzun eşit, özgür, demokratik bir Türkiye mücadelemize,
üreten, sanayileşen ve hakça bölüşen bir ülke özlemimize katkı vermesi
dileğiyle hepimize kolaylıklar diliyorum.
Emin KORAMAZ
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
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TMMOB AFET SEMPOZYUMU
20 NİSAN 2022/ANKARA
Değerli Büyükşehir Belediye Başkanımız, Kıymetli Konuklar, Sevgili
Meslektaşlarım çok kıymetli akademisyen dostlarımız
46. Çalışma Dönemimizin son etkinliği olan Afet Sempozyumuna hepiniz
hoş geldiniz. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği adına hepinizi
saygıyla selamlıyorum.
Ülkemizdeki doğa olaylarının afetlere dönüşmesinin engellenmesi, risk
değerlendirmesi, afetlere hazırlık ve afet dönemlerinde kriz yönetimi
konularında örgütlülüğü geliştirme amacını taşıyan sempozyumumuzun
ilkini 2007 yılında gerçekleştirmiştik.
Afetlere hazırlık konusunda 17 Ağustos Depremi’nin yarattığı toplumsal
duyarlılığın azaldığı, hükümetin ve yerel yönetimlerin üzerine düşen
sorumlulukları savsakladığı o dönemde gerçekleştirdiğimiz ilk Afet
Sempozyumumuzda tartıştığımız fikirler, TMMOB’nin bu alandaki
politikalarının şekillenmesinde önemli katkılar sağlamıştı.
Bugün yine afetlerin sıklaştığı, afete hazırlıklı olma konusunda
kamu kurumlarının yetersizliğini ayyuka çıktığı, afetlerin toplumsal
sonuçlarının arttığı bir dönemden geçiyoruz. Bu dönemde bu alana ilişkin
fikri birikimimizi yenilemek, bu alandaki yeni bilimsel yaklaşımları ve
teknik gelişmeleri bir arada ele almak için birlikteyiz.
TMMOB olarak bizler mesleki alanlarımıza ilişkin sahip olduğumuz bilimsel
ve teknik bilgiyi ülkemizin ve halkımızın ortak çıkarı için kullanmayı şiar
edinmiş bir mesleki kitle örgütüyüz.
Düzenlediğimiz kongre, sempozyum, panel gibi etkinliklerimizin
temel amacı, mesleki alanlarımızdaki yeni fikirleri ve teknikleri halkla
buluşturabilmek, toplumsallaştırabilmektir. Burada ortaya çıkan
görüşlerin hem toplumumuz hem de kamu kurumları açısından yol
gösterici olacağına inanıyorum.
Değerli Konuklar,
Bildiğiniz gibi afetler, insanlar için fiziksel, ekonomik ve sosyal kayıplar
yaratan, olağan yaşamı kesintiye uğran doğa veya insan kökenli olaylardır.
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Salgından savaşlara, depremlerden yangınlara, sellerden toprak
kaymalarına, şiddetli meteorolojik olaylardan çığ düşmesine kadar bu
afetlerin pek çoğunu yakın zamanda sıklıkla deneyimliyoruz.
Bu deneyimlerin bize öğrettiği en önemli gerçek, türü ve boyutları ne
olursa olsun, afetlerden ne derece etkileneceğimizi belirleyen şeyin,
afete ne kadar hazırlıklı olduğumuzdur.
Bizler ülke olarak ne yazık ki bu konuda hep kötü sınavlar veriyoruz.
Bütünlüklü bir afet yönetimi politikası geliştiremediğimiz için afetlerle
yüz yüze kaldığımızda geçici, anlık, bireysel tepkilerle süreci yönetmeye
çalışıyoruz.
Afetler sonrasında gazeteci ve koruma ordusuyla birlikte afet bölgesine
gitmekle, afetzedelerin yaralarını sarmakla övünen bir yönetim
anlayışının esiri olduk.
Öncesinde tüm topluma dağıtılmış ortak bir sorumluluk paylaşımı yerine,
sonrasında belirli kişilerin fedakarlıklarına dayalı mücadele süreci bizim
afetlerle başa çıkma stratejimizin temelini oluşturuyor.
Yaraları sarmak elbette önemli ve gereklidir ama bu anlayış yerine
afetleri önleyen, afetin zararını en aza indirgeyen, insan hayatını
korumayı başlıca amaç sayan, tedbire, planlamaya ve risk yönetimine
dayalı bir afet ve kriz politikasına ihtiyaç duyuyoruz.
Salgın döneminin başından bu yana fedakarlıklarına tanık olduğumuz
sağlık çalışanlarının, doktoraların, hemşirelerin, hastabakıcıların
yaşadığı durumu göz önünde bulundurun: Salgının en başından itibaren
bütün yük adeta bu arkadaşlarımızın omuzlarına bırakılmış durumda.
Benzer durumları diğer afetlerde de yaşıyoruz. Deprem olduğunda
arama kurtarma görevlilerinin, orman yangını çıktığında itfaiye erlerinin
kahramanlaştığı bir afetle mücadele stratejimiz var.
Oysa afetler nasıl ki doğaüstü olaylar değilse, afetle mücadelede de
doğaüstü güçleri olan kahramanlara ihtiyacımız yok, olmamalı. Bizim
ihtiyacımız olan kahramanlar değil, bilimin ve tekniğin rehberliğinde
davranan kurumlardır.
Afetle mücadeleyi kahramanların sırtına yüklemek yerine afet öncesinde
önleme, risk azaltma, hazırlık gibi çalışmaları da kapsayacak şekilde
planlar yapmalı, yerel yönetimleri ve devlet kurumlarını bu planları
uygulayacak biçimde donatmalıyız.
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Değerli arkadaşlar,
Mühendis, mimar ve şehir plancıları olarak bizler insanların ve toplumun
sorun ve ihtiyaçlarına, bilimsel yöntemi ve tekniği kullanarak çözümler
sunan kişileriz.
Bizim meslek alanımız, insanın doğayla mücadelesinden doğmuştur.
Doğanın ve çevrenin belirleyiciliğinden kurtulma mücadelesinde
gelişen insan aklı ve becerisi zaman içerisinde kendi doğal çevresini
biçimlendirebilme kapasitesine ulaşmıştır.
Diğer canlılardan farklı olarak aletlerin kullanılmaya başlanması ve
korunaklı yapıların inşa edilmesi zaman içerisinde soyut düşünmeyi,
hesap yapmayı ve fizik kurallarını kendi ihtiyaçları doğrultusunda
kullanmayı da beraberinde getirmiştir. İnsan toplumlarının hayatta kalma
mücadelesinin ürünü olarak doğan teknik akıl, medeniyetin gelişmesiyle
paralel olarak gelişmiş, çeşitlenmiştir.
Gelişen bilim ve teknoloji sayesinde doğanın yıkıcı etkilerinden
korunabilme, doğal afetlerle mücadele edebilme konusunda geçmiş
medeniyetlere göre çok daha şanslı bir konumdayız.
Depremlere karşı daha dayanıklı binalar, yangınlara karşı koruyucu
ekipmanlar, erken uyarı sistemleri, korunaklı yapılar yapabiliyoruz.
Geçmişte uzun yıllar alan aşı çalışmaları yeni teknolojik imkanlar ve
bilimsel keşifler sayesinde çok daha kısa zaman içinde geliştirilebiliyoruz.
Öte yandan insan medeniyeti olarak sahip olduğumuz imkanlar, insanlık
olarak afetler karşısında yaşadığımız kayıpları yeterince azaltmıyor.
Bu durumun birbiriyle yakından ilişkili iki büyük nedenden kaynaklandığına
inanıyorum:
•

İlki, yasal mevzuatın ve kamusal kararların bilimsel gerçeklikler
zemininde belirlenmemesi

•

İkincisi ise, kapitalizmin kar odaklı, rekabetçi yapısının ve özellikle
piyasalaştırma, ticarileştirme, özelleştirme, serbestleştirme ve
kuralsızlaştırma üzerine kurulu neoliberal politikaların toplumun
ortak çıkarına hizmet etmemesi

İlkinden başlayacak olursak ülkemizde bu konuya çokça örnek bulabiliriz:
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Örneğin dere yataklarının, taşkın alanlarının, dolgu zeminlerin yerleşime
açılması…
Örneğin mühendislik hizmeti almadan yapılmış, mevzuata uygun olmayan
yapıların imar aflarıyla ruhsatlandırılması…
Örneğin şehirlerin deprem ve diğer çevresel risklere uygun olarak
planlanmaması…
Örneğin afetle mücadele için gerekli teçhizatın temin edilmemesi,
yangın söndürme uçaklarının hangarlarda çürütülmesi, yangın söndürme
hizmetinin özelleştirilmesi gibi pek çok örnek sayabiliriz.
Bilim insanlarının, TMMOB ve odalarının uyarılarına kulak asmadan
yapılan her uygulama, felaket olarak bize geri dönmektedir. Bu felaket
kimi zaman durduk yere yıkılan bir apartman, kimi zaman sular altında
kalan bir yerleşim yeri, kimi zaman yanan ormanlarımız olmaktadır.
Meslek örgütlerinin uyarılarına kulak asmama konusu AKP döneminde
yepyeni bir boyut kazandı diyebiliriz. TMMOB ve diğer meslek örgütlerinin
sistematik olarak dışlandığı bir dönem yaşıyoruz.
Hatırlayacaksınız Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçildikten sonra
Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri ile yapılan mevzuat düzenlemelerinde
yapılan ilk işlerden birisi bakanlıklar ile bağlı, ilgili, ilişkili kuruluşların
bünyelerinde kurulan ve kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının
da dahil olduğu danışma kurulu, genel kurul, konsey vb. yapılardan
TMMOB’nin katılımının dışlanması olmuştu.
Bu dışlama sadece mevzuat düzeyinde değil, her alanda yaşanıyor.
Salgın döneminde Türk Tabipleri Birliği yok sayıldı. İzmir’de yaşanan
Deprem sırasında TMMOB İl Koordinasyon Kurulunun ve oradaki uzmanlık
odalarımızın hasar tespit çalışmalarına katılımı engellendi.
Kim ne engel koymaya kalkarsa kaksın, bizler bu ülkenin mühendis,
mimar ve şehir plancıları olarak üzerimize düşen her türlü sorumluluğu
yerine getirmeye kararlıyız. Hiçbir karşılık beklemeden, halkın çıkarı
için çalışmaya gönüllüyüz.
Bu bizlerin, bizi yetiştiren, sınırlı kaynaklarını bizim eğitimimiz için
harcayan topluma karşı en büyük sorumluluğumuz ve borcumuzdur.
Mesleğimizin kamusal niteliğinin gereğidir.
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Bu tip çalışmaları yapmak için siyasiler tarafından görevlendirilmek
gerekmediğini de biliyoruz. Bizler TMMOB ve bağlı odaları olarak yıllardır
mesleki bilgi ve birikimlerimizi kullanarak, kimi zaman üniversitelerle,
kimi zaman belediyelerle iş birliği yaparak binlerce etkinlik düzenledik,
binlerce rapor hazırladık. Yaptığımız çalışmaları kamuoyuyla paylaştık
ve yetkilileri bilgilendirdik.
Bundan sonra da bakanlıklar ve valilikler istese de istemese de bu
sorumluluk duygusuyla hareket etmeye devam edeceğiz. Özellikle afet
dönemlerinde sorumluluk hissetmek, örgütlü bir seferberlik sağlamak
çok önemli.
Bunun en son örneğini geçen yaz yaşanan Orman yangınları sırasında
yaşadık. Kamu kurumlarının hatalarının yol açabileceği çok büyük bir
felaketi, aramızda bulunan Büyükşehir Belediye Başkanlarımızın katkısı,
binlerce gönüllünün dayanışması ve seferberliği ile önledik.
Bilimi yok sayan bu yaklaşımın aslında devletin sosyal görevlerinden
arındırıldığı, ekonomiden, çalışma yaşamına kadar toplumsal hayatın
kuralsız, denetimsiz bir şekilde sermaye kesimlerinin ve piyasanın
insafına teslim edildiği neoliberal politika ve uygulamaların kaçınılmaz
bir sonucu olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz.
Çünkü bu sınırsız ve denetimsiz rant düzeni ve yağma anlayışı sadece
ekonomik değerlerin ve imtiyazların belirli kesimler elinde toplanmasıyla
sınırlı kalmıyor.
Toplumsal önlemler, bu kesimler açısından birer maliyet yükü olarak
görüldüğü için tüm toplumun bir bütün olarak savunmasız hale
getirilmesine de neden oluyor.
Rantiyeye dayalı kentleşme ve yapılaşma uygulamaları nedeniyle
depremlere kaşı savunmasız hale geliyoruz.
Kamusal varlıklarımızın özelleştirilmesi nedeniyle ekonomik krizlere
karşı savunmasız hale geliyoruz.
Sağlık ve sosyal güvenlik alanındaki özelleştirme politikaları nedeniyle
salgınlara karşı savunmasız hale geliyoruz.
Kar hırsı nedeniyle alınmayan tedbirler nedeniyle iş cinayetlerine, işyeri
felaketlerine karşı savunmasız hale geliyoruz.

46. Dönemde Söylediklerimiz

310
Tüm insanlığı felakete sürükleyen bu durumun üstesinden gelebilmek
için, her alanda toplumcu bir bakış açısına ve kamucu politikalara
ihtiyacımız var.
Değerli Konuklar,
TMMOB olarak, yaptığımız basın açıklamalarında, düzenlediğimiz kongre
ve sempozyumlarda, hazırladığımız raporlarda sürekli olarak kamu
yararının, kamusal varlıkların, kamucu bakış açısının öneminin altını
çizmeye çalışıyoruz.
Toplumun çıkarını, kamusal varlıklarımızı, doğal zenginliklerimizi
ve haklarımızı koruyabilmek için Birliğimizin Anayasa ve yasalardan
kaynaklanan kamusal niteliği sayesinde, yoğun bir hukuki ve toplumsal
mücadele sürdürüyoruz.
Bugüne kadar, Birlik ve bağlı odalar olarak özelleştirme uygulamalarına
karşı binlerce dava açtık, çok sayıda bilimsel etkinlik ve kitlesel
kampanyalar düzenledik. Açtığımız bu davalar ve yürüttüğümüz kitlesel
mücadele ile bu neoliberal saldırıyı durduramasak da, bu saldırıların tüm
toplumu yerle bir eden bir afete dönüşmesine de engel olmaya çalıştık.
Toplumsal olanı ve kamucu politikaları savunmaya devam edeceğiz.
Değerli Konuklar,
Sempozyum düzenleme kurulu başkanımızın da dile getirdiği gibi 3 gün
boyunca farklı doğa olaylarının nasıl afetlere dönüştüğünü tartışacağız.
Ülkemizde afet denilince akla ilk önce elbette depremler geliyor. Gerek
tarihsel hafızamızdaki yeri, gerek yarattığı yıkım, gerekse can kayıpların
nedeniyle depremler ülkemizdeki en önemli tehditlerden birisi.
Her depremden sonra siyasilerden hamasi nutuklar dinliyoruz. Sözler
veriliyor, yaraların sarılacağı söyleniyor. Kalıcı önlemlerin alınacağı dile
getiriliyor. Fakat gündemin değişmesiyle rutine dönülüyor.
Rant hırsı, akla, bilime ve tekniğe, mühendislik, mimarlık ve şehir
plancılığı mesleklerinin gereklerine, insan yaşamına galip geliyor. Siyasi
kararlılık gösterilmiyor.
Anımsayalım, Büyük Marmara depreminden sonra, deprem zararlarını
azaltmaya yönelik çalışmalar yapmak üzere bir vergi konuldu. Deprem
sonrasında kullanılmak üzere… Geçici bir vergi gibiydi ama kalıcı hale
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getirildi Özel İletişim ve Özel İşlem Vergisi adı altında iki yeni vergi
alınmaya başlandı. Bu vergiler önce kanunlarla uzatıldı sonrasında 2003
sonunda Özel İletişim Vergisi kalıcı hale getirildi.
Peki, toplanan vergilere ne oldu? Dönemin bakanı bu paraların duble
yollar, demiryolları, havayolları için kullanıldığını söyledi.
Deprem sonrasında kullanmak üzere toplanma alanları oluşturuldu
önce, ama sonra artan nüfusa ve yerleşime doğru orantılı olarak artması
beklenen deprem toplanma alanları rant uğruna imar tadilatları ile
yapılaşmaya açılarak iş merkezlerine, AVM’lere, rezidans alanlarına
dönüştürüldü.
Kentsel Dönüşüm gibi son derece gerekli bir mücadele aracı, afet riski
taşıyan alanlardaki yerleşim yerlerinin taşınması, afet riski taşıyan
yapıların güçlendirme yoluyla depreme dayanıklı hale getirilmesi
ya da yıkılıp yeni deprem yönetmeliğine uygun olarak inşa edilmesi
gibi amaçlara hizmet etmesi beklenirken kent merkezlerindeki eski
yerleşimlerin rant alanlarına dönüştürülmesinin yasal zemini oldu.
Kentsel dönüşüm projeleri yurt genelinde yüksek risk içeren bölgelerden
değil, yüksek rant içeren bölgelerden başlatıldı. 5-10 yıllık binaların
yıkılıp rant getirisi yüksek yapılara dönüştürüldüğüne tanıklık ettik.
Yapı Denetim Yasası çıkarıldı. Kamusal olması gereken yapıların
denetimi işi, ticari firmalar olan yapı denetim kuruluşlarına teslim
edildi. Odalarımızın kamu yararı anlayışıyla yerine getirdikleri üyeleri
üzerindeki denetim ve gözetim sorumluluğu mesleki yeterlilik, eğitim,
belgelendirme hizmetleri yapı denetim süreçlerinden dışlandı.
Büyük beklentilerle hazırlanan Ulusal Deprem Stratejisi ve Eylem
Planının gerekleri yerine getirilmedi. Başta okul ve hastaneler olmak
üzere, Türkiye’deki bina envanteri çıkarılmadı. Mevcut yapılar hasar
görebilirlikleri ve riskleri esas alınarak gruplandırılmadı.
Türkiye genelinde mevcut yapı stokunda gözle görünür bir iyileştirme
yapılamadı. Konutları bırakın deprem sonrasında acil kullanılması
gereken hastaneler gibi okullar gibi kamu yapıları dahi depreme dayanıklı
hale getirilmedi.
17 Ağustos Depremi’nden alınması gereken en büyük ders, coğrafi
riskler göz ardı edilerek kurulan şehirlerin, plansız-çarpık kentleşmenin
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ve mühendislik hizmeti almayan yapıların insanlar için büyük tehdit
oluşturduğuydu.
Ama ne yazık ki siyasi rant uğruna “imar barışı” adı altında çoğunluğu
hiç mühendislik hizmeti almamış 10 milyonun üzerinde yapıya ruhsat
verildi.
Deprem kişisel önlemlerle baş edemeyeceğiz büyüklükte bir afettir.
Depreme hazırlıklı olmak bütünüyle bir devlet politikasıdır. Ülkeyi ve
toplumu depreme karşı hazırlıklı hale getirmek siyasi iktidardan başlayarak
devlet kurumlarının ve yerel yönetimlerin ortak sorumluluğudur.
Depreme dayanıklı yerleşim alanları ve yapılar tasarlamanın, üretmenin,
deprem hasarı ve can kayıplarının azaltılmasının bilinen tek yolu
mühendis, mimar ve şehir plancılığı hizmetlerinin eksiksiz bir şekilde
uygulanmasıdır. Denetimsiz ve kaçak yapılaşmaya derhal son verilmelidir.
İmar afları yasaklanmalıdır.
Deprem öncesi, deprem sırası ve sonrasında yapılacak çalışmalara
ilişkin kamu yararı ve ülke çıkarını gözeten ulusal bir deprem politikası
belirlenmeli, bu çerçevede bir Ulusal Deprem Stratejisi ve Türkiye
Deprem Master Planı hazırlanmalıdır.
Ülkemizin deprem ve afet planları geliştirilmeli, deprem zararlarını
azaltma önlemleri, İmar Yasası ve diğer ilgili mevzuatlara yansıtılmalı,
kent planlaması, yapı üretimi ve yapı denetimi konusu bütünlüklü
bir şekilde ele alınmalı, ülkemiz yapı stokunda gerekli mühendislik
incelemeleri yapılarak riskli yapılardaki risklerin giderilmesi çalışmaları
ivedilikle başlatılmalıdır.
Yapı Denetimi ile ilgili kamusal yapılanmalarda TMMOB ve bağlı Odalar,
görev, yetki ve sorumlulukları tanımlanarak temsil edilmelidir. Yerel
yönetimler bu konuda TMMOB’ye bağlı odalarla iş birliği içinde olmalıdır.
Değerli konuklar,
Elbette ülkemizde yaşanan tek afet depremlerle sınırlı değil. Seller,
orman yangınları, heyelanlar, çökmeler, çığ, çölleşme, iklim değişikliği,
aşırı doğa olayları gibi çok fazla sayıda afet riskiyle iç içe yaşıyoruz.
3 gün boyunca uzmanlarımız bu konulardaki yeni yaklaşımları, yaşanan
deneyimleri ve bütünleşik bir ulusal afet yönetim sisteminin olmazsa
olmaz unsurlarını bizimle paylaşacaklar.
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği

313
Burada ortaya çıkan görüşlerin sadece fikri düzeyde kalmaması, hem
merkezi yönetim hem de yerel yönetimler tarafından projelendirilerek
hayata geçirilmesi çok önemli. Bu konuda tüm yetkileri duyarlı olmaya
çağırıyorum.
Sempozyumumuzun gerçekleşmesinde emeği olan tüm arkadaşlarıma,
katılımcı bilim insanlarına ve uzmanlara teşekkür ediyorum.
Hepimize kolaylıklar diliyorum.
Emin KORAMAZ
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
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TMMOB 7. KADIN KURULTAYI SONUÇ BİLDİRGESİ
20-21 Kasım 2021/ANKARA
TMMOB 7. Kadın Kurultayı Ankara’da, 20-21 Kasım 2021 tarihlerinde
İMO Teoman Öztürk Toplantı Salonu’nda “Haklarımızdan, Eşitlikten,
Adaletten Vazgeçmiyoruz!” temasıyla 173 kadın mühendis, mimar ve
şehir plancı delegenin katılımıyla gerçekleştirilmiştir.
Kurultay öncesinde, Adana, Ankara, Aydın, Balıkesir, Bursa, Bodrum,
Diyarbakır, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Malatya, Mersin, Muğla,
Şanlı Urfa, Van olmak üzere toplam 17 İKK Kadın Çalışma Grubu
tarafından yapılan Yerel Kurultaylarda aşağıda belirtilen konu başlıkları
çerçevesinde mimar mühendis ve şehir plancısı kadınların toplumsal ve
mesleki sorunları tartışılmış ve merkezi kurultaya taşınmıştır.
Kurultay Konu Alt Başlıkları;
TMMOB’de Kadın Örgütlülüğü,
TMMOB’li Kadınların Eşitlik Mücadelesi,
Uluslararası Sözleşmeler ve TCK,
Pandemi sürecinde şiddet,
Pandemi süreci ev içindeki dengeleri nasıl değiştirdi?
İstihdam ve ücretlendirilme konusunda cinsiyet ayrımcılığı, cinsiyetçi iş
tanımlamaları,
Genç öğrenci kadın üyelerin pandemi sürecinde yaşadıkları,
İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği,
Toplumsal Cinsiyet Eşitliği’nin sağlanması yönünde yasal haklarımız,
LGBTİ+ bireylerle dayanışma,
Kadın çalışmalarının yereldeki yansımaları,
kazanımlar, ilham veren örnek çalışmalar,

meslek

odalarındaki

Yerel Kurultaylar’da yerellerdeki kadın sorunları üzerinden başlıklar
oluşturulması,
olarak belirlenmiştir.
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Zorlu mücadele süreçleri ve emekler sonucunda elde ettiğimiz
kazanımlarımızın bir karşılığı olarak, başta Anayasamız olmak üzere
ulusal ve uluslararası tüm sözleşmeler Kadın hakları açısından önemli
birer dayanak niteliğindedir. Aslında yazılı metinlerde eşit haklara
sahibiz. Sorunumuz yasalarımız değil, yasaların uygulanmıyor olması
ve erkek egemen patriyarkal sistemin dayatmalarının yasaların önüne
geçmesidir.
Bu bağlamda öncelikli olarak yasaların uygulanması, toplumda erkek
egemen sistemin yıkılması için topyekûn mücadele etmek ve bir yandan
da Uluslararası bağlayıcılığı olan İstanbul Sözleşmesine sahip çıkmak
şarttır. Bu da ancak kadınların örgütlü mücadelesi ile mümkündür.
Toplumdaki cinsiyetçi bakış açısıyla mücadelede; mesleki ünvan ve
statülerimizin güvence altına alınması, sendikalılaşmanın özendirilmesi,
özelleştirme uygulamalarına karşı çıkılması, İş arama sürecinde kadınlara
eşit fırsatlar tanınması, güvenceli çalışmanın temini, kadınların ucuz
emek gücü olarak görülmesinin önüne geçilmesi, daha fazla kadının
karar mekanizmalarında yer alması için TMMOB’de Kadın örgütlülüğünün
artırılması bir zorunluluktur. Siyasal iktidarın gerici politikalarını
kadınlar üzerinden yürütmesi, kararlı ve sürekli bir mücadeleyi gerekli
kılmaktadır.
Teknolojik dönüşüm, sadece teknik alanda gerçekleşen bir değişimi
ifade etmez. Aynı zamanda ilişkilerde, davranışlarda ve örgütlenmede
de değişimi ifade eder, hatta bu alandaki değişimi zorunlu kılar. Bu
nedenle Meslek Odalarının, yakın veya orta vadede kendi organizasyonel
yapılarında da değişime gitmek zorunda kalacakları öngörüsüyle,
geleneksel yapıların, ilişkilerin ve alışkanlıkların kısıtlayıcı etkileri analiz
edilmeli ve bu konuda stratejiler oluşturulmalıdır.
Kadın örgütlülüğü olarak sosyal medyayı aktif kullanabilecek, acil
refleks ve geniş bir ulaşım ağı oluşturabilecek bir platform kurulmasını
ve yaygınlaştırılmasını önemsiyoruz. Üyelerimizin hem kendi düzeylerini
yükselten hem de kolektif üretime katkı koymalarını sağlayan bir sosyal
platforma ihtiyaç vardır. Kurulan bu sosyal ağ aşağıdaki nitelikleri
taşımalıdır;
Geliştirici olmalıdır.
Katılım ve katkıya teşvik etmelidir.
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Sorumluluğu da içeren bir özgürlük alanı yaratmalıdır.
Katılımcılarına hem sanal ortamda hem de reel dünyada gerçekleştirmesi
gereken ödevler ve görevler vermelidir.
Sanal ortamda oluşturulan örgütlülüğün mümkün olduğunca gerçek
hayata taşınıp kalıcı bir birikime dönüşmesini sağlamalıdır.
Öğrenci örgütlenmesi, hem TMMOB, hem de TMMOB içinde kadın
örgütlenmesinin temelini oluşturmaktadır. Örgütün gençleşmesinin
önünü açmak üzere yapılan tüm organizasyonlara öğrenciler de dâhil
edilmeli ve yeni örgütlenme modelleri için genç neslin görüşleri dikkate
alınmalıdır.
TMMOB kadın örgütlülüğünün kurulan bu sosyal medya ağını yönetecek
profesyonel çalışma arkadaşları olmalıdır.
Yine kadın çalışmalarının kurumsallaşabilmesi, bilgi ve birikimlerin genç
kuşaklara aktarılabilmesi için kadın çalışmalarını arşivleme yönünde acil
adımlar atılması gerekmektedir.
Önümüzdeki dönem eylem planımız içerisinde mutlaka LGBTİ+ bireyler
ile dayanışma konusu da yer almalıdır.
Gelinen noktada toplumsal değişim için doğru ve cesur politikalar şarttır.
Bu politikaların oluşturulmasında kadın dayanışması, toplumsal talep
ve baskı, yasaların uygulanma talepleri çok önemlidir. TMMOB, kadın
meslektaşlarının sorunlarına sahip çıkan ve çözüm önerilerini geliştiren,
kadın meslektaşlarının birlik içinde görünür kılınmasını sağlayan daha
güçlü bir örgüt olmalıdır.
Kadın mücadelesi sürdürmekte olan biz kadınlar, yıllardır yasal
değişikliklerin tek başına yeterli olmayacağını, toplum ve devletin
kadınlara yönelik algı ve anlayışının asıl problem olduğunu söyledik,
söylemeyi sürdürüyoruz.
Yaşamın her alanında etkisini hissettiğimiz ekonomik ve toplumsal
kriz, dezavantajlı konumda olan kadın ve çocukları daha derinden
etkilemektedir. Aynı zamanda ötekileştirilen diğer bir kesim olan LGBTİ+
bireyler de bunun faturasını en ağır biçimde ödemektedirler.
Gerek aile içinde gerekse kamusal alanda var olma mücadelesi veren
LGBTI+ çocuk ve yetişkinlerin fiziksel ve psikolojik istismar riski altında
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olduklarını; yaşamları boyunca ailede, okulda, sağlık ve çalışma
alanlarında şiddet türlerinden en az birine maruz kaldıklarını bilmekteyiz.
Heteroseksüelliğin ve “erkekliğin” yüceltildiği toplumsal bir düzende
kadın ve LGBTI+ bireylerin vatandaşlık haklarının ihlal ve inkâr edilmesi
gibi durumlar, ayrımcılığın bireysel düzeyden çok politik düzeyde ele
alınması gereken bir olgu olduğunu açıkça göstermektedir. Buna göre
cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği temelinde ayrımcılıkla mücadele
ederken bunu yalnızca eşcinsel ve/veya trans bireylerin sorunu olarak
görmenin gerçeği yansıtmayacağını; ırkçılık ve cinsiyetçilik olgularını da
içeren bir mücadele alanı olduğunu hatırlamamız gerekir.
Ancak, AKP iktidarının yarattığı sistem yaşanan toplumsal ve ekonomik
krizleri çözmek yerine, gündem değiştirerek muhalif her kesime yönelik
baskı, şiddet ve sömürüyü katmerleyerek artırmaktadır. Kadınların,
çocukların ve hatta doğanın ve hayvanların bile şiddete, zulme maruz
kaldığı bilinmektedir.
Her geçen gün artan yoksulluk, işsizlik karşısında hiçbir politikanın
geliştirilememesi, toplumda şiddet eğilimini ve aile içi şiddeti de
artırmaktadır. Şiddete en fazla maruz kalan kadınlar ve çocuklar
olmakta, her gün bir kadın öldürülmektedir. Buna karşılık verilen cezalar
yetersiz kalmakta ya da uygulanmamaktadır. Bu cezasızlık da kadına
yönelik şiddetin devlet eliyle meşrulaştırılması anlamına gelmektedir.
Sistematik olarak artan kadın şiddeti durdurulmak istenmemekte, tam
aksine katiller cezasız bırakılarak şiddet körüklenmektedir.
Şiddetin ortadan kaldırılmasına yönelik, hem ulusal hem de uluslararası
feminist mücadele sayesinde yürürlüğe giren yasal düzenlemelerden en
önemlilerini; “her alanda kadının eşitliği için kanun maddelerinin değişimi
ve uygulamaya geçirilmesi hükümlerini içeren” CEDAW, “kadına karşı
şiddet ve aile içi şiddet ile mücadeleyi amaçlayan” İstanbul Sözleşmesi,
6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair
Kanun oluşturmaktadır.
İstanbul Sözleşmesi, fiziksel, cinsel, ekonomik, duygusal şiddet başta
olmak üzere her tür şiddet ile mücadelede önleme, koruma, kovuşturma
ve destek politikalarını kapsayan dört temel yaklaşımdan hareketle
bağımsız bir izleme mekanizması ve yaptırım gücü olan ilk bağlayıcı
sözleşmedir.
Ancak siyasal iktidarın kadınlara ve LGBTİ+ bireylere yönelik bilinçli ve
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düşmanca karalama kampanyaları sonucunda, İstanbul Sözleşmesi bir
gece yarısı millet iradesi yok sayılarak Cumhurbaşkanı Kararı ile tek
taraflı feshedilmiş ve uluslararası hukuki dayanaklarımız yok edilmiştir.
Kadın ve çocuk haklarını garanti altına alan mevcut yasal düzenlemeler
uygulanmayıp, hukuksuz bir şekilde ortadan kaldırılırken, reform
adı altında 5.yargı paketi değişikliği ile “masum erkekler evlerinden
uzaklaştırılıyor, çocuklarını göremiyorlar, ömür boyu nafaka ödemek
zorunda kalıyorlar” şeklindeki söylemlerle bir algı yönetimi oluşturularak
erkeklerin mağdur edildiği masallarıyla kadın haklarını koruyan az sayıda
yasa da törpülenmeye çalışılmaktadır.
Devletin, kadınlara sermaye ile patriyarka arasındaki ilişkiyi bozmayacak
şekilde istihdam önerdiği, bu durumun mesleklerde kadın sayıları
oranları ile birlikte toplumsal cinsiyetin meslek dağılımlarında da etkili
rol oynadığı görülmektedir.
Bir özeleştiri vermek gerekirse, TMMOB’li kadınlar olarak çalışma
yaşamında “cinsiyet ayrımcılığı ile mücadelede” önemli kazanımlar elde
etmiş olmamıza rağmen, istihdam politikalarında kadına yönelik olumlu
ayrımcılık noktasında yeterince yol alamadık.
Mühendis, mimar ve şehir plancı kadınlar halen eşit işe eşit ücret
alamamakta, işini kaybetme kaygısı yaşamakta, kriz nedeniyle işten
çıkarılanlar yine kadınlar olmaktadır.
Bu nedenle, Kadının çalışma yaşamında daha fazla yer alabilmesi için,
yönetim kademelerinde daha çok kadın görmemiz için, eşit işe eşit
ücret hakkımızı elde edebilmemiz için, başta TMMOB ve bağlı odaları
olmak üzere, toplumun tüm kesimlerinde cinsiyet ayrımcılığına karşı
bilinçlendirme ve toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması yönünde
farkındalığının artırılması çalışmalarına devam edilmelidir.
Ev içi hizmet ve bakım emeğinin kadınlara özgü bir iş olarak görülmesi,
kadınların güvencesiz, kayıt dışı işlerde çalıştırılması kadınların
sendikalara, meslek odalarına, siyasi partilere–bir bütün olarak örgütlü
mücadeleye–katılımını da olumsuz yönde etkilemektedir. İşin, mesleğin,
üye olunan örgütlü yapının, hane içi sorumlulukların ağırlığı altında
kalan kadınlar için ilk önce vazgeçilen örgütlü yapının sorumlulukları ve
oradaki görevler olmaktadır.
Yine Pandemi sürecinde üniversitelerde eğitime ara verilmesi genç
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kadınların yaşamında kritik bir değişime yol açmıştır. Uzaktan eğitimde
gerekli altyapı ve olanaklara sahip olunmaması, toplumsal cinsiyet
rollerinin genç kadınlara (özellikle ev içerisinde) ağır sorumluluk ve
yük bindirmesi ve bunlara bağlı olarak gelişen psikolojik sıkıntılar ev
içerisindeki aile ilişkileri, ekonomik problemler, toplumsal sıkıntıların
aile içi huzursuzluğu arttırmasından kaynaklı, başta psikolojik şiddet
olmak üzere, şiddetin sistematik hale gelmesi de kadın öğrencilerin
yaşadığı başlıca sorunlardır.
Sendikalarda, meslek örgütlerinde, demokratik kitle örgütlerindeki erkek
egemen yapının etkisi de azımsanamayacak derecede fazladır. Oysaki; iş
hayatında kadınların yaşadığı ayrımcılığın çözümünde demokratik kitle
örgütlerine, sendikalara ve meslek odalarına çok iş düşmektedir.
Üretim ile yeniden üretim döngüsünde, kadının görünmeyen emeği gerek
mekânsal gerekse ilişkiler bakımından ayrılmakta toplumsal yeniden
üretimde emeğin, iş gücünün, biyolojik yaşamın yani toplumun yeniden
üretilmesi kadınlara özgü bir iş olarak görülmektedir.
Pandeminin de etkisiyle derinleşen ekonomik krizde başta kadınlar
olmak üzere, çalışanların büyük çoğunluğu işten çıkartılmakta, ücret
kesintilerine, güvencesiz ve esnek çalışmaya, taşeronlaşmaya maruz
bırakılmaktadır.
Tüm dünyada COVİD-19 salgını hayatın normal akışını değiştirdi. Dünya
çapında yapılan araştırmalar, toplumda daha dezavantajlı konumda
olan kadınların bu yeni uygulamalardan ve yaşanan değişimlerden daha
fazla etkilendiğini ortaya koymuştur. Toplumsal cinsiyet rolleri bu salgın
döneminde kadınların hem üzerine yıkılan ev işleri ve bakım yükünün
artmasına hem de işgücü piyasasından dışlanmalarına neden olmuştur.
Kadınların işgücüne katılımındaki ve işgücü piyasasındaki cinsiyete dayalı
ayrımcılığı da derinleştirmiştir. Yapılan araştırmalar COVİD-19 salgının
neden olduğu ekonomik krizin, toplumsal cinsiyete dayalı iş bölümünde
dünya çapında daha da derinleştiğini göstermektedir.
Kadın ve erkeklerin bu dönemde yaşadıkları sorunlar arasındaki en büyük
fark kadına yönelik olarak “evde iş yükünün artması” ve “artan şiddet”
olmuştur. Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu’na göre pandemi
döneminde kadına yönelik fiziksel şiddet vakalarında yüzde seksen artış
gerçekleşmiştir.
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Pandemi sürecinde üniversitelerde eğitime ara verilmesi genç kadınların
yaşamında kritik bir değişime yol açmıştır. Uzaktan eğitimde gerekli
altyapı ve olanaklara sahip olunmaması, toplumsal cinsiyet rollerinin
genç kadınlara (özellikle ev içerisinde) ağır sorumluluk ve yük bindirmesi
ve bunlara bağlı olarak gelişen psikolojik sıkıntılar ev içerisindeki aile
ilişkileri, ekonomik problemler, toplumsal sıkıntıların aile içi huzursuzluğu
arttırmasından kaynaklı, başta psikolojik şiddet olmak üzere, şiddetin
sistematik hale gelmesi de kadın öğrencilerin yaşadığı başlıca sorunlardır.
Kadın emeği ve kadın sağlığı konuşulurken değerlendirmeler genellikle
“işçi sağlığı” üzerinden yapılmakta, özellikle de toplumsal cinsiyet
ekseninde işçi sağlığı ve iş güvenliği problemi yok sayılmaktadır. Oysa
biz kadınlar ve LGBTİ+ bireyler olarak işyerlerinde farklı risklere açığız.
İşyerinde maruz kalınan cinsiyetçilik, cinsiyete bağlı iş tanımı, tek
bir beden tipine göre hazırlanmış iş ekipmanları ve kişisel koruyucu
donanımlar, işyerlerinde soyunma odalarındaki eksiklikler, maruziyet
limitlerinin sadece ikili cinsiyet sistemi üzerinden belirlenmesi, kadınlar
için yalnızca doğurganlığı üzerinden yapılan analizler vb. kadın ve LGBTİ+
bireyler için riskler oluşturmaktadır.
Cinsiyetlendirilmiş işlerde erkek işleri ağır ve tehlikeli görülürken, kadın
işi olarak görülen iş kolları az tehlikeli olarak değerlendirilmektedir.
Bu da analizlerde “kadın işi” olarak adlandırılan iş kollarındaki
risklerin göz ardı edilmesine, bu alandaki meslek hastalıklarının iş ile
ilişkilendirilmeyip kadınların “biyolojik ya da psikolojik doğalarına”
bağlanmasına neden olmaktadır. İnşaat gibi alanlarda yüksekten düşme,
metal iş kolunda uzuv kaybı gibi durumlar araştırmaların temel konusu
olurken tekstil, hizmet sektörü gibi alanlarda kas-iskelet hastalıkları tali
bir konu olarak görülmektedir. Ev işçisi kadınların yüksekten düşmesi,
ciddi bir mücadele alanı haline getirilmediği sürece “iş kazası” olarak
görülmemektedir. LGBTİ+ bireylerin işe alımlarda kimliklerini gizlemek
zorunda kalmaları, kimlikleri sebebiyle işe alınmamaları, ayrımcılığa
uğramaları, baskı ve mobbinge maruz kalmaları sonucu, kronik stres,
depresyon, anksiyete, psikososyal risklere daha açık olmalarına yol
açmaktadır. İşçi sağlığı ve güvenliği kapsamında bu sorunların çözümüne
yönelik çalışmalar yapılmalıdır.
Toplumsal krizin derinleştiği bu süreçte yeryüzünün geleceği tehlike
altındadır. Yaşamın her alanında her türlü soruna duyarlı mühendis,
mimar ve şehir plancı kadınlar olarak ekolojik krizleri de gündemimize
almamız elzemdir. İklim krizi, gıda krizi, toplumsal krizler; gibi krizlerin
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tamamı ekolojik krizlerin yansımaları olarak karşımıza çıkmaktadır.
Ekolojik yıkımlar yalnızca insanın değil, doğanın asli unsurları olan her
canlı ve cansız varlığın yaşam alanlarını da tehlikeye atmaktadır.
Dünyada ve ülkemizde doğa rant uğruna yok edilmektedir. 2021 yılında
ülkemizde yaşanan orman yangınlarında binlerce dekar orman alanı
yanıp kül olmuştur. Orman yangınlarına müdahalede (belki de özellikle)
yetersiz kalan iktidar, bazı bölgelerde vatandaşların kendi çabalarıyla
yangını söndürme girişimlerine de pandemi ve güvenlik bahanesiyle
engel olmuştur. Hatta bazı bölgelerde ormanlarımız güvenlik bahane
edilerek devlet eliyle yakılmıştır.
Sularımız ticarileştirilmekte, orman ve maden alanları rant uğruna talan
edilmekte, kentlerimizin kentsel dönüşüm adı altında betonlaştırılmakta,
yaşam alanlarımız daraltılmaktadır. Kültürel varlıklarımız, Hasankeyf
gibi binlerce yıllık tarihi mirasımız hiç düşünülmeden yok edilmekte ve
geçmişle olan bağlarımız kopartılmaya çalışılmaktadır.
Diyarbakır Sur içi gibi birçok yerde, kentsel dönüşüm adı altında insanlara
dayatılan göç, yoksulluk ve yerinden etmeler, toplumsal, ekonomik ve
psikolojik travmaların yaşanmasına neden olmuştur. Maalesef, yoksul
halkın oturduğu mahalle ve mekânlar adına kentsel dönüşüm dedikleri
rantsal dönüşümün öncelikli hedefleri haline gelmiştir.
Kentsel dönüşüme açılan bölgeler kriminalize edilmekte; bu bölgelerde
yaşayan çaresiz bırakılan vatandaşlarımıza fuhuş, uyuşturucu kullanımı,
hırsızlık gibi gayri ahlaki ve tehlikeli bir yaşam dayatılmakta, böylece,
bölge insanı devlet eliyle dönüşüme razı edilmektedir. Yaşanan tüm bu
süreçlerden en çok ve en derin etkilenenler hiç şüphesiz kadınlar ve
çocuklardır.
Sonuç olarak;
İçinde bulunduğumuz dönem; tüm dünyayı sarsan Pandemi, artan göçmen
sorunları, derinleşen ekonomik krizin yarattığı yoksullaşma, işsizlik,
gıdada aşırı pahalılık, meslek örgütlerinin yıpratılmaya çalışılması,
üniversitelerde kayyumlara direnen öğrencilerin terörist suçlamasıyla
kriminalize edilmesi, ırkçı ve antidemokratik yasal düzenlemelerin ve
fiili uygulamaların artmasıyla diğer dönemlerden daha çok olumsuzluk
taşıyor.
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Bu karanlık tablodan kadınlar da payına düşeni alıyor;
İktidarın kazanılmış kadın haklarına yönelik saldırıları, İstanbul
Sözleşmesi’nin feshi, toplumsal cinsiyet kavramının yasaklanması,
LGBTİ+ bireylerin yok sayılması, trans bireylerin evlerinin mühürlenmesi,
kadına yönelik şiddetin artması, kadın cinayetleri, tecavüzler…
Kadının insan hakkı ihlalleri, sadece kadınlara ait bir sorun değil,
toplumsal gelişme ve ilerleme sorunudur. Bir ülkede kadının statüsü,
demokratikleşme ve aydın sorumluluğunun bir göstergesidir. Kadın-erkek
eşitliği, bütün insanlar için siyasal, sosyal, ekonomik, kültürel güvenliği
sağlamanın ön koşuludur. Sürdürülebilir, adil ve kalkınmış bir toplum inşa
etmenin tek yoludur.
TMMOB Yönetim Kurulu üyesi Mücella Yapıcı ve TMMOB Mimarlar Odası
İstanbul Büyükkent Şubesi Yönetim Kurulu üyesi Cansu Yapıcı, Gezi
Direnişi sürecindeki gözaltında kabul edilemez bir işkence şekli olan
çıplak aramaya maruz kalmışlar ve yapılan bu muameleye karşı dava
açmışlardır. Bu davada “çıplak arama” ilk kez “İŞKENCE SUÇU” olarak
nitelendirilmiştir. Bundan sonra benzeri davalara emsal teşkil edecek
davanın ilk duruşması 9 Kasım 2021 tarihinde yapılmıştır.
Çıplak arama cinsel şiddettir. Kolluk güçleri, direnen kadınlara karşı
bunu bir silah olarak kullanmakta ve direnişlerinden, isyanlarından
vazgeçmelerini sağlamak için uğraşmaktadır. Birçok kadın, LGBTİ+ birey
ve çocuk bu uygulamaya maruz kalmakta, çoğu dile getirilemediği için
gündeme taşınamamaktadır.
Gerek kadın çalışmalarına katkı koyan gerekse demokratik kitle
örgütlerinde çeşitli görevler üstlenen pek çok kadın arkadaşımıza,
psikolojik şiddete maruz kaldıkları gözaltı ve tutuklamalar aracılığıyla
yıldırma politikası uygulanmaktadır. Yapılan bu baskı kadınları örgütlü
mücadeleden, meslek örgütleri ve sendikalardan geri çekilmeye zorlayan
süreçleri yaratacaktır.
Nitekim, TMMOB Makine Mühendisleri Odası Diyarbakır Şube Yönetim
Kurulu Yazman üyesi Arin Zümrüt, iki kez gözaltına alınmış, ilkinde
aylarca tutuklu yargılanmış ve sonuçta beraat etmiştir. Geçtiğimiz
günlerde sebebinin avukatına bile açıklanmadığı ikinci bir gözaltı süreci
yaşatılmış ve serbest bırakılmıştır. Her iki gözaltı sürecinde de, gözaltına
alınış biçimi ve zamanı, uygulanan psikolojik şiddet, astım hastası olan
Arin Zümrüt’ün sağlıksız koşullardaki hücrede gözaltı biçimi kabul
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edilemez.
Bir insanlık suçu ve işkence yöntemi olan bu şiddete karşı dava açan
arkadaşlarımızın yanındayız, sorumlular cezalandırılıncaya kadar
davanın kamuoyunun gündeminde kalmasını sağlayacağız, mahkemede
yanlarında olacağız.
Biz TMMOB li kadınlar,
Kadın mühendis, mimar ve şehir plancılarının sorunlarının görünür
kılınması için,
TMMOB ve bağlı odalarında kadın üyelerin dayanışmasının daha güçlü hale
getirilmesi ve kadın temsiliyetinin artırılması, eşit temsiliyet hakkının
hem yönetim kurullarında, hem iç işleyişlerde görünür kılınmasının
hayata geçirilmesi için,
Toplumsal cinsiyet eşitliği ve farkındalığının başta TMMOB ve bağlı
Odaları olmak üzere tüm toplum kesimlerince içselleştirilmesi için,
Meslek ortamının ve demokrasinin olmazsa olmaz güvencesi olan
Odalarımıza ve TMMOB’ye sahip çıkmak için,
Sosyal adalet için, iş güvencesi için, eşit işe eşit ücret için, fırsat eşitliği
için, işsizlik, yoksulluk ve şiddete karşı durmak için, gerici, ırkçı-şoven
ve cinsiyetçi eğitime son verilmesi için, kadınlara yönelik sosyal, siyasal
ve kültürel alandaki ayrımcılığın kaldırılması için,
Kamusal ve özel alanda kadına yönelik şiddetin son bulması için,
TMMOB içerisinde kadın örgütlülüğünün güçlenerek devam etmesi
kararlılığı içinde olduğumuzu bir kez daha dile getiriyoruz.
Yüzyıllara dayanan kadınların eşitlik mücadelesinin bugün de devam
ettiği, dünyanın yarısı olan kadınlar olarak EŞİTLİĞİN tanımını BİZ
kadınlar yapacağız.
“HAKLARIMIZDAN, EŞİTLİKTEN, ADALETTEN VAZGEÇMİYORUZ”
TMMOB 7. KADIN KURULTAY DELEGELERİ
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TMMOB AFET SEMPOZYUMU SONUÇ BİLDİRGESİ
YAYIMLANDI
20, 21, 22 Nisan 2022/ANKARA
Doğa olaylarının sıklıkla afete dönüştüğü, tarım ve orman alanlarının rant
uğruna talan edildiği, afete hazırlıklı olma konusunda kamu kurumlarının
yetersizliğinin ayyuka çıktığı ve afetlerin toplumsal sonuçlarının
arttığı bir dönemden geçiyoruz. Bütünlüklü bir afet yönetimi politikası
geliştirilemediği için afetlerle yüz yüze kaldığımızda geçici, anlık,
bireysel tepkilerle süreci yönetmeye çalışıyoruz.
Deprem, kuraklık, sel, taşkın, çığ, heyelan ve fırtınalar “doğal olaylar”
olup yüzyıllardır dünyanın her bölgesinde yaşanmaktadır ve dünya var
oldukça da yaşanacaktır. Bu doğa olaylarının afete dönüşmesi ise doğal
bir olay değil, insanın doğaya olumsuz müdahalelerinin bir sonucudur.
Son yıllarda yaşanan afetlerin temel nedenleri, iklim değişikliğinden
ziyade, insan kaynaklı doğa tahribatları, rant politikaları, plansız ve
çarpık kentleşme, yetersiz altyapı ile merkezi ve yerel yönetimlerin
gereken yatırımlardan kaçınmasıdır.
Doğa katliamları devam ettikçe, tarım alanlarımız, meralarımız,
derelerimiz, ormanlarımız, kıyılarımız ve kentlerimiz rant ve talan
politikalarına teslim edilerek yağmalandığı sürece, doğa olaylarının
afete dönüşmesi kaçınılmazdır.
Afetler yaşandıktan sonra yaraların sarılması elbette önemli ve gereklidir
ama aslolan afet zararlarını en aza indirgeyen, insan hayatını korumayı
başlıca amaç sayan, tedbire, planlamaya ve risk yönetimine dayalı bir
afet ve kriz yönetimi politikasının oluşturulmasıdır.
Mühendis, mimar ve şehir plancıları olarak bizler insanların ve toplumun
sorun ve ihtiyaçlarına, bilimsel yöntem ve teknikleri kullanarak çözümler
sunan kişileriz.
Mühendis, mimar ve şehir plancılarının anayasal örgütü ve kamu kurumu
niteliğindeki bir meslek kuruluşu olan TMMOB, yakıcı ve yıkıcı etkileri
olan afetler konusunda mesleki bilgi ve birikimlerini kullanarak birçok
kurum ve kuruluşla iş birliği içerisinde geçmişten bu yana pek çok
etkinlik düzenlemiş, raporlar hazırlamış ve çalışmalarını kamuoyuyla
paylaşmıştır.
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Bilim insanlarının ve meslek örgütlerinin uyarılarının dikkate alınmadığı,
TMMOB ve diğer meslek örgütlerinin sistematik olarak dışlandığı bir dönem
yaşıyoruz. Bilim insanlarının, TMMOB ve odalarının uyarılarına kulak
asmadan yapılan her uygulama, felaket olarak bize geri dönmektedir.
Bu felaket kimi zaman durduk yere yıkılan bir apartman, kimi zaman
sular altında kalan bir yerleşim yeri, kimi zaman yanan ormanlarımız
olmaktadır.
TMMOB olarak, yaptığımız basın açıklamalarında, düzenlediğimiz kongre
ve sempozyumlarda, hazırladığımız raporlarda sürekli olarak kamu
yararının, kamusal varlıkların, kamucu bakış açısının öneminin altını
çizmeye çalışıyoruz.
Bugüne kadar, Birlik ve bağlı odaları olarak özelleştirme uygulamalarına
karşı binlerce dava açtık, çok sayıda bilimsel etkinlik ve kitlesel
kampanyalar düzenledik. Açtığımız bu davalar ve yürüttüğümüz kitlesel
mücadele ile neoliberal saldırıyı durduramasak da, bu saldırıların tüm
toplumu yerle bir eden bir afete dönüşmesine engel olmaya çalıştık.
Ülkemizdeki doğa olaylarının afetlere dönüşmesinin engellenmesi, risk
değerlendirmesi, afetlere hazırlık ve afet dönemlerinde kriz yönetimi
konularında örgütlülüğü geliştirme amacını taşıyan ve ilki 2007 yılında
yapılan “TMMOB Afet Sempozyumu”, 20-22 Nisan 2022 tarihlerinde
Ankara’da gerçekleştirilmiştir.
Ülkemizde afet denildiğinde akla ilk olarak depremler gelmekte, sıklıkla
karşılaşılan diğer afetler göz ardı edilmektedir. Oysa aynı oranlarda olmasa
bile sel, heyelan, yangın, fırtına gibi doğa olayları da önemli ölçüde can
ve mal kaybına yol açmakta, deprem karşındaki çaresizliğin bir benzeri,
yangınlar, seller ve taşkınlar karşısında da kendisini göstermektedir.
Sempozyumda afetin depremlerle sınırlı olmadığının altı çizilecek, farklı
nedenlerle kaynaklanan sorunlara, daha geniş bir yelpazede çözümler
aranmıştır.
Sempozyumun hazırlık çalışmaları sırasında afetlere neden olan doğa
olayları temel olarak “jeolojik”, “hidrolojik” ve “meteorolojik”
kökenli doğa olayları olarak sınıflandırılmış; doğa olaylarının birer
afete dönüşmesine neden olan süreçler ve bu süreçlerin insan odaklı
biçimde yönetimi ele alınmaya çalışılmıştır. Afet Yönetimi, Afet ve
Acil Durum Hazırlığı, Planlama, Uygulama ve Denetim, Kurumsal ve
Örgütsel Çalışmalar, Mevzuat ve Hukuksal Boyut, Eğitim, Afetlerin
Ekonomi-Politiği, Afetlerin Sosyal Boyutları gibi çok farklı konu başlıkları
sempozyumun temel konu başlıkları haline dönüştürülmüştür.
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Afetlerin çok kaynaklı doğası ve afet yönetim süreçlerinin çok katmanlı
yapısı farklı meslek disiplinlerinin iş birliğini zorunlu kılmaktadır. Bu
işbirliği sadece mühendislik, mimarlık, şehir plancılığı ile de sınırlı
kalmamakta, arama kurtarma hizmetlerinden halk sağlığına, eğitim
politikalarından sosyal hizmetlere kadar uzanan çok daha geniş bir alanı
kapsamaktadır. Toplumun tümünün afete hazırlıklı olması için kurumsal,
hukuki ve yapısal düzenlemeleri de içerecek bütünlüklü bir yaklaşım
geliştirilmesine ihtiyaç vardır.
Bu bağlamda, toplam 6 Panel ve 11 Oturum ile gerçekleştirilen TMMOB
Afet Sempozyumunda, 64 bildiri sunumu ve 11 çağrılı konuşmacı ile
birlikte 24 paneliste yer verilmiştir.
3 gün boyunca yapılan sunum ve tartışmalarla afetler konusundaki yeni
yaklaşımlar, yaşanan deneyimler ve bütünleşik bir ulusal afet yönetim
sisteminin olmazsa olmaz unsurları paylaşılmıştır.
Genel ekonomik yönelim, kamunun küçültülmesi, kamusal harcama ve
yatırımların aşağıya çekilmesi doğrultusunda olduğu sürece, afete ve
afet sonrasına hazırlık süreciyle ilgili kamu yönetiminin sorumluluğunu
yerine getirmesini beklemek hayalcilikten öte anlam taşımamaktadır.
Kamunun tasfiyesi, sosyal devlet uygulamalarının neredeyse sıfır
düzeyine çekilmesi yeni liberal politikaların bir dayatmasıdır ki, ne yazık
ki bugün ülkemizin kaderini bu dayatma belirlemektedir.
Burada ortaya çıkan görüşlerin sadece fikri düzeyde kalmaması, hem
merkezi yönetim hem de yerel yönetimler tarafından projelendirilerek
hayata geçirilmesi büyük önem taşımaktadır.
Afetlere karşı gereken önlemlerin alınması, sağlıklı, insanca bir yaşam
ve çevre için, ilgili tüm mevzuatın TMMOB ve bağlı Odalar, üniversiteler
ve ilgili kesimlerin katılımıyla düzenlenmesi gerektiğini bir kez daha
vurguluyoruz.
AKLI VE BİLİMİ
KAÇINILMAZDIR.

DIŞLAYAN

UYGULAMALARIN

AFETE

46. Dönemde Söylediklerimiz

DÖNÜŞMESİ

331

GAZETE
KÖŞE YAZILARI

46. Dönemde Söylediklerimiz

333

EMİN KORAMAZ YAZDI: “AFETLE MÜCADELE”
20 Ağustos 2021
Birbiri ardına yaşanan afetler ve insanlık trajedilerinin acısıyla doluyuz
hepimiz. Salgın, depremler, orman yangınları, seller… Birinin yasını
yaşayamadan, diğerinin kaybıyla yüz yüze kalıyoruz.
Toplum olarak bitmeyen bir seferberlik, sürekli bir teyakkuz halindeyiz.
Devletin hazırlıksızlığının, iş bilmezliğinin ve hesapsızlığının yarattığı
çaresizliği el birliğiyle ortadan kaldırmaya çalışıyoruz.
Yaralarımızı dayanışmayla sarıyoruz…
HERKES İÇİN SARSICI DENEYİM
İnsanlar ve ülkeler için fiziksel, ekonomik ve sosyal kayıplar yaratan,
olağan yaşamı kesintiye uğratarak toplulukları etkileyen doğa veya insan
kökenli olaylar “afet” olarak adlandırılıyor.
Buradan bakıldığında, uzun yıllardır bitmeyen bir afetler çağının içinden
geçiyoruz sayılabilir. Son bir buçuk yılda, sadece koronavirüs salgını
nedeniyle dünya çapında 4 buçuk milyon kişi hayatını kaybetti ve salgın
tüm ölümcüllüğüyle devam ediyor.
Resmi kayıtlara dahil edilmeyen ölümlerle birlikte neredeyse dünya
savaşı boyutlarında bir insan kaybına yol açan bu salgın, uzun bir süreye
yayıldığı için kendine ait bir rutin ve kabullenme oluştursa da hepimiz
açısından sarsıcı bir deneyim aslında.
Salgının dışında da son dönemde çok sayıda sarsıcı afetle karşılaşıyoruz.
Depremler, sel baskınları, savaşlar, heyelanlar, çığ düşmesi, orman
yangınları ve şiddetli meteorolojik olaylar gündelik hayatımızın
neredeyse bir parçası haline geldi.
Akdeniz kıyılarımızı kaplayan büyük orman yangınlarının ardından
Karadeniz’de büyük bir yıkıma ve can kaybına yol açan sel felaketleri
karşı karşıya olduğumuz tehdidin büyüklüğünü her defasında yeniden
hatırlatıyor.
Yaşadığımız her deneyimde daha iyi anlıyoruz ki, türü ve boyutları ne
olursa olsun, afetlerden ne derece etkileneceğimizin belirleyen en
önemli şey, afete ne kadar hazırlıklı olduğumuzdur.
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Bizler ülke olarak ne yazık ki bu konuda hep kötü sınavlar veriyoruz.
Bütünlüklü bir afet yönetimi politikası geliştiremediğimiz için afetlerle
yüz yüze kaldığımızda geçici, anlık, bireysel tepkilerle süreci yönetmeye
çalışıyoruz. Öncesinde kamusal sorumlulukla alınmış tedbirler yerine,
sonrasında belirli kişilerin fedakarlıklarına dayalı mücadele süreci bizim
afetlerle başa çıkma stratejimizin temelini oluşturuyor.
Salgın döneminin başından bu yana fedakarlıklarına tanık olduğumuz
sağlık çalışanlarının, doktoraların, hemşirelerin, hastabakıcıların
yaşadığı durumu göz önünde bulundurun: Salgının en başından itibaren
bütün yük adeta sağlık çalışanlarının omuzlarına bırakılmış durumda.
Benzer durumları diğer afetlerde de yaşıyoruz. Deprem olduğunda
arama kurtarma görevlilerinin, orman yangını çıktığında itfaiye
erlerinin, sellerde sivil toplum kuruluşlarının kahramanlaştığı ve
kahramanlaştırıldığı bir afetle mücadele stratejimiz var.
KAPSAMLI PLANLAR YAPILMASI ŞART
Oysa afetler nasıl ki doğaüstü olaylar değilse, afetle mücadelede de
doğaüstü güçleri olan kahramanlara ihtiyacımız yok, olmamalı. Bunun
için de afetle mücadeleyi kahramanların sırtına yüklemek yerine kamusal
bir sorumluluk olarak görmeliyiz. Şehir planlamasından sanayi alanlarının
kurulmasına, yapılaşmadan ormancılığa kadar her alanda afet öncesinde
önleme, risk azaltma, hazırlık gibi çalışmaları da kapsayacak şekilde
planlamalar yapmalıyız.
Afetlere hazırlık ve afetle mücadele kamu otoritesinin başlıca görevi ve
sorumluluğudur. Bu sorumluluğu yerine getirmeyen siyasi iktidarın her
felaketi bir yardım kampanyasına tahvil etmesinin kabul edilebilir bir
tarafı bulunmamaktadır.
İklim değişikliği ve diğer nedenlerle sıklığı giderek artan afetlerin toplumsal
ve çevresel sonuçlarını azaltmak için afete hazırlık ve afetle mücadele
programlarımızı derhal kamucu bir anlayışla yeniden yapılandırmamız
gerekiyor. Bu konuda adım atmadığımız her gün, toplumun daha büyük
felaketlerle yüz yüze gelmesine davetiye çıkartmaktadır.
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EMİN KORAMAZ YAZDI: “AFET BÖLGELERİNDE
DURUM”
03 Eylül 2021
10-11 Ağustos 2021 tarihlerinde yaşanan şiddetli yağışlar, Kastamonu,
Sinop, Bartın ve Karabük illerimizde büyük bir yıkım yarattı. 82
yurttaşımızın hayatını kaybettiği sel ve heyelan sonrasında Kastamonu’nun
Abana, Azdavay, Bozkurt, Çatalzeyin, Devrekani, İnebolu, Küre, Pınarbaşı
ve Şenpazar ilçeleri; Sinop’un Merkez, Ayancık, Türkeli, Gerze, Boyabat
ve Erfelek ilçeleri ile Bartın’ın Ulus ilçesi Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi
olarak ilan edildi.
Sel felaketi Kastamonu’da 71, Sinop’ta 10, Bartın’da 1 canımızı aldığı gibi
bu şehirlerimizde büyük bir yıkım ve maddi hasar da yarattı. Özellikle
Bozkurt, Abana, Ayancık ve Türkeli ilçelerimizde selden etkilenmeyen
ev ve işyeri neredeyse kalmamış durumda. Köprüler, yollar, altyapılar
kullanılamaz hale geldi.
TMMOB örgütlülüğü olarak felaketin ertesi gününden itibaren bölgede
çalışmalar yürütüyoruz. Odalarımız kendi mesleki alanları uyarınca
bölgede inceleme ve gözlemde bulundular. Felaketin nedenlerini ve
sonuçlarını içeren ilk gözlem raporlarını kamuoyuyla paylaştılar.
BOZKURT VE AYANCIK
Geçtiğimiz hafta içerisinde TMMOB Yönetim Kurulu Üyelerimiz, TMMOB’ye
bağlı Odalarımızın başkanları ve bölge illerindeki İl Koordinasyon Kurulu
üyelerimizle birlikte bölgede inceleme ve ziyaretlerde bulunduk.
İlk olarak en fazla can kaybının yaşandığı Kastamonu’nun Bozkurt İlçesi’ne,
ardından da büyük bir kentsel yıkımla yüz yüze gelen Sinop’un Ayancık
ilçesine gittik. Her iki ilçemizde de de yaptığımız yerinde gözlemlerin
ardından yerel halkla ve Belediye Başkanlarıyla görüşmelerde bulunduk.
Afetin üzerinden geçen 2 haftayı aşkın süreye rağmen afetin yoğun
yaşandığı bölgelerde hayat henüz normal seyrine dönebilmiş değil. İlçe
merkezlerindeki yıkıntı ve molozların kaldırılmasına devam ediliyor.
Yıkılan ve büyük hasar alan yerleşim yerlerindeki halk, yakın yerlerde
oluşturulan geçici yerleşim yerlerine aktarılmış durumda. Halk temel
ihtiyaçlarını halen büyük oranda ülkemizin dört bir yanında sağlanan
yardımlar aracılığıyla karşılıyor.
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Nüfus yoğunluğunu bu kadar düşük olduğu bir bölgede yaşanan doğal
afetin bu denli büyük yıkım yaratması, ülkemizin bütünü ve geleceği
açısından endişe verici.
AFETLERİN NEDENİ
Bildiğiniz gibi iklim değişikliği ve küresel ısınma gibi nedenlerle, son
yıllarda aşırı doğa olaylarıyla daha sık karşı karşıya geliyoruz. Özellikle
Karadeniz bölgemizde yoğun yağışlar nedeniyle çok sayıda sel ve heyelan
yaşıyoruz. Doğaya yapılan yanlış müdahaleler, aç gözlülükle yapılan
HES’ler, yerleşim yerlerinin plansızlığı, uygun olmayan köprü ve yollar
bu doğa olaylarını yıkıcı hale getiriyor.
Burada yaşanan felakette de tüm bu faktörlerin etkisi olduğunu görüyoruz.
Odalarımız tarafından yapılan gözlemlerde, akarsu yataklarının
bölgedeki yol ve tümel inşaatlarının hafriyatlarıyla doldurulmasının,
akarsu yakalarının bakım ve temizliğinin yapılmamasının, dere üzerine
kurulan köprülerin selle beraber gelen ağaç ve bitkilerin geçişine engel
olmasının ve en önemlisi de dere yatağının imara açılmasının felakete
davetiye çıkardığı ifade ediliyor.
Bu durum sadece bu bölgeye ait bir sorun değil. Sakarya’dan Artvin’e
kadar uzanan geniş kıyı şeridinde hemen hemen her kasabamız bu tehditle
yüz yüze yaşıyor. Pek çok kentimizin yağmur suyu ve kanalizasyon taşıma
sistemleri eski ve yetersiz durumda.
ÇÖZÜM İÇİN
Sel riskini afete dönüştüren en önemli olgunun plansız kentleşme olduğu
asla unutulmamalı. Bu bağlamda merkezi ve yerel yönetimler ilk iş
olarak çevre düzeni planlarını ve imar planlarını DSİ Genel Müdürlüğü
tarafından hazırlanan taşkın tehlike ve risk haritalarını baz alarak revize
etmeli. Mevcut imar planlarında taşkın tehlikesi bulunan alanlara yapı
ruhsatı verilmesi durdurulmalı.
Hâlihazırda taşkın tehlikesi yüksek alanlar içinde kalan yerleşim alanları
ise boşaltılarak, bu alanda yaşayan yurttaşlarımızın güvenli alanlara
taşınması sağlanmalıdır. Yeni planlarda akarsu yatakları ve taşkın
alanlarında kesinlikle yapılaşmaya izin verilmemeli.
Bölgede dere ve akarsuların doğal akışını engelleyecek, arazi
topografyasını değiştirecek hiçbir çalışmaya izin verilmemeli, mevcut
yapılar bu açıdan gözden geçirilmeli, yanlış su yönetimi ve HES politikaları
sonlandırılmalı.
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Kentlerimizi doğaya ve bilime uygun biçimde planlamak, yapılarımızı
uygun mühendislik hizmeti ile yapmak, doğal dengeyi bozan
müdahalelerden kaçınmak, böylesi felaketleri engellemenin en önemli
yoludur.
Başta merkezi ve yerel yönetimler olmak üzere tüm halkımız, yaşamın,
bilimin ve tekniğin ışığında, uygun mühendislik ve mimarlık hizmeti
almış yapılarda ve yapılaşmalarda sürdürülmesi için çaba harcamak
zorundadır. Afetlerden korunanın yegane yolu budur.
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EMİN KORAMAZ YAZDI: “İKİZKÖY DİRENİYOR”
17 Eylül 2021
İKİZKÖY DİRENİYOR
Geçtiğimiz yaz aylarının en önemli gündemi ülkemizin dört bir yanında
çıkan ve devlet kurumlarının hazırlıksızlığı ve basiretsizliği nedeniyle
uzun süre söndürülemeyen orman yangınlarıydı.
Sadece Muğla’da 65 bin hektarın üzerinde ormanlık alanın yangınlar
sonucu yok olduğu tahmin ediliyor. Yok olan bu ormanlar, bölgedeki yaban
hayatının yaşam alanı, arıcılık ve hayvancılık faaliyetlerinin kaynağı,
köylülerin gündelik hayatının parçasıydı.
Başta bölge halkı olmak üzere ülkemizin dört bir yanından giden
gönüllülerin seferberliğiyle söndürülebilen yangınlar sonucunda,
bölgenin ekolojik dengesi önemli ölçüde tahribata uğradı.
Ormanlarımızı tehdit eden tek tehlike ne yazık ki orman yangınları
değil. Cerattepe’den Kaz Dağları’na, Fatsa’dan İstanbul’un Kuzey
Ormanları’na kadar coğrafyamızın farklı yerlerinde kurulmak istenen
tesisler, çıkartılmak istenen madenler, açılmak istenen yollar da orman
varlığımızı tehdit ediyor.
Geçtiğimiz ay yaşanan yangınlarda, yanma tehlikesiyle yüz yüze kaldıkları
için bir kez daha gündeme gelen Muğla’daki Termik Santraller, uzun
yıllardan bu yana bölgedeki ormanları ve ormanlık alanları yok ediyor.
Bölgede bulunan Yatağan, Yeniköy ve Kemerköy Termik Santrallerine
kömür sağlayabilmek için binlerce hektarlık orman arazisi maden alanına
dönüştürülmüş bulunuyor.
MADENLER İNSANLARI YİYOR
Kullanım ömürlerini büyük oranda tamamlayan bu tesislerin yeniden
kârlı hale getirebilmek için maden alanlarının genişletilmesi yönünde
çalışmalar yapılıyor. Açık ocak madenciliğiyle yüzeydeki tüm bitki
örtüsünün ortadan kaldırılarak işletilen bu maden alanlarında artık ürün
ekilemiyor, ağaç dikilemiyor, arıcılık yapılamıyor, hayvan güdülemiyor,
bir tutam ot bile yetiştirilemiyor.
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Bundan 500 yıl önce kaleme aldığı Ütopya adlı ederinde Thomas More,
İngiltere’de hızla gelişen dokuma sanayine yün sağlayabilmek için tarım
arazilerinin hızla çitlenerek koyun üretimine ayrılmasını “Koyunlar artık
öyle açgözlü, öyle doymak bilmez olmuşlar ki, insanları bile yiyorlar,
kırları, köyleri, evleri silip süpürüyorlar” şeklinde aktarmıştı.
500 yıldır kapitalist işletmeler insana ait ne varsa hepsini yiyip yok ediyor.
Köylünün muhtaçlığından, yoksulluğundan faydalanarak tarım arazilerini
ve köylerini ellerinden alarak maden alanlarını büyütüyorlar.
Bölgedeki Yeniköy ve Kemerköy Termik Santrallerini ve Linyit Madenlerinin
işleten şirket olan YeniköyKemerköy Santral ve Maden İletmesi, iktidarla
yakın ilişkisiyle bilinen LİMAK ve İÇTAŞ’ın ortaklığıyla kurulmuş.
KÖYLÜLER NÖBETTE
Santrallere kömür sağlayabilmek için önüne çıkan her şeyi yutarak
büyüyen maden arazilerinin sınırı Muğla’nın Milas İlçesine bağlı İkizköy’e
kadar ulaşmış durumda. Köyün bazı mahalleleri geçmiş yıllarda
kamulaştırma ve satın almalar yoluyla maden alanına dahil edilmiş.
İkizköy sakinleri yaşam alanlarını ortadan kaldırmak isteyen şirkete karşı
2019 yılından bu yana örnek bir direniş sergiliyorlar. Köylülerin tarım
arazilerini satmak istememesi üzerine, köyün hemen yakınında bulunan
740 dönümlük Akbelen Ormanı’na göz diken maden şirketi, arkasına
aldığı iktidar desteğiyle beraber hızla burayı maden sahasına çevirmek
istiyor.
Kuruluş amacı ormanların korunması, geliştirilmesi ve devamlılığının
sağlanması olan Orman Genel Müdürlüğü, maden şirketinin işini
kolaylaştırmak üzere geçtiğimiz Nisan ayı içerisinde Akbelen Ormanında
işaretleme ve kesim çalışmaları başlatmak istese de İkizköylüler bu
kıyıma izin vermiyor. 17 Temmuz 2021 tarihinde yeniden gelen kesim
ekiplerine karşı İkizköy halkı 2 aydan bu yana Akbelen Ormanı’nda çadır
nöbeti tutuyorlar.
İkizköy halkının Akbelen Ormanına sahip çıkma mücadelesi hukuk alanında
da devam ediyor. Ne var ki köylüler açtıkları pek çok davayı kazansalar
da devlet desteğini arkasına alan şirket bir biçimde hukukun etrafından
dolanarak ormanı yok etmekte kararlı görünüyor. Geçtiğimiz haftalar
içerisinde bölgede yeniden bilirkişi heyeti incelemesi gerçekleştirildi ve
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şimdi bir yandan mahkemenin vereceği karar bekleniyor, diğer yandan
çadırdaki nöbet devam ediyor.
Madenlerin, aç gözlü şirketlerin ormanlarımızı, tarlalarımızı, köylerimizi,
insanlarımızı yuttuğu, tükettiği bir ülke istemiyoruz. İkizköy halkının
kararlı mücadelesinin yanındayız.
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EMİN KORAMAZ YAZDI: “BARINMA MÜCADELESİ”
01 Ekim 2021
Ülkemizde uzun yıllardır devam eden ekonomik kriz, gündelik
hayatlarımızı farklı biçimleriyle etkilemeye devam ediyor.
Artan fiyatlar, düşen alım gücü ve giderek yaygınlaşan yoksulluk,
hayatlarımızı eski biçimleriyle sürdürebilmemizi imkansız hale getiriyor.
Bu durumun en yakıcı ve yakın göstergelerinden birisi, yüz yüze eğitimin
başlamasıyla birlikte üniversite öğrencilerinin yaşadığı barınma sorunu
oldu.
Ülkemizde resmi rakamlara göre 8 buçuk milyona yakın yükseköğretim
öğrencisi bulunuyor. Çoğunluğu ailelerinden farklı illerde öğrenim gören
bu öğrencilerin barınabileceği yurtların kapasitesi ise sadece 7 yüz
bin civarında. Yani üniversite öğrencilerinin yüzde 10’u bile yurtlarda
barınamıyor.
Sayıştay’ın Cumhurbaşkanlığı Denetim Raporu’na göre, 2020 yılında
Saray’ın bir günde harcadığı tutar 7,9 milyon TL iken, gereken yatırımlar
yapılmadığı için üniversite öğrencilerinin yüzde 90’ından fazlası barınma
ihtiyacını farklı olanaklarla karşılamak zorunda kalıyor. Anayasada yer
alan “sosyal devlet” ilkesi uyarınca devletin üstlenmesi gereken alanlar
ne yazık ki bilinçli olarak tarikat, cemaat ve şirketlere terk ediliyor.
ARTAN KİRALAR
Yaşanan ekonomik krizle birlikte fahiş biçimde artan ev kiraları,
üniversite öğrencilerini ve ailelerini çok zor durumda bıraktı. Bahçeşehir
Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi (BETAM)
tarafından hazırlanan yakın tarihli bir rapora göre Türkiye genelindeki
konut kiralarındaki artış son bir yılda yüzde 35’e yaklaşmış durumda. Bu
oran, İstanbul’da yüzde 50’nin üzerinde seyrediyor.
Kriz nedeniyle büyük bir gelir kaybına uğrayan ve pandemi dönemi
boyunca birikimlerinin tamamen kaybederek borçlu hale gelen ailelerin
yükseköğretim çağındaki öğrencileri için ayırabilecekleri bütçe, geçmiş
yıllarla kıyaslanamayacak kadar azalmış durumda. Ailelerin gelirleri
azalırken, barınma maliyetlerindeki bu artış, bir kısım öğrencinin
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üniversite kaydını yaptırmamasına neden olurken, büyük bir kısım
üniversite öğrencisinin ise “barınamıyoruz” şikayetlerini çok daha yüksek
sesle dile getirmesine neden oldu.
Eylül ayı başından bu yana başta büyükşehirler olmak üzere ülkemizin pek
çok kentindeki üniversite öğrencileri, karşı kaşıya oldukları bu barınma
sorununa dikkat çekebilmek için kampüs önlerinde, kent merkezlerinde,
parklarda ve vapurlarda “barınma” eylemleri yapıyorlar.
#BARINAMIYORUZ
Uyguladığı politikalar nedeniyle her alanda büyük bir çöküş yaratan siyasi
iktidarın, üniversite öğrencilerinin barınma ve geçim sıkıntısı sorunları
konusundaki eleştiri ve eylemlerine yanıtı, alışageldiğimiz üzere medya
manipülasyonu ve polis şiddeti biçiminde oldu.
Pek çok öğrenci, parklarda ve kampüs kapılarında yaptıkları oturma/
kalma eylemleri nedeniyle şiddete maruz kaldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan bir kez daha uzak geçmiş zamandan örnekler
vererek kendi dönemini göklere çıkartırken, İçişleri Bakanı Soylu da her
zamanki gibi barınma eylemlerine katılan öğrencilerin aslında o kadar da
öğrenci olmadıklarına ilişkin kimi marjinal(!) bilgiler paylaştı.
Ülkemizdeki ekonomik krizin geldiği boyutlar, ailelerin çocuklarını
okutabilmek için katlandığı fedakarlıklar, öğrencilerin yüz yüze geldiği
zorluklar siyasi iktidarın ikna edicilikten uzak söylemleriyle örtbas
edilemeyecek kadar açık seçik ortada.
İktidar artık kimsenin inanmadığı rakamlar ve kriminal söylemlerle sorunu
hasıraltı etmeyi bırakmalıdır. Kriz, tüm toplum kesimlerini olduğu gibi
üniversitelileri de etkilemiş ve bu durum gençlerimizin eğitim hakkını
engelleyen boyuta ulaşmıştır.
Sosyal devlet olmanın gereği, toplumsal adalet ve fırsat eşitliği ilkeleri
uyarınca ülkemizin geleceği olan üniversite öğrencilerinin barınma,
beslenme, ulaşım masraflarının karşılanabilmesi için kamusal destek
sağlanmalıdır. Bunun için barınma imkanları genişletilmeli, yurtlar
ücretsiz olmalı, burs imkanları arttırılmalı ve tüm öğrenciler için ulaşım
ücretsiz olmalıdır.
Üniversite öğrencilerinin
yanındayız!
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EMİN KORAMAZ YAZDI: 6’NCI YILINDA 10 EKİM
KATLİAMI: HESAP SORACAĞIZ
08 Ekim 2021
6’ncı yılında 10 Ekim Katliamı: Hesap soracağız
Ülkemizin en büyük kitle kıyımlarından birisi olan, 103 arkadaşımızın
hayatını yitirdiği, 500’den fazla arkadaşımızın yaralandığı, onlarca
arkadaşımızın sakat kaldığı 10 Ekim Katliamı’nın altıncı yılındayız.
Kaybettiğimiz arkadaşlarımızın derin acısı yüreklerimizdeki tazeliğini
korumaya devam ediyor.
IŞİD üyesi 2 canlı bombanın hedef aldığı 10 Ekim Mitingi, 2015 yılında
Türkiye’nin içine itildiği şiddet ve kaos bataklığına karşı, topluma
ekilmek istenen kin ve nefret tohumlarına karşı barışın ve kardeşliğin
sesini yükseltmek için düzenlenmişti.
AKP’nin tek başına iktidar olma çoğunluğunu kaybettiği 7 Haziran 2015
seçimleri sonrası dönem, ülke tarihinin en karanlık ve şiddet dolu günleri
olarak aydınlatılmayı bekliyor.
AKP’nin Suriye politikası ve Suriye iç savaşının taraflarıyla ilişkileriyle
bir arada değerlendirilmesi gereken bu dönemde yaşanan şiddet, birbiri
ardına yaşanan patlamalarla ülkemizi kana boğduğu gibi, sonrasındaki
siyasal çalkantıların da hazırlayıcısı oldu. AKP’nin demokratik hak ve
özgürlükleri tümüyle askıya aldığı olağanüstü hal rejimi bu dönemden
itibaren fiilen uygulanmaya başladı.
BARIŞ ÇAĞRISI
Türkiye’nin içine sürüklendiği şiddet, baskı ve korku iklimine karşı
gerçekleştirilecek mitingine çağrı için DİSK, KESK, TMMOB ve TTB
tarafından yapılan ortak açıklama “Gelin her ölümün bizi birbirimizden
daha uzağa savurmasına izin vermeyelim” cümlesiyle bitiyordu.
10 Ekim’de ölümleri durdurmak için yan yana gelenler ne yazık ki ölümle
yüz yüze geldiler.
Bayrak tutan ellerimiz, pankart taşıyan omuzlarımız, halaya durmuş
kollarımız, barışa yürüyen bedenlerimiz düştü bu meydana. Kanlarımız
birbirimize aktı, birbirine karıştı kanlarımız.
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Barışa susayan, emeğine sahip çıkan, demokrasi mücadelesi veren
canlarımızı aldılar bizden.
Demir yolu emekçisi kardeşlerimizi, hayatının baharında gençlerimizi,
ilkokul çağında çocuklarımızı, barışa adanmış ömürlerimizi çaldılar
bizden.
EN KARA GÜN
10 Ekim 2015, Ankara’nın en kara günüydü.
O günü karartan birbiri ardına patlayan bombalar değildi sadece.
O günü karartan, aynı zamanda, bizler yaralı arkadaşlarımıza yardım
etmek için seferber olurken üzerimize TOMA’larla, biber gazlarıyla
saldıranlardı.
O günü karartan, aynı zamanda, “kokteyl örgüt” açıklamalarıyla ortamı
bulandıranlar, gerçeği gizleyenlerdi.
O günü karartan, aynı zamanda, “saldırıdan sonra oylarımız yükseldi”
diyebilme pişkinliğini gösterenlerdi.
O günü karartan, aylardır takip ettikleri canlı bombaların katliamı
gerçekleştirmesine göz yumanlardı.
O günü karartan, katliamda sorumluluğu bulunan kamu görevlilerini ve
siyasileri yargılayamayanlardı.
Bizler bu meydana bıraktığımız arkadaşlarımızı nasıl ki unutmayacaksak,
katliamın sorumlularını da asla unutmayacağız!
10 Ekim katliamı, insanlığa karşı işlenmiş bir suçtur.
10 Ekim Katliamı, insanlığın en yüce değerleri olan barışa, emeğe ve
demokrasiye karşı işlenmiş bir suçtur.
Bu suça ortak olan herkesten hesap soracağız!
Eşitlik, özgürlük, demokrasi ve barış
arkadaşlarımızın en büyük emanetidir.

mücadelesi

yitirdiğimiz

Bu emanetin sorumluluğu bizlerin omuzlarındadır. Ömrümüzün sonuna
kadar bu mücadeleyi sürdüreceğiz ve bu ülkeyi emeğin, barışın ve
demokrasinin ülkesi haline getireceğiz!
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EMİN KORAMAZ YAZDI: ANAYASA TARTIŞMALARI
ÜZERİNE
22 Ekim 2021
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu sene başında yaptığı “Yeni bir anayasayı
tartışma vakti geldi” açıklaması, bir kez daha şişedeki cini çıkardı ve
‘anayasa tartışmaları’ o ya da bu şekilde ülke gündeminde yer edinmeye
başladı.
Mevcut koşullar altında gidilecek bir seçimde iktidarın değişeceğini
düşünen iktidar yandaşlarının bu durumun mutlak bir mağlubiyete
dönüşmesini engellemeye dönük yumuşak geçiş arayışı, güçlendirilmiş
parlamenter rejim konusunda uzlaşıya varan partilerin ortaklaşa
yürüttükleri yasama çalışmaları ve kendilerini yeniden siyasal
müzakerenin tarafı haline getirmek isteyen kesimlerin hevesi anayasa
tartışmasını köpürten temel dinamikler olarak görünüyor.
ANAYASA NEDİR?
Anayasalar toplumun bir arada yaşam koşullarının belirlendiği, toplumsal
hak ve özgürlüklerin tanımlanarak güvence altına alındığı, kurumların
ve hukuk rejiminin demokratik işleyiş ilkelerinin belirlendiği toplumsal
sözleşmelerdir. Demokratik hak ve özgürlüklerin sınırlarının en geniş
olduğu bir anayasal rejim kurma amacı toplumsal mücadelelerin en
önemli taleplerinden birisidir.
Anayasanın ruhunu ve içeriğini belirleyen anayasa yapım süreçleri,
topluma egemen olan sınıf çatışmalarından, sömürü ilişkilerinden,
demokratik işleyişten ve toplumsal muhalefetin örgütsel gücünden
bağımsız değildir. Toplumsal muhalefetin örgütlü ve güçlü olmadığı,
anayasa tartışmalarının yürütülebileceği özgürlükçü ve demokratik
ortamların oluşmadığı, baskı ve zorbalığın topluma egemen olduğu
ortamlarda yürütülen anayasa tartışmaları mevcut hak ve özgürlükleri
geriye götüren, iktidarın gücünü pekiştiren sonuçlar yaratır.
Ülkemizdeki anayasa yapım ve değişiklik süreçleri hiçbir zaman
toplumun geniş kesimlerine açık biçimde yürütülmemiştir. İktidarı
elinde bulunduran gruplar kendi siyasal ihtiyaçları ve dünya görüşleri
doğrultusunda hazırladıkları anayasa metinlerini topluma dayatarak
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anayasaları hazırlamış ya da değiştirmiştir. Bu süreçlerin çoğunlukla
OHAL ve sıkıyönetim dönemlerine denk gelmesi de tesadüf değildir.
AKP ANAYASASI
AKP döneminde “demokratikleşme” iddiasıyla yapılan Anayasa
değişiklikleri bu durumun açık örneğidir. 2000’li yılların ortalarından
itibaren AKP’nin ve onun güdümündeki liberallerin önünü çektiği
anayasa değişikliği tartışmaları, toplumun demokratikleştirilmesi ve
hak ve özgürlüklerin geliştirilmesi mücadelesinin parçası olmaktan
ziyade, siyasi iktidarın devlet içerisindeki kurumsal yapıya hakim olması
çabasının bir aracı haline getirildi.
Bunu 2010 yılındaki Anayasa referandumu sırasında net biçimde gördük.
Temel hedefi yüksek yargı organlarına egemen olmak Anayasa Değişikliği
Paketi, büyük bir sivilleşme, demokratikleşme atılımı gibi yansıtıldı.
Solun içindeki bir kesim de “Yetmez Ama Evet” kampanyasıyla AKP’nin
bu amacına payanda oldu. Yapılan değişiklikler sonrasında yargının her
kademesinde cemaat ve AKP kadrolaşması yaşandı.
2017’de Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi için yapılan anayasa
değişikliği de esasen 2010 yılından itibaren fiilen uygulanmakta olan
keyfiyet rejiminin kurumsallaştırılması oldu. Güçler ayrılığı ortadan
kaldırıldı, parlamento işlevsizleştirildi, yargı Saray’a bağlandı ve tek
adam rejimi inşa edildi. Devlet yapısını mutlak biçimde kontrol altında
tutan tek adam rejiminin herhangi bir biçimde Anaysa değişikliğine
ihtiyacı bulunduğunu söylemek mümkün görünmüyor. Dolayısıyla bugün
kışkırtılan tartışmanın AKP açısından amacı ve anlamı anayasal güç elde
etmekten ziyade, mevcut siyasal-toplumsal saflaşma ve ittifakları kendi
istediği zeminde yeniden karma ve tayin etme çabasıdır.
NE YAPMALI?
Şurası çok açık ki mevcut koşullarda ülkemizde anayasa değişikliği
tartışmasının yürütülebileceği asgari demokratik ortam bulunmamaktadır.
Anayasaların hazırlanışı ve değiştirilmesinde izlenen yöntem açık, şeffaf
olmayı, toplumun tüm katmanlarında sağlıklı bir şekilde tartışılmasının
sağlanmasını ve nihayetinde toplumsal mutabakatı gerektirir.
Açlığın, yoksulluğun, baskı ve zulmün geniş toplumsal kesimlerin
hayatını darmadağın ettiği ülkemizde böyle bir mutabakat zemini
bulunmamaktadır.
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Yaşadığımız baskı, sömürü ve zulüm düzeni yıkılmadan, iktidarın dümen
suyunda bir anayasa tartışması yürütmek topluma yapılacak en büyük
kötülük olacaktır. Ülkemizdeki toplumsal muhalefetin temel önceliği
bu rejimin kurucusu olan iktidar sahipleriyle yeniden bir anayasa
pazarlığına oturmak değil, bu iktidarın alaşağı edilmesidir. Bu açıdan
bakıldığında güncel tartışmaya atıfla söyleyeyim ülkemizin öncelikli
ihtiyacı parlamentonun güçlendirilmesi tartışması değil, toplumsal
muhalefetin güçlendirilmesi tartışması olmak zorundadır.
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EMİN KORAMAZ YAZDI: “PLANLAMA VE
GELECEK”
05 Kasım 2021
8 Kasım Dünya Şehircilik Günü, 1950 yılından bu yana her ülkede planlama
sorunlarının tartışıldığı gün olarak kabul ediliyor.
Ülkemizde 1977 yılında seminerlerle başlayan etkinlikler, her yıl
düzenlenen kolokyumlarla ve 5 yılda bir düzenlenen Türkiye Şehircilik
Kongreleri ile meslek alanının en önemli etkinliği durumuna geldi.
TMMOB Şehir Plancıları Odası tarafından 6-10 Kasım 2021 tarihlerinde
çevrimiçi olarak gerçekleştirilecek 9. Türkiye Şehircilik Kongresi’nin ana
teması “Planlamanın Birikimi, Zemini, Ufku” başlığını taşıyor.
PLANLAMANIN ÖNEMİ
Birbiri ardına karşılaştığımız felaketlerin, bugüne ve geleceğe dair
hiçbir planımızın olmadığını gösterdiği bu dönemde “planlama” üzerine
düşünmek hayati derecede önemli görünüyor.
Mühendis, mimar ve şehir plancılığı meslek disiplinlerinin ortak
faaliyetlerinden birisini oluşturan planlama, belirli bir amaca ulaşabilmek
için gerekli faaliyetler hakkındaki düşünme sürecidir. Bu süreç ise
yaşanabileceklere ve ihtiyaçlara dair öngörüye dayanır.
Hayal gücü ve bilimin buluşmasıyla ortaya çıkan bu öngörüler, insan
evriminin, medeniyetin ve modernleşme sürecinin temelinde yatar. Kendi
geleceği üzerine düşünmek, kendi başına gelebilecekler üzerine fikir
yürütmek ve buna uygun hazırlıklar yapmak insanlığı diğer canlılardan
ayıran temel unsurlardan biridir. Bu anlamıyla planlama, geçmişin
birikimiyle ortaya çıkan bugünü, yarınlara bilimle ve bilinçle bağlama
etkinliğidir.
Tüm insanlığın kendisinin ve dünyanın geleceği üzerine daha fazla
düşünmesi gerektiği bir dönemden geçiyoruz. İklim değişikliği, çevre
kirliliği, doğal afetler, kuraklık, su sorunu, kıtlık, göç, yoksulluk, salgınlar
gibi küresel sorunlar, dünyamızın ve ortak yaşamımızın geleceğini tehdit
eden noktaya ulaşmış bulunuyor.
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği

349
Kapitalizmin insan yaşamını ve doğayı yok sayan sömürü düzeni, insanlığı
bir uçurumun kıyısına kadar getirdi. Bizlerin yıllardır dile getirdiğimiz,
dikkat çekmeye çalıştığımız pek çok tehdit, bugün artık gerçeğe
dönüşmüş durumda.
Dünyayı bu hale getirenler ekonomileri sarsılmaya başladığı andan
itibaren nihayet tehlikenin büyüklüğünü ve yakınlığını fark etmişe
benziyorlar.
31 Ekim’den bu yana İskoçya’da Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği
Konferansı devam ediyor. 1995 yılından bu yana düzenlenen bu
konferansta ilk kez bu yıl iklim değişikliğini hafifletmek bazı tedbirlerin
alınması için bir mekanizma kurulması hedefleniyor.
Bildiğiniz gibi bizim ülkemizin Cumhurbaşkanı, yeterli sayıda makam
aracı kullanmasına izin verilmediği için bu etkinliğe katılmadı.
Cumhurbaşkanı’nın bu tutumu bile bu konferansın ciddiyeti ve
katılımcıların samimiyeti konusunda çok şey anlatıyor.
Bizim Cumhurbaşkanı’nın kırmızı çizgisinin makam arabaları olduğunu
görmüş olduk ama emin olun makam arabası olmasa bile tüm devletlerin
iklim değişikliği ve çevre konularında kendilerine ait bir kırmızı çizgisi
var. O da sermaye çıkarları.
Hiçbir ülke insanlığın ortak çıkarları ve dünyamızın geleceğini
sermayedarların, para babalarının, yatırımcıların çıkarları önüne
koymuyor.
KAMUCU PLANLAMA
Bu çarpık anlayış, bu yanlış öncelik sırası baş aşağı edilmeden bugün
yüz yüze olduğumuz sorunların çözülmesi, gelecekte bizi bekleyen
tehditlerin bertaraf edilmesi mümkün değil.
Sermayenin çıkarları yerine kamusal çıkarı, sosyal adaleti, eşitliği ve
doğanın korunmasını önceleyen bir bakış açısını egemen kılmadan içinde
sürüklendiğimiz karanlık tablodan çıkmak mümkün görünmüyor.
Bu öncelikler, planlama fikrimizin ve pratiğimizin temelini oluşturmak
zorundadır. Toplumumuzu şekillendiren ekonomi politikaları, sanayileşme
adımları, sosyal politikalar, şehircilik politikaları, tarım politikaları,
afet politikaları, yerel yönetim politikaları, göç politikaları, çevre
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politikaları ve aklınıza gelen tüm kamusal politikaların bu bakış açısıyla
biçimlendirilmesi gerekiyor.
Neoliberal politikalar uzun yıllardan bu yana, kamuya ait olan her şeye ve
kamuculuk fikrine karşı sistematik bir savaş yürütüyor. Bu savaşta doğayı,
toplumu ve insanlığın ortak geleceğini savunmamız gerekiyor. “Kamucu
Planlama” bu mücadelede bizim en büyük aracımız durumundadır. Bu
anlayışı her alanda büyüteceğiz.
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EMİN KORAMAZ YAZDI: “BİTMEYEN KRİZ”
19 Kasım 2021
Bitmeyen bir krizin içinde geçiyoruz. 24 Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı
seçimleri sonrasında döviz kurundaki artışlarla patlak veren kriz, aradan
geçen 3 yılı aşkın sürede katlanarak büyüdü.
Krizin ortaya çıktığı dönemde pek çok kişi, krizin nedenini ABD ile ilişkilerin
gerilmesine bağlamış, Cumhurbaşkanı da bu umutla, daha öncesinde
“görevde olduğu sürece bırakmayacağını” söylediği Rahip Brunson’u özel
uçakla ABD’ye teslim etmişti.
Meselenin sadece bundan ibaret olmadığını, krizin asıl nedeninin AKP’nin
yanlış ekonomi politikaları olduğunu o dönemde defalarca dile getirmiştik.
Uygulanan özelleştirme politikalarının, üretimden uzaklaşmanın, sıcak
paraya dayalı büyüme modelinin, üretken sektörler yerine ranta dayalı
sektörlere yatırım yapılmasının, halkı borçlanmaya ve kredi kullanımına
yönlendirmenin, çılgın projelerin ve gösteriş için yapılan harcamaların
krizin asıl nedeni olduğunu ilk günden beri tekrar ediyoruz.
Zaman bizi haklı çıkardı. ABD’ye, Almanya’ya, Rusya’ya nice jestler
yapıldı; üç kere Merkez Bankası Başkanı, bir kere Maliye Bakanı değiştirildi;
sayısız kurtarma paketi ve ekonomi programı açıklandı ama bunlardan hiç
birisi içinden geçtiğimiz krizin ateşini düşüremedi. Bugün ekonomimizin
içinde bulunduğu durum üç yıl öncesinden çok daha vahim durumda.
YOKSULLUK BÜYÜYOR
Döviz kurlarındaki artış, temel tüketim maddeleri olmak üzere tüm
ürün ve hizmetlerdeki fahiş zamlar, bir türlü kontrol altına alınamayan
enflasyon, her şeyin fiyatı artarken bir türlü artmayan gelirler nedeniyle
kitlesel bir yoksullaşma yaşıyoruz.
Ülkede iktidarla çıkar birliği içindeki bir avuç yandaş ve işbirlikçi lüks
içinde yaşamaya devam ederken, büyük nüfus kesimleri her gün daha
fazla borçlanarak, her gün ihtiyaçlarından daha fazla kısarak adeta yaşam
mücadelesi veriyor.
Siyasi iktidarın övünerek açıkladığı büyüme rakamları hiçbir toplumsal
karşılığı olmayan, sanayi ve tarımsal üretime, bu alanlardaki yatırımlara
bağlı olmayan ve istihdam yaratmayan hormonlu bir büyüme. Bu çarpık
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büyüme toplumdaki gelir dağılımı uçurumunun derinleşmesinden başka
hiçbir anlam ifade etmiyor. Bu büyümeden halkın payına düşen işsizlik
ve yoksulluk oluyor.
Ülkenin için yaşadığı bu korkutucu durum ne yazık ki iktidar sahiplerinin
hiç umurunda ve gündeminde değil. İktidarın tek derdi, rant çarklarını
döndürebilmek. İktidar sürelerini uzatabilmek. Kasalarını doldurabilmek.
Gerici ideolojilerini topluma dayatabilmek.
Yaşanan derin krize bağlı olarak büyüyen işsizlik, hayat pahalılığı, düşük
ücretler ve güvencesizlik emeğiyle geçinen herkesi olduğu gibi mühendis,
mimar ve şehir plancılarını da çok yakından etkiliyor.
Bu krizde kamuda çalışan arkadaşlarımızın payına resmi enflasyon
rakamlarına dayalı zamlar, ücretli çalışan arkadaşlarımızın payına açlık
sınırında maaşlar ve işsizlik, serbest çalışan arkadaşlarımızın payına
giderek artan maliyetler ve artan borç yükü düştü.
Hepimiz giderek daha fazla yoksullaşıyoruz. Hepimiz giderek daha zor
koşullarda yaşıyoruz. Artık sadece kendi hayatımızdan değil, gelecek
kuşaklarımızın hayatlarından da feragat ederek yaşıyoruz.
ÇÖZÜM İSTİYORUZ!
Artık bu gidişe bir dur demek için, giderek büyüyen sorunlarımıza çözüm
bulmak için harekete geçiyoruz. Biz mühendis, mimar ve şehir plancıları:
Üreten kalkınan, hakça bölüşen bir ülke istiyoruz.
Daha fazla istihdam ve adil bir gelir dağılımı istiyoruz. Almış olduğumuz,
eğitim, vermiş olduğumuz hizmet ve üstlenmiş olduğumuz sorumluluğun
niteliğine uygun ve insanca yaşanacak bir asgari ücret belirlenmesini
istiyoruz. Ücret ve hak kayıplarımızın giderilmesini istiyoruz. Güvenli
ve güvenceli çalışma koşulları istiyoruz. Kamuda daha fazla kadro
açılmasını istiyoruz. Kamu çalışanlarının ek göstergelerinin ve özel
hizmet tazminatlarının yükseltilmesini istiyoruz. Liyakate dayalı bir kamu
yönetimi istiyoruz. Haksız, hukuksuz bir şekilde, haklarında herhangi
bir yargı kararı olmadan işlerinden atılan kamu emekçilerinin tüm
haklarıyla görevlerine iade edilmesini istiyoruz. Emekli maaşlarımızın
insanca yaşanabilecek bir düzeye yükseltilmesini, insan onuruna uygun
bir yaşam, insan onuruna yaraşır bir gelecek istiyoruz.
Emeğimize, mesleğimize, haklarımıza sahip çıkıyor sorunlarımıza çözüm
istiyoruz!
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EMİN KORAMAZ YAZDI: “YARINLAR BİZİMDİR”
03 Aralık 2021
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve çevresinin yaşadığı gerçeklik ile halkın
yaşadığı gerçeklik arasında büyük uçurumlar olduğunu çok sıklıkla
tekrarlıyoruz.
Kriz derinleştikçe bu mesafe daha da artıyor. Bunu en fazla Erdoğan’ın
katıldığı televizyon programlarında fark ediyoruz. Halkın yaşadığı
büyük yaşam zorluğunu anlamaktan çok uzak bir duyguyla, ülkenin
içinde bulunduğu durumdan çok memnun biçimde gülücükler saçarak
konuşuyor her programda. O konuştukça, o güldükçe ne yazık ki kriz
daha da büyüyor.
Büyüyen krizin bedeli ise yüzü gelenlere değil, her gün ağlayanlara
ödetilmek isteniyor. Bunun en somut örneğini mecliste görüşülmeye
başlanan 2022 yılı Bütçesi’nde görüyoruz.
Ülke 3 yıldır krizle boğuşurken, bu ülke halkı 3 yıldır krizle baş edebilmek
için varını yoğunu tüketirken bütçede tüm yük yine emeğiyle geçinenlerin
sırtına yüklenmiş durumda.
Cumhurbaşkanlığı tarafından yasalara ve mevzuata aykırı biçimde
hazırlanan bütçe teklifi, halkı krizden çıkarmayı değil, bütünüyle
sermayenin ihtiyaçlarını karşılamayı amaçlıyor.
2021 yılına göre %19 artması öngörülen vergi gelirleri içinde ülke
zenginliklerini elinde tutan sermaye kesimlerinin ödediği kurumlar
vergisinin oranı sadece %13 iken, emekçilerin ödediği gelir vergisi ve
dolaylı vergiler toplam %73’e ulaşıyor.
Halktan toplanan gelir vergisinin neredeyse tamamı faiz ödemelerine
ayrılırken, kamu yatırımları yine göz ardı ediliyor.
2022 yılı bütçesi bu haliyle ülke zenginliklerinin, ülke halkının vergilerinin
sermaye kesimlerine transferinden başka bir anlam ifade etmiyor.
GELECEK BİZİM GELECEK DİRENENLERİN!
Ülkeyi verebilecek hiçbir şeyi kalmayan AKP iktidarının giderken
arkasında bir harabe bırakmasına, yandaş sermaye kesimleri için son bir
vurgun yapmasına izin veremeyiz.
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Toplumun örgütlü kesimleri bir süredir kendi mücadele alanlarındaki
sorunlar ekseninde taleplerini dile getirme çabası içerisinde. İşçiler,
kamu emekçileri, hekimler ve farklı toplumsal kesimler AKP’nin yıkım
politikalarına karşı haklarını ve çıkarlarını korumak için yeniden alanlara
çıkıyorlar.
Ülkemizdeki 600 binden fazla mühendis, mimar ve şehir plancısının
mesleki demokratik kitle örgütü olan TMMOB de bir süredir ciddi bir
kampanya ile teknik elemanların farklı alanlarda yüz yüze kaldığı
sorunlara ilişkin dikkat çekici bir kampanya yürütüyor.
Toplumsal gereksinimleri esas alan, planlı bir üretim ekonomisi için,
toplumsal kalkınma ve refaha yol açacak üretim ve yatırımlar için,
Sanayi ve tarımın ithalattan/dışa bağımlılıktan kurtulması için, yeraltıyerüstü kaynaklarımızın ülkemiz ve insanımızın refahına yönelik
değerlendirilmesi için,
Bilimin ve tekniğin rehber alınması, ülkenin teknolojik alt yapısının
güçlendirilmesi, mühendislik, mimarlık ve şehir plancılığı meslekli bilgi
birikimini ülke kalkınmasına seferber etmek için,
Halkımızın insanca koşullarda yaşaması için, işsizlik ve yoksulluğun yok
edilmesi için,
Vahşi çalışma koşulları ve sefalet ücretlerinin yok edilip güvenceli ve
tam istihdamın sağlanması için,
Doğal çevrenin korunması ve halk sağlığı için,
Eğitim ve sağlığın her düzeyde parasız olması için,
Kültürel ve sportif gelişim için, insani gereksinimler içinde yer alan
eğlenme-dinlenme haklarımız için,
Sağlıklı kentleşme, insanca barınma ve ısınma koşulları için,
Toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması için,
Halkın aydınlanması ve laiklik için, demokrasi, adalet, hukukun üstünlüğü,
yargı bağımsızlığı ve halk egemenliği için,
Kısacası toplumsal gönenç için, insan onuruna yakışır bir yaşam için,
insanca yaşanacak bir ülke için, bugünümüz ve geleceğimiz için kararlı
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biçimde yürüttüğümüz bu mücadeleye tüm kamuoyunun desteğini
bekliyoruz.
Bu ülkenin geleceğinin aç gözlü sömürgenler ve gericiler tarafından
elimizden alınmasına izin vermeyeceğiz. Eşitlikten, özgürlükten,
demokrasiden, barıştan ve emekten yana ülkeyi hep birlikte kuracağız.
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EMİN KORAMAZ YAZDI: “ACI REÇETEYE HAYIR”
17 Aralık 2021
Üç uzun yıldır, her gün daha da büyüyen sarsıcı bir kriz yaşıyoruz.
2018 yılında, Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonrasında kurlardaki hızlı
yükselmeyle başlayan kriz, aradan geçen 3 yılda büyük bir kasırgaya
dönüştü.
Bizzat Cumhurbaşkanı’nın bile kabullenmek zorunda kaldığı, bizlere
sabır ve metanet telkin ettiği bir kriz içindeyiz.
Kriz öncesinde 5 lira bile olmayan dolar kuru, bugün 15 liraya dayandı.
Paramız, 3 yılda tam 3 kat değer kaybetti. Dışa bağımlı ekonomik yapımız
nedeniyle paramızın değeri düştükçe üretim maliyetleri hızla arttı ve
tüm ürünlerin fiyatları kontrolsüz biçimde yükselmeye başladı.
Tüm bu süre zarfında ücret ve gelirlerimiz, mal ve hizmetlerle aynı
oranda artmadığı için de ülke olarak kitlesel bir yoksullaşma yaşadık.
Yıllardır uyguladığı politikalarla bizleri bu büyük yıkıma sürükleyen
iktidar, yarattıkları bu yoksulluk üzerinden kendilerine yeni bir hikaye
yaratmaya çalışıyorlar. “Ekonomik kurtuluş savaşı” dedikleri bu hikayede,
halkın yoksulluğunu silah olarak kullanmayı amaçlıyorlar.
Sözüm ona, paramız değersizleştikçe, ithal ürünleri alamaz hale geldikçe
dış borçlarımız azalacak, işçi ücretleri azaldıkça üretim maliyetleri
düşecek, değersiz paramız nedeniyle dış ticarette rekabet gücümüz
artacak ve buradan yeni bir çıkış yakalayacağız.
Halkını yoksullaştırmayı, halkını dünyanın geri kalanından koparmayı
ekonomik öncelik olarak gören, parasını değersizleştirmeyi rekabetçi
ekonomi olarak tanımlayan bir iktidarın bu ülkeye verebileceği hiçbir
şey kalmamış demektir.
REKABETÇİ EKONOMİ
Rekabet yoksullukla olmaz, zenginlikle olur. Rekabet paranın alım
gücünün düşmesiyle değil, tüm dünya çapında güç kazanmasıyla olur.
Rekabet emeğin değersizleşmesiyle değil, emekçilerin refahıyla olur.
Bize sunulan bu reçete rekabet ekonomisi değil, sefalet ekonomisidir.
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Çiçeği burnunda Maliye Bakanı bu yeni ekonomi modelinde emekçilerin
sadece maaşlarının değerinin düşeceğini, kaybedecek başka bir şeyleri
zaten olmadığını söylüyor.
Oysa bu ülkede yoksulluk nedeniyle insanlar sağlıklarını kaybediyorlar,
aile huzurlarını kaybediyorlar, ailelerini kaybediyorlar, çocuklarının
geleceğini kaybediyorlar. Bu ülkede yoksulluk nedeniyle insanlar
hayatlarını kaybediyorlar.
Marketlerde çiçek yağı tenekelerinin, mama kutularının zincirlerle
bağlandığı bir ülkede yoksulluğun maliyetinin düşen ücretlerden ibaret
olmadığı herkes için çok açık olmalıdır.
Ülkeyi bu duruma getiren iktidarın yıllardır uyguladığı üretime
dayanmayan, yatırıma dayanmayan, sanayileşmeye dayanmayan,
teknolojiye dayanmayan ekonomi politikalarıdır.
Yurtdışından gelen sıcak paraya dayalı ekonominin, o para akışı
kesildiğinde işleyemez hale geleceğini defalarca dile getirdik.
Ülke kaynaklarının sadece hizmet, finans, inşaat ve gayrimenkul
sektörlerine ayrılmasının dengeli bir ekonomik büyümeyi engellediğini
defalarca dile getirdik.
Rant yaratmak için gerçekleştirilen çılgın projelerin bu ülkeye yük
olacağını defalarca dile getirdik.
İstihdam yaratmayan büyümenin bu ülke halkına bir faydası olmadığını
defalarca dile getirdik.
Sermaye çıkarlarının halkın ortak çıkarlarının önüne geçirilmesinin
toplumsal bir felaketle sonuçlanacağını defalarca dile getirdik.
Şimdi bu felaketin içinde yaşıyoruz. Ve bu felakette siyasi iktidarın bize
vaat ettiği tek şey, daha fazla yoksulluk…
HALK SOKAKTA
Bu ülke halkı bunu hak etmiyor. Bunu kabullenmeyeceğiz de. Siyasi
iktidarın tüm baskı ve zorbalığına rağmen ülkenin dört bir yanında
geçinemiyoruz çığlıkları sokaklara taşmış durumda.
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Öğrenciler geçinemedikleri, barınamadıkları için seslerini yükseltiyor.
İşçiler insanca yaşayabilecekleri bir ücret için meydanları dolduruyor.
Kamu emekçileri TÜİK’in şaibeli rakamlarına endekslenmiş maaş
artışlarına karşı alanlara çıkıyor. Sağlık çalışanları ve hekimler alın
terlerinin karşılığını alabilmek için iş bırakıyorlar.
Mühendisler, mimarlar, şehir plancıları ülkenin dört bir yanında emeğine,
mesleğine, haklarına sahip çıkmak, sorunlarına çözüm bulmak için eylem
yapıyorlar.
Bu ülkenin emeğiyle geçinen kesimleri seslerini yükselttikçe, yan
yana geldikçe kendilerine dayatılan bu yoksulluk reçetesini de yırtıp
atacaklardır. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın.
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EMİN KORAMAZ YAZDI: “KRİZ VE DAYANIŞMA”
31 Aralık 2021
Ülke ekonomisi kelimenin gerçek anlamıyla bir anaforun içinden geçiyor.
Kurda yaşanan aşağı ve yukarı yönlü radikal hareketler, ekonomimizin
istikrarsızlığının göstergesi olduğu kadar, tek adam rejiminin fevri
kararlara dayalı yönetim anlayışının sağlıksızlığının da göstergesidir.
Bir hafta önce kurda yaşanan yükselişin cari açığımızı düşüreceğinden,
ürünlerimizin rekabet şansının artıracağından, yerli ürünlerin üretimini
teşvik edeceğini “Ekonomik Kurtuluş Savaşı” taktiği olarak anlatanlar,
bir hafta sonra kurlardaki düşüş üzerinden başarı hikâyesi yaratmaya
çalışıyorlar.
Ama herkes biliyor ki, plansızlık nedeniyle yaşanan bu çalkantı sadece
döviz bürolarının kur tabelalarına yansımıyor. Bir bütün olarak piyasaya
ve daha da ötesi halkın gündelik hayatına ve ruh sağlığına da yansıyor.
Halk büyük bir endişe ve umutsuzluk içinde.
Ekonomik istikrarsızlık ve belirsizlik öyle bir hal aldı ki, kurdaki her artış,
fiyatlara yansırken, kurdaki hiçbir düşüş fiyatlara yansımıyor. Çünkü hiç
kimse, yarın ne olacağını kestiremiyor.
Uzun yıllardır devam eden krizde, geniş halk kesimlerinin temel ihtiyaç
maddelerine ulaşabilmesi için bir süredir gerek muhalefet belediyeleri
gerekse sivil girişimler aracılığıyla kooperatifler örgütlenmeye çalışılıyor.
Cumhuriyet’in ilk yıllarından itibaren bizatihi devlet tarafından
örgütlenmeye başlanan ve 1961 Anayasası’nda kendine yer bulan
kooperatifçilik özellikle planlı kalkınma dönemlerinde tarımsal
kalkınmanın temel araçlarından birisi haline gelmişti.
Tarım, hayvancılık, tohumculuk ve balıkçılık alanlarında kurulan
kooperatifler köklü birer örgütlenmeye dönüşürken bir yandan da
iktidarın ve tüccarların kırsal alanı ve üreticileri kontrol etme aracı
haline dönüşmüştür.
Ülkemizde çok zengin bir kooperatifçilik geleneği bulunuyor. Sadece
tarımsal kalkınmada değil, konuttan eğitime, gıdadan enerjiye, ulaşımdan
turizme, eczacılıktan kefalete kadar farklı alanlarda kooperatifler halen
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işlevini sürdürüyor. 2020 yılı istatistiklerine göre ülkemizde 40’a yakın
türde ve toplamda 60 bin kooperatif bulunuyor. Bu kooperatiflerin
toplamda 6,6 milyon ortağı var.
YENİDEN KOOPERATİFLEŞME
Kooperatifçilik fikrinin hem ülkemizde hem de dünyada yeniden önem
kazandığını gözlemliyoruz. Özellikle iklim değişikliğine bağlı olarak
yaşanan gıda krizine bir yanıt olarak gelişen bu yeni eğilim, geçmişteki
devlet yönlendirmeli anlayışın dışında dinamikler üzerinde büyüyor.
Hatırlayacaksınız 2019 yerel seçimlerinin hemen öncesinde özellikle
patates ve soğanda yaşanan kıtlık, önce devlet ve belediyeler eliyle
tanzim satışlarının başlamasına ardından da kooperatifleşme tartışmasının
yaşanmasına neden olmuştu.
İlhamını Gezi Direnişi’nden, Gezi Parkı’ndaki kolektif yaşam kültüründen
alan paylaşma ve dayanışma kültürü, kooperatifleşme tartışmasını
bambaşka bir zemine taşıdı. Farklı illerde ve semtlerde açılan çok sayıda
tüketici kooperatifi, özellikle kent merkezlerindeki tüketicilerin ucuz ve
nitelikli ürüne ulaşmasına aracılık ediyor.
Gıda şirketlerinin üretimden satışa kadar oluşturduğu dikey tekeller
aracılığıyla gıda sektörünü tümüyle ele geçirmiş olması, bu alanda hem
üreticiyi hem de tüketiciyi sermayenin sömürüsünden koruyacak örgütsel
yapılar oluşturmamızı zorunlu kılıyor.
Bu sadece ucuza, nitelikli ürüne ulaşma sorunu değil, çok daha derin bir
gıda egemenliği ve gıda güvenliği sorunu haline dönüşmüş durumda.
Bu anlamıyla kooperatifler, katılımcı ve demokratik bir üretim
planlamasının, dayanışmacı üretim pratiklerinin, kolektif yaşam tarzının
toplum içinde geliştirilmesi ve pekiştirilmesi açısından önemli olanaklar
taşımaktadır.
Kriz her geçen gün giderek derinleşirken, tarım ve gıda alanında olduğu
kadar yaşamın diğer alanlarında da dayanışmacı ve katılımcı temelde
işleyen örneklerin çoğaltılmasına ihtiyacımız var.
Gelecek elimizde, gelecek dayanışmamızda…
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EMİN KORAMAZ YAZDI: “SON BİR İYİLİK”
14 Ocak 2022
SON BİR İYİLİK
Yakın bir geçmişe kadar ekonomik krizler karşısında AKP’nin temel
stratejisi “krizi mümkün olduğunca ötelemek” üzerine kuruluydu.
Kamu bankaları aracılığıyla dağıtılan krediler aracılığıyla yaratılan sahte
bir bolluk havası, yurtdışından yeni kaynaklar buluncaya kadar işlerin bir
biçimde yürümesine yardımcı olurdu.
Kaynağı belirsiz sermaye girişleri veya Körfez ülkeleriyle yapılan swap
anlaşmalarıyla ömrü uzatılan bu ötelemelerin ülkemize bedeli ise krizi
aşmamızı sağlayacak tedbirlerin daima ertelenmesi oldu.
Bu tedbirsizlikler nedeniyle gelinen noktada ülke olarak reddedilemez,
ötelenemez bir krizle iç içe bulunuyoruz. Siyasi iktidarın bugünkü
stratejisi ise “kurtuluşu ötelemek” üzerine kurulu. Ekonomik krizden
çıkış için herhangi bir planı olmayan iktidar, düzlüğe çıkış tarihini sürekli
öteleyerek bir kurtuluş umudu arıyor.
Oysa halkın umudu tükenmiş durumda. Geniş toplum kesimlerinin
geleceğe dair tek beklentisi, bu iktidardan bir an evvel kurtulmak haline
geldi.
ZAFER SAHTE, ZAMLAR GERÇEK
Karşı karşıya olduğu durumun siyasi geleceği açısından hayatiyetinin
farkında olan AKP, aklına gelen her yolu kullanarak yaratmaya çalıştığı
sahte zaferlerle iktidara tutunmaya çalışıyor.
Halkın ihtiyacı olan şey ise saray odalarında hazırlanmış sahte zafer
piyesleri değil, insanca yaşayabileceği bir gelir düzeyi ve istikrarlı bir
ekonomik işleyişten ibaret.
Mevcut istikrarsızlık ortamında iğneden ipliğe her şeye, her gün yeniden
ve yeniden zam yapılıyor. Halkın dayanacak, nefes alacak gücü kalmadı.
Asgari ücrete, memur maaşlarına ve emeklilere yapılan göstermelik
artışlar daha emekçilerin cebine bile girmeden eriyip gitti. Toplumun
geniş kesimlerinin temel harcama kalemleri olan kira, ulaşım, doğalgaz,
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elektrik ve gıda ürünlerinde yapılan fahiş zamlar geçinmemizi, ay sonunu
getirmemizi imkansız hale getirdi.
İktidar partisinin güdümünde çalışan TÜİK tarafından açıklanan verilere
dayalı olarak yapılan ücret artışları, emeğiyle geçinen herkesin yıldan
yıla daha da yoksullaşmasına neden oldu.
Siyasi iktidarın ekonomik başarı olarak yansıtmaya çalıştığı şişirilmiş
büyüme rakamları, ülkedeki gelir adaletsizliğini büyütmekten başka bir
anlam ifade etmiyor.
Yıllardır devam eden kriz ve salgın döneminde yaşanan kısıtlamalar
nedeniyle tüm birikimlerini tüketen, gündelik ihtiyaçlarını bile kredi ve
borçlarla karşılamaya çalışan halk büyük bir tükenmeyle karşı karşıya
durumda. Bu ülke halkı, tarihin hiçbir döneminde geleceğinden bu denli
umutsuz olmamıştır.
BU SON FASILDIR
Herkes biliyor ki, yaşanan bu durumun tek sorumlusu tek adam rejimi
ve onun emek düşmanı politikalarıdır. Siyasi iktidar kendi yandaşlarının
kasaları dolsun, kendi çıkar çevrelerinin çarkları dönsün diye halkı büyük
bir sefalete sürüklüyor.
Devlet ihaleleriyle, çılgın projelerle Hazine garantili gelir elde eden
şirketlerin ödemeleri yapılabilsin diye kamunun tüm kaynakları seferber
edilmiş durumda. Halkın üzerindeki vergi yükü hiç olmadığı kadar arttı.
Halkın alın teri, bir avuç yandaşın kasasına akıyor.
Siyasi iktidar, ekonomik kriz karşısında emekten ve halktan yana çözümler
üretmek yerine, halkın tepkisini sindirmek için halkı açıkça tehdit
ediyor. Anayasal hak ve özgürlükleri şiddet yoluyla önlemeye çalışmanın
demokrasi ve hukuk devletiyle bağdaşır tarafı bulunamaz. Zaten siyasi
iktidarın da uzun süreden beri demokrasi ve hukuk devletiyle hiçbir bağı
da kalmadı.
Anayasa’yı çiğneyerek, kanunları yok sayarak, parlamentoyu askıya
alarak, yargı organlarını kendine bağlayarak, medyayı teslim alarak,
gündelik yaşamı kriminalize ederek, toplumu saflaştırarak, ülkenin
tüm zenginlikleri kendi ihtiyaçları için kullanarak yarattıkları bu ortam
ülkenin huzurunu ve geleceğini tehdit etmektedir.
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Siyasi iktidar, terk ettikleri kasabaları yağmalayıp harabeye çeviren işgal
güçleri gibi davranmayı bırakmalıdır. Bu ülkenin geleceğini ipotek altına
alacak, bu ülkenin zenginliklerini yandaşlarına dağıtacak, bu ülkenin
hazinesini boşaltacak adımlar atmamalıdır.
İktidarın bu ülke halkına yapabileceği tek bir iyilik kalmıştır, o da derhal
istifa etmektir. Ama hepimiz biliyoruz ki iktidarın bu ülke halkına iyilik
yapmak gibi bir derdi hiç olmamıştır.
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EMİN KORAMAZ YAZDI: “BİLİMİN SESİNE KULAK
VERİN”
28 Ocak 2022
Projesi ortaya atıldığından beri, yer seçiminden finansmanına kadar her
boyutuyla tartışmaların odağında yer alan İstanbul Havalimanı, faaliyete
geçtiği günden bu yana, her doğa olayında İstanbul’un en zayıf halkası
haline geldi.
Daha önceki yıllarda da çok defa hava olayları nedeniyle uçuşların iptal
edilmek zorunda kalındığı ve uçakların farklı havalimanlarına yönlendirildiği
İstanbul Havalimanı, bu kez de kar yağışı nedeniyle işlemez hale geldi.
Hafta başında İstanbul’da etkili olan kar yağışı nedeniyle İstanbul
Havalimanı’nda önce seferler iptal edildi, ardından kargo binasının çatısı
çöktü ve nihayet Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğundaki bağlantı
yollarının kapanması nedeniyle şehirle bağlantısı tümüyle kesildi.
Şehirle raylı sistem bağlantısı olmayan, yakın çevresinde yeterli konaklama
imkânı bulunmayan İstanbul Havalimanı, iki gün boyunca yolcular ve
çalışanlar açısından adeta afet yeri haline dönüştü.
İstanbul Havalimanı’nda bunlar yaşanırken, şehirde uzun zamandır hizmet
veren Sabiha Gökçen Havalimanı’nda seferler sürdü, şehirdeki felakete el
koymak için gelen(!) bakanlar ise hizmete kapatılan ve bir daha açılamaması
için pistlerine hastane yapılan Atatürk Havalimanı’na indi.
İstanbul’a inen bakanların ilk işi İstanbul Havalimanı’ndaki yolcuların
hoşnutsuzluğunu bastırmak için terminale çevik kuvvet yollamak, ikinci işi
ise Belediye Başkanı’nın yemek yediği yerin güzergâhındaki MOBEE’lerin
görüntülerini derlemek oldu.
BEKLENEN OLDU
Son 3 yıldır İstanbul çevresinde yaşanan her aşırı hava olayında İstanbul
Havalimanı’nda benzer sorunlar yaşanıyor. “Dünyanın en büyüğü”
olmasıyla övünülen bir havalimanının meteorolojik olaylar karşısında bu
denli kırılgan ve savunmasız olması kabul edilemez olmakla birlikte aslında
oldukça anlaşılır.
İstanbul Havalimanı’nın bu gibi sorunlar yaşayacağı daha proje aşamasında
belliydi. TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu tarafından 2014 yılında
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hazırlanan Teknik Rapor’da bugün yaşananlar tümüyle öngörülmüş.
Söz konusu raporun proje alanına ilişkin meteorolojik değerlendirmelere
ilişkin kısmında ÇED Raporundaki meteorolojik verilerin bölgenin verilerini
yansıtmaktan uzak olduğu dile getirilmiş. ÇED raporunun aksine, proje
alanının doğrudan deniz üzerinden gelen rüzgârlara açık olduğu ve bu
durumun uçaklar için tehlike yaratacağı vurgulanmış.
Daha da önemlisi iklim krizinden kaynaklanan risklerin (hortum, aşırı sağanak
yağışlar ve fırtınalar) ÇED raporunda değerlendirilmeye alınmadığının altı
çizilmiş. Tüm bu olumsuzlukların ve hesapsızlığın, hava taşımacılığı ve
uçuş güvenliği açısından sorun yaratabileceği TMMOB Teknik Raporu’nda
açık biçimde yazılmış.
Projenin yapımında meteorolojik riskler gibi göz ardı edilen daha pek çok
risk faktörü bulunmaktadır ve önümüzdeki dönemde bunların da karşımıza
çıkma olasılığı yüksek.
YAŞANANLARIN SORUMLUSU İKTİDAR
Proje ilanından itibaren afeti önleme bahanesiyle hukuksuz olarak rezerv
alan ilan edilen İstanbul’un jeolojik, meteorolojik ve ekolojik olarak en
hassas durumda bulunan orman, tarım ve su kaynaklarının bulunduğu
korunması şart olan bölgesinde, havaalanı yapılamayacağına dair başta
TMMOB’ye bağlı olan meslek odaları olmak üzere, duyarlı bilim insanlarının
ve kurumların uyarı ve raporlarını ciddiye almayan iktidar ve kamu
yetkilileri bu gün yaşanan ve yaşanacak olan mağduriyet ve trajedilerin en
büyük sorumlusudur.
Bütün bu risklere ve tehlikelere rağmen bu projenin hayata geçirilmiş
olması siyasi iktidarın bilimin sesine ve toplumun ihtiyaçlarına göre değil,
yeni rant alanları yaratma konusundaki sermayenin taleplerine göre
yönetme anlayışının sonucudur. Siyasi iktidar bilimle inatlaşmayı, doğayı
yok saymayı bırakmalıdır.
Proje ve yatırımlar kamusal ihtiyaçları karşılamak için, bilimsel gerçekler
doğrultusunda hazırlanmalı, yer seçiminden imalata kadar her aşamada
gerekli önlemler alınarak hayata geçirilmelidir.
Ülkemizin ve halkımızın daha fazla felaketle, daha fazla trajedi ile yüz
yüze kalmaya tahammülü kalmadı. Başta Kanal İstanbul olmak üzere bilim,
teknik ve doğayla barışık olmayan, kamu, toplum çevre ve kent yararı
içermeyen bütün projeler iptal edilmelidir. Bilim insanlarının ve meslek
örgütlerinin sesine kulak verilmelidir.
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EMİN KORAMAZ YAZDI: “YENİDEN
KAMULAŞTIRMA”
11 Şubat 2022
Geçtiğimiz hafta Isparta ve çevresinde yaşanan kar yağışlarının ardından
elektrik iletim ve dağıtım hatlarında yaşanan arızalar nedeniyle Isparta
ili geneline yaklaşık 4 gün boyunca elektrik verilemedi.
Gündelik hayatın en önemli ihtiyaçlarından birisi olan, yokluğu kimi
durumlarda hayati sonuçlar yaratabilen elektrik olmaksızın geçen 4 gün
boyunca Ispartalılar büyük bir zorluk yaşadılar.
Bölgedeki elektrik dağıtımını üstlenen Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş,
iktidara yakınlığıyla bilinen ve kamu ihalelerinin değişmez isimleri olan
Cengiz Holding ve Kolin İnşaat’a ait bir şirket.
Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre 4 günlük kesintinin tek nedeni
“kar yağışı” ve şirketin üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmediğine
dair suçlamalar da tamamıyla “algı operasyonu”ndan ibaret.
FELAKETİN SORUMLUSU
Yıllardır hukuksuzluk, liyakatsizlik, yolsuzluk, bencillik üzerine inşa
edilmiş rejim öylesine çürüdü ki, her yanından tel tel dökülüyor.
Yaşanan en küçük aksilik, büyük felaketlere dönüşüyor. Yağmur yanıyor
dereler taşıp sele dönüşüyor, onlarca kişinin hayatını kaybetmesine
neden oluyor.
Orman yanıyor söndürecek uçak bulunamıyor, on binlerce dönüm yeşil
alan yok oluyor.
Kar yağıyor, günlerce yollar kapanıyor, havaalanları işlemez hale geliyor,
koskoca bir şehre günlerce elektrik verilemiyor.
Her mevsime, her hava şartına uygun bir felaketimiz var artık…
Ülkenin her yanında, dört mevsim bitmeyen bunca felaketin nedeninin
yaşanan doğa olayları değil, bir afet gibi üzerimize çöken tek adam
rejimi olduğunu artık hepimiz biliyoruz.
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Yaşanan bunca felaketin nedeni, tek adam rejiminin yıllardır uyguladığı
neoliberal politikalardır. Özelleştirme adı altında uygulanan yağma
politikalarıdır. Kamusal düzenlemeleri ve denetimleri ortadan kaldıran
kuralsızlaştırma uygulamalarıdır.
Yaşanan bunca felaketin nedeni, bilimin, tekniğin, meslek örgütlerinin
sesine kulak tıkanmasıdır. Plansız, programsız, denetimsiz biçimde
hayata geçirilen rant projeleridir.
KONTROLSÜZ GÜÇ
2001 yılında “Elektrik Sektörünün Yeniden Yapılandırılması”
iddiasıyla çıkartılan 4628 sayılı Elektrik Piyasası Yasası, elektrikteki
“serbestleştirme” ve “özelleştirme” uygulamalarının sistematik bir hal
kazanmasına neden oldu.
Bu dönemden itibaren, Cumhuriyet dönemi boyunca enerji alanında
kurulan kamu yatırımları bölünerek özelleştirildi. Mevcut enerji şirketleri
parça parça özelleştirilirken, kamusal kaynaklar da Yap-İşlet-Devret
modeliyle özel sektörün talanına açıldı.
Elektrik santrallarının, madenlerin ve dağıtım şirketlerinin özelleştirilmesi
sonucunda elektrik piyasası büyük oranda özel sektörün kontrolü altına
sokuldu. Bildiğiniz gibi son olarak geçtiğimiz yıl elektrik sisteminin beyni
durumundaki TEİAŞ da özelleştirilme kapsamına alındı.
Tüm bu özelleştirmelerin sonucunda bugün kamunun elektrik kurulu
gücündeki ve üretimindeki payı yüzde yirminin altına düşmüş durumda.
Bunun anlamı kamunun, sektördeki fiyatları kontrol altına alacak, elektrik
arzında sürekliliği sağlayacak, toplumsal faydayı gözetecek bir gücü ve
kontrolü kalmadığıdır. Son dönemde gerek elektrik arzında yaşanan
sıkıntılar gerekse fiyatlardaki artışlar bu kamusal kontrol yoksunluğunun
sonucudur. Elektrik piyasası uzun yıllardır tümüyle enerji şirketlerinin
ihtiyaçları doğrultusunda şekillenmektedir.
KAMUSAL FAYDA
Enerji sektöründe üretim, iletim, dağıtım ve tüketim faaliyetleri
birbiriyle organik olarak bağlıdır. Dolayısıyla üretimden tüketime kadar
her aşaması bütüncül olarak kamusal planlanma ile yönetilmelidir. Dışa
bağımlılığın azaltılması, sürdürülebilirlik, yenilenebilirlik ve arz güvenliği
ilkeleri bu kamusal planlamanın temelinde yer almalıdır.
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Petrol, doğalgaz, kömür, hidrolik, jeotermal, rüzgâr, güneş, biyoyakıt
vb. tüm enerji sektörlerinde konunun uzmanları ve meslek örgütlerinin
de katılımıyla hazırlanacak bütünleşik strateji belgeleri ile geleceğimizi
güvence altına alan bir enerji politikası ortaya çıkartılmalıdır. Bu enerji
politikasının temelinde ise rant değil, kamusal fayda olmalıdır.
Bu doğrultuda yapılması gereken ilk şey, özelleştirilen bölgesel dağıtım
şebekelerinin ve şirketlerinin yeniden kamulaştırılmasıdır. Başta enerji
olmak üzere stratejik sektörlerde hiçbir biçimde özelleştirmeye gidilmemelidir. Çünkü artık çok daha iyi biliyoruz ki, özelleştirme felakettir!
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EMİN KORAMAZ YAZDI: “TEİAŞ
ÖZELLEŞTİRİLMEMELİDİR”
25 Şubat 2022
Türkiye bugün sokaklarında elektrik faturalarını protesto eden emekçi
halk kesimlerinin, emeklilerin ve esnafların bulunduğu; planlı elektrik
kesintileri nedeni ile sanayicilerin üretimlerine ara verdiği, yüksek tutarlı
elektrik faturalarını ödeyemedikleri için işyerleri kapanan emekçilerin iş
aradıkları bir ülke durumunda.
Üçte biri doğalgaz santrallarından sağlanan elektrik üretimi nedeniyle,
ülkeye yurt dışından gelen doğalgazın %10’u kesilince, sanayinin elektriği
günlerce kesilmek zorunda kaldı.
Normalden fazla kar yağması gibi durumlarda ülkenin bazı bölgeleri
tamamen elektriksiz kaldı. Emekçilerin tüm uğraşlarına rağmen altyapı
eksiklikleri nedeniyle Isparta örneğinde olduğu gibi bazen bu kesintiler
günlerce devam ediyor.
Ülkemiz, 100 bin Megawatt’a (MW) yakın kurulu güce sahipken, bu güç
gereklerine uygun olarak yönetilmediğinden elektrik kesintileri olağan
hale geldi. Verilen elektriğin pahalılığı yüzünden yurttaşlar evlerindeki
ampullerden bile kısmak zorunda kalıyor. Türkiye, gelir durumu dikkate
alındığında, Avrupa’nın en pahalı elektriğini tüketen ülke durumuna geldi.
Bilindiği gibi elektrik günümüzde kullanımından vazgeçilemez bir
gerekliliktir. Elektrik olmaksızın temel yaşam koşullarını sağlamak
mümkün olamaz. Bu nedenle elektrik temini hizmeti, topluma sağlanması
gereken hizmetlerin en önemlilerinden biri ve insan hakkı olarak kabul
edilmektedir.
ELDE KALAN
Ülkemizde geçmişte kamu hizmeti olarak kamu tarafından sağlanan
elektrik temininin özelleştirilmesinin temelleri 1985 yılında atılmıştır.
Ardından elektriğin kesintisiz, kaliteli, çevreye uyumlu ve ucuz maliyetli
olarak temin edileceği vaatleri ile 2001 yılında çıkarılan yasayla
özelleştirilmeler hız kazanmıştır. Bu süreçte üretim faaliyetlerinin %75’i
ve dağıtım faaliyetlerinin tamamı özelleştirilmiş, elektrik temin hizmeti
bir kamu hizmeti olmaktan çıkartılarak kurulan elektrik piyasasında bir
meta haline getirilmiştir. Özelleştirilmeyerek kamu yönetiminde kalan
tek elektrik sektör kuruluşu TEİAŞ’tır.
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Mevcut özelleştirmeler ile Türkiye’yi elektrik açısından çıkmaza
sürükleyen mevcut iktidar, aldığı bir Cumhurbaşkanlığı Kararı ile TEİAŞ’ı
da özelleştirmek istemektedir.
TEİAŞ, 36 Kilovolt (KV) üzerindeki gerilim seviyesine sahip elektriği,
Türkiye içerisinde elektrik dağıtımının yapıldığı her yere iletmekle
yükümlü olan kuruluştur. Bu görevini yerine getirmek için başta enerji
nakil hatları ve trafo merkezleri olmak üzere, gerekli olan tüm tesisleri
kurar ve işletir. Ülke içerisinde elektrik kullanılmasının üç temel ayağının
en önemlisidir, çünkü elektrik üretildiği yerde tüketilmez ve mutlaka
taşınması gerekir.
TEİAŞ yalnızca elektriğin iletilmesinden sorumlu değildir. TEİAŞ’ın asli
görevi üretilen elektriği tüketicilerin kullanımına sunacak olan dağıtım
şirketlerine elektriği kesintisiz ve kaliteli olarak ulaştırmaktır. Bu görev
tam olarak kamusal, teknik denetim anlamına gelmektedir. TEİAŞ,
elektrik kalitesinin belirleyici teknik parametreleri olan frekans ve
gerilimi, standartlar çerçevesinde olmasını sağlayarak elektrik üretim
ve dağıtım tesislerini teknik olarak denetlemekte ve böylece yasa
gereği yurttaşlara elektrik ulaştırılması görevini yerine getirmektedir.
TEİAŞ, yük tevzi merkezleri ile elektrik yük dağılımını koordine ederek
elektriğin sürekliliğini ve güvenilirliğini sağlamaktadır.
ÇÖZÜMSÜZ HALE GELİR
Elektrik henüz ticari anlamda depolanabilir bir enerji türü değildir,
dolayısıyla tüketileceği kadar üretilir. Bu durum özelleştirilmiş elektrik
üretim ve dağıtım tesisleri arasında iletim kuruluşu olarak görev
yapan TEİAŞ’ı en kritik birim haline getirmektedir. Bu görev ve iletim
yükümlülüğü TEİAŞ’ı üretim ve dağıtım sektörlerinin ikisinin de kontrol
eden yönlendiricisi ve yöneticisi yapmaktadır.
TEİAŞ bu konumuyla, kamu adına elektrik sisteminin denetimini yapan
kuruluştur. TEİAŞ’ın özelleştirilmesi, bu denetimi ortadan kaldıracak
ve elektrik sektöründe kamunun varlığı sonlanacaktır. Sistem kamu
denetiminden tamamen yoksun olarak, özel sektör tarafından
işletilecektir. Bu ise ülke elektrik sisteminin içerisinde bulunduğu
keşmekeşi çözümsüz bir hale getirecektir.
Elektrik sistemindeki özelleştirmelerin ülkeyi ne hale getirdiği artık
gözler önündedir. Bu durum sürdürülemez! Elektrik üretim ve dağıtım
hizmetleri, bir an önce, yeniden kamu hizmeti olarak tarif edilmeli ve
kamu kuruluşları vasıtası ile elektrik sağlanması yoluna gidilmelidir.
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EMİN KORAMAZ YAZDI: “MEYVE ÇAĞINDA AĞACIN
DÜŞMANI…”
11 Mart 2022
Siyasi ömrünü çoktan tamamlayan, ülkeyi yönetme kabiliyetini tümüyle
kaybeden iktidar partisi, kendi tükenişine ülkeyi de ortak etmek için
elinden gelen her şeyi yapıyor.
Baştan aşağı yanlış ekonomik tercihleriyle ülkeyi içinden çıkılması zor bir
krize sokan AKP, artık tüm adımlarını “benden sonrası tufan” anlayışıyla
atıyor.
Hazinesi tümüyle tüketilmiş, ödeme garantili projeler nedeniyle
gelecek nesilleri bile borçlandırılmış, kamu işletmelerinin içi tamamıyla
boşaltılmış, kamusal varlıkları swap anlaşmalarıyla ipotek edilmiş bir ülke
tablosuyla yüz yüze bulunuyoruz.
Ülkenin içinde bulunduğu bu durum, rant bağımlısı olmuş siyasi iktidarı,
yakın çevresini doyurabilmek için her gün yeni rant alanları yaratmaya
mecbur bırakıyor. Ülkenin mevcut tüm kaynakları tükendiği için de
iktidarın yeni hedefleri bugüne kadar koruma altında tutulan tarihimiz,
doğamız ve tabiat zenginliklerimiz haline geldi.
ZEYTİNLİKLER YOK EDİLECEK
Mart ayı başında gerçekleştirilen iki ayrı yönetmelik değişikliği,
siyasi iktidarın rant alanları yaratabilmek için ne kadar fütursuz
davranabileceğinin göstergeleri oldu.
1 Mart 2022 tarihinde yapılan “Maden Yönetmeliğinde Değişiklik” ile, bu
coğrafyada yüzlerce yıldır varlıklarını koruyan, sadece doğal varlıkları
ve ekonomik değeriyle değil, kültürel yönüyle de Anadolu coğrafyasıyla
özdeşleşmiş
zeytinliklerin
madencilik
faaliyetleri
kapsamında
sökülebilmesine imkan sağladı.
Yönetmelikte yer alan “madencilik faaliyeti sonrası bölgenin rehabilite
edilerek eski haline getirileceği” şartının herhangi bir hükmünün
olmadığını daha önceki yok edilen ve bir daha yenisi getirilemeyen
ormanlık alanlardan çok iyi biliyoruz.
Bu yönetmelik değişikliği pek çok açıdan anayasaya ve yasalara aykırı
olduğu gibi kamu yararıyla da hiçbir biçimde bağdaşmıyor. İklim değişikliği,
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kuraklık, savaş gibi nedenlerle gıda krizinin geleceğimizi tehdit ettiği,
Ukrayna’da yaşanan savaş nedeniyle yemeğe koyacak yağ bulamayacak
duruma geldiğimiz bir dönemde zeytinliklerin yok edilmesi, bu ülkeye, bu
ülke halkın yapılabilecek en büyük kötülüklerden biridir.
KORUMA ALANLARI TEHDİT ALTINDA
Kamuoyunda zeytinlikler konusu kadar dikkat çekmese de, bu değişikliğin
hemen ardından, 5 Mart 2022 tarihinde “Korunan Alanların Tespit, Tescil
ve Onayına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Yönetmelik”te yapılan değişiklik,
rant saldırısının alanını çok daha genişletti.
Korunan alanlar, biyolojik çeşitliliğin, doğal ve bununla ilişkili kültürel
kaynakların korunması ve devamlılığın sağlanması amacıyla ilgili mevzuata
göre yönetilen koruma statüsü bulunan kara, su ya da deniz alanlarıdır.
Bu alanların doğallığını muhafaza etmek ve mevcut koruma değerlerinin
devamlılığının sağlanması kamu otoritesine sorumluluğundadır. Buralardaki
ekolojik dengeyi bozacak herhangi bir faaliyete izin verilemez.
Geçmişte 1., 2. ve 3. Derece olarak bildiğimiz “sit alanları”, 2012 yılında
çıkarılan yönetmelikle “kesin korunacak hassas alanlar”, “nitelikli
doğal koruma alanları” ve “sürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanım
alanları” olarak üç kategoriye ayrılmıştı. Bu doğal sit alanlarının yapılaşma
statüleri 2012’den bu yana yapılan farklı değişiklikler ile sürekli olarak
genişletilmeye çalışılıyor.
Bu değişikliklere karşı TMMOB ve bağlı odaları tarafından açılan davalar, bu
alanların açık bir yağmaya uğramasına kısmen de olsa engel oldu. 5 Mart
tarihli son değişiklikle, bir kez daha doğal sit alanlarına farklı yapıların,
hatta bu sefer tesislerin ve santrallerin yapılmasına izin veriliyor.
Bu değişiklik sonrasında kesin yapı yasağı bulunan “hassas alanlar”da atıksu,
içme suyu, doğal gaz ve elektrik hatları inşa edilebilecek. “Nitelikli doğal
koruma alanları”nda ise tarım ve hayvancılık faaliyetleri yapılabilecek.
Ve nihayet “sürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanım alanları”nda ise
hidroelektrik, rüzgâr ve güneş enerji santralleri bile kurulabilecek.
Anayasaya, yasalara, akla ve vicdana aykırı bu yönetmelik değişikliği
tarihe, doğaya ve vatana ihanetin simgesidir. Önüne geçilmediği takdirde
ülke zenginliklerimizi gelecek kuşaklara ulaştırmamız hiçbir biçimde
mümkün olmayacaktır. Buna izin vermeyeceğiz….
Vatan ki bu insanların evidir, Sevgilim, onlar vatana düşman… (N.H.)
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EMİN KORAMAZ YAZDI: “GENEL KURULLAR
SÜRECİNDE TMMOB”
1 Nisan 2022
TMMOB’ye bağlı odalara üye 600 bini aşkın mühendis, mimar ve şehir
plancısının geride kalan çalışma dönemlerini değerlendirdiği, önümüzdeki
dönemde yürütülecek faaliyetleri tartıştığı ve oda kurullarını belirlediği
Genel Kurullar sürecinin içindeyiz.
TMMOB’ye bağlı 24 odamızın illerde bulunan şube ve temsilciliklerinde
başlayan bu süreç, Oda genel kurullarımızın tamamlanmasının ardından
mayıs ayı sonunda gerçekleştireceğimiz TMMOB 47. Genel Kurulu ile
tamamlanacak.
Genel kurul süreçleri TMMOB örgütlülüğünün demokratik geleneğinin
olduğu kadar, örgütsel ve fikri yenilenmesinin de güvencesidir. Birliğimizin
mesleki-politik yönelimlerinin belirleneceği genel kurullarımızın
TMMOB’nin tarihsel birikimine ve demokratik değerlerine yakışır biçimde
tamamlanacağına inanıyorum.
SALGIN VE KRİZ
Geride bıraktığımız çalışma dönemi, Covid-19 pandemisinin gölgesi
altında geçirdik. Salgını, çalışma dönemimiz boyunca Oda faaliyetlerimizi
ve günlük hayatlarımızı köklü biçimde değiştirdi.
Pandemi döneminin zorlu koşullarına rağmen Oda ve Birlik Kurullarında
görev alan arkadaşlarımızın ve elbette çalışanlarımızın fedakarlıkları
ve yaratıcılıkları sayesinde mesleki ve toplumsal sorumluluklarımızı
aksatmadan yürüttük, üyelerimizin tüm ihtiyaçlarını eksiksiz biçimde
karşıladık.
Geçtiğimiz çalışma dönemine damgasını vuran sadece salgın değildi.
İki yıl boyunca her geçen gün daha da derinleşen ekonomik kriz de
hayatımıza en az salgın kadar büyük bir darbe vurdu.
Yıllardır uygulanan neoliberal politikalar nedeniyle üretimden
uzaklaştırılarak tümüyle dış kaynaklı sıcak para akışlarına bağımlı
hale getirilen, özelleştirmeler yoluyla kamusal kaynakları tüketilerek
kırılganlaştırılan, yandaş sermaye kesimlerine dağıtılan rant odaklı
projeler nedeniyle büyük bir kaynak israfı yaşayan ekonomimiz birbiri
ardına derin çöküşler yaşadı.
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Başta gıda ürünleri, akaryakıt, doğalgaz, elektrik gibi temel tüketim
maddeleri olmak üzere iğneden ipliğe tüm ürünlerde yaşanan fahiş fiyat
artışları gündelik hayatlarımızı tehdit eder boyutlara ulaştı.
TOPLUMU SAVUNUYORUZ
Çalışma dönemimiz, tek adam rejiminin yıkım politikalarına karşı
ülkemizi, mesleğimizi ve meslektaşlarımızı savunmakla geçti. Yaşadığımız
tüm baskılara rağmen demokrasiye, özgürlüklere, bağımsızlığa, laikliğe
ve toplumculuğa olan bağlılığımızdan asla taviz vermedik. Ülkemizi kasıp
kavuran salgın ve kriz koşullarında üyelerimizin ekonomik, demokratik
ve mesleki çıkarlarının geliştirilmesi için mücadele verdik. Mesleki
gelişmelerin toplumsal çıkarlar için kullanılması doğrultusunda da büyük
gayret gösterdik.
Bu dönem boyunca açtığımız davalar ve yürüttüğümüz hukuki mücadele
ile şehirlerimizin, kıyılarımızın, madenlerimizin, tarihi eserlerimizin,
kültürel mirasımızın yağmalanmasına karşı önemli davalar kazandık.
Rant projelerine ve sömürge madenciliğine karşı doğadan ortak
geleceğimizden yana tavır koyduk. Kanal İstanbul, Akkuyu-Sinop Nükleer
Santral Projeleri, Atatürk Orman Çiftliği, İkizdere, Saros Körfezi, Kaz
Dağları gibi önemli davaların toplumsal tarafı olduk. Gezi Parkı’nın, Gezi
Davası’nda yargılanan arkadaşlarımızın ve Gezi’de yarattığımız ortak
değerlerin savunucusu olduk.
Ülkemizin dört bir yanında yaşanan deprem, sel, heyelan ve yangın gibi
doğal felaketlerde halkımızın derdine ortak olduk, yaralarımızı birlikte
sardık. Üyelerimizin haklarını koruma ve teknik yönetmeliklerin mesleki
ilkelere uygunluğu noktasında önemli kazanımlar elde ettik.
Tüm yaptıklarımızla TMMOB’nin eşitlikten, özgürlükten, demokrasiden,
barıştan, laiklikten ve barıştan yana toplumcu mücadele çizgisini
yaşatmanın, yarınlara taşıyabilmenin kıvancıyla doluyuz.
TMMOB örgütlülüğü olarak, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da
dinci gericiliğe karşı aydınlanma değerlerini ve laikliği, savaşa karşı
barışı, neoliberal yağma politikalarına karşı kamucu değerleri, sömürü
düzenine karşı eşitliği, baskılara karşı özgürlüğü savunmaya devam
edeceğiz.
İyi ki TMMOB var!
İyi ki, bu ülkede, TMMOB çatısı altında örgütlenmiş, onurlu, namuslu,
vicdanlı mühendis, mimar ve şehir plancıları var!
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EMİN KORAMAZ YAZDI: “TMMOB AFET
SEMPOZYUMU”
15 Nisan 2022
20-22 Nisan 2022 tarihlerinde TMMOB Afet Sempozyumu gerçekleştirilecek.
Açılışına Ankara ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlarının katılacağı
sempozyumda jeolojik, hidrolojik, meteorolojik kökenli doğa olaylarının
neden afete dönüştüğü irdelenecek.
Ülkemizdeki doğa olaylarının afetlere dönüşmesinin engellenmesi, risk
değerlendirmesi, afetlere hazırlık ve afet dönemlerinde kriz yönetimi
konularında örgütlülüğü geliştirme amacını taşıyan sempozyumumuzun
ilkini 2007 yılında gerçekleştirmiştik.
Afetlere hazırlık konusunda 17 Ağustos Depremi’nin yarattığı toplumsal
duyarlılığın azaldığı, hükümetin ve yerel yönetimlerin üzerine düşen
sorumlulukları savsakladığı o dönemde gerçekleştirdiğimiz ilk Afet
Sempozyumumuzda tartıştığımız fikirler, TMMOB’nin bu alandaki
politikalarının şekillenmesinde önemli katkılar sağlamıştı.
Bugün yine afetlerin sıklaştığı, afete hazırlıklı olma konusunda kamu
kurumlarının yetersizliğini ayyuka çıktığı, afetlerin toplumsal sonuçlarının
arttığı bir dönemden geçiyoruz. Gelişen teknolojiyle birlikte bu dönemde
bu alana ilişkin fikri birikimimizi yenilemek, bu alandaki yeni bilimsel
yaklaşımları ve teknik gelişmeleri ele almak oldukça önemli.
AFET YÖNETİMİ
Salgından savaşlara, depremlerden yangınlara, sellerden toprak
kaymalarına, şiddetli meteorolojik olaylardan çığ düşmesine kadar bu
afetlerin pek çoğunu yakın zamanda sıklıkla deneyimliyoruz.
Afetler sonrasında gazeteci ve koruma ordusuyla birlikte afet bölgesine
gitmekle, afetzedelerin yaralarını sarmakla övünen bir yönetim
anlayışının esiri olduk.
Öncesinde tüm topluma dağıtılmış ortak bir sorumluluk paylaşımı yerine,
sonrasında belirli kişilerin fedakarlıklarına dayalı mücadele süreci bizim
afetlerle başa çıkma stratejimizin temelini oluşturuyor.
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Yaraları sarmak elbette önemli ve gereklidir ama bu anlayış yerine
afetleri önleyen, afetin zararını en aza indirgeyen, insan hayatını
korumayı başlıca amaç sayan, tedbire, planlamaya ve risk yönetimine
dayalı bir afet ve kriz politikasına ihtiyaç duyuyoruz.
Gelişen bilim ve teknoloji sayesinde doğanın yıkıcı etkilerinden
korunabilme, doğal afetlerle mücadele edebilme konusunda geçmiş
medeniyetlere göre çok daha şanslı bir konumdayız. Öte yandan insan
medeniyeti olarak sahip olduğumuz imkanlar, insanlık olarak afetler
karşısında yaşadığımız kayıpları yeterince azaltmıyor.
KAMUCU ANLAYIŞ
Bu durumun birbiriyle yakından ilişkili iki büyük nedenden kaynaklandığına
inanıyorum: İlki, yasal mevzuatın ve kamusal kararların bilimsel
gerçeklikler zemininde belirlenmemesi; ikincisi ise, kapitalizmin kar
odaklı ve rekabetçi yapısının toplumun ortak çıkarına hizmet etmemesidir.
Bilim insanlarının, TMMOB ve meslek örgütlerinin uyarılarına kulak
asmadan yapılan her uygulama, felaket olarak bize geri dönmektedir.
Bu felaket kimi zaman durduk yere yıkılan bir apartman, kimi zaman
sular altında kalan bir yerleşim yeri, kimi zaman yanan ormanlarımız
olmaktadır.
Bilimi yok sayan bu anlayışın aslında kapitalizmin “sömürü” ve “karlılığı”
artırmaya yönelik işleyiş mantığının sonucu olduğunu söyleyebiliriz.
Kapitalizmin işleyiş mantığı toplumun genel çıkarını değil, belirli
bir sınıfın, belirli ayrıcalıklara sahip bir kesimin çıkarlarını korumak
üzerine kurulmuştur. Bu durum insanlığın ortak çıkarıyla çelişmektedir.
Toplumsal önlemler, sermaye kesimleri açısından maliyet yükü olarak
görülmektedir.
İçinde bulunduğumuz bunca gelişmişlik durumuna ve sahip olduğumuz
imkanlara rağmen karşı karşıya kaldığımız doğal ve insani olaylar bu
denli yıkıcı afetlere dönüşüyorsa eğer, bunun nedeni kapitalizmin rant
ve sömürü iştahıdır.
Tüm insanlığı felakete sürükleyen bu durumun üstesinden gelebilmek için,
her alanda toplumcu bir bakış açısına ve kamucu politikalara ihtiyacımız
var. Mevcut haliyle devlet organlarının bu politikaları geliştirmesi
mümkün görünmüyor. Bunu hep birlikte tartışarak, deneyimlerimizi ve
birikimlerimizi bir araya getirerek yapacağız.
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği

