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TMMOB 44. Dönem Yönetim Kurulu Kararlarından...

21 Ocak 2017 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu Toplantısında;

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun Teklifi TBMM Genel Kurulunda, 339 evet 
oyu ile kabul edilmiş olup, Cumhurbaşkanı onayı sonrası 
referanduma sunulacaktır.

Anayasa değişikliği ile mevcut parlamenter sistemde eksikte 
olsa işleyen kuvvetler ayrılığı ilkesi yerle bir edilecek, yasama, 
yürütme ve yargı erkleri tek kişide toplanacak, otoriter-
totaliter bir rejime geçilecektir. Yasama ve yargı erklerinin 
zaten önemli ölçüde budanmış bağımsızlığı tümüyle ortadan 
kaldırılacaktır.

Özgürlükçü ve gelişmiş demokrasilerde kuvvetler ayrılığı 
ilkesi tartışmasız temel ilkedir. Anayasa ortak bir toplumsal 
sözleşme metnidir. Hakimler ve Savcılar Kurulu ve Anayasa 
Mahkemesi üyelerinin neredeyse tamamının siyasi parti 
başkanı kimliği de olacak tek bir kişi tarafından belirlenmesi 
asla kabul edilemez.

Tek başına bir kişiye parlamentoyu gerekçesiz fesih yetkisi 
verilmesi açık bir diktatörlüktür.

Anayasa değişikliği ile ülkemizde on yıllardır adım adım 
kurgulanan piyasacı, emek ve doğa düşmanı, laiklik karşıtı 
düzen korunmak ve kalıcılaştırılmak istenmektedir. Fiili 
olarak uygulanan başkanlık ve dikta rejimine yasal statü 
kazandırılması hedeflenmektedir.

Örgütümüz, toplumsal kutuplaşmayı artıracak ve diktatörlüğü 
kurumsallaştıracak, ortak bir toplum sözleşmesi metninden 
uzak, OHAL koşullarında hazırlanan ve 12 Eylül darbe 
Anayasasından bile daha gerici olan bu Anayasa değişikliği 
teklifine “HAYIR” demektedir.

TMMOB tüm bileşenleri ile referandum sürecinde de bu 
değişiklik teklifine “HAYIR”  diyecek, bu süreçte üyelerine 
ve halkına olan sorumluluğu gereği tüm birimlerini harekete 
geçirerek,  ortak mücadele hattının oluşturulması için emek 
ve meslek örgütleri ile birlikte hareket edecektir.

TMMOB 11. Enerji Sempozyumunun 14-15-16 Aralık 2017 
tarihinde Adana’da gerçekleştirilmesine,

TMMOB Kadın Sempozyumunun 18 Mart 2017 tarihinde 
Ankara’da gerçekleştirilmesine, yapılacak harcamalar için 
Yürütme Kuruluna yetki verilmesine,

3 Mart TMMOB İş Cinayetlerine Karşı Mücadele Günü’nde 
İl/İlçe Koordinasyon Kurullarımız aracılığı ile kitlesel basın 
açıklamaları ve salon etkinlikleri gerçekleştirilmesine, 
İKK’lardan etkinlik programlarının 24.02.2016 tarihine 
kadar TMMOB’ye iletmelerinin istenmesine, etkinliklerimize 
katılım için emek ve meslek örgütlerine çağrıda bulunulmasına,

10 Şubat 2017 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu Toplantısında;

TMMOB adına Sekreteryası Harita ve Kadastro Mühendisleri 
Odası’nca yürütülecek TMMOB Coğrafi Bilgi Sistemleri 
Kongresi’nin 15-16-17-18 Kasım 2017 tarihlerinde Adana’da 
yapılmasına,

Kızılhisar ve Bağlarbaşı Mahallesi Kilis Yolu ve Çevresi 
Ekolojik Tabanlı Revizyon İmar Planlarında yapılan 
değişikliklere ilişkin dava açılmasının; konu ile ilgili işlemleri 
Birliğimiz adına yürütmesi için Gaziantep İl Koordinasyon 
Kuruluna yetki verilmesinin uygunluğuna,

TMMOB Bilirkişilik Çalıştayı’nın 25 Mart 2017 tarihinde 
Ankara’da yapılmasına, Çalıştay organizasyonu ve gerekli 
harcamaları yapmak konusunda Yürütme Kurulu’na yetki 
verilmesine,

KARAR VERİLDİ.
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Geride bıraktığımız 2016 terör saldırılarının ve acının 
yılı oldu. Şiddetini gün geçtikçe artıran terör ülke 
geneline yayılarak doğrudan halkı da hedef aldı, yaşam 
alanlarımız daraldı, toplum olarak adeta nefes alamaz 
hale geldik. Yaşanan her katliamdan sonra sorumluların 
donuk yüz ifadeleriyle yaptıkları tekdüze açıklamalar, 
sayılara indirgenen ölümler, ertesi gün unutulan yaralılar, 
getirilen yayın yasakları karamsarlığı derinleştirdi ve 
giderek tüm toplum umutsuzluk girdabının içine çekildi.

Bu kaotik ortamı kızıştıran, 15 Temmuz darbe 
girişiminin ardından ilan edilen, ancak tarihe, basın-
yayın organlarının kapatıldığı, muhalif gazetecilerin 
gözaltına alındığı, tutuklandığı, kamu çalışanlarının, 

TMMOB ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ TEKLİFİNE 
“HAYIR” DEMEKTEDİR, “HAYIR” DİYECEKTİR

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, bugün TBMM’nde görüşmelerine başlanacak olan Anayasa değişikliğine 
ilişkin 9 Ocak 2017 tarihinde bir basın açıklaması yaptı.

akademisyenlerin görevlerinden alındığı, KHK’larla  
işten atıldığı, derneklerin kapatıldığı, kısacası muhalif 
tüm seslerin susturulmaya çalışıldığı bir istibdat (baskı) 
dönemi olarak geçen Olağanüstü Hal koşullarında 
önümüze bir anayasa değişikliği paketi dayatıldı.

10 Aralık 2016 tarihinde AKP üyesi 316 milletvekili 
imzasıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
sunulan, 21 maddelik Anayasa değişikliği paketi, 
Anayasa Komisyonu’ndan 18 madde olarak çıkmıştır. 
Komisyonun dokuz gün içinde tüm görüşmeleri 
tamamlayarak oy çokluğu ile kabul ettiği, Anayasa’nın 
58 maddesini değiştiren, 21 maddesini de yürürlükten 
kaldıran bu torba değişiklik paketi, kamuoyu daha 
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ne getirip ne götürdüğünü tam olarak anlayamadan, 
yeterince bilgilenemeden TBMM Genel Kurulu’na 
sunulmuştur.

12 Eylül faşizminin Danışma Meclisi bile TMMOB dahil 
çeşitli kesimlerin rapor ve görüşlerini değerlendirmeye 
almış ama bu kez çoğunluğu iktidar milletvekillerinden 
oluşan Anayasa Komisyonu’nun canlı yayına bile 
açılmayan görüşmeleri yeterli görülmüştür.

Oysa Anayasa, sadece devletin örgütlenme biçimini 
değil aynı zamanda bütün yurttaşların temel hak ve 
özgürlüklerini hukuki güvence altına alan toplumsal 
içerikli bir metindir. Dolayısıyla Anayasa değişikliği 
iktidarın oy çokluğuna dayalı basit bir usul işlemi değildir. 
Demokratik bir anayasa üzerinde, ancak toplumun tüm 
kesimlerince özgür koşullarda tartışılarak uzlaşılabilir. 
Bu nedenle hazırlanışı ve değiştirilmesinde açıklık, 
şeffaflık, katılımcılık ve sağlıklı tartışma zeminleri 
yaratılması esastır, ancak önümüzdeki değişiklik teklifi 
bu özelliklerden yoksundur.

Demokratik ülkelerde herhangi bir yasa değişikliğinde bile 
üniversitelerin, aydınların, demokratik kitle örgütlerinin, 
meslek kuruluşlarının ve sendikaların görüşleri alınır. 
Yani konu çoğunluk iradesine indirgenemez. Ülkemizde 
ise demokrasi seçimlerde oy verme ve TBMM’de temsil 
edilen siyasal partilerin tartışmasına indirgenmiştir. 
Anayasa değişikliği çalışmaları, gerçekte, parlamentoda 
grubu bulunan iki siyasi parti ile sınırlı kalmıştır.  Söz 
konusu Anayasa değişikliği gerçekleşse bile meşruiyeti 
tartışma konusu olacak ve yeni toplumsal gerilimlerin 
kapısını sonuna kadar açacaktır.

Unutulmamalıdır ki, 1982 Anayasası yüzde 92 oranında 
oy almasına karşın meşruiyet kazanamamıştır. Üstelik 
temel hak ve özgürlükler halka oylatılarak yok edilmiş, 
çoğunluk oyu yani “milli irade” yönünden hiçbir sorunu 
olmasına karşın meşruiyeti hep tartışılmıştır. Tarih 
göstermiştir ki, “çoğunluk oyu” demokrasilerde tek 
referans olamaz, olduğunda da onu adı ve içeriği artık 
demokrasi değildir.

Bu Anayasa değişikliği saray iktidarının totaliter bir 
tarzda kalıcı kılınmasına hizmet edecektir.

12 Eylül Anayasası kuvvetler ayrılığı ilkesini yürütme 
lehine bükmüş iken, siyasal iktidara bu güçlü yürütme 
yetkisi dahi az gelmiş olmalı ki, tüm erkleri tek kişide 
toplamak istemektedir. Görünen odur ki, cumhuriyet 

ile hesaplaşılması, demokrasi ve laikliğin tasfiye 
edilmesi, yoğun dinselleştirme, kısaca toplumun 
yeniden biçimlendirilmesine hizmet eden düzenlemeler 
eşliğindeki Anayasa değişikliği ile siyasal rejim değişimi/
dönüşümünü tamamlayacak yeni bir dönemece 
girilmiştir.

Anayasa değişikliği, kamuoyunda bilindiği üzere 
Cumhurbaşkanına olağanüstü yetkiler öngörmektedir. 
Ülkemizde yaklaşık 140 yıllık geçmişi bulunan 
parlamenter sistemin olmazsa olmazı olan kuvvetler 
ayrılığı ilkesinin yerle bir edileceği, yasama, yürütme ve 
yargı mekanizmalarının tek kişide toplandığı otoriter-
totaliter bir rejime, açık faşizme geçiş söz konusudur.

Halkın temel hak ve özgürlüklerini güvenceye 
almayan, sosyal hukuk devleti normlarından, hukukun 
üstünlüğünden ve kuvvetler ayrılığından yoksun, 
toplumsal, politik örgütlenmelerin hazırlanmasında 
öncü bir rol üstlenmediği, demokratik koşullarda 
özgürce tartışılmayan hiçbir anayasa değişikliği girişimi 
Türkiye’de demokrasinin de “istikrarın” da önünü 
açamaz. Bu değişikliğin gerçekleşmesi durumunda 
demokrasinin biçimsel unsurları da yok edilecek, 
toplum daha büyük yarılmalar yaşayacaktır. Bu 
gerçeklerden hareketle, anayasa değişikliği teklifi 
TBMM gündeminden çekilmelidir.

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, ardı ardına 
yaşadığımız katliamlarda genç, yaşlı, çocuk, kadın, sivil, 
asker, polis binlerce insanımız can verirken, binlerce 
insanımız yaralanırken; basın yayın organları üzerinde 
tekel oluşturulmuşken, muhalif kesimler baskı ve 
şiddetle sindirilmeye çalışılırken, toplumsal kutuplaşmayı 
artıracak olan Anayasa değişikliği teklifine “HAYIR” 
demektedir, “HAYIR” diyecektir.

26–29 Mayıs 2016 tarihlerinde yapılan 44. TMMOB 
Olağan Genel Kurulu Sonuç Bildirisinde belirtildiği 
üzere, “Mesleki ve toplumsal sorumluluklarını bir bütün 
olarak gören TMMOB, önümüzdeki çalışma döneminde 
de, ülkemizi, halkımızı, Birliğimizi, neoliberal ve siyasal 
İslamcı bir tarzda, kökten bir şekilde dönüştürmeyi 
amaçlayan “yeni anayasa” ve “başkanlık sistemi”nin 
karşısında olacak; cumhuriyeti, demokrasiyi, laikliği, 
barışı, emeği, eşitliği, özgürlüğü, adaleti bir bütün olarak 
kazanmak için mücadele edecektir.”

Emin Koramaz
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
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TMMOB YÖNETİM KURULU: 

HAYIR
TMMOB 44. Dönem Yönetim Kurulu 21 Ocak 2017 
tarihinde gerçekleştirdiği 11. toplantısında 138 numaralı 
kararla, Anayasa değişikliği ve referandum sürecine 
ilişkin tüm birimlerini harekete geçirme kararı aldı. 

TMMOB Yönetim Kurulunun aldığı karar şu şekilde;

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Teklifi TBMM Genel Kurulunda, 
339 evet oyu ile kabul edilmiş olup, Cumhurbaşkanı onayı 
sonrası referanduma sunulacaktır.

Anayasa değişikliği ile mevcut parlamenter sistemde 
eksikte olsa işleyen kuvvetler ayrılığı ilkesi yerle bir 
edilecek, yasama, yürütme ve yargı erkleri tek kişide 
toplanacak, otoriter-totaliter bir rejime geçilecektir. 
Yasama ve yargı erklerinin zaten önemli ölçüde budanmış 
bağımsızlığı tümüyle ortadan kaldırılacaktır.

Özgürlükçü ve gelişmiş demokrasilerde kuvvetler 
ayrılığı ilkesi tartışmasız temel ilkedir. Anayasa ortak 
bir toplumsal sözleşme metnidir. Hakimler ve Savcılar 
Kurulu ve Anayasa Mahkemesi üyelerinin neredeyse 
tamamının siyasi parti başkanı kimliği de olacak tek bir 
kişi tarafından belirlenmesi asla kabul edilemez.

Tek başına bir kişiye parlamentoyu gerekçesiz fesih yetkisi 
verilmesi açık bir diktatörlüktür.

Anayasa değişikliği ile ülkemizde on yıllardır adım adım 
kurgulanan piyasacı, emek ve doğa düşmanı, laiklik karşıtı 
düzen korunmak ve kalıcılaştırılmak istenmektedir. Fiili 
olarak uygulanan başkanlık ve dikta rejimine yasal statü 
kazandırılması hedeflenmektedir.

Örgütümüz, toplumsal kutuplaşmayı artıracak ve 
diktatörlüğü kurumsallaştıracak, ortak bir toplum 
sözleşmesi metninden uzak, OHAL koşullarında 
hazırlanan ve 12 Eylül darbe Anayasasından bile daha 
gerici olan bu Anayasa değişikliği teklifine “HAYIR” 
demektedir.

TMMOB tüm bileşenleri ile referandum sürecinde de 
bu değişiklik teklifine “HAYIR”  diyecek, bu süreçte 
üyelerine ve halkına olan sorumluluğu gereği tüm 
birimlerini harekete geçirerek,  ortak mücadele hattının 
oluşturulması için emek ve meslek örgütleri ile birlikte 
hareket edecektir.



6 birlik haberleri
Ocak - Şubat 2017/Sayı 172

Bilindiği üzere ülkemiz, siyasal sistem ve rejimi köklü bir şekilde 
değiştirecek bir anayasa referandumu sürecine girmiştir. Ancak 
mevcut Anayasanın 58 maddesini değiştiren ve 21 maddesini 
de yürürlükten kaldıran Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, yasama şekli, 
usulü, tekniği ve içeriği açısından birçok temel sorun ve yanlışı 
barındırmaktadır.

Toplumun kapsamı hakkında sağlıklı bir bilgi dahi edinemediği, 
demokratik ortamlarda özgürce tartışılmadan; barolar, 
anayasa hukukçuları, üniversiteler, özerk meslek kuruluşları, 
demokratik kitle örgütleri ve halktan hiç görüş alınmaksızın 
hazırlanan kanun teklifi, hızla TBMM Genel Kuruluna 
sunulmuş ve hızla kabul edilmiştir.

Kanun teklifinin oylamasında Meclis İç Tüzüğü’nün bir 
gereği olan gizli oy esası ihlal edilmiştir. Kanun teklifi yalnızca 
bir siyasi partinin, iktidar partisi milletvekillerinin teklifi 
olarak TBMM’ye sunulmuş ve yalnızca iki parti mensubu 
milletvekillerinin, parti yönetimlerinin denetimine tabi açık 
oylarıyla kabul edilmiştir.

Anayasa değişikliği üzerine olan kanun teklifi, Anayasa 
hukukunun en temel özelliği olan iktidarların yetkilerinin 
sınırlandırılması gerekliliğinden yoksundur.

Sistem ve rejim değişimini içeren anayasaların yapımının 
organı olan ve siyasal toplumsal değişim, dönüşümlerin 
kuruluş süreçlerini ifade ve temsil eden Kurucu bir Meclis’ten 
yoksundur.

Söz konusu kanun teklifi, 15 Temmuz darbe girişimi 
üzerine ilan edilen ancak demokratik toplumsal muhalefet 
üzerinde baskı ve sindirme politikalarının uygulama aracına 
dönüşen OHAL ve OHAL KHK’leri sürecinde referanduma 
sunulmaktadır. OHAL süreci devam ederken, iktidar 
olanaklarının Cumhurbaşkanı, Hükümet ve iktidar partisi 
tarafından sonuna kadar kullanılacağı bir halk oylaması, hiçbir 
şekilde demokratik koşullarda yapılmış bir oylama hüviyeti 
kazanmayacaktır.

Cumhurbaşkanı’nın parti genel başkanı olmasına olanak 

TMMOB’YE BAĞLI ODALAR ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİNE “HAYIR” 
DEMEKTEDİR

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’ne bağlı Bilgisayar Mühendisleri Odası, Çevre Mühendisleri Odası, Elektrik 
Mühendisleri Odası, Fizik Mühendisleri Odası, Gemi Makinaları İşletme Mühendisleri Odası, Gıda Mühendisleri Odası, 
Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası, İçmimarlar Odası, İnşaat Mühendisleri Odası, Jeofizik Mühendisleri Odası, Jeoloji 
Mühendisleri Odası, Kimya Mühendisleri Odası, Maden Mühendisleri Odası, Makina Mühendisleri Odası, Metalurji 
ve Malzeme Mühendisleri Odası, Meteoroloji Mühendisleri Odası, Mimarlar Odası, Orman Mühendisleri Odası, Petrol 
Mühendisleri Odası, Peyzaj Mimarları Odası, Şehir Plancıları Odası, Tekstil Mühendisleri Odası ve Ziraat Mühendisleri 
Odası, Anayasa değişikliğine ilişkin 3 Şubat 2017 tarihinde ortak bir basın açıklaması yaptılar.
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tanıyan, dolayısıyla partili Cumhurbaşkanı tarafından 
belirlenen isimlerin milletvekili olabildiği; Cumhurbaşkanına 
meclisi feshetme, bütçe hazırlama, kararname çıkartma, HSK 
ve AYM üyelerinin tamamına yakınını, büyükelçileri, tüm üst 
düzey kamu yöneticilerini atama, milli güvenlik politikalarını 
belirleme yetkisi tanıyan; Türk tipi Başkanlık sistemi olarak 
kamuoyuna sunulan Anayasa değişiklik teklifi özü itibariyle 
“tek adam” diktasından başka bir şey değildir.

Biz TMMOB’ye bağlı Odalar olarak, Anayasa değişikliği ve 
başkanlık sistemi üzerine TMMOB 44. Olağan Genel Kurul 
Sonuç Bildirisinde, Genel Kurul kararlarında ve Birliğimizin 44. 
Dönem Yönetim Kurulu açıklama ve kararlarında ifade edilen 
tutumu tam bir birlik ve dayanışma içinde paylaşıyor; hazırlanış 
ve referanduma sunuluş biçimini doğru bulmadığımız, içeriğini 
kabul etmemiz mümkün olmayan Anayasa değişiklik teklifine 
kesinlikle hayır diyoruz.

Meclis hükümeti niteliğini, parlamenter demokrasiyi; yasama, 
yargı, yürütme kuvvetleri arasındaki denge, fren ve denetleme 
mekanizmalarını; Meclisin yasamaya dair tek ve en üst yetkili 
organ olma özelliğini; bağımsız yargının varlık koşullarını; kamu 
kurumlarının kamu yararı ve liyakat temelinde işlevlenmesini; 
kamusal, toplumsal yarar doğrultusunda hizmet ve denetim 
sunan özerk meslek kuruluşlarının kamusal işlevlerini ortadan 
kaldıracak olan anayasa değişikliğine hayır diyeceğiz.

Partili Cumhurbaşkanının yasama, yürütme, yargı; devlet, 
siyaset, toplum ve iktisadi yaşamın bütünü üzerinde totaliter 
ve adeta mutlakiyetçi/otokratik bir hâkimiyet kurmasını 
amaçlayan anayasa değişikliğine hayır diyeceğiz.

Ülkemizin ve halkımızın geleceğini, Cumhuriyeti, demokrasiyi, 
laikliği, toplumsal yaşamın bütününü kapsayan meslek 
alanlarımız ve örgütlerimizi korumak için anayasa değişikliğine 
hayır diyeceğiz.

Mühendis, mimar ve şehir plancıları, aydınlık geleceğimiz için 
üzerine düşen sorumluluğu yerine getirecektir.

Özellikle belirtmek isteriz, bütün olumsuzluklara rağmen, 
yaşanan bütün haksızlıklara, hukuksuz uygulamalara ve 
baskılara rağmen başarabiliriz, ülkemizin karanlığa gidişini 
durdurabiliriz.

Ülkemizin, halkımızın geleceği için başarabiliriz, başarmalıyız!

Ülkemiz, Halkımız ve Mesleğimiz İçin
Mücadele Etmekten
Vazgeçmeyeceğiz!
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44. Dönem TMMOB II. Danışma Kurulu toplantısı, 11 Şubat 
2017 tarihinde İnşaat Mühendisleri Odası Teoman Öztürk 
toplantı salonunda gerçekleştirildi.

Danışma Kurulu, TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin 
Koramaz’ın açış konuşmasıyla başladı. Ardından TMMOB 
Genel Sekreteri Dersim Gül, 1. Danışma kurulu sonrası 
TMMOB’ye bağlı Odalar, İl Koordinasyon Kurulları, örgüt içi 
toplantıları, etkinlikler ve yayınlar konusunda geniş kapsamlı 
bir sunum yaptı.

Tüm illerden katılımın yoğun olduğu TMMOB 2. Danışma 
Kurulu toplantısı kapsamında saat 12.00’de bir basın 
toplantısı düzenlendi. Toplantıda; Mühendis, Mimar ve Şehir 
Plancıları, “TMMOB HAYIR Diyor” kampanyası kapsamını 
ve programını kamuoyu ile paylaştı.

Basın toplantısı sonrası, üye ve katılımcıların da katkılarıyla 
TMMOB referandum çalışmaları kapsamında HAYIR 
programına ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu. 546 
TMMOB Yöneticisinin  katıldığı toplantı da sırasıyla; 
Danışma Kurulu üyeleri Kaya Güvenç (TMMOB YK eski 
BAŞKANI - MMO), Yavuz Önen (TMMOB YK eski 
BAŞKANI - MO), Mehmet Soğancı (TMMOB YK eski 
BAŞKANI - MMO), Hüseyin Yeşil (EMO), Ali Ekber 
Çakar (MMO), Özden Güngör (ZMO), Ertuğrul Candaş 

(HKMO), Ali Uğurlu (KMO), Hüseyin Alan (JMO), 
Cemal Gökçe (İMO), Birkan Sarıfakıoğlu (BMO), Yaşar 
Üzümcü (GIDAMO), Orhan Sarıaltun (ŞPO), Ayhan Yüksel 
(MADENMO), Zeyneti Bayrı Ünal (ÇMO), Tezcan Candan 
(MO), Melih Yalçın (MMO), Cevahir Efe Akçelik (ÇMO), 
Mehmet Orak (EMO), Vahap Tuncer (ZMO), Ayşegül 
Oruçkaptan (PEYZAJMO), Köksal Şahin (İMO), Battal Kılıç 
(MMO), Mehmet Mak (EMO), Mustafa Erdoğan (HKMO), 
Ferdan Çiftçi (ZMO), Zeki Arslan (MMO), Ali Ekinci (MO), 
Kubilay Özbek (EMO), Necmi Ergin (MADENMO), Çağdaş 
Kaya (İMO), İbrahim Mart (MMO), Yusuf Bozkurt (EMO), 
Mehmet Makar (MADENMO), İbrahim Tataroğlu (MMO), 
Gözde Akgün Demirci (BMO), Mert Özdağ (HKMO), Kadir 
Dağhan (GIDAMO), Barış Özel (BMO) Sami Yılmaztürk 
(MO) ve Hüseyin Sinan Omtan (MO) konuştu.

Anayasa değişikliği ve referandum gündemi ile toplanan 
kurulda Koramaz söyle dedi:

“Sevgili arkadaşlar,

Hepinizi şahsım ve TMMOB Yönetim Kurulu adına 
selamlıyor ve katılımınızdan dolayı Yönetim Kurulumuz adına 
teşekkür ediyorum.

TMMOB 44.Dönem 2.Danışma Kurulu toplantısına hoş 
geldiniz.

TMMOB 44. DÖNEM II. DANIŞMA KURULU TOPLANTISI 
GERÇEKLEŞTİRİLDİ
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44. Dönem 1. Danışma Kurulu toplantısını 24 Eylül’de 
gerçekleştirmiştik. Çok değil aradan sadece 4,5 ay gibi bir 
süre geçti. Ancak bu kısa sürede sabır sınırlarımızı zorlayan 
pek çok olay yaşandı ülkemizde.

Diyarbakır’da, Adana’da, İstanbul Beşiktaş’ta, Kayseri’de 
düzenlenen bombalı saldırılarda onlarca yurttaşımızı 
kaybettik. 19 Aralık’ta Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Andrey 
Karlov, Ankara’da katıldığı bir sergide uğradığı silahlı 
saldırıda hayatını kaybetti.

2016 yılı terör saldırılarının ve bu saldırılarda yaşadığımız 
acının yılı oldu.

2017’den umutlu bir başlangıç bekliyorduk ama yılın ilk 
saatlerinde umutlarımızı yıkan bir saldırı oldu. İstanbul’un 
eğlence merkezlerinden Reina’da yılbaşı kutlayan insanlara 
yönelik saldırıda 39 kişi hayatını kaybetti.

Aynı hafta İzmir Adliyesi önünde meydana gelen patlamada 
ve yaşanan silahlı çatışmada 2 vatandaşımızı kaybettik.

Katliamlarda yitirdiğimiz tüm vatandaşlarımız için ülkemize 
başsağlığı diliyoruz.

İçeride ve dışarıda uyguladıkları politikalarla ülkemizi kaosa 
sürükleyenler yaşanan terör saldırılarının sorumluları, bugün 
hala koltuklarında oturmaya devam ediyorlar.

Cumhurbaşkanı ve çevresi bir süredir şehitlik makamına 
atıf yaparak, ölümü sık sık dile getirerek ülkede yaşanan bu 
şiddet sarmalını normalleştirmeye çalışıyor.

Bugün ‘terörle mücadele’ kendi bağlamından çıkarılmış ve 
iktidarın dilediğinin hayatını karartmasına imkân tanıyacak 
şekilde genişletilmiş durumda. AKP iktidarı terörü önlemek 
bir yana, kaldıraç gibi kullanarak her türlü yasa dışı eylemini 
meşrulaştırıyor.

Sevgili Arkadaşlar,

15 Temmuz kanlı darbe girişiminin bastırılmasının ardından 
ülkemiz bu kez AKP eli ile yeni bir darbe döneminin, “sivil 
darbe döneminin” içerisine sokuldu.

İkinci kez uzatılan OHAL kapsamında ardı ardına çıkarılan 
KHK’lar ile iktidarın suçlarına ortak olmayı reddeden 
akademisyenler, mühendis, mimar ve şehir plancıları, 
memurlar, tüm kamu çalışanları işlerinden, aşlarından edildi. 
150 binin üzerinde kamu görevlisi işten çıkarıldı ya da açığa 
alındı.

KHK listeleri üzerinde yaptığımız çalışmalardan edindiğimiz 
bilgilere göre OHAL süresince, aralarında çok iyi tanıdığımız, 
yol arkadaşlığı yaptığımız, odalarımızın şube yönetimlerinde, 
onur kurullarında, birliğimiz organlarında görev üstlenmiş, 
yaşamları boyunca özgür, demokratik, laik bir ülke için kararlı 
bir duruş sergilemiş; iş, emek ve hak arama mücadelesini 
sendikal faaliyetler üzerinden yürütmüş; terörün her türünü 
lanetlemiş; cemaat - tarikat yapılanmaları içinde olmak bir 
yana, bu yapılanmaların devlet içinde örgütlenmelerine 
şiddetle karşı çıkmış meslektaşlarımızın da bulunduğu 2276 
mühendis, mimar ve şehir plancısı üyemiz kamudan ihraç 
edildi.

İşten çıkarmaların tamamı, sorgusuz, sualsiz gerçekleştirildi. 
Kurum yöneticileri çalışanlarını ihbar etmeye zorlandı.

Darbe öncesi 657 sayılı Kanun’un devlet memurlarını 
korumaya yönelik hükümlerinden defaten şikayet eden 
iktidar, OHAL’i fırsat bilip diş bilediği, fişlediği on binlerce 
kamu çalışanını işten çıkardı, geleceksiz, güvencesiz bir 
hayata mahkum etti.

Neredeyse okullarda, üniversitelerde ders verecek öğretmen 
ve öğretim görevlisi; bakanlıklarda çalışma yürütecek 
mühendis, belediyelerde hizmet üretecek memur kalmadı.

Sevgili arkadaşlar;

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, insan haklarının 
ayaklar altına alınmasına karşıdır.

İnsanların temel hukuk normlarına aykırı olarak işten 
atılmasına karşıdır.

Savunma haklarının ellerinden alınmasına karşıdır.

Bu çerçevede KHK’larla işten atılan yol arkadaşlarımızın 
yanında olduk, gerek basın toplantıları aracılığı ile gerekse 
kurumlarına yazı yazarak görevlerine iade edilmelerini 
istedik.

Mecliste görüşmeler gerçekleştirdik, KESK’in bu doğrultuda 
yürüttüğü mücadeleye omuz verdik.

Bilinmelidir ki, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, 
insanca bir yaşam, onurlu bir gelecek için hukuk dışı 
uygulamaların karşısında olmaya devam edecektir.

Bilinmelidir ki, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, 
yüzünü emekten, demokrasiden, barıştan yana dönmüş tüm 
üyelerinin ve kamu çalışanlarının mesleki ve demokratik 
mücadelesinde her zaman yanında olacaktır.
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Sevgili arkadaşlar;

AKP darbeyi bir fırsata çevirmiş durumda. OHAL ile Meclis devre dışı bırakılarak, 
ülkemiz Kanun Hükmünde Kararnamelerle yönetiliyor.

Bu kararnamelerle pek çok yasada kalıcı değişiklikler yapıldı.

20 Temmuz - 31 Aralık 2016 tarihleri arasında toplam 178 medya kuruluşu 
kapatıldı. Bu kuruluşların sadece 9’u için kapatma kararı kaldırıldı.

Yine bu tarih aralığında 1425 dernek kapatıldı. Çok sayıda gazeteci gözaltına 
alındı ya da tutuklandı. 

Özellikle güneydoğu Anadolu bölgesinde bir çok belediyeye kayyımlar atıldı. 
Resmen kayyım atanmayan bazı belediyelerin faaliyet yetkileri ise kaymakamların 
onayına bağlanarak fiili kayyım uygulaması yapılıyor.

Seçilmiş belediye başkanlarının görevden alınarak yerlerine kayyım atanması, 
milli iradeyi yok saymaktır. Hukuk dışı uygulamalarda sınır tanınmadığının açık 
göstergesidir.

Yine bu dönemde, halkın iradesiyle seçilmiş milletvekilleri, gerilim ve çatışma 
ortamından beslenen siyasi iktidar tarafından keyfi olarak gözaltına alındı, 
tutuklandı.

Seçilmiş milletvekillerinin tutuklanarak devre dışı bırakılması, temsili parlamenter 
sisteme ve barış içinde, bir arada yaşama umudumuza yapılmış bir darbedir.

Barış yerine savaşa ve teröre davetiye 
çıkartmaktır. Ülkedeki yangına benzin 
dökmektir.

TMMOB, demokratik siyasetin tüm 
kanallarını kapatarak halklar arasındaki 
köprüleri yıkmaktan başka işe yaramayacak 
anti demokratik, hukuk dışı bu müdahalelerin 
derhal durdurulması gerektiğini her 
platformda ifade etmeye devam edecektir.

Sevgili arkadaşlar;

AKP, OHAL’i tüm iktidar dönemi boyunca 
çıkaramadığı ülke, doğa ve emek düşmanı 
akıl almaz yasaları çıkarmak için de çok iyi 
kullanıyor.

Bugüne değin, Uluslararası  iş  gücü 
Kanunu, Bireysel Emeklilik Tasarruf ve 
Yatırım Sistemi Kanunu, Türkiye Varlık 
Fonu Kanunu, Yatırımların proje bazında 
desteklenmesi kanunu, Bazı alacakların 
yeniden yapılandırılması kanunu, Bilirkişilik 
kanunu gibi yıkım ve talan yasaları birbiri 
ardına jet hızıyla meclisten geçirildi.

Geçen hafta, yine OHAL koşullarının 
sunduğu olağandışı yetkilerden yararlanan 
siyasal iktidar, yeni bir KHK ile TÜRKSAT, 
PTT, TELEKOM, BOTAŞ, TPAO, ETİ 
Maden, ÇAYKUR, Borsa İstanbul, THY, 
Ziraat Bankası ve Halk Bankası gibi ülkemizin 
11 büyük kamu kurum ve kuruluşunun 
hisseleri ile Antalya, Aydın, İstanbul, İzmir, 
Muğla ve Isparta başta olmak üzere birçok 
ildeki devlet arazilerini Varlık Fonu’na 
aktardı.

Neredeyse  tüm ülke servetimiz, Cumhuriyetin 
aydınlanmacı kurumlarının varlıkları, 
kültür varlıkları, kıyılar, ormanlar, meralar 
, emekçilerin işsizlik ve kıdem tazminatları 
için biriken fonlar bir Anonim Şirkete 
devredilmektedir.

Bu şirkette istihdam edilecek personel 
seçiminde ve yargılanmasında kamu personel 
rejimi uygulanmayacaktır.

Şirket Kamu İhale Kanunu ve İktisadi Devlet 
Teşekkülü  hükümlerine tabi olmayıp, şirket 
faaliyetleri Sayıştay dolayısıyla yasama 
organının denetiminden muaftır.

Bu uygulama, açık bir şekilde Anayasa’ya 
aykırıdır; kamu yararı eksenli sosyal hukuk 
devleti ilkesinin tasfiyesi niteliğindedir.
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TMMOB, ülkemizin yeraltı ve yerüstü kaynaklarına, kamu 
kuruluşlarına, kamu arazilerine ve üzerinde halkın alın 
teri olan tüm varlıklara sahip çıkılması için elinden geleni 
yapacaktır.

TMMOB, böylesi bir kamusal-toplumsal yoksullaşmaya 
karşı kamusal üretim, kamu mülkiyeti, kamu işletmeciliği ve 
kamusal denetimi kararlılıkla savunmaya devam edecektir.

Sevgili arkadaşlar;

İktidarın baskıcı uygulamalarından söz ederken örgütümüze 
yönelik saldırıları da unutmamamız gerekir. İktidarın gözden 
düşürerek, etkisiz hale getirmek için çabaladığı, fiili ve hukuki 
müdahalelerde bulunduğu kurumlardan biri de TMMOB’dir.

Bildiğiniz gibi, darbe girişiminin hemen ardı sıra yayımlanan 
Uluslararası İşgücü kanunu tasarısı ile Birliğimizin yasasında  
önemli değişiklikler yapılarak, yabancı mühendislerin 
karşılıklılık ilkesi, akademik ve mesleki denklik kriterleri 
aranmadan ülkemizde çalışmasının önü açılmak istenmiş, 
yürüttüğümüz çok yönlü ve örgütlü mücadeleyle bu girişimi 
önlemeyi başarmıştık.

Bu mücadeleye omuz veren, güç veren, ter döken TMMOB 
kadrolarına bir kez daha teşekkür ediyorum.

Şimdi de 12 Eylül sonrası yine bir KHK ile TMMOB Yasası’na 
eklenen ama 35 yıl boyunca hiçbir iktidar tarafından 
uygulanmayan Odalar üzerinde bakanlıkların idari ve mali 
denetim maddesini  gündeme getirdiler.

Odalarımızı denetlemek gerekçesiyle bir kez daha üzerimizde 
baskı kurmaya çalışıyorlar. Anayasaya tamamen aykırı 
olmasına rağmen Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 11 odamızı 
denetlemek üzere harekete geçti. Müfettişler kanalıyla 
Odalarımıza yazılar gönderdiler. Mali ve idari birçok 
doküman istediler.  Konuyla ilgili bir dizi çalışma yürüttük, 
örgüt içi toplantılar yaptık.

Yönetim Kurulumuz İdari ve mali denetim işleminin 
Anayasa’nın 2, 6, 8, 11 ve 135. maddelerine aykırı olduğu 
ve hukuki dayanağı bulunmadığı doğrultusunda bir karar 
alarak Odalara bildirdi.

11 Odamız da  ortak tutum içinde Odalarımızın 
denetlenmesinin hukuki dayanağı bulunmadığı ve bu 
nedenle , istemlerinin yerine getirilemeyeceğini Bakanlık 
Müfettişlerine yazılı olarak belirtti.

Bakanlıktan bu yazılara ilişkin henüz bir geri dönüş olmadı. 

Mevzuatımız gereği TMMOB ve odalarının mali denetimi, 
Genel Kurullarda seçilen Denetleme Kurullarınca, İdari 
Denetimi ise Yönetim Kurulu ve Genel Kurullarca  
yapılmaktadır.

TMMOB ve Odalarının her türlü karar ve uygulaması için 
her zaman hukuki yollar da açıktır ve yargı denetimi vardır.

Şunu herkes bilsin ki, TMMOB ve bağlı Odalarının bütün 
karar ve tasarrufları Bakanlığın değil tüm halkımızın bilgi ve 
denetimine açıktır.  TMMOB şeffaf bir örgüttür.

Bu özelliğimizden dolayı, Odalarımız istenen dökümanları 
müfettişlere vermemiş,  Oda  WEB sitelerinde kamu oyu ile 
paylaşma kararı almıştır.

Bakanlığın bu girişimiyle amaçlanan açıktır. TMMOB ve 
Odalar üzerinde Anayasanın ilgili hükümlerine rağmen 
hiyerarşik bir ilişki tesis edilmeye, yönetimler korkuyla 
sindirilmek istenmektedir.

TMMOB ve bağlı meslek odaları “kanunsuz” bir şekilde 
yapılmak istenen idari ve mali denetimi kabul etmeyecektir.

Mesleğimize ve meslek örgütlerimizle ilgili yapılan her 
türlü yetkisizleştirmeye, etkisizleştirmeye ve tasfiye etme 
istemine karşı sessiz kalmayacağız, mesleğimize, odalarımıza 
ve TMMOB’ ne sahip çıkacağız.

Sevgili arkadaşlar;

TMMOB’ye yönelik saldırılar bunlarla sınırlı değil. Siyasi 
iktidarın doğrudan müdahale girişimlerinin yanı sıra, ırkçı, 
gerici, işbirlikçi  çevreler ile yandaş basın ve kalemşörlerinin 
de hedefindeyiz.

Yakın zamanda  HDP milletvekillerinin gözaltına alınması ve 
tutuklanması ile ilgili yapmış olduğumuz açıklama üzerinden 
malum çevreler yazılı ve sosyal medyada örgütümüzü terör 
ve PKK işbirlikçiliği ile suçlayan bir seferberlik başlattılar. 

Anayasa değişikliğine HAYIR tutumumuzun kamuoyu ile 
paylaşılması sonrası saldırılarının dozu daha da arttı.

 TMMOB kapatılmalı, yöneticileri derdest edilmeli, 
kampanyaları yürütüyorlar. 

Amaçları TMMOB’yi iktidarın hedefi haline getirmek, 
Birliğimizin antiemperyalist, yurtsever, ilerici, demokrat, 
halkçı, toplumcu çizgisinin tasfiye edilmesini sağlamaktır.

Belirtmek isteriz ki; TMMOB’nin terör saldırıları konusundaki 
duruşu açıktır. Defalarca yaptığımız basın açıklamalarında da 
vurguladığımız üzere, TMMOB, kimden gelirse gelsin tüm 
terör saldırılarını lanetleyen, ülkenin geleceğinin eksiksiz bir 
demokrasiden, barış içerisinde bir arada yaşamdan geçtiğini 
savunan bir örgüttür.

Basın açıklamamızda altını çizdik, bir kez daha yineliyoruz; 
HDP milletvekillerinin hukuka aykırı olarak gözaltına 
alınması, tutuklanması kabul edilemez.

Bu operasyon; seçimlere, temsili parlamenter sisteme ve barış 
içinde, bir arada yaşama umudumuza yapılmış bir darbedir.

Seçilmiş milletvekillerini devre dışı bırakılarak barış yerine 
savaşa ve teröre davetiye çıkartılmaktadır.

Bu gidiş, iyi bir gidiş değildir, ülkemizi kaosa sürükleyecek, 
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geleceğimizi karartacaktır. Türkiye’nin geleceği dikta 
rejiminde değil, demokrasinin evrensel değerlerinde 
aranmalıdır.

Bu suçlama ve tehditlerin sahipleri şunu bilsinler, TMMOB’ye 
susturmaya kimsenin gücü yetmez. TMMOB sadece örgütlü 
üyesinden aldığı güçle aklın, bilimin ve Türkiye vicdanının 
sesi olmaya devam edecektir.

Sevgili arkadaşlar;

Temel hak ve özgürlüklerin rafa kaldırıldığı, cezaevlerinin 
muhaliflerle tıka basa doldurulduğu, basın yayının hükümet 
propagandası dışında aykırı tüm seslere kapatıldığı, ülke 
tarihimizin en kanlı, en karanlık ve en belirsiz günlerinden 
geçiyoruz.

Ülkemiz cihatçı örgütlerin merkezi haline gelmiş durumda. 
Her geçen güne yeni bir katliamla uyanıyoruz.

Sınır ötesi kara operasyonunun El Bab’a kadar uzanması, 
içerde ve dışarıda savaş hali ülkemizi geri dönüşü mümkün 
görünmeyen büyük bir yıkıma doğru sürüklüyor.

Adeta bir Ortadoğu ülkesi gibi her yeni güne acıyla 
yeni bir acıyla uyanır olduk. Can güvenliği endişesi 
ekonomik istikrarsızlığın, yoksulluğun işsizliğin önüne geçti. 
Sokaklarımız boşaldı. Gelecek güzel günlere olan inancımız 
azaldı.

Anayasa değişikliği işte böylesi bir ortamda iktidar partisinin 
zoruyla ve dayatmasıyla gündemimize girdi.

Anayasa’nın 65 maddesini değiştiren, 18 maddelik bir 
anayasa değişikliğini içeren paket toplumun önüne konuldu.

Bilindiği üzere, Anayasa, sadece devletin örgütlenme 
biçimini değil aynı zamanda bütün yurttaşların temel 
hak ve özgürlüklerini güvence altına alan temel belgedir. 
Bu nedenle,  anayasa “toplumsal uzlaşma belgesi” olarak 
tanımlanmaktadır.

Bu uzlaşma belgesinin hazırlanışı ve değiştirilmesinde izlenen 
yöntem açık, şeffaf olmayı, toplumun tüm katmanlarında 
sağlıklı bir şekilde tartışılmasının sağlanmasını ve nihayetinde 
toplumsal mutabakatı gerektirir.

Gerçek demokrasilerde anayasa değişikliği çoğunluk 
iradesine indirgenmez, esas olan çoğulcu biçimde sürece 
katılıp, tartışıp, uzlaşmadır.

Bugün ise iktidar, “ister kabul et ister etme, ben halka 
giderim” mantığıyla kendi hazırladığı anayasa değişikliği 
paketini TBMM’ne getirmiş ve aynı hızla da meclisten 
geçirmiştir.

Yol ve yöntemin sorunlu olması yanında, paketin kendisi 
halkın güncel taleplerini içermemenin ötesinde bir rejim 
değişikliğini hedeflemektedir.

Bu anayasa değişikliği ile birlikte ülkemizde yaklaşık 140 
yıllık geçmişi bulunan,  12 Eylül Anayasasında dahi korunan, 
parlamenter sistemin olmazsa olmazı olan kuvvetler ayrılığı 
ilkesinin yerle bir edileceği,  yasama, yürütme ve yargı 
mekanizmalarının tek kişide toplandığı otoriter-totaliter bir 
rejime, açık faşizme geçiş söz konusudur.

AKP’nin yapacağı yeni Anayasa; kamu üretimi, kamu 
girişimciliği, kamusal denetim ve hizmetin tasfiyesinin yanı 
sıra yasama ve yargının önemli ölçüde budanmış bağımsızlığını 
tümüyle ortadan kaldıracak ve parlamentoyu, yürütme erkini 
tek kişi otoritesinin inisiyatifine tabi kılacak, diktatörlüğü 
kurumsallaştıracak, yeni tipte bir sermaye egemenliği, yeni 
tipte bir faşizm ve şeriat-hilafet anayasası olacaktır.

Sevgili arkadaşlar;

Biz çok iyi biliriz ki; ülkemizde “milli irade”ye yapılan 
kutsamalar aslında iktidarın kutsanmasından başka bir şey 
değildir.

Biz çok iyi biliriz ki; Siyasal Partiler ve Seçim Yasası’na 
dokunmadan yani siyasal partileri demokratikleştirmeden 
ve %10 seçim barajını düşürmeden, yapılacak Anayasa 
değişikliği ve atılacak her adım, iktidarın kalıcı kılınmasına 
hizmet edecektir.

Hükümetin Anayasa değişikliği paketi, yıllardır yaşadığımız 
garabete kılıf bulma gayretidir.

Halkın taleplerini karşılamayan, toplumsal, politik 
örgütlenmelerin aktif bir rol üstlenmediği hiçbir anayasa 
girişimi Türkiye’de demokrasinin de “istikrarın” da önünü 
açamaz.

Sevgili arkadaşlar;

Anayasa değişikliği, nice çatışmalar yaşamış, darbeler 
geçirmiş, demokrasisi zaman zaman büyük yaralar almış bu 
ülkenin bugüne kadar gördüğü en ağır tehdittir.

TMMOB Yönetim Kurulu’nun 21 Ocak 2017 tarihli 
toplantısında –Anayasa Değişiklik Teklifinin TBMM’de 
kabul edildiği gün- alınan 108 no’lu karar ile TMMOB’nin 
“Anayasa Değişikliğine HAYIR” tavrı üyelere ve kamuoyuna 
deklere edilmiştir.

TMMOB:

• 60’lı yıllardan beri adım adım kurgulanan piyasacı, emek 
ve doğa düşmanı, laiklik karşıtı düzeni kalıcılaştırılacağı için,

• Fiili olarak uygulanan dinci-mezhepçi dikta rejimine yasal 
statü kazandırılacağı için.

• Bağımsızlık, Cumhuriyet, demokrasi, laiklik bütünlüğüne 
darbe vuracağı   için,

• Çoğulcu ve katılımcı bir anlayışla hazırlanmayarak 
toplumsal çatışmayı sürekli kıldığı için
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• OHAL koşullarında hazırlanarak, OHAL koşullarında 
halkoyuna sunulacağı için

Bu  Anayasa Değişikliği teklifine HAYIR demektedir HAYIR 
diyecektir.

TMMOB :

• Partili Cumhurbaşkanı’nın yasama, yürütme, yargı; devlet, 
siyaset, toplum ve iktisadi yaşamın bütünü üzerinde otokratik 
bir hâkimiyet kurmasına hizmet eden;

• Parlamenter demokrasiyi, yasama, yargı, yürütme kuvvetleri 
arasındaki denge, fren ve denetleme mekanizmalarını yok 
eden;

• Meclisin yasamaya dair tek ve en üst yetkili organ olma 
özelliğini; bağımsız yargının varlık koşullarını ortadan 
kaldırmaya çalışan;

Bu Anayasa değişikliği teklifine HAYIR demektedir. HAYIR 
DİYECEKTİR.

Sevgili arkadaşlar;

 Danışma Kurulu tarihini öne almamızın en önemli nedeni 
önümüzdeki referandum sürecinde yapacağımız eylem ve 
etkinliklerin tartışılması için zemin yaratmaktır.

Yönetim Kurulu olarak hazırladığımız referanduma ilişkin 
mücadele programımızı bugün birlikte değerlendirecek daha 
da zenginleştireceğiz.

Konuşmamın bitiminde Genel sekreterimiz hem geçen 
danışma kurulundan bu danışma kuruluna kadar geçen 
süre içerisinde yürüttüğümüz çalışmalar, hem de referandum 
mücadele programımızı sizlerle paylaşacak.

Referanduma kadar kalan sürede tüm üyelerimizle birebir 
ilişkiye geçerek  meslektaşlarımızın HAYIR oyu vermesini 
sağlamak, meslek uygulama alanlarımızdan yola çıkarak 
Anayasa değişikliğinin yıkıcı etkilerini halkımıza anlatmak 
olarak özetlenebilecek ikili bir görevimiz var.

Bu süre zarfında emek ve meslek örgütleriyle ortak etkinlikler 
düzenleyecek, emekten, halktan ve demokrasiden yana 
tutum alan tüm oluşumlarla da dayanışma içerisinde olacağız.

Referandumun olası sonuçlarına dair eğilimler HAYIR’ dan 
yanadır. Kendi içlerinde uzlaşmaz çelişkiler bulunan bir çok 
farklı kesim farklı saiklerle de olsa HAYIR oyu vereceklerini  
birbiri ardına açıklıyor.

Bir blok görüntüsünden ziyade çok geniş kesimlere yayılan 
“hayır” kampanyalarının aynı yöne akması için çaba 
göstermemiz gerekiyor.

İktidarın yaptırdığı anketler de bu yöndedir ve iktidar 
aleyhine birçok göstergeyi barındırmaktadır.

Bu nedenledir ki, siyasi iktidar geleceğinden endişe 

duymakta, bırakınız bütünlüklü bir kampanyaya, HAYIR 
içerikli bildirilere bile tahammül edememekte, hukuksuz göz 
altılara başvurmaktadır.

Bu baskıcı ortamın ve hukuksuz uygulamaların referandum 
gününe kadar sürdürülebileceğini, hatta sandık sonuçlarıyla 
dahi oynanabileceğini aklımızdan çıkarmayalım.

Bu seçimde sandıklara sahip çıkmak her zamankinden 
çok daha önemli. Üyelerimizin sandıklarda görev almasını 
sağlamak gibi bir sorumluluğumuz da var.

İşimiz kolay değil. Biliyorum. Ancak sistemli bir çalışmayla 
bu Referandumdan HAYIR oyu çıkacağına, AKP faşizmine 
hak ettiği yanıtın verileceğine yürekten inanıyorum.

21. yüzyılda Nazi Diktatörlüğü yaşadığımız bu günlerde, 
gelecek özgür ve güzel günlere olan inancımla, sözlerimi 
Nazım’ın şu dizeleriyle bitirmenin anlamlı olduğunu 
düşünüyorum.

Daha gün o gün değil, derlenip dürülmesin bayraklar.  
Dinleyin, duyduğunuz çakalların ulumasıdır. 

Safları sıklaştırın çocuklar, bu kavga faşizme karşı, bu kavga 
hürriyet kavgasıdır. 

Hoş geldiniz.”
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İMO Teoman Öztürk Toplantı salonunda 11 Şubat 2017 
tarihinde gerçekleştirilen TMMOB 44. Dönem II. Danışma 
Kurulu’nda üyeler 12.00’de yapılan basın açıklamasıyla 
anayasa referandumunda “HAYIR” diyeceklerini kamuoyu 
ile paylaştı.

TMMOB 44. Dönem II. Danışma Kurulu 11 Şubat 2017 
tarihinde İMO Teoman Öztürk Toplantı salonunda 
gerçekleştirildi. Anayasa değişikliği ve referandum gündemiyle 
toplanan Kurul, Referandum süreci boyunca ülkenin dört bir 
yanında TMMOB’nin tüm birimlerinin çalışması ile hayata 
geçirilecek olan TMMOB Hayır Programına son halini verdi.

Saat 12.00’de Danışma Kurulu tüm üyeleriyle bir basın 
toplantısı gerçekleştirdi.

Basin açıklamasını TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı 
Emin Koramaz okudu. Basın açıklamasının tam metni 
şöyle;

Anayasa Değişikliği Referandumunda,

Ülkemiz, Halkımız, Cumhuriyet, Demokrasi, Laiklik 
İçin,

Meslek Alanlarımız ve Meslek Örgütlülüklerimiz İçin 
“Hayır” Diyeceğiz

Bağlı 24 Odası ve yarım milyonu aşan mimar, mühendis, şehir 
plancısı üyesi bulunan Türk Mühendis ve Mimar Odaları 

Birliği 44. Dönem İkinci Danışma Kurulu’nu, 11 Şubat 2017 
Cumartesi günü, “Anayasa Değişikliği ve Referandum Süreci” 
gündemi ile Ankara’da toplamıştır.

Danışma Kurulumuz, OHAL Kararnamelerinin Anayasa, 
Meclis ve yargının üstünde fiili bir konum edindiği, toplumsal 
muhalefetin baskı ve şiddetle sindirilmeye çalışıldığı, basın-
yayın organlarının, derneklerin kapatıldığı, gazetecilerin, 
belediye başkanlarının, milletvekillerinin cezaevlerine 
kapatıldığı, aralarında yöneticilerimizin ve üyelerimizin de 
bulunduğu ilerici, demokrat kamu çalışanlarının, ülkemizin 
beyinleri olan öğretim görevlilerinin bütün özlük hakları 
ellerinden alınarak işten atıldığı koşullarda toplanmıştır. 

Danışma Kurulumuz, ülkemizin içinde bulunduğu süreci; 
Saray-AKP iktidarının siyasal sistem ve rejim değişimini, 
Anayasa ve hukuk ihlalleriyle, ülkemizi ve halkımızı 
kaosa, krize, çatışmalara yönlendirdiği bir süreç olarak 
değerlendirmektedir. 

İçinde bulunduğumuz anayasa değişikliği referandum süreci, 
dünyadaki ve Türkiye’deki anayasa yapım süreçlerinden, 
anayasal gelenek ve birikimlerden, anayasal devlet 
anlayışından tamamen kopuktur.

Sistem-rejim değişimini içeren anayasalar, belirli bir toplumsal 
meşruiyeti temsil eden Kurucu Meclisler tarafından yapılır. 
Önümüzdeki değişiklik istemi ise, böylesi bir toplumsal taban 
meşruiyetinden tamamen yoksundur.

TMMOB 44. DÖNEM II. DANIŞMA KURULU’NDA 
MÜHENDİS, MİMAR, ŞEHİR PLANCILARI “HAYIR” DEDİ
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İktidarların yetkilerinin sınırlandırılması, egemenliğin kayıtsız 
koşulsuz halkta/ulusta olması ve kişi ya da kişiler tarafından 
değil seçimler ve temsil esaslı organlar ve kurullar tarafından, 
dahası yasama-yargı-yürütme erklerinin kuvvetler ayrılığı 
ilkesi içinde kullanılması gerekliliklerinden yoksundur.

Bu teklif çoğunluğu elinde bulundurduğunu düşünen iktidar 
partisinin rejim değişikliği ve tek kişi diktasını dayatmaktadır. 
Partili Cumhurbaşkanı tarafından belirlenen kişilerin 
milletvekili, bakan, Cumhurbaşkanı yardımcısı olacağı, 
Cumhurbaşkanına Meclisi feshetme, bütçe hazırlama, 
kararname çıkarma, HSK ve AYM üyelerini, büyükelçileri, 
üst düzey kamu yöneticilerini atama, milli güvenlik 
politikalarını belirleme yetkisi tanıyan anayasa değişikliği 
teklifi, özetle bir dikta rejimi getirecektir.

Yürütme güçlerinin tek kişide toplanmasının, uzak tarihteki 
örnekleri mutlakiyetçi, otokratik rejimler; yakın tarihteki 
örnekleri ise faşist rejimler olmuştur.

Hazırlık sürecinde halkın, anayasa hukukçularının, baroların, 
üniversitelerin, özerk meslek kuruluşları ve demokratik kitle 
örgütlerinin görüşü alınmamış, oylanması sırasında Meclis İç 
Tüzüğü’ndeki gizli oy esası açıkça ihlal edilmiştir.

Ülkemizde OHAL koşullarında Anayasa değişikliği ilk 
kez yaşanmamaktadır. 1982 Anayasası da benzer şekilde 
sıkıyönetim koşullarında hazırlanmış ve halkoyuna 
sunulmuştur. yüzde 92’lik bir oran ile çoğunluğun onayladığı 
82 anayasası temel hak ve özgürlüklerin yok edildiği bir baskı 
döneminde kabul ettirildiğinden dolayı toplum nezdinde 
hiçbir zaman meşruiyet kazanamamıştır.

Gelecek kuşakların iradesini ipotek altına alacak ve 
Türkiye’nin kaderini belirleyecek bu Anayasa değişikliği 
teklifi, yürürlükteki Anayasa’nın büyük ölçüde askıya 
alındığı, özgürlüklerin yasaklandığı ve fiilen kullanılamadığı, 
toplumsal kutuplaşmanın tırmandırıldığı ortam ve koşullarda 
referanduma sunulmaktadır.

Görsel ve yazılı basın denetim altındadır. İletişim özgürlüğü 
temelinde örgütlenmesi ve hizmet vermesi gereken medya, 
yalnızca anayasa değişikliği lehine olan görüşlere hizmet 
vermek üzere seferber edilmektedir. Muhalefet partileri, 
medyada sınırlı olarak yer alabilmekte; hukukçular ve 
demokratik kitle örgütleri ise fikirlerini açıklayacak bir zemin 
bulamamakta, ancak alternatif görüşlerin eşit şartlarda ifade 
edilemediği zeminlerde cılız bir sesle görüşlerini ifade etmeye 
çalışmaktadır.

İki gün önce yayımlanan kararname ile Yüksek Seçim 
Kurulu’nun özel radyo ve televizyonlara yönelik denetim 
yetkisi kaldırılmıştır. Buna göre, Yüksek Seçim Kurulu 
(YSK), özel TV ve radyolara, eşitlik ilkesini de içeren esaslara 
aykırı yayın yapması halinde yayın durdurma ve para cezası 
veremeyecektir.
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Referandum, yurttaşlara sunulan seçeneklerin şeffaf ve 
korkusuz bir biçimde tartışılabilmesini ve tercihlerin serbestçe 
dillendirilebilmesini gerektirir. Ancak daha ilk günden 
kampanyaların toplumsal kutuplaşmayı artıracak bir üslupla 
yürütüleceğinin sinyalleri verilmektedir. Daha ilk günden 
tercihini “HAYIR” yönünde kullanacak vatandaşlar vatan 
haini, terörist gibi yaftalamalara maruz bırakılmıştır.

Bu koşullarda yapılacak anayasa değişikliğinin bir meşruiyet 
sorunu yaşaması kaçınılmazdır.

Sonuç o larak ,  Danışma Kurulumuz ,  yurt taş l ık 
s o r u m l u l u k l a r ı m ı z ı n  v e  ka m u s a l ,  t o p l u m s a l 
sorumluluklarımızın bir gereği olarak, referandumda 
“HAYIR” tutumunun benimsenmesini tam bir görüş ve oy 
birliğiyle karar altına almıştır.

Bu ülkenin mühendis, mimar ve şehir plancıları; piyasacı, 
emek ve doğa düşmanı, laiklik karşıtı düzeni kalıcılaştırılacağı; 
fiili olarak uygulanan dinci-mezhepçi dikta rejimine yasal 
statü kazandıracağı; bağımsızlık, cumhuriyet, demokrasi, 
laiklik bütünlüğüne darbe vuracağı; parlamenter demokrasiyi, 
yasama, yargı, yürütme erkleri arasındaki denge, fren, denetleme 
mekanizmalarını, Meclisin yasamaya dair tek ve en üst yetkili 
organ olma özelliğini, bağımsız yargının varlık koşullarını ortadan 
kaldıracağı için Anayasa değişikliği teklifine “hayır” demektedir.
Sadece üyelerimizi değil tüm halkımızı, eşit, özgür, demokratik 
ve barışçıl bir ortamda birlikte yaşamı savunan her bir bireyi, 
ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ TEKLİFİNİ REDDETMEYE 
VE REFERANDUMDA TERCİHİNİ HAYIR’DAN YANA 
KULLANMAYA ÇAĞIRIYORUZ.

TMMOB 44. Dönem II. Danışma Kurulu
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TMMOB Yönetim Kurulu üyelerinden oluşan bir 
heyet, Diyarbakır İl Koordinasyon Kurulu temsilcisi 
ve bileşenleriyle 14 Ocak 2017 tarihinde Anayasa 
değişiklik teklifi, KHK’lar kapsamında görevden alınan 
meslek mensupları, Kayyum atanan belediyeler ve 
Sur içi yeniden yapılandırma projesi konularında bir 
araya geldi ardından   bir basın toplantısı düzenleyerek 
ülkemizde yaşanan son sürece ilişkin değerlendirmede 
bulundular. Basın metni TMMOB Yönetim Kurulu 
Başkanı Emin Koramaz tarafından okundu.

ÜLKEMİZ ÜZERİNDEKİ KARANLIĞIN 
TÜMÜNE HAYIR DİYORUZ!

Çok çetin geçecek bir yılın ilk ayı içerisindeyiz. 
Ülkemizde ardı ardına yaşanan katliamlar, sınır ötesi 
operasyonlar, açığa almalar, işten çıkarmalar, gözaltı ve 
tutuklamalarla yeni bir yıla başladık.

Olağanüstü Hal uygulamaları adeta bir cuntaya 
dönüşmüş durumdadır. Şiddetin gün geçtikçe artması 
ile yaşam alanlarımız daraldı, toplum olarak adeta nefes 
alamaz hale geldik. Yaşanan her katliamdan sonra 
sorumluların donuk yüz ifadeleriyle yaptıkları tekdüze 
açıklamalar, sayılara indirgenen ölümler, ertesi gün 
unutulan yaralılar, getirilen yayın yasakları karamsarlığı 

derinleştirdi ve giderek tüm toplum umutsuzluk 
girdabının içine çekildi.

Kentlerimiz savaş alanlarına dönüştürüldü. Sürdürülen 
vahşi operasyonların ardından savaşın yıkıcı etkisi 
bir kez daha gözler önüne serildi. Binlerce insanın 
sokaklarda hayatını kaybettiği şehirlerimiz şimdi birer 
yıkıntı haline geldi. İnsanlarımızın temel yaşam ve 
barınma hakkı silahlarla, bombalarla ellerinden alındı.

Tüm bunların üzerine, tarihi Suriçi 187 hektarlık alanda 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca re’sen onaylanan 
Koruma Amaçlı İmar Planı Değişikliği ile yapılaşmaya 
açılması planlandı. Bu değişiklik ile tüm mahallelerin 
karakollarla donatılacağı, sekizer metrelik emniyet 
duvarları ile çevrileceği ve bölgenin tüm tarihi ve mimari 
dokusunun ortadan kaldırılacağı görülüyor. 

İçerisinde bulunduğumuz bu koşullar altında en büyük 
olumsuzlukları yaşayan bir kesim de kamuda görevli 
olan üyelerimizdir. Yayınlanan Kanun Hükmünde 
Kararnameler ile bugüne kadar 2500’ün üzerinde 
meslektaşımız ihraç edilmiştir. Binlerce meslektaşımız 
açığa alınmıştır. Özelllikle İstanbul, Ankara ve 
Diyarbakır’da çalışan üyelerimiz, işyeri temsilcilerimiz ve 
Oda yöneticilerimiz soruşturmaya dahi tabi tutulmadan, 
hukuksuzca ihraç edilmişlerdir.

TMMOB YÜRÜTME KURULU VE DİYARBAKIR İKK REFERANDUM  
SÜRECİ VE ÜLKEMİZDE YAŞANAN SON GELİŞMELERE İLİŞKİN 

ORTAK BİR TOPLANTI DÜZENLEDİ
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Son KHK ile KESK’ li öğretmenlerin, sağlıkçıların, 
TMMOB’ lu mühendis, mimar ve şehir plancılarının, 
akademisyenlerin, hukukçuların ihraç edilmesi, 
yargıya, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na 
açıkça müdahale edilmesi, üniversitelerin rektörlük 
seçimlerinin kaldırılması, seçilmiş belediye başkanlarının 
tutuklanarak yerel yönetimlerin kayyımlara teslim 
edilmesi; tek parti ve tek adam rejiminin darbe girişimi 
bahane edilerek hayata geçirilmek istenmesinin 
sonucudur. 

Bundan birkaç hafta önce, Diyarbakır’da Şube 
yöneticilerimiz işyerlerinde darp edilerek gözaltına 
alınmış ve sonrasında sudan sebeplerle tutuklanmıştır. 
Ülkemizde OHAL’e dayanarak ve terörle mücadele 
bahane edilerek, tüm muhalif kesimlere yönelik 
başlatılan cadı avında örgütümüz ve üyelerimiz de hedefe 
alınmıştır. Ülkemizi, içinden çıkılmayacak karanlık bir 
girdaba sürükleyen bu hukuksuz uygulamaların ardı 
arkası kesilmemektedir.

15 Temmuz darbe girişimi ve ardından başlatılan 
sivil darbe sürecinin ülkemizi sürüklediği kaos ortamı 
içerisinde önümüze bir anayasa paketi dayatıldı.

TBMM gündeminde bulunan Anayasa teklifi iki siyasi 
parti dışında kalan toplumun büyük kesimi dışlanarak 
hazırlanmış ve alelacele Meclise sunulmuştur.

Yurttaşların temel hak ve özgürlüklerini gücence 
altına alan bir siyasi-hukuki metin olan Anayasa metni 
hakkında yapılacak olan değişikliklerle ilgili toplumun 
büyük kesiminin bilgisi ve haberi dahi yoktur.

Anayasa değişikliği iktidarın oy çokluğuna dayalı basit 
bir usul işlemi değildir.

Birliğimiz, 44. Dönem Genel Kurulumuzda alınan 
kararla AKP’nin ve Saray’ın gündeme getirdiği Anayasa 
değişikliğine ve Başkanlık Sistemine karşı duruşunu 
göstermiş ve bu sürece karşı mücadele edeceğini beyan 
etmiştir.

Bugün ülkemizin geleceği açısından kritik bir dönemece 
girmiş bulunmaktayız.

Bugün yaşadıklarımız 12 Eylül Cuntasına rahmet 
okutacak cinstendir.

Bu teklif ile kuvvetler ayrılığı ilkesi tamamen ortadan 

kaldırılacak; yasama, yürütme ve yargı tek bir kişinin 
kontrolüne teslim edilecektir.

HSYK üyelerinin yarısının, Anayasa Mahkemesi 
üyelerinin neredeyse tamamının bir tek kişinin iki 
dudağı arasında belirlenmesi asla kabul edilemez. Başta 
yargı olmak üzere kuvvetler ayrılığı ilkesi, demokrasinin 
temel gerekliliğidir. Tek başına bir kişiye parlamentoyu 
gerekçesiz fesih yetkisi verilmesi açık bir diktatörlüktür.

Anayasa değişikliği ile amaçlanan açıktır. AKP ve saray 
14 yıldır adım adım kurduğu piyasacı, emek düşmanı, 
İslamcı, faşist rejimi korumak ve kalıcılaştırmak 
istemektedir. Fiili olarak uygulanan başkanlık ve dikta 
rejimine yasal statü kazandırılması hedeflenmektedir.

Tüm bunlardan yola çıkarak TMMOB; ardı ardına 
yaşadığımız katliamlarda genç, yaşlı, çocuk, kadın, sivil 
binlerce insanımız can verirken, binlerce insanımız 
yaralanırken, kentlerimiz yaşanılamaz hale getirilirken; 
basın yayın organları üzerinde tekel oluşturulmuşken, 
muhalif kesimler baskı ve şiddetle sindirilmeye 
çalışılırken, laiklik tümüyle tasfiye edilmeye çalışılırken 
toplumsal kutuplaşmayı artıracak ve diktatörlüğü 
kurumsallaştıracak olan bu Anayasa değişikliği teklifine 
“HAYIR” demektedir, “HAYIR” diyecektir. Bu değişiklik 
referandum ile önümüze gelirse de örgütümüz hayır 
diyecektir.

TMMOB, cumhuriyeti, demokrasiyi, laikliği, barışı, 
emeği, eşitliği, özgürlüğü, adaleti bir bütün olarak 
kazanmak için sürdürdüğü mücadeleye bu süreçte de 
devam edecektir.

Demokratik sosyal bir hukuk devleti, insan haklarının 
korunması, sağlıklı ve güvenli bir çevrede yaşamanın 
temini ve toplumsal barışın sağlanması önünde en büyük 
engel olabilecek Anayasa değişikliği geri çekilmeli; tüm 
bu baskı ve zor ortamı ortadan kaldırılmalıdır!

TBMM’nde görev yapan milletvekilleri tarihsel bir 
sorumluluk yüklenmişlerdir.

Buradan TBMM’de bulunan tüm milletvekillerine 
çağrıda bulunuyoruz; Ülkemizin geleceğini büyük bir 
karanlığa sürükleyecek olan Anayasa değişik teklifine 
“HAYIR” demelisiniz.

14 Ocak 2017 / Diyarbakır
Emin Koramaz
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
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MİLLETVEKİLLERİNE AÇIK MEKTUP
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, Anayasa değişikliği teklifine ilişkin 17 Ocak 2017 tarihinde 
Milletvekillerine açık mektup yayımladı.

Sayın Milletvekili;

Ülkemiz, toplumsal ihtiyaçlardan kaynaklanmayan köklü bir anayasa 
değişikliği paketiyle karşı karşıya bırakılmıştır. Hem değişiklik yapılan 
madde çokluğu hem de yapılan değişikliklerin niteliği itibarıyla bu paket, 
bir anayasa değişikliğinden çok yeni bir anayasa öngörmektedir. Bu 
durum, Anayasa değişikliği teklifinin TBMM’ye gelmeden önce toplumda 
tartışılmasını ve ilgili bütün kesimlerden görüş alınmasını gerektirir, ancak 
böylesi bir süreç izlenmemiştir.

Anayasanın, tüm temel toplumsal ve haklar özgürlükler ile bu hak ve 
özgürlüklerin nasıl korunacağı, kamusal, toplumsal bütün temel ilkeleri 
belirleyen toplumsal bir sözleşme olması gerekir. Ancak teklif bu içerikte 
olmadığı gibi, toplum, Anayasa değişikliğinin içeriği hakkında oylama öncesi 

sağlıklı bir bilgiye sahip olmamıştır. Zira bu değişiklik teklifi toplum nezdinde ne teklif sahipleri tarafından ne de 
konunun bütün taraf ve uzmanları tarafından tartışılmamıştır.

İki ay sonra topluma bu Anayasayı oylayın denilecek. Sizin dahi yeterince bilginiz olmadığına inandığımız bir konuda 
ve yürürlükteki Anayasa’ya rağmen açık oylamaya zorlandığınız bir ortamda, hele hele bir OHAL döneminde böylesi 
bir referandum yapmak doğru mudur?

Sayın Milletvekili,

Sayın Adalet Bakanı, “muhafazakâr kesimin oylarıyla” bu Anayasa kabul edilecek demiştir. O zaman, bu Anayasa 
değişikliğinin toplumu yaran, muhafazakâr olmayanları dışlayan, kutuplaştırıcı, toplumsal gerilimler yaratacak bir 
anayasa olması da öngörülüyor ve göze alınıyor demektir. Bu durumda, bu Anayasa toplumsal bir sözleşme olmayacak, 
yalnızca bir tarafı ifade veya temsil edecek, diğer tarafı karşıya alacak demektir. Çoğunluğun desteğini arkasına alanın, 
bunu bir kez sağladıktan sonra, ülkemizi, hak ve özgürlüklerin sınırını da kendisinin çizmeye başladığı baskıcı bir 
rejime evrilteceği açıktır. Anayasaya toplumun farklı kesimlerinin uzlaştığı “genel irade” yerine “özel iradeyi” egemen 
bir şekilde koymak, toplum düzenini bozmak ve sürekli çatışma ortamı yaratmak demektir.

Uzlaşmayı ve “genel irade”yi yansıtmayı reddeden bu anlayış ülkemizi kritik bir dönemece sokmuştur. Bu Anayasa 
değişikliği paketi toplumsal gerilimi ve çatışmayı davet edici niteliktedir. Bu nedenle siz milletvekillerinin tarihsel 
bir sorumlulukla yüz yüze olduğunu belirtmek isteriz.

Sayın Milletvekili;

Bu anayasa teklifi, yürütmeye sunduğu olağandışı ve olağanüstü güç ve yetkiler nedeniyle 12 Eylül faşizminin 
anayasasını bile geride bırakmaktadır. Güçler ayrılığı ilkesini ortadan kaldıran, içinde yer aldığınız TBMM’yi 
işlevsizleştiren, yürütmeyi denetim dışı tutan, yargı bağımsızlığını ortadan kaldıran, Cumhurbaşkanını anayasal 
düzenin merkezine oturtan bu teklif ya geri çekilmeli ya da mutlaka reddedilmelidir.

Yukarıda belirttiğimiz sakıncaları gidermenin tek yolu budur. Sizleri temsilcisi olarak seçen halkın genel çıkarları, 
toplumsal vicdan ve geleceğimiz adına sizi, tarih önünde, söz konusu anayasa değişikliği teklifine hayır demeye 
davet ediyoruz.

Saygılarımızla.

Emin Koramaz
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
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Sayın Milletvekili;

Bildiğiniz üzere, 10 Aralık 2016 tarihinde Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Başkanlığına sunulan, 21 maddelik Anayasa 
değişikliği paketi, Anayasa Komisyonu’ndan 18 madde olarak 
çıkmıştır. Komisyonun dokuz gün içinde tüm görüşmeleri 
tamamlayarak oy çokluğu ile kabul ettiği, Anayasa’nın 
58 maddesini değiştiren, 21 maddesini de yürürlükten 
kaldıran bu torba değişiklik paketi, kamuoyu daha ne 
getirip ne götürdüğünü tam olarak anlayamadan, yeterince 
bilgilenemeden TBMM Genel Kurulu’na sunulmuştur.

Demokratik ülkelerde herhangi bir yasa değişikliğinde bile 
üniversitelerin, aydınların, demokratik kitle örgütlerinin, 
meslek kuruluşlarının ve sendikaların görüşleri alınır. 12 
Eylül faşizminin Danışma Meclisi bile TMMOB dahil çeşitli 
kesimlerin rapor ve görüşlerini değerlendirmeye almış ama 
bu kez çoğunluğu iktidar milletvekillerinden oluşan Anayasa 
Komisyonu’nun canlı yayına bile açılmayan görüşmeleri 
yeterli görülmüştür.

Oysa Anayasa, sadece devletin örgütlenme biçimini değil, 
aynı zamanda bütün yurttaşların temel hak ve özgürlüklerini 
hukuki güvence altına alan bir metindir. Dolayısıyla Anayasa 
değişikliği iktidarın oy çokluğuna dayalı basit bir usul işlemi 
değildir. Demokratik bir anayasa elde edebilmek için, ancak 
metin üzerinde toplumun tüm kesimlerince özgür koşullarda 
tartışılarak uzlaşılması gerekmektedir. Bu nedenle hazırlanışı 
ve değiştirilmesinde açıklık, şeffaflık, katılımcılık ve sağlıklı 
tartışma zeminleri yaratılması esastır. Maalesef önümüzdeki 
değişiklik teklifi bu özelliklerden yoksundur.

Anayasa değişikliğinin maddelerinin oylaması sürerken, 
muhalefet partileri milletvekillerinin tüm uyarı ve itirazlarına 
karşın Anayasa’nın 175. maddesinde belirtilen gizli oy şartına 
da uyulmadığı görülmüştür. Eğer açık hükümlerine, kendisine 
sadakat yemini etmiş milletvekillerince bile uyulmayacaksa 
bir Anayasa’ya neden ihtiyaç vardır?

Mecliste maddeleri oylanan Anayasa değişiklik paketi çok 
önemli değişiklikler içermektedir ve tüm bunların hayata 
geçmesi halinde Türkiye’de rejim değişmiş olacaktır. 
Bu teklif ile kuvvetler ayrılığı ilkesi tamamen ortadan 
kaldırılacak; yasama, yürütme ve yargı tek bir kişinin 
kontrolüne teslim edilecektir. Yasama organını Yürütme 
karşısında işlevsiz ve yetkisiz bırakmakta, Yasama ve Yürütme 
Organlarının tasarruflarını denetleme görevi olan Yargı 
organını ise (Anayasa Mahkemesi Üyelerinin neredeyse 
tamamını, HSYK’nın ise büyük çoğunluğunu atama yetkisini 

Yürütmenin başı olan Partili Cumhurbaşkanına vererek) 
doğrudan Yürütmeye bağlamaktadır.

Üstelik farkında olunmayan asıl tehlike ise bu paketin 
yasalaşması halinde; Partili Cumhurbaşkanı’nın iradesi 
ve onayı olmadıkça, yasama faaliyeti yolu ile Partili 
Cumhurbaşkanı sisteminden geriye dönülmesinin imkansız 
olmasıdır. Bu paket, Türkiye’de bırakın istikrarı sağlaması, 
var olan kaosu artıracak, halk arasında var olan kutuplaşmayı 
derinleştirecek, toplumsal barışı yok edecektir.

Halkın temel hak ve özgürlüklerini güvenceye almayan, 
sosyal hukuk devleti normlarından, hukukun üstünlüğünden 
ve kuvvetler ayrılığından yoksun, toplumsal, politik 
örgütlenmelerin hazırlanmasında öncü bir rol üstlenmediği, 
demokratik koşullarda özgürce tartışılmayan hiçbir anayasa 
değişikliği girişimi Türkiye’de demokrasinin de “istikrarın” 
da önünü açamaz. Yarın birçok şey için çok geç olabilir. Bu 
tarihi süreç ülkemiz için önemli bir sınavdır. Bu nedenle 
demokrasi ve toplumsal barışa inanan tüm milletvekillerini 
bu pakete “HAYIR” demeye davet ediyoruz.

Cevahir Efe AKÇELİK
TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri

Turan DOLU
Bilgisayar Mühendisleri Odası İstanbul Temsilciliği adına İl 
Koordinatörü

Meryem KAYAN
Çevre Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu 
adına Yönetim Kurulu Başkanı

Erol CELEPSOY
Elektrik Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu 
adına Yönetim Kurulu Başkanı

Alper MERDOĞLU
Fizik Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu 
adına Yönetim Kurulu Başkanı

Feramuz AŞKIN
Gemi Makinaları İşletme Mühendisleri Odası Yönetim 
Kurulu adına Yönetim Kurulu Başkanı

Alişan ÇALÇALI
Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi 
Yönetim Kurulu adına Yönetim Kurulu Başkanı

İSTANBUL İKK BİLEŞENLERİNDEN İSTANBUL MİLLETVEKİLLERİNE 
AÇIK MEKTUP

TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Bileşenleri, TBMM İstanbul Milletvekillerine 18 Ocak 2017 tarihinde açık bir mektup yayımladı.
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Mehmet ŞANLITÜRK
İçmimarlar Odası İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu adına 
Yönetim Kurulu Başkanı

Nusret SUNA
İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu 
adına Yönetim Kurulu Başkanı

Erdal ŞAHAN
Jeofizik Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu 
adına Yönetim Kurulu Başkanı

Yüksel ÖRGÜN TUTAY
Jeoloji Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu 
adına Yönetim Kurulu Başkanı

Saadet Selin TOP
Kimya Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu 
adına Yönetim Kurulu Başkanı

Mesut ERKAN
Maden Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu 
adına Yönetim Kurulu Başkanı

Battal KILIÇ
Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu 
adına Yönetim Kurulu Başkanı

Fevzi DEMİR
Metalürji ve Malzeme Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi 
Yönetim Kurulu adına Yönetim Kurulu Başkanı

C.Sami YILMAZTÜRK
Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Yönetim Kurulu 
adına Yönetim Kurulu Başkanı

Yüksel YÜKSEL
Orman Mühendisleri Odası İstanbu Şubesi Yönetim Kurulu 
adına Yönetim Kurulu Başkanı

İbrahim YAMANKAYA
Petrol Mühendisleri Odası İstanbul Bölge Temsilcisi

Tayfun KAHRAMAN
Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu adına 
Yönetim Kurulu Başkanı

Aykut ÜSTÜN
Tekstil Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu 
adına Yönetim Kurulu Başkanı

Ahmet ATALIK
Ziraat Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu 
adına Yönetim Kurulu Başkanı
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DİSK, KESK, TMMOB ve TTB 9 Şubat 2017 tarihinde 
anayasa referandumuna ilişkin ortak tutumlarını TMMOB’de 
düzenlenen basın toplantısıyla kamuoyu ile paylaşltı.
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, KESK 
Eş Genel Başkanı Lami Özgen, DİSK Genel Başkan Yardım-
cısı Cafer Konca ve TTB Merkez Konsey II. Başkanı Sinan 
Adıyaman’ın katıldığı toplantıda, açıklamayı Emin Koramaz 
okudu. Açıklama metni şu şekilde: 

TEK ADAM REJİMİNE, DİKTA ANAYASASINA
HAYIR!!!

Ülkemiz zor ve karanlık günlerden geçiyor. Toplumsal yaşam 
gericilik ve şiddet sarmalında hızla dibe doğru savrulurken, 
darbe girişimini fırsata çeviren siyasal iktidar bir yandan 
OHAL Kararnameleri ile toplumu korkutup sindirirken, diğer 
yandan ülke kaynaklarını sorumsuzca sömürmeye olanak 
tanıyan yasaları ardı ardına çıkarıyor..
OHAL ve KHK’larla yaşatılanlar, kurulmak istenen düzene, 
sosyal yaşama ve çalışma yaşamına dair önemli ipuçları içeri-
yor. Basın-yayın organları, dernekler kapatılıyor, cezaevleri, 
gazetecisinden belediye başkanına, milletvekilinden laiklik 
isteyene muhalif kesimle dolduruluyor, kamu çalışanları, 
akademisyenler işten atılıyor.
686 sayılı son KHK ile bir kez daha görüldüğü üzere ülkemizin 
beyinlerini, akademik potansiyelini bitirmeye yönelik faşizan 
yönelim ile üniversiteler fiilen kapatılıyor.  
AKP Hükümetlerinin yanlış politikaları, dili ve mezhepçi 
hedeflerinin bir sonucu olarak terör saldırılarının halkı da 
hedef aldığı katliamlar ülkesine dönüştük.
Yurttaşlarımızın kapsamı hakkında dahi sağlıklı bir bilgi edi-
nemediği; demokratik ve bilimsel ortamlarda tartışılmadan, 
sendikaların, meslek örgütlerinin, anayasa hukukçularının, 
baroların, üniversitelerin ve en önemlisi de halkın görüşüne 
sunulmadan hazırlanan Anayasa değişiklik teklifine ilişkin 
referandum işte tam da bu koşullar altında dayatıldı.

Anayasa hukukunun en temel özelliği olan iktidarların 
yetkilerinin sınırlandırılması gerekliliğinden yoksun, sistem 
ve rejim değişimini içeren Anayasa değişikliği teklifi, iktidar 
olanaklarının Cumhurbaşkanı, Hükümet ve iktidar partisi 
tarafından sonuna kadar kullanılacağı baskı ve sindirme 
politikalarının uygulama aracına dönüşen OHAL sürecinde 
referanduma sunulacak.
Cumhurbaşkanı’nın parti genel başkanı da olabildiği; Cum-
hurbaşkanına meclisi feshetme yetkisi de dahil olmak üzere, 
bütçe hazırlama, kararname çıkartma, HSYK ve AYM üyele-
rinin tamamına yakınını, büyükelçileri, tüm üst düzey kamu 
yöneticilerini atama, milli güvenlik politikalarını belirleme 
yetkileri tanıyan Anayasa değişiklik teklifi bu haliyle ne 
başkanlık sistemi, ne de Cumhurbaşkanlığı sistemi olarak 
adlandırılamaz. Teklif olsa olsa “tek adam diktatörlüğü” 
olarak adlandırılabilir.
Anayasa değişikliği ile 60’lı yıllardan beri adım adım kurgu-
lanan piyasacı, emek ve doğa düşmanı, laiklik karşıtı düzen 
kalıcılaştırılmak, fiili olarak uygulanan dikta rejimine yasal 
statü kazandırılmak istenmektedir.
Bu teklif, yaşamakta olduğumuz sorunlara çözüm üretmek-
ten uzak olup, tam tersine, çatışmaları derinleştiren ve yeni 
çatışma alanları üreten niteliktedir.
Türkiye ekonomik bir krizin eşiğindeyken; tarım, sanayi ve 
turizm can çekişmekteyken;  Türk Lirası hızla değer kaybe-
derken; işsizlik ve enflasyon tırmanırken; işçiler, emekçiler 
açlık sınırının altında ücretle çalışmaya zorlanırken; terör ve 
şiddet her geçen gün artarken; ülkemizin ihtiyacı TBMM’nin 
fiilen yok edilmesi değil aksine çoğulculuk temelinde güçlen-
dirilmesi ve ülkenin sorunlarına çözüm aramasıdır.
Karşı karşıya bulunduğumuz acil sorunların çözümü tek 
adama, tek partiye dayalı bir dikta rejiminde değil; çoğulcu, 
katılımcı parlamenter rejimde, demokratik bir anayasada, 
temel hak ve özgürlüklerin geliştirilmesinde, farklı inanç ve 

DİSK-KESK-TMMOB-TTB: TEK ADAM REJİMİNE, 
DİKTA ANAYASASINA HAYIR!!!
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düşüncelerin, farklı yaşam tarzlarının herhangi bir kaygı ve 
korkuya kapılmadan eşit ve özgürce bir arada yaşayabilme-
sinde, emekçilerin hak ve çıkarlarının önündeki engellerin 
kaldırılmasında içte ve dışta savaş konseptinde değil barışçıl 
politikalardadır.
Bunun dışındaki tüm girişimler ve çabalar ülkemizin geleceği 
ile oynamaktan öte bir anlam ifade etmemektedir.
DİSK, KESK, TMMOB ve TTB :
• Çoğulcu ve katılımcı bir anlayışla hazırlanmayan ve OHAL 
koşullarında referanduma sunulan;
• Partili Cumhurbaşkanı’nın yasama, yürütme, yargı; devlet, 
siyaset, toplum ve iktisadi yaşamın bütünü üzerinde otokratik 
bir hâkimiyet kurmasına hizmet eden;
• Parlamenter demokrasiyi, yasama, yargı, yürütme kuvvet-
leri arasındaki denge, fren ve denetleme mekanizmalarını 
yok eden;

• Meclisin yasamaya dair tek ve en üst yetkili organ olma 
özelliğini; bağımsız yargının varlık koşullarını ortadan 
kaldırmaya çalışan;
Anayasa değişikliği teklifine HAYIR demektedir.
Geleceğimize sahip çıkmak için eşitliği, özgürlüğü, laik 
ve demokratik cumhuriyeti kazanmak için anayasa 
değişikliği dayatmasına karşı ortak mücadelemizi kararlılıkla 
sürdürmeye devam edeceğiz.
Sadece üyelerimizi değil tüm halkımızı kula kulluk 
etmeyi kabul etmeyenleri, farklılıklarımızla birlikte 
eşit, özgür, demokratik ve barışçıl bir ortamda birlikte 
yaşamı savunan herkesi, her bir bireyi referandumda 
mevcut DEĞİŞİKLİĞİ REDDETMEYE VE TERCİHİNİ 
HAYIR’DAN YANA KULLANMAYA ÇAĞIRIYORUZ.

DİSK – KESK – TMMOB – TTB

TMMOB-ODA SEKRETER/YAZMAN ÜYELER TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ
TMMOB ve Oda Sekreter/Yazman üyeleri “TMMOB Yöne-
tim Kurulu’nun 21 Ocak 2017 tarih ve 138 sayılı kararı gereği, 
referandum sürecine ilişkin yürütülecek mücadele programı” 
gündemiyle 31 Ocak 2017 tarihinde TMMOB’de toplandı.
Toplantıya; TMMOB Genel Sekreteri Dersim Gül, Genel 
Sekreter Yardımcısı Gülsüm Sönmez, Teknik Görevliler 
Sezgin Çalışkan, Eren Şahiner, Odalardan; Oktay Dursun 
(BMO), Tülay Koç (ÇMO), Hüseyin Önder (EMO), Onur 
Sevencan (HKMO), Tuğçe Deniz (İÇMO), Fikret Kemal 
Yıldırım (İMO), Faruk İlgün (JMO), Funda Altun (KMO), 
Halil Kavak (KMO), Yunus Yener (MMO), Hüseyin Savaş 
(METMALZMO), Sibel Baş (MO), Ezgi Ceylan (PMO), Er-
dal Erzincan (PEYZAJMO), Harun Kılıçoğlu (PEYZAJMO), 
Murat Aslan (ZMO) katıldı.

TMMOB YÖNETİM KURULU-ODA BAŞKANLARI TOPLANTISI YAPILDI
TMMOB Yönetim Kurulu ile Oda Başkanları Toplantısı 
TMMOB Yönetim Kurulu’nun 21 Ocak 2017 tarih ve 138 
sayılı kararı gereği referandum sürecine ilişkin yürütülecek 
mücadele programı gündemi ile 30 Ocak  2017 tarihinde 
MMO Suat Sezai Gürü Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi.

Toplantıya; TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin 
Koramaz, II. Başkan Züber Akgöl, Sayman Üye Bahattin 
Şahin, Yönetim Kurulu Üyeleri Ekrem Poyraz, Kemal Zeki 
Taydaş, Ali Fahri Özten, Niyazi Karadeniz, A. Deniz Özdemir, 
Ümit Özcan, Genel Sekreter Dersim Gül, Genel Sekreter 
Yardımcısı Gülsüm Sönmez, Teknik Görevliler Bülent 
Akça, Eren Şahiner, Sezgin Çalışkan, Odalardan; M. Birkan 
Sarıfakıoğlu (BMO), Hüseyin Yeşil (EMO), Abdullah Zararsız 
(FMO), Yaşar Üzümcü (GIDAMO), Onur Sevencan (HKMO), Hüseyin Kaya (İMO), Şevket Demirbaş (JFMO), Ali Uğurlu 
(KMO), Ayhan Yüksel (MADENMO), Ali Ekber Çakar (MMO), Fırat Sapçı (METMALZMO), Eyüp Muhcu (MO), 
İsmail Hakkı Barı (OMO), Ayşegül Oruçkaptan (PEYZAJMO), Orhan Sarıaltun (ŞPO), Özden Güngör (ZMO) katıldı.



24 birlik haberleri
Ocak - Şubat 2017/Sayı 172

Aralarında TMMOB Eskişehir İl Koordinasyon Kurulu’nun 
da bulunduğu 40’ a yakın sendika, meslek odası, dernek ve 
vakıf yöneticisi bir araya gelerek, yeni anayasa teklifinin 
geri çekilmesine ilişkin 14 Ocak 2017 tarihinde bir basın 
açıklaması yaptılar. 
Ortak basın açıklamasını TMMOB İl Koordinasyon Kurulu 
Sekreteri Neşet AYKANAT okudu.

ESKİŞEHİR: AŞAĞIDA İSMİ BULUNAN BİZLERİN, TÜM 
MİLLETVEKİLLERİNE VE TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NİN 

TÜM VATANDAŞLARINA ÇAĞRISIDIR!
Milletvekillerinin bile içeriğini tam bilmediği, halktan 
kaçırılırcasına, tartışmaların bile tam yayınlanmadığı bir yasa 
teklifi TBMM’de görüşülmeye devam ediyor.
Mümkün olan en geniş tartışma, istişare, uzlaşı ve mutabakata 
dayanmayan, ülkenin süreğen sorunlarına çözüm üretmeyen 
ve demokratik değişim taleplerine cevap vermeyen anayasalar, 
toplumsal sözleşme karakteri taşımazlar.
Bu anayasa değişikliği teklifi,  Türkiye’nin yüzyılı aşan 
demokratik birikimini , Cumhuriyet kazanımlarını ve evrensel 
insani  taleplerini yok sayan, tek adam yönetimi teklifidir.
Bu yasa iki partili sistemi dayatacak, çıkar gruplarının iki 
partinin üzerinde etkisini artıracak, halkı kutuplaşmaya 
götürecektir.
Aynı kişi cumhurbaşkanı, başbakan, genelkurmay başkanı 
ve yargının başı olacak, yasama ve yürütme tek kişide 
toplanacaktır.
Bir kişi bu kadar yetkilendirilirken, işlevsiz hale getirilen 
TBMM vekil sayısı 600’e çıkarılmaktadır. İşlevsiz bir Meclis’te 
bu kadar vekile ihtiyaç var mıdır.?
Devletin bütçesini düzenleme ve dağıtma yetkisi tek kişide 
toplanmakta, kamuda üst kademe yöneticileri atama yetkisi 
verilmektedir.
Bir kişiye OHAL ilan etme yetkisi verilmekte, Bu yetki ile; 
kanun hükmünde kararname çıkarma , sıkıyönetim ilan etme, 
savaş kararı alma ve meclisi fesih etme yetkisi tanınmaktadır. 
Bu şekilde TBMM noter haline dönüşerek, etkisiz hale 
gelmektedir.

Bir kişi, vekil seçilme yeterliliğine sahip kişilerden, başkan 
yardımcısı ve bakan atayabilecektir. Meclisin denetleme 
yetkisini kullanması zorlaştırılmaktadır.
Cumhurbaşkanı, iktidar partisinden seçilmediği taktirde 
yaşanacak kaos ortamından nasıl çıkılacağı belli değildir.
Parti ayrımı yapmadan genelde tüm milletvekillerine, özelde 
Eskişehir milletvekillerine sesleniyoruz.!
BU KANUN TEKLİFİNİ MECLİSTEN ÇEKİN, HAYIR 
DEYİN.
Türkiye, kendi demokrasi tarihine ve birikimine sırtını 
dönemez. Çoktandır tarihe gömülmüş bir mutlakıyet rejiminin 
yeni bir versiyonu olan otokrasiye, “yüzyıllık parantezi 
kapatma” demagojileri eşliğinde evet diyemez. Halkın 
beraberliğini, birlikte yaşam iradesini ve ülkenin bütünlüğünü 
tehlikeye atamaz.
Hangi partiye oy vermiş olduğuna, etnik kimliğine, inancına 
bakmaksızın tüm Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına 
sesleniyoruz!  Anayasa değişikliği sürecinin durdurulması ve 
değişiklik paketinin geri çekilerek iptal edilmesi için ses verin,
İhtiyacımız olan; gelecek güzel günler için, özgürlükleri ve 
demokrasiyi güçlendirecek bir anayasadır. Böyle bir anayasa 
yapabilir; laikliği, kardeşliği, barış içinde  yaşamayı sağlayan 
bağımsız demokratik bir Türkiye yaratabiliriz.

Destekleyen  Örgütler:
•DİSK Bölge Temsilciliği •TMMOB İl koordinasyon Kurulu 
Sekreterliği •Kristal İş Sendikası / TÜRK İŞ •Birleşik Metal 
İş Sendikası / DİSK •Eğitimsen / KESK •Türkiye Yazarlar 
Sendikası (TYS) •Hacı Bektaşi Veli Derneği •Eskişehir 
Bilecik Tabip Odası •Eskişehir Serbest Muhasebeciler Mali 
Müşavirler  Odası •Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri 
Sendikası / KESK •Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası 
/ KESK •Emekli Sen / DİSK •Genel İş İl Temsilciliği / DİSK 
•Genç Sen / DİSK •Sosyal İş İl Temsilciliği / DİSK •Habersen 
İl Temsilciliğ / KESK •Tarım Orkamsen İl Temsilciliği / KESK 
•Makina Mühendisleri Odası Eskişehir Şubesi •Mimarlar 
Odası Eskişehir Şubesi •İnşaat Mühendisleri Odası Eskişehir 
Şubesi •Jeoloji Mühendisleri Odası Eskişehir Şubesi • 
Elektrik Mühendisleri Odası Eskişehir Şubesi •Jeofizik  
Mühendisleri Odası Eskişehir Şubesi •Harita Mühendisleri 
Odası Eskişehir İl Temsilciliği •Kimya Mühendisleri Odası 
Eskişehir Bölge Temsilciliği •Ziraat Mühendisleri Odası 
Eskişehir Şubesi •Maden Mühendisleri Odası Eskişehir İl 
Temsilciliği •Şehir Plancıları Odası Eskişehir İl Temsilciliği 
•Peyzaj Mimarları  Odası Eskişehir İl Temsilciliği •Gıda 
Mühendisleri Odası Eskişehir İl Temsilciliği •Türk Emekli 
Öğretmenler Derneği •Umudun Çocukları Derneği •İşitme 
Engelliler Çocukları ve Aileleri Spor Kül. Day. Yar. Derneği ( 
İÇAD) •Yaşam Bellek Özgürlük Derneği •Yeni Kuşak Eğitim 
Enstitüsü Mezunları Derneği •EGİT-DER •HALKEVLERİ 
•SENDE SES VER PLATFORMU

ESKİŞEHİR’DE EMEK VE MESLEK ÖRGÜTLERİ REFERANDUM SÜRECİNE 
İLİŞKİN ORTAK BASIN AÇIKLAMASI YAPTI
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TMMOB YÜRÜTME KURULU İLE TMMOB ANKARA İKK 
REFERANDUM SÜRECİ GÜNDEMİYLE TOPLANDI

TMMOB Yürütme Kurulu üyeleri ile ortak toplantıların 
ikincisi İstanbul İl Koordinasyon Kurulu ile, 4 Şubat 
2017 tarihinde İMO İstanbul Şubesi toplantı salonunda 
gerçekleştirildi. Anayasa referandum sürecine ilişkin 
mücadele programı gündemiyle yapılan toplantı sonrası 
“HAYIR! MÜCADELE EDECEĞİZ! BAŞARACAĞIZ!” 
adıyla bir basın açıklaması gerçekleştirildi.

Basın açıklamasını TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı 
Emin Koramaz okudu. Açıklamanın tam metni şöyle;

HAYIR! MÜCADELE EDECEĞİZ! BAŞARACAĞIZ!

15 yıllık AKP iktidarında ülkemiz, siyasal sistemi köklü bir 
şekilde değiştiren rejim değişikliğine doğru sürüklenmektedir. 

Mevcut anayasanın 58 maddesini değiştiren ve 21 maddesini 
yürürlükten kaldıran kanun teklifi, temel demokrasi 
normlarından yoksun, yasama şekli, uygulama esasları, 
tekniği ve içeriği içerisinden büyük hatalar barındırmaktadır.

Bunlarla beraber ülkemizde yaşayan insanların, bu değişikliğin 
kapsamı hakkında sağlıklı bir bilgi dahi edinemediği; 
demokratik ve bilimsel ortamlarda tartışılmadan, demokratik 
mesleki kitle örgütlerinin, baroların, anayasa hukukçularının, 
üniversitelerin ve en temel bileşen olan halkın görüş 
bildiremediği bir kanun teklifi, halktan kaçırılarak büyük 
bir hızla meclisten geçirildi.

Kanun teklifinin tartışılması şöyle dursun, milletvekillerinin 
oy kullanma biçimleri bile utanç verici bir hal almıştır. İktidar 
partisinin milletvekillerinin oylama süresince takındıkları 
tavır, bu rejim değişikliğinin halka yönelik tavrı ile birebir 
aynıdır.

Böylesi köklü değişiklikler ancak bir kurucu meclis eli ile 
yapılabilir. Sistem ve rejim değişimini içeren anayasaların 
yapım organı aynı zamanda siyasal-toplumsal değişim ve 
dönüşümlerin kuruluş süreçlerini ifade ve temsil eden 
bu temel öğeden yoksundur. Bu yoksunlukla beraber, 
demokrasilerin gereği ve anayasa hukukunun temel normu 
olan, iktidarların yetkilerinin sınırlandırılması, ilkesi göz 
önüne alınmamıştır.

15 Temmuz darbe girişimi ardından ilan edilen Olağanüstü 

TMMOB Yürütme Kurulu üyeleri ile Ankara İl 
Koordinasyon Kurulu ortak toplantısı, 3 Şubat 2017 
tarihinde İMO Rüştü Özal toplantı salonunda “Başkanlık 
sistemine, tek adam diktasına karşı Hayır”, başlığıyla 
toplandı. TMMOB örgütlülüğünün Anayasa değişikliği 
ve referandum sürecine ilişkin ilk birim toplantısında, 

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, Birliğin 
eylemlilik planlarını açıkladı. 

TMMOB Ankara İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Özgür 
Topçu ise, genel gündem değerlendirmesinde bulundu. 
Ardından görüş ve önerilere yer verildi.

TMMOB YÜRÜTME KURULU İLE İSTANBUL İKK REFERANDUM SÜRECİNE 
İLİŞKİN ORTAK TOPLANTI DÜZENLEDİ
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Hal sürecinde toplumsal muhalefet üzerine kurulan baskı 
aygıtları ve sindirme politikaları, iktidarın kendini sürdürmesi 
için temel gereklilik haline getirilmiştir. Böyle bir süreçte 
ülkemiz referanduma götürülmekte, OHAL ve KHK’lar 
aracılığıyla iktidarın tüm olanakları Cumhurbaşkanı’nın, 
hükümetin ve AKP’nin önüne koşulsuz olarak serilmektedir.

Partili Cumhurbaşkanlığı modeli ile gerçekleştirilmek 
istenen açık bir diktatörlüktür. Bu sistemde aynı zamanda bir 
partinin genel başkanı olan Cumhurbaşkanı, milletvekillerini, 
yürütme ve yargı organlarını kendisi atayacaktır. Bu sistemde 
Cumhurbaşkanı’na Meclisi feshetme, ülkenin bütçesini 
hazırlama, kararname çıkarma, HSK ve AYM üyelerinin 
neredeyse tamamını atama, büyükelçileri ve üst düzey 
bürokratları atama, milli güvenlik politikalarını belirleme 
yetkisi tanınmaktadır. Çok basit olarak anlaşılabildiği gibi 
bu teklifin özü, tek adam diktasını kurumsallaştırmaktan 
başka bir şey değildir.

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, Anayasa 
değişikliği ile mevcut parlamenter sistemde eksik de olsa 
işletilen kuvvetler ayrılığı ilkesinin ortadan kaldırılmasına 
ve tüm yasama-yürütme-yargı yetkisinin bir tek kişiye teslim 
edilmesine karşıdır.

Kuvvetler ayrılığı ilkesi, demokrasilerde tartışmasız temel 
ilkedir. Anayasalarda yapılacak böylesi bir değişiklik için dana 

önce de bahsettiğimiz gibi bir kurucu irade gerekmektedir. 
Bu ülkenin kurucu idaresinin bile kendi üzerine almadığı 
yetkilerin, bugün bir başkasına koşulsuzca teslim edilmesi, 
ülkemizde halkın ve demokrasinin hiçe sayılmasıdır.

Ülkemizde on yıllardır uygulanan ve her geçen gün 
katmerlenen; gerici, piyasacı, emek ve doğa düşmanı, laiklik 
karşıtı düzenin korunmasına ve geliştirmesine yönelik tüm 
girişimlerin reddediyoruz.

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, toplumsal 
kutuplaşmayı arttıracak ve diktatörlüğü kurumsallaştıracak 
bu değişikliğe ikirciksiz olarak HAYIR demektedir. 
Örgütümüzün Genel Kurulu’nda oybirliği ile aldığı karar 
uyarınca tüm bileşenlerimiz ile bu değişikliğe karşı ortak 
mücadele hattının oluşturulması için elimizden geleni 
yapacağız.

Ülkemiz üzerindeki tüm karanlığa biz, hayır diyoruz!

Ülkemizin geleceğini daha da karanlık yerlere çekilmesini 
engellemek için tavizsiz mücadele edeceğiz!
Başaracağız!

Emin KORAMAZ
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
04.02.2017 İstanbul

ADANA İKK: BAŞKANLIK 
SİSTEMİNE “HAYIR!”

TMMOB Adana İl Koordinasyon Kurulu Danışma Kurulu 
toplantısı, 1 Şubat 2017 tarihinde İMO’da gerçekleştirildi. 
Toplantıda, TMMOB Yönetim Kurulu Sayman üyesi 
Bahattin Şahin ve TMMOB Adana İKK Sekreteri Ali Kuzu 
yaptıkları konuşmalarda; TMMOB’nin, rejimin tek adam 
yönetimi doğrultusunda değiştirilerek kurumsallaştırılmasını 
hedefleyen Anayasa Referandumu sürecine ilişkin bütün 
birimlerini harekete geçirerek mücadele edeceklerini 
kaydetti.
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TMMOB Yürütme Kurulu ile Bursa İl 
Koordinasyon Kurulu ve Odaların Bursa 
yöneticileri “referandum çalışmaları” gündemiyle 
18 Şubat 2017 tarihinde BAOB yerleşkesinde 
ortak bir toplantı gerçekleştirdiler. TMMOB 
Yöneticileri toplantı öncesi, Anayasa değişikliği 
referandumunda, “Hayır” diyeceklerine ilişkin 
bir basın toplantısı düzenleyerek “Cumhuriyet, 
Demokrasi, Laiklik İçin, Ülkemiz, Halkımız ve 
Meslek Alanlarımızı Savunmak İçin “Hayır” 
Diyoruz!” başlıklı açıklamayı yaptılar.

Açıklamayı, TMMOB Yönetim Kurulu 
Başkanı Emin Koramaz okudu. Açıklamanın 
tam metni şu şekilde:

CUMHURİYET, DEMOKRASİ, LAİKLİK 
İÇİN,

ÜLKEMİZ, HALKIMIZ VE MESLEK 
ALANLARIMIZI

SAVUNMAK İÇİN “HAYIR” DİYORUZ!
Bilindiği üzere ülkemiz, Anayasal düzenin 
değiştirilmesini amaçlayan bir referandum 
sürecine sokulmuştur.

TBMM’de, Meclis İç Tüzüğü ve Anayasa’nın 
175. maddesinde belirtilen gizli oy usulünün 
ihlal edilerek kabul edilen, mevcut Anayasa’nın 
58 maddesinin değiştirilmesini, 21 maddesinin 
yürürlükten kaldırılmasını kapsayan “Türkiye 
Cumhuriyeti  Anayasasında Değişikl ik 
Yapılmasına Dair Kanun”, siyasal sistem ve rejimi 
köklü bir şekilde değiştirici muhtevaya sahiptir.

Diğer yandan dayatılan bu Anayasa değişikliği, 
dünyada ve ülkemizdeki Anayasa yapım 
süreçlerinin birikimlerinden ve Anayasal devlet 
anlayışından da çok uzaktır. Bu tür köklü 
bir Anayasa değişikliğinin, ancak toplumsal 
meşruiyeti bulunan Kurucu bir Meclis tarafından 
yapılması gerekir ancak bu değişiklik anayasal 
geleneklerden kopuk bir biçim ve içerik ile 
gündeme sokulmuştur. Bu değişiklik, iktidarın, 
iktidarını kalıcılaştırmak ihtiyacını karşılamak 
içindir.

Sayın Basın Mensupları,

Söz konusu Anayasa değişikliği, OHAL ve 
OHAL kararnamelerinin, olağan Anayasal 
düzenin, Meclisin ve yargının üzerinde fiili bir 
üstünlük sağladığı antidemokratik koşullarda 

dayatılmıştır. Anayasa değişikliği, eşitsiz, adaletsiz, hukuk dışı bir ortamda 
gündeme gelmiştir.

Toplumsal muhalefetin baskı ve şiddetle sindirilmeye çalışıldığı, basın-
yayın organları ile derneklerin kapatıldığı, gazetecilerin, belediye 
başkanlarının, milletvekillerinin cezaevlerine kapatıldığı, aralarında 
yöneticilerimizin ve üyelerimizin de bulunduğu ilerici, demokrat kamu 
çalışanları ile bilim insanlarının bütün özlük hakları ellerinden alınarak 
kamudan ihraç edildiği, muhalefetin karalamalara maruz kaldığı, 
“teröre destekle” itham edildiği antidemokratik koşullarda yapılacak bir 
değişikliğin meşruiyeti olmayacaktır.

1982 Anayasasının sıkıyönetim koşullarında hazırlanıp halkoyuna 
sunulduğu ve yüzde 92 oranı ile onaylanmasına karşın tarih ve toplum 
önünde hiçbir zaman meşruiyet kazanamadığı unutulmamalıdır.

Sevgili Basın Mensupları,

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği-TMMOB içinde bulunduğumuz 
süreci; Saray-AKP iktidarının Anayasa ve hukuk ihlalleriyle, ülkemizi ve 
halkımızı kaosa, krize, çatışmalara, kutuplaşmaya yönlendirdiği tehlikeli 
bir süreç olarak değerlendirmektedir. 

TMMOB YÜRÜTME KURULU VE BURSA İKK “REFERANDUM 
ÇALIŞMALARI” GÜNDEMİYLE ORTAK TOPLANTI GERÇEKLEŞTİRDİ
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En temel ilkeler, Anayasa değişikliğinde bulunmamaktadır.

Egemenliğin kayıtsız koşulsuz ulusta olması ve bu egemenliğin 
seçimlerle gelen yasama, yürütme, yargı organları ve ilgili 
kurullar tarafından hukukun üstünlüğü temelinde ve 
egemenliğin kaynağı olan halk için, ülke, halk, kamu yararına 
kullanılması, önümüzdeki değişiklik teklifinde yoktur. 
Yurttaşların temel hak ve özgürlüklerinin güvenceye alınması 
yoktur. İfade, örgütlenme, basın-yayın özgürlüklerinin 
güvenceye alınması yoktur.

Anayasaların temel özelliği olan, iktidarların yetkilerinin 
hukuki bir çerçeve içine alınarak sınırlandırılması, değişiklik 
teklifinde yoktur. Aksine, yürütme yetkisi, tek başına 
Cumhurbaşkanında toplanmaktadır.

16 Nisan’da halk oylamasına sunulacak olan Anayasa 
değişikliği, parlamenter temsili demokrasiyi, Meclisin 
içinden çıkan ve Meclis denetimine tabi Hükümet sistemini, 
Bakanlar Kurulunu, yargı bağımsızlığını, yasama, yürütme 
yargı kuvvetlerinin ayrılığını ortadan kaldıran, Meclisin 
yasama ve denetim yetkilerini elinden alan, kuvvetleri tek 
yürütme gücü olarak Cumhurbaşkanında toplayan, onu 
olağanüstü yetkilerle donatan demokrasi dışı özelliklere 
sahiptir.

Değerli Basın Mensupları,

Partili Cumhurbaşkanlığını öngören bu rejim/sistem 
değişikliği, tek kişi diktasını getirecektir.

Cumhurbaşkanı tarafından belirlenen kişilerin milletvekili, 
bakan, Cumhurbaşkanı yardımcısı olacağı, Cumhurbaşkanına 

Meclisi feshetme, bütçe hazırlama, kararname çıkarma, 
HSK ve AYM üyelerini, büyükelçileri, üst düzey kamu 
yöneticilerini atama, milli güvenlik politikalarını belirleme, 
TSK’yı kullanma ve daha birçok yetki tanıyan anayasa 
değişikliği teklifi, bir dikta rejimi getirecektir.

Bu noktada bilinmelidir ki yürütme güçlerinin tek kişide 
toplanmasının uzak tarihteki örnekleri mutlakiyetçi, 
otokratik rejimler; yakın tarihteki örnekleri ise faşist rejimler 
olmuştur.

Bu ülkenin mühendis, mimar ve şehir plancıları; piyasacı, 
emek ve doğa düşmanı, laiklik karşıtı düzeni kalıcılaştırılacağı; 
fiili olarak uygulanan dinci-mezhepçi dikta rejimine yasal 
statü kazandıracağı; bağımsızlık, cumhuriyet, demokrasi, 
laiklik bütünlüğüne darbe vuracağı; parlamenter demokrasiyi, 
yasama, yargı, yürütme erkleri arasındaki denge, fren, 
denetleme mekanizmalarını, Meclisin yasamaya dair tek ve 
en üst yetkili organ olma özelliğini, bağımsız yargının varlık 
koşullarını ortadan kaldıracağı için, topluma dayatılan bu 
Anayasa değişikliği teklifine “hayır” demektedir, “hayır” 
diyecektir.

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği-TMMOB 
olarak, üyelerimizi ve bütün yurttaşlarımızı bu değişikliğe 
“Hayır” demeye, reddetmeye, ülkemizin sahipsiz olmadığını 
göstermeye, demokrasiyi kazanmaya, Cumhuriyet, demokrasi, 
laiklik mücadelesini sahiplenmeye çağırıyoruz.

Emin Koramaz
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

TMMOB YÜRÜTME KURULU VE İZMİR İKK REFERANDUM 
SÜRECİNE YÖNELİK OLARAK TOPLANTI DÜZENLEDİ 

TMMOB Yürütme Kurulu 25 Şubat tarihinde İzmir birimleri ile referandum çalışmaları gündemi ile toplantı yaptı. Mimarlar Odası 
İzmir şubesinde yapılan toplantıya TMMOB Yürütme Kurulu, İzmir İl koordinasyon Kurulu ve Oda Şube Yönetim Kurulları katıldı.

Ülkemizi, Halkımızı, Mesleklerimizi ve 
Meslek Alanlarımızı Savunmak İçin

Demokrasiyi, Cumhuriyeti ve Laikliği 
Savunmak İçin

HAYIR Diyoruz!

Ülkemiz, Anayasal düzenin değiştirilmesini 
amaçlayan bir referandum sürecine zorla 
sokulmuştur.

Anayasa değiş ikl ik tekli f i ,  toplum 
dışlanarak hazırlanmış ve alelacele bir 
şekilde üzerinde sağlıklı bir bilgi dahi 
edinilemeden, demokratik ortamlarda 
özgürce tart ı ş ı lmadan TBMM’den 
geçirilmiştir. Oylamalar sırasında Meclis İç 
Tüzüğü ve Anayasanın bir gereği olan gizli 
oy esası dahi ihlal edilmiştir.
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Yapılmak istenen Anayasa değişikliği, siyasal sistem ve rejimi 
köklü bir şekilde değiştirmeyi amaçlamakta, toplamda 56 
maddeyi kapsamaktadır. Bu değişiklik, iktidarın, iktidarını 
kalıcılaştırmak ihtiyacını karşılamak içindir.

Anayasa değişikliği, OHAL ve OHAL kararname 
hukuksuzluğunun hakim olduğu antidemokratik koşullarda 
dayatılmıştır. Toplumsal muhalefet baskı ve şiddetle 
sindirilmeye çalışılmış, basın-yayın organları, dernekler 
kapatılmış, gazeteciler, belediye başkanları, milletvekilleri 
cezaevlerine atılmıştır. Aralarında yöneticilerimizin ve 
üyelerimizin de bulunduğu ilerici, demokrat kamu çalışanları 
ile bilim insanları ve akademisyenler bütün özlük hakları 
ellerinden alınarak kamudan ihraç edilmiştir. Muhalefet 
karalamalara maruz kalmış, HAYIR diyenler “teröre destekle” 
itham edilmiştir. 

1982 Anayasasının, sıkıyönetim koşullarında hazırlanıp 
halkoyuna sunulduğu ve yüzde 92 oranı ile onaylanmasına 
karşın tarih ve toplum önünde hiçbir zaman meşruiyet 
kazanamadığı unutulmamalıdır.

TMMOB içinde bulunduğumuz süreci; Saray-AKP iktidarının 
Anayasa ve hukuk ihlalleriyle, ülkemizi ve halkımızı kaosa, 
krize, çatışmalara, kutuplaşmaya yönlendirdiği tehlikeli bir 
süreç olarak değerlendirmektedir. 

16 Nisan’da halk oylamasına sunulacak olan Anayasa 
değişikliğinde toplumun ve ülkenin temel ihtiyaçları ve 
sorunlarına yönelik hiçbir öneri bulunmamaktadır. Aksine 
parlamenter temsili demokrasi, Meclisin içinden çıkan ve 
Meclis denetimine tabi Hükümet sistemi, Bakanlar Kurulu, 
yargı bağımsızlığı, yasama, yürütme ve yargı kuvvetlerinin 
ayrılığı ortadan kaldırmaktadır. İktidar sözcülerinin ifadesi 
ile “Hükümet sistemi meclisten kovulmaktadır”. Meclisin 
yasama ve denetim yetkisi elinden alınmaktadır. Yürütme 
yetkisi, tek başına Cumhurbaşkanında toplanmakta ve 
olağanüstü yetkilerle donatılmaktadır. 

Partili Cumhurbaşkanlığını öngören 
bu rejim/sistem değişikliği, tek kişi 
diktasını getirecektir.

C u m h u r b a ş k a n ı  t a r a f ı n d a n 
belirlenen kişiler milletvekili, bakan, 
Cumhurbaşkanı yardımcısı olacaktır. 
Cumhurbaşkanına Meclisi feshetme, 
bütçe hazırlama, kararname çıkarma, 
HSK ve AYM üyelerini, büyükelçileri, 
üst düzey kamu yöneticilerini atama, 
milli güvenlik politikalarını belirleme, 
TSK’yı kullanma ve daha birçok yetki 
verilmektedir. Tüm bu değişiklikler, 
dikta rejiminden başka bir şey 
getirmeyecektir.

Bu noktada hatırlanmalı ki yürütme güçlerinin tek kişide 
toplanmasının uzak tarihteki örnekleri mutlakiyetçi, 
otokratik rejimler; yakın tarihteki örnekleri ise faşist rejimler 
olmuştur.

TMMOB, ülkemizin içerisine hızla sürüklendiği girdaptan 
çıkışı için üzerine düşen sorumluluğu yerine getirecektir ve 
16 Nisan’da HAYIR diyecektir.

TMMOB, tüm gücü ile aydınlık günlerin yeşermesi için, 
ülkemiz, halkımız, mesleğimiz ve meslek alanlarımız için 
HAYIR diyecektir. 

TMMOB, önce üzerine düşen sorumluluğu yerine 
getirecek, 510.559 üyesine ulaşarak gerçekleri anlatacak 
ve meslektaşlarımızın HAYIR oyu vermesini sağlayacaktır. 
Aynı zamanda topluma gerçekleri anlatacak ve Hayır oyu 
vermeye davet edecektir. 

Sofradaki yemekten yaşadığımız konutlara, bindimiz 
otomobilden kullandığımız iş makinalarına kadar yaşamın her 
alanında izi olan biz mühendis, mimar ve şehir plancılarının, 
özlemini duyduğumuz aydınlık günlerin gelişinde de izi 
olacaktır.

Dost düşman bilsin ki TMMOB korkmayacak, yılmayacak, 
karamsarlığa kapılmayacak, umutsuzluğa teslim olmayacak 
ve karanlık gidişata seyirci kalmayacaktır. Aksine büyük bir 
cesaretle, dirençle, umutla ve inançla Hayır için tüm gücünü 
seferber edecektir.

TMMOB olarak, üyelerimizi ve bütün yurttaşlarımızı bu 
değişikliğe, karanlık gidişe HAYIR demeye, reddetmeye, 
ülkemizin sahipsiz olmadığını göstermeye, demokrasiyi 
kazanmaya, Cumhuriyet, demokrasi, laiklik mücadelesini 
sahiplenmeye ve Hayır oyu vermeye çağırıyoruz.

Emin Koramaz
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
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Bilindiği üzere, “Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim 
Şirketinin Kurulması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun”, 19.08.2016 tarihinde TBMM’de benimsenmiş 
ve 26.08.2016 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe 
girmişti.

İlgili kanun tasarısı TBMM’de görüşülürken, darbe girişimini 
bastırma atmosferinden yararlanıldığını belirtmiş ve tüm ülke 
servetinin hukuk dışı, Anayasa’ya aykırı bir şekilde bir anonim 
şirkete teslim edilmesinin sakınca ve yanlışlarını vurgulamıştık. 
Kent merkezleri, Cumhuriyetin aydınlanmacı kurumlarının 
varlıkları, kültür varlıkları, kıyılar, ormanlar, meraların bu fona 
kaynak oluşturmak için satılığa çıkarılacağını; emekçilerin 
işsizlik ve kıdem tazminatları için biriken fon kaynaklarına el 
konulacağını, şirket iflas ederse, ülkemizin müflis konumuna 
düşeceğini belirtmiştik.

Şimdi de, önceki gün itibarıyla, yine OHAL koşullarının 
sunduğu olağandışı yetkilerden yararlanan siyasal iktidar, yeni bir 
KHK ile birçok kamu kurum ve kuruluşunun hisselerini Varlık 
Fonu’na aktarma kararı almıştır. Böylece, TÜRKSAT, PTT, 
TELEKOM, BOTAŞ, TPAO, ETİ Maden, ÇAYKUR, Borsa 
İstanbul, THY, Ziraat Bankası ve Halk Bankası gibi ülkemizin 
11 büyük kamu kurum ve kuruluşu ile Antalya, Aydın, İstanbul, 
İzmir, Muğla ve Isparta başta olmak üzere birçok ildeki devlet 
arazileri Varlık Fonu’na aktarılmıştır.

Konuyu değerlendirirken, öncelikle, kamu kurum ve 
kuruluşlarının, OHAL ile ilgisi bulunmayan bir KHK ile 
ve Varlık Fonu aracılığıyla merkezi yönetim bütçesinin ve 
meclis denetiminin dışında tutulmasıyla, iktidarın hukuk dışı 
uygulamalarına bir yenisinin eklenmiş olduğunu belirtmek 
isteriz.

Bu uygulama, açık bir şekilde Anayasa’ya aykırıdır; kamu yararı 
eksenli sosyal hukuk devleti ilkesinin tasfiyesi niteliğindedir. 
Ancak ne yazık ki, yargı kararlarıyla kamu yararının 
korunamayacağı bir dönemi yaşadığımız bilinmektedir. İdari 
işlem ve kararlar amaç yönünden incelenmemekte, iktidar 
sınırsız takdir ve yetki kullanmaktadır. Fakat bu durumun bir süre 
sonra sürdürülemez bir noktaya gideceği, ülke, kamu birikimleri 
ve kaynaklarına sorumlulukla yaklaşan herkesin görebileceği 
bir gerçektir. Bu noktada, ülkemizin talanına dur demek, hem 
kamusal varlık ve kaynakların korunması hem de ulusal güvenlik 
açısından hayati önem taşımaktadır. Zira dünyadaki örnekler de 
göstermiştir ki, ülkesini, kaynaklarını, toplumsal zenginliklerini 
satışa çıkaran veya aşırı borçlanmaya yönelen her devlet ya yok 
olmuş ya da uzun süreli tahakküm veya tarihimizden bildiğimiz 
üzere acı kapitülasyonlara maruz kalmıştır.

Diğer yandan söz konusu kanun gerekçesinde belirtilen, başka 
ülkelerde varlık fonlarının ülkemiz için örnek oluşturamayacağı 
da açıktır. Zira örnek gösterilen ülkelerde cari açık değil, fazlalık 
bulunmaktadır. Ulusal Varlık Fonları, çeşitli finansal varlıklara 
yatırım yaparak gelirlerini artırmayı hedefleyen, devlet sahipliği 
ve yönetimi altında çalışan fonlardır. Bu fonun geliri genellikle 
bütçe fazlalarından oluşur. Bir ülke eğer bütçe fazlası veriyorsa 
bir varlık fonu kurarak bütçe fazlalarını buraya aktarır ve bu 
fonla ulusal ya da yabancı bazı finansal varlıkları satın alıp 
gelirlerini artırmaya çalışır. Ülkemizde kurulan Türkiye Varlık 
Fonu AŞ ise herhangi bir gelir fazlalığına dayanmamaktadır. 
Türkiye’nin petrol, doğalgaz vb. ihraç ederek elde ettiği 
gelirleriyle yaratabildiği bir bütçe fazlası olmadığı gibi cari fazlası 
da yoktur. Tam tersine Türkiye, bütçe açığı ve cari açık veren 
bir sisteme sahiptir.

Bu fon ile özelleştirilen kamu varlıkları ile çalışanların 
emekleri üzerinden biriken fonlar Türkiye Varlık Fonu AŞ’nin 
sermayesine/mal varlığına dönüşecek; iktidar gücü, hem devlet 
bütçesi hem de çalışanların özel birikimleri üzerinde her türlü 
kamusal denetimden muaf transfer hareketlerine yardımcı 
olacaktır.

Fon, Kamu İktisadi Kuruluşları ve İktisadi Devlet Teşekkülleri 
hükümlerine tabi olmayacaktır. Şirket, özel hukuk hükümlerine 
göre faaliyet gösterecektir.

Hazine garantisine sahip olan “mega projelerin” yatırımına,  
çalışanların birikimi ve kamusal varlıklar da tahsis edilecektir. 
Varlık Fonu aracılığıyla hazine garantisine sahip yatırımlara 
ikinci kez para aktarılmış olunacaktır. Mega projelerin ihale 
edildiği ve edilecek olan şirketler iktidarın özel koruması altında 
olacak, hiçbir denetleme ve kontrol mekanizmasına sokulmadan 
bu fondan finanse edilebilecek, sermaye birikimi bu şirketler 
lehine düzenlenmiş olacaktır.

Mal varlığı üzerine teminat, rehin, kefalet ve ipotek tesis 
edilebilecektir. Türkiye Varlık Fonu AŞ, kendisine devredilen 
kamu kaynak ve varlıklarını satabilecek, rehin ve ipotek 
verebilecektir.

Varlık Fonu AŞ’de istihdam edilecek personel seçiminde ve 
yargılanmasında kamu personel rejimi uygulanmayacaktır.

İhale mevzuatı-Kamu İhale Kanunu hükümleri uygulanmayacak, 
şirket faaliyetleri Sayıştay dolayısıyla yasama organının 
denetimine tabi olmayacaktır.

Uzun bir süredir açıkça izlendiği gibi, Türkiye ekonomisinin 
istihdam ve gelir yaratan istikrarlı bir ekonomi olma olasılığı 
özellikle son yıllarda atılan yanlış adımlarla tamamen 

ÜLKEMİZ KAYNAK VE VARLIKLARININ TALANINA 
“HAYIR” DİYORUZ

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, 11 büyük kamu kurum ve kuruluşu ile Antalya, Aydın, İstanbul, İzmir, 
Muğla ve Isparta başta olmak üzere birçok ildeki devlet arazilerinin Türkiye Varlık Fonu’na devredilmesine ilişkin 7 Şubat 
2017 tarihinde bir basın açıklaması yaptı.
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aşındırılmış, özellikle döviz üretme yeteneği olan sanayi 
hamleleri yerini siyasal iktidarın popülist tercihlerine bırakmıştır.

Bunun sonucu olarak, aralarında 3. havalimanı, 3. Köprü, 
Avrasya tüneli, Gebze-İzmir otoyolu, sağlık kampuslarının 
olduğu ve adına “mega projeler” denilen bir dizi maceracı 
ve Türkiye’nin öncelikleri arasında yer almayan projelerde 
karar kılınmıştır. Sanayi yatırımlarının, dengeli bölgesel 
gelişmenin tamamen aleyhine olan, bilimsel dayanaklardan ve 
fizibilitelerden yoksun bu projeler, iktidara yakın sermayedarlar 
lehine biçimlendirildiğinden kısa sürede darboğazlar yaşanmaya 
başlanmıştır. Dış finansman bulmakta sorun yaşayan “Kamu-
Özel Ortaklığı”na dayalı projeler için yapılmış Hazine garantili 
borçlanmaların doların hızlı tırmanışı ile firmalara zor zamanlar 
yaşattığı bilinmektedir.

“Mega proje” batağına saplanan firmaları ve garantör yapılan 
Hazine’yi bu bataktan çıkarmak için akla gelen son araç, Varlık 
Fonu olarak kamuoyuna sunulmuştur. OHAL şartlarında bir 
torba yasa ile uygulanmaya başlanan bu model ile, elde avuçta 
kalan kamu varlıklarının Varlık Fonu’nda toplanması ve fon 
harcamalarının kamu denetiminden ve Sayıştay’dan kaçırılarak, 
bu batık projelerin kurtarılması amaçlanmaktadır. Ancak bu 
yolla bir sonuç alınması mümkün olmadığı gibi, Fona aktarılan 

kamu kuruluşlarının piyasa değeri bu fon çatısı altında yerlerde 
sürüklenecek ve yok pahasına yerli-yabancı sermayenin eline 
geçecektir. Böylesi bir ekonomik konjonktürde, borca bu kadar 
sıkışık bir ülkenin kaynak ve varlıkları, rant peşinde koşan 
yatırımcılara kısa sürede yem edilecektir.

Ülkemiz ve halkımızın kaynak ve varlıkları sahipsiz değildir!

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği TMMOB, böylesi bir 
kamusal-toplumsal yoksullaşmaya karşı kamusal üretim, kamu 
mülkiyeti, kamu işletmeciliği ve kamusal denetimi kararlılıkla 
savunacak, kamu kurum ve kuruluşlarının yeniden merkezi 
bütçenin ve Sayıştay’ın denetim yetki kapsamına alınması 
gerektiğini dile getirecektir.

TMMOB, ülkemizin yeraltı ve yerüstü kaynaklarına, kamu 
kuruluşlarına, kamu arazilerine ve üzerinde halkın alın teri olan 
tüm varlıklara sahip çıkılması için elinden geleni yapacaktır.

Ülkemiz ve halkımızın kaynak ve varlıklarının talanına 
kararlılıkla “hayır” diyoruz.

Emin Koramaz
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

“Ben ülkemi adeta pazarlamakla 
mükellefim” diyen Cumhurbaşkanı 
Erdoğan’ın vatandaşı hasta etme garantili 
şehir hastanelerinden sonra bir “hayali” 
daha gerçek oldu! Türkiye’nin kamusal 
varlıklarını toptan satışa çıkarma yolunda 
bir adıma daha imza attılar: Türkiye 
Varlık Fonu’nu hayata geçirdiler.

Türkiye Varlık Fonu, 2016 yılının Ağustos 
ayında 50 milyon lira sermaye ile kuruldu. 
Şimdi OHAL’in sunduğu yetkilerden 
yararlanan AKP iktidarı, yeni bir KHK 
ile birçok kamu kurum ve kuruluşunun 
hisselerini Türkiye Varlık Fonu’nda 
topladı.

TÜRKSAT, PTT, TELEKOM, BOTAŞ, TPAO, ETİ Maden, 
ÇAYKUR, Borsa İstanbul, THY, Ziraat Bankası ve Halk 
Bankası gibi ülkemizin 11 büyük kamu kurum ve kuruluşu ile 
Antalya, Aydın, İstanbul, İzmir, Muğla ve Isparta başta olmak 
üzere birçok ildeki devlet arazileri Varlık Fonu’na aktarıldı.

Bu uygulama, açık bir şekilde Anayasa’ya aykırıdır: “Kamu 
yararı” eksenli sosyal hukuk devleti ilkesinin tasfiyesidir. Ne 

yazık ki, yargı kararlarıyla kamu yararının korunamayacağı 
bir dönemi yaşadığımız bilinmektedir. İdari işlem ve kararlar 
amaç yönünden incelenmemekte, iktidar sınırsız takdir ve 
yetki kullanarak yangından mal kaçırmaktadır.

Ülkemizin talanına “Hayır” demek, hem kamusal varlık ve 
kaynakların korunması, hem de ulusal güvenlik açısından 
hayati önem taşımaktadır. Zira dünyadaki örnekler de 
göstermiştir ki, ülkesini, kaynaklarını, toplumsal zenginliklerini 

“SARAY A.Ş.” KURULDU! ÜLKEMİZİN KAYNAK VE VARLIKLARININ 
TALANINA “HAYIR” DİYORUZ

TMMOB Ankara İl Koordinasyon Kurulu, DİSK Ankara Bölge Temsilciliği, KESK Ankara Şubeler Platformu, Ankara 
Tabip Odası, Ankara Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası, 8 Şubat 2017 tarihinde Mülkiyeliler Birliği’nde dü-
zenledikleri basın toplantısında yeni bir KHK ile birçok kamu kurum ve kuruluşunun hisselerini Türkiye Varlık Fonu’nda 
toplanmasının kabul edilemez olduğunu söylediler.
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satışa çıkaran veya aşırı borçlanmaya yönelen her devlet ya 
yok olmuş ya da uzun süreli tahakküm veya tarihimizden 
bildiğimiz üzere acı kapitülasyonlara maruz kalmıştır.

Diğer yandan söz konusu kanun gerekçesinde belirtilen, 
başka ülkelerde varlık fonlarının ülkemiz için örnek 
oluşturamayacağı da açıktır. Örnek gösterilen ülkelerde cari 
açık değil, dış ticaret fazlası bulunmaktadır. Ulusal Varlık 
Fonları, çeşitli finansal varlıklara yatırım yaparak gelirlerini 
artırmayı hedefleyen, devlet sahipliği ve yönetimi altında 
çalışan fonlardır.

Varlık fonlarının geliri genellikle bütçe fazlalarından oluşur. 
Bir ülke eğer bütçe fazlası veriyorsa bir varlık fonu kurarak 
bütçe fazlalarını buraya aktarır. Bu fonla ulusal ya da yabancı 
bazı finansal varlıkları satın alıp gelirlerini artırmaya çalışır.

Ülkemizde kurulan Türkiye Varlık Fonu A.Ş. ise herhangi 
bir gelir fazlalığına dayanmamaktadır. Türkiye’nin petrol, 
doğalgaz vb. ihraç ederek elde ettiği gelirleriyle yaratabildiği 
bir bütçe fazlası olmadığı gibi cari fazlası da yoktur. Planlı 
kalkınma yerine üretmeden tüketen ekonomiye sahip 
Türkiye, bütçe açığı ve cari açık veren bir ülkedir.

Bu fon ile özelleştirilen kamu varlıkları ile çalışanların 
emekleri üzerinden biriken fonlar Türkiye Varlık Fonu AŞ’nin 
sermayesine/mal varlığına dönüşecektir. İktidar gücü, hem 
devlet bütçesi hem de çalışanların özel birikimleri üzerinde 
her türlü kamu denetiminden muaf transfer hareketlerine 
yardımcı olacaktır.

Fon, Kamu İktisadi Kuruluşları ve İktisadi Devlet Teşekkülleri 
hükümlerine tabi olmayacaktır. Şirket, özel hukuk hükümlerine 
göre faaliyet gösterecektir.

Hazine garantisine sahip olan “mega projelerin” yatırımına,  
çalışanların birikimi ve kamusal varlıklar da tahsis edilecektir. 
Varlık Fonu aracılığıyla hazine garantisine sahip yatırımlara 
ikinci kez para aktarılmış olunacaktır. Mega projelerin ihale 
edildiği ve edilecek olan şirketler iktidarın özel koruması 
altında olacak, hiçbir denetleme ve kontrol mekanizmasına 
sokulmadan bu fondan finanse edilebilecek, sermaye birikimi 
bu şirketler lehine düzenlenmiş olacaktır.

Mal varlığı üzerine teminat, rehin, kefalet ve ipotek tesis 
edilebilecektir. Türkiye Varlık Fonu AŞ, kendisine devredilen 
kamu kaynak ve varlıklarını satabilecek, rehin ve ipotek 
verebilecektir.

Varlık Fonu AŞ’de istihdam edilecek personel seçiminde ve 
yargılanmasında kamu personel rejimi uygulanmayacaktır.

Kamu İhale Kanunu hükümleri uygulanmayacak, şirket 
faaliyetleri Sayıştay dolayısıyla yasama organının denetimine 
tabi olmayacaktır.

Türkiye ekonomisinin istihdam ve gelir yaratan istikrarlı 
bir ekonomi olma olasılığı özellikle son yıllarda atılan yanlış 
adımlarla tamamen aşındırılmıştır.

Bunun sonucu olarak, 3. havalimanı, 3. Köprü, Avrasya 

tüneli, otoyollar, şehir hastaneleri gibi adına “mega projeler” 
denilen bir dizi maceracı ve kamuya yük olan projelerde 
karar kılınmıştır. Dış finansman bulmakta sorun yaşayan 
“Kamu-Özel Ortaklığı”na dayalı projeler için yapılmış Hazine 
garantili borçlanmaların doların hızlı tırmanışı ile firmalara 
zor zamanlar yaşattığı bilinmektedir.

“Mega proje” batağına saplanan firmaları ve garantör yapılan 
Hazine’yi bu bataktan çıkarmak için akla gelen son araç, 
Varlık Fonu olmuştur.

OHAL şartlarında bir torba yasa ile uygulanmaya başlanan 
bu model ile, elde avuçta kalan kamu varlıklarının 
Varlık Fonu’nda toplanması ve fon harcamalarının kamu 
denetiminden ve Sayıştay’dan kaçırılarak, bu batık projelerin 
kurtarılması amaçlanmaktadır.

Fona aktarılan kamu kuruluşlarının piyasa değeri bu fon 
çatısı altında yok pahasına yerli-yabancı sermayenin eline 
geçecektir. Böylesi bir ekonomik konjonktürde, borca bu 
kadar sıkışık bir ülkenin kaynak ve varlıkları, rant peşinde 
koşan yatırımcılara kısa sürede yem edilecektir.

11 büyük kamu kurum ve kuruluşu ile 2 milyon metrekareyi 
aşan 46 taşınmazın devredildiği varlık fonu, Savunma 
Sanayinden üç aylığına aktarılan 3 milyar liralık kaynakla 
birlikte 31 milyar liraya ulaşmış durumdadır. Türkiye 
ekonomisi için önemli kurumların şeffaflıktan ve denetimden 
uzak bir biçimde AKP’nin ve Saray’ın kontrolüne verilmesi, 
Cumhuriyet tarihinin en büyük yolsuzluk ve talan düzeninin 
başlangıcı olacak türdendir.

Varlık Fonu, kamunun küçülmesinde, halkımızın 
yoksullaşmasında, rantçı-fırsatçı düzende yeni bir yıkımdır.

Biz, emek ve meslek örgütleri olarak, kamu mülkiyetini ve 
kamusal denetimi kararlılıkla savunmaya devam edeceğiz.

Kamu kurum ve kuruluşlarının yeniden merkezi bütçenin ve 
Sayıştay’ın denetim yetki kapsamına alınması gerektiğini dile 
getirmeye devam edeceğiz.

Cumhuriyet’in tarihsel birikimlerine, ülkemizin yeraltı ve 
yerüstü kaynaklarına, üzerinde halkın alınteri olan tüm 
varlıklara sahip çıkmaya devam edeceğiz.

Memleketin ve halkımızın kaynakları ve varlıkları sahipsiz 
değildir!

Bu ülkenin emekçileri, üretenleri, yurttaşları olarak Varlık 
Fonu düzenlemesine “Hayır” diyoruz!

Memleketin varlıklarının üç beş yandaş patrona peşkeş 
çekilmesine, özelleştirilmesine “Hayır” diyoruz!

AKP iktidarına, “Saray A.Ş.”ye ve OHAL yağmasına “Hayır” 
diyoruz!

TMMOB Ankara İl Koordinasyon Kurulu 
DİSK Ankara Bölge Temsilciliği
KESK Ankara Şubeler Platformu
Ankara Tabip Odası                     
Ankara Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası
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TMMOB Bursa İl Koordinasyon Kurulu, 11 büyük kamu 
kurum ve kuruluşu ile birçok ildeki devlet arazilerinin Türkiye 
Varlık Fonu’na devredilmesine ilişkin 8 Şubat 2017 tarihinde 
BAOB Yerleşkesinde bir basın toplantısı gerçekleştirdi.

Basın açıklamasını TMMOB Bursa İl Koordinasyon Kurulu 
Sekreteri Fikri DÜŞÜNCELİ okudu.

ÜLKEMİZ KAYNAK VE VARLIKLARININ 
TALANINA“HAYIR” DİYORUZ

Bilindiği üzere, “Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim 
Şirketinin Kurulması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun”, 19.08.2016 tarihinde TBMM’de 
benimsenmiş ve 26.08.2016 tarihli Resmî Gazete’de 
yayımlanarak yürürlüğe girmişti.

İlgili kanun tasarısı TBMM’de görüşülürken, darbe 
girişimini bastırma atmosferinden yararlanıldığını belirtmiş 
ve tüm ülke servetinin hukuk dışı, Anayasa’ya aykırı bir 
şekilde bir anonim şirkete teslim edilmesinin sakınca ve 
yanlışlarını vurgulamıştık. Kent merkezleri, Cumhuriyetin 
aydınlanmacı kurumlarının varlıkları, kültür varlıkları, kıyılar, 
ormanlar, meraların bu fona kaynak oluşturmak için satılığa 
çıkarılacağını; emekçilerin işsizlik ve kıdem tazminatları için 
biriken fon kaynaklarına el konulacağını, şirket iflas ederse, 
ülkemizin müflis konumuna düşeceğini belirtmiştik.

Şimdi de, önceki gün itibarıyla, yine OHAL koşullarının 
sunduğu olağandışı yetkilerden yararlanan siyasal iktidar, yeni 

bir KHK ile birçok kamu kurum ve kuruluşunun hisselerini 
Varlık Fonu’na aktarma kararı almıştır. Böylece, TÜRKSAT, 
PTT, TELEKOM, BOTAŞ, TPAO, ETİ Maden, ÇAYKUR, 
Borsa İstanbul, THY, Ziraat Bankası ve Halk Bankası gibi 
ülkemizin 11 büyük kamu kurum ve kuruluşu ile Antalya, 
Aydın, İstanbul, İzmir, Muğla ve Isparta başta olmak üzere 
birçok ildeki devlet arazileri Varlık Fonu’na aktarılmıştır.

Konuyu değerlendirirken, öncelikle, kamu kurum ve 
kuruluşlarının, OHAL ile ilgisi bulunmayan bir KHK ile 
ve Varlık Fonu aracılığıyla merkezi yönetim bütçesinin ve 
meclis denetiminin dışında tutulmasıyla, iktidarın hukuk dışı 
uygulamalarına bir yenisinin eklenmiş olduğunu belirtmek 
isteriz.

Bu uygulama, açık bir şekilde Anayasa’ya aykırıdır; kamu yararı 
eksenli sosyal hukuk devleti ilkesinin tasfiyesi niteliğindedir. 
Ancak ne yazık ki, yargı kararlarıyla kamu yararının 
korunamayacağı bir dönemi yaşadığımız bilinmektedir. İdari 
işlem ve kararlar amaç yönünden incelenmemekte, iktidar 
sınırsız takdir ve yetki kullanmaktadır. Fakat bu durumun 
bir süre sonra sürdürülemez bir noktaya gideceği, ülke, 
kamu birikimleri ve kaynaklarına sorumlulukla yaklaşan 
herkesin görebileceği bir gerçektir. Bu noktada, ülkemizin 
talanına dur demek, hem kamusal varlık ve kaynakların 
korunması hem de ulusal güvenlik açısından hayati önem 
taşımaktadır. Zira dünyadaki örnekler de göstermiştir ki, 
ülkesini, kaynaklarını, toplumsal zenginliklerini satışa çıkaran 

BURSA İKK: ÜLKEMİZ KAYNAK VE VARLIKLARININ 
TALANINA“HAYIR” DİYORUZ
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veya aşırı borçlanmaya yönelen her devlet ya yok olmuş ya 
da uzun süreli tahakküm veya tarihimizden bildiğimiz üzere 
acı kapitülasyonlara maruz kalmıştır.

Diğer yandan söz konusu kanun gerekçesinde belirtilen, 
başka ülkelerde varlık fonlarının ülkemiz için örnek 
oluşturamayacağı da açıktır. Zira örnek gösterilen ülkelerde 
cari açık değil, fazlalık bulunmaktadır.Ulusal Varlık Fonları, 
çeşitli finansal varlıklara yatırım yaparak gelirlerini artırmayı 
hedefleyen, devlet sahipliği ve yönetimi altında çalışan 
fonlardır. Bu fonun geliri genellikle bütçe fazlalarından 
oluşur. Bir ülke eğer bütçe fazlası veriyorsa bir varlık fonu 
kurarak bütçe fazlalarını buraya aktarır ve bu fonla ulusal 
ya da yabancı bazı finansal varlıkları satın alıp gelirlerini 
artırmaya çalışır. Ülkemizde kurulan Türkiye Varlık Fonu 
AŞ ise herhangi bir gelir fazlalığına dayanmamaktadır. 
Türkiye’nin petrol, doğalgaz vb. ihraç ederek elde ettiği 
gelirleriyle yaratabildiği bir bütçe fazlası olmadığı gibi cari 
fazlası da yoktur. Tam tersine Türkiye, bütçe açığı ve cari 
açık veren bir sisteme sahiptir.

Bu fon ile özelleştirilen kamu varlıkları ile çalışanların 
emekleri üzerinden biriken fonlar Türkiye Varlık Fonu 
AŞ’nin sermayesine/mal varlığına dönüşecek; iktidar gücü, 
hem devlet bütçesi hem de çalışanların özel birikimleri 
üzerinde her türlü kamusal denetimden muaf transfer 
hareketlerine yardımcı olacaktır.

Fon, Kamu İktisadi Kuruluşları ve İktisadi Devlet Teşekkülleri 
hükümlerine tabi olmayacaktır. Şirket, özel hukuk 
hükümlerine göre faaliyet gösterecektir.

Hazine garantisine sahip olan “mega projelerin” yatırımına,  
çalışanların birikimi ve kamusal varlıklar da tahsis edilecektir. 
Varlık Fonu aracılığıyla hazine garantisine sahip yatırımlara 
ikinci kez para aktarılmış olunacaktır. Mega projelerin ihale 
edildiği ve edilecek olan şirketler iktidarın özel koruması 
altında olacak, hiçbir denetleme ve kontrol mekanizmasına 
sokulmadan bu fondan finanse edilebilecek, sermaye birikimi 
bu şirketler lehine düzenlenmiş olacaktır.

Mal varlığı üzerine teminat, rehin, kefalet ve ipotek tesis 
edilebilecektir. Türkiye Varlık Fonu AŞ, kendisine devredilen 
kamu kaynak ve varlıklarını satabilecek, rehin ve ipotek 
verebilecektir.

Varlık Fonu AŞ’de istihdam edilecek personel seçiminde ve 
yargılanmasında kamu personel rejimi uygulanmayacaktır.

İhale  mevzuat ı-Kamu İhale  Kanunu hükümler i 
uygulanmayacak, şirket faaliyetleri Sayıştay dolayısıyla 
yasama organının denetimine tabi olmayacaktır.

Uzun bir süredir açıkça izlendiği gibi, Türkiye ekonomisinin 
istihdam ve gelir yaratan istikrarlı bir ekonomi olma olasılığı 
özellikle son yıllarda atılan yanlış adımlarla tamamen 
aşındırılmış, özellikle döviz üretme yeteneği olan sanayi 
hamleleri yerini siyasal iktidarın popülist tercihlerine 
bırakmıştır.

Bunun sonucu olarak, aralarında 3. havalimanı, 3. Köprü, 
Avrasya tüneli, Gebze-İzmir otoyolu, sağlık kampuslarının 
olduğu ve adına “mega projeler” denilen bir dizi maceracı 
ve Türkiye’nin öncelikleri arasında yer almayan projelerde 
karar kılınmıştır. Sanayi yatırımlarının, dengeli bölgesel 
gelişmenin tamamen aleyhine olan, bilimsel dayanaklardan 
ve fizibilitelerden yoksun bu projeler, iktidara yakın 
sermayedarlar lehine biçimlendirildiğinden kısa sürede 
darboğazlar yaşanmaya başlanmıştır. Dış finansman 
bulmakta sorun yaşayan “Kamu-Özel Ortaklığı”na dayalı 
projeler için yapılmış Hazine garantili borçlanmaların 
doların hızlı tırmanışı ile firmalara zor zamanlar yaşattığı 
bilinmektedir.

“Mega proje” batağına saplanan firmaları ve garantör 
yapılan Hazine’yi bu bataktan çıkarmak için akla gelen son 
araç, Varlık Fonu olarak kamuoyuna sunulmuştur. OHAL 
şartlarında bir torba yasa ile uygulanmaya başlanan bu model 
ile, elde avuçta kalan kamu varlıklarının Varlık Fonu’nda 
toplanması ve fon harcamalarının kamu denetiminden ve 
Sayıştay’dan kaçırılarak, bu batık projelerin kurtarılması 
amaçlanmaktadır. Ancak bu yolla bir sonuç alınması 
mümkün olmadığı gibi, Fona aktarılan kamu kuruluşlarının 
piyasa değeri bu fon çatısı altında yerlerde sürüklenecek 
ve yok pahasına yerli-yabancı sermayenin eline geçecektir. 
Böylesi bir ekonomik konjonktürde, borca bu kadar sıkışık 
bir ülkenin kaynak ve varlıkları, rant peşinde koşan 
yatırımcılara kısa sürede yem edilecektir.

Ülkemiz ve halkımızın kaynak ve varlıkları sahipsiz değildir!

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği TMMOB, böylesi 
bir kamusal-toplumsal yoksullaşmaya karşı kamusal üretim, 
kamu mülkiyeti, kamu işletmeciliği ve kamusal denetimi 
kararlılıkla savunacak, kamu kurum ve kuruluşlarının 
yeniden merkezi bütçenin ve Sayıştay’ın denetim yetki 
kapsamına alınması gerektiğini dile getirecektir.

TMMOB, ülkemizin yeraltı ve yerüstü kaynaklarına, kamu 
kuruluşlarına, kamu arazilerine ve üzerinde halkın alın 
teri olan tüm varlıklara sahip çıkılması için elinden geleni 
yapacaktır.

Ülkemiz ve halkımızın kaynak ve varlıklarının talanına 
kararlılıkla “hayır” diyoruz.
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Ülkemiz yeni bir yıla yeni umutlarla girdi. Ancak görüyoruz ki, 
yeni yıl ülkemize huzur ve mutluluk getirmedi. Ocak ayının 
ilk haftasında halkımızın canına kast eden ikinci saldırıyı dün 
İzmir’de yaşadık.

İzmir Adliyesi önünde akşam saatlerinde meydana gelen pat-
lamada ve yaşanan silahlı çatışmada 2 vatandaşımızın hayatını 
kaybettiği ve 3 vatandaşımızın yaralı olduğu ifade ediliyor.

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, kimden gelirse 
gelsin, ne şekilde gerçekleşirse gerçekleşsin; insanlarımızın 

ARTIK YETER! HALKIMIZIN CAN GÜVENLİĞİNE YÖNELİK 
TÜM SALDIRILARI KINIYORUZ!

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, İzmir’de meydana gelen terör saldırısına ilişkin 6 Ocak 2017 tarihinde 
bir basın açıklaması yaptı.

can güvenliğine yönelik, halkımızı katletmeye yönelik tüm 
saldırıları kınamaktadır.

İzmir’de yaşanan bu saldırıyı ve bu saldırıya zemin hazırla-
yanları lanetliyoruz.

Hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına başsağlığı, 
yaralılarımıza da acil şifalar diliyoruz.

Emin KORAMAZ
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

ÜLKEMİZ HIZLA BATAKLIĞA GÖMÜLÜYOR
KİMSE SORUMLULUK ÜSTLENMİYOR

Kamuoyunun bildiği üzere, kentimizde bugün meydana gelen 
bombalı ve silahlı saldırı sonucunda bir polis ve bir adliye 
çalışanı yurttaşımız yaşamını yitirdi ve 5 kişi de yaralandı. 
Öncelikle ölenlerin ailelerine, yakınlarına başsağlığı, yaralılara 
acil şifalar diliyoruz.
Bombalamalar, saldırılar adeta hayatımızın tam ortasında ye-
rini almışken, sorumlular sorumluluklarını görmezden geliyor. 
Yandaş medya, acıları paylaşmadığı gibi, sorumluları görünmez 
kılmak, hükümeti aklamak için insan aklıyla alay edercesine 
yayınlar yapıyor. Tüm bu ölümlerden kendini hiçbir şekilde 
sorumlu tutmayan hükümet, oluşan kaos atmosferinden 
diktatörlük projesini var etmeye çalışıyor.

Gerçekleşen saldırının failinin kimliğine bakılmaksızın söy-
lenmesi ve bilinmesi gereken, yapılanın ülkemizde son iki 
yılda giderek güç kazanan kaos atmosferine, tedirgin yaşama 
ve buna paralel olarak hak ve özgürlüklerin kısıtlanması 
sürecine katkı sunacağıdır. Atılan her bomba, sıkılan her 
kurşun ile ülkemiz halklarının tedirginliği artıyor, zaten sınırlı 
olan haklar ve özgürlükler daha fazla tırpanlanıyor. Saldırılar 
arttıkça, insanlar öldükçe bunlara çözüm olacakmış gibi öne 
sürülen Olağanüstü Hal uygulamasının şu ana kadar hiçbir 
şeye çare olmadığı, muhaliflerin susturulması, özgürlüklerin 
kısıtlanması dışında bir işlev görmediği ortadadır.

Ülke içinde barış için diyalog yolları aranmadıkça, Suriye’de 
emperyal heveslerle bataklığa saplandıkça daha çok ölecek, 
daha çok güvensiz, tedirgin yaşayacağız. Ülkemizde ve ken-

timizde barış ve huzur atmosferinin tesisi için 
bir an önce demokratikleşme adımları atılmalı 
ve Suriye’ye yönelik maceracı müdahaleden 
vazgeçilmelidir. Emek ve meslek örgütleri 
olarak, insan yaşamını hedef alan her türlü 
eylemin karşısında duracağımızı belirtiyor, 
emek ve demokrasiden yana tüm kesimleri 
ölümlere karşı yaşamı, barış ve demokrasiyi 
savunmaya, yaşanan acıların son bulması için 
birinci dereceden sorumlu AKP hükümetine 
karşı sesini yükseltmeye çağırıyoruz.

DİSK EGE BÖLGE TEMSİLCİLİĞİ
KESK İZMİR ŞUBELER PLATFORMU
TMMOB İZMİR İL KOORDİNASYON 
KURULU

İZMİR EMEK VE MESLEK ÖRGÜTLERİNDEN 
SALDIRIYA İLİŞKİN AÇIKLAMA

TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu, KESK İzmir Şubeler Platformu ve DİSK Ege Bölge Temsilciliği, İzmir’de meydana 
gelen saldırıya ilişkin 5 Ocak 2017 tarihinde bir basın açıklaması yaptı.
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TMMOB Ankara İl Koordinasyon Kurulu, DİSK 
Ankara Bölge Temsilciliği, KESK Ankara Şubeler 
Platformu ve TTB Ankara Tabip Odası; yeni yılın ilk 
saatlerinde yaşanan saldırıyı protesto etmek amacıyla 
2 Ocak 2017 tarihinde Yüksel Caddesi’nde bir araya 
gelerek bir basın açıklaması gerçekleştirdiler.

Açıklamayı; Ankara Emek ve Demokrasi Güçleri 
adına DİSK Ankara Bölge Temsilcisi Tayfun Görgün 
okudu. 

İSTANBUL’DA YAŞANAN SALDIRIYI 
LANETLİYORUZ!

İNSANLIĞA ve TOPLUMUMUZA YAPILAN 
KATLİAMLARA BOYUN EĞMEYECEĞİZ

Ülkemiz yeni yıla yeni bir katliam haberiyle girdi. 
İstanbul Ortaköy’de bir eğlence mekânında düzenlenen terör 
saldırısında en az 39 kişi hayatını kaybetti, 69 kişi ise yaralandı. 
Öncelikle hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı ve 
yaralılara acil şifalar diliyoruz.

Yaşamdan hunharca koparılan canlarımızla ağır bir bedel 
ödüyoruz. Canımız çok çok acıyor. İnsani değerlerimiz ve 
geleceğimiz ağır bir tehdit ve tehlike altında. Tetiği kim çekmiş 
olursa olsun, bu terörist saldırı Türkiye’yi Taliban karanlığına 
sürüklemeye ve Ortadoğu bataklığına çekmeye çalışanların 
yarattığı ortamın bir sonucudur.

Biliyoruz ki bu vahşetin bir amacı da birbirimizden 
nefret edelim, bir araya gelmeyelim, korku aklımızı ve 
sorumluluğumuzu engellesin; öfke vicdanımızı körleştirsin 
amacındadır. Bu karanlık amaçlara ve vahşete asla boyun 
eğmeyeceğiz. Katliamları hiçbir zaman kanıksamayacağız.

Biliyoruz ki bu insanlık dışı katliamları ancak bizlerin ortak 
mücadelesi durdurabilir.

Katliamlarla geçen koca bir yılın ardından, yeni yılın ilk 
gününde, göz göre göre yaşanan bu katliamla birlikte iktidarın 
yine bir sorumluluk üstlenmemesi artık kabul edilemez bir 
noktaya ulaşmıştır.

Toplumu sürekli kutuplaştırıp, nefret dilini kullanarak 
düşmanlaştıranlar, Laikliği her fırsatta ayaklar altına alıp, 
toplumun her kademesinde cihatçı katil yaratan; ilkokul 
çocuklarına cihat yeminleri ettiren öğretmenler yetiştirip, 
sokak ortasında kadınlara saldıranları serbest bırakanlar, 
“Yılbaşı kutlamak gayrimeşrudur” diye fetva verenler, OHAL 
süresince aydınlardan, gazetecilere, çalışanlardan, siyasetçilere 
binlerce insanı tutuklayan, ancak halk için yeterli güvenlik 
önlemi almayıp; siyasi sorumluluk, “istifa” dendiğinde dalga 

geçercesine gülümseyerek karşılayanlar bu cinayetlerin siyasi 
sorumluluğuna ortaktırlar. Onlar artık istifa etmelidir.

Bizlerse; eşitliğin, özgürlüğün, demokrasinin, barışın ve 
kardeşliğin egemen olduğu bir ülkeye olan inancımızı 
2016’da kaybetmedik. Ne 2017’de; ne de sonrasında da 
kaybetmeyeceğiz. Demokrasi için verilecek emeğimiz, uğruna 
direnilecek memleketimiz, faşizme ve diktatörlüğe teslim 
edilmeyecek düşlerimiz var!

Bizler, baskıya, savaşa, teröre karşı birlikte yaşama ve birlikte 
yaşatma mücadelesine inadına devam edeceğiz.

Bu katliam; daha üç gün önce Diyanet, yılın son Cuma 
Hutbesinde, yılbaşı kutlamalarını, ”Değerlerimizle örtüşmeyen 
gayr-i meşru tutum ve davranışlar sergilemek bir mümine asla 
yakışmaz” diye niteleyip, haftalardır yılbaşı kutlamalarını 
“kafirlik” diye yaftalayan siyasal İslamcıların, Noel-Baba 
maskotlarının başına, sorumsuzca silah dayayarak gösteri 
yapanların, yılbaşı kutlamalarını “günah” ilan edenlerin 
açıklamalarının eseridir.

Bu insanlık dışı tablonun siyasal sorumluluğu ise, Cumhuriyeti 
dinci faşizan bir düzene dönüştürmeye çalışan, bu amaçla 
ulusun bütün ilerici değerlerine ve kazanımlarına saldıran 
AKP iktidarı sorunluluktan, vebalden sıyrılamaz.

İ S T A N B U L’ D A  Y A Ş A N A N  S A L D I R I Y I 
LANETLİYOR, YURTTAŞLARIMIZIN GÜVENLİĞİNİ 
SAĞLAYAMAYANLARIN DERHAL İSTİFA 
ETMELERİNİ TALEP EDİYORUZ.

TMMOB- ANKARA İL KOORDİNASYON KURULU,
DİSK ANKARA BÖŞGE TEMSİLCİLİĞİ,
KESK ANKARA ŞUBELER PLATFORMU,
TTB- ANKARA TABİP ODASI

TMMOB, DİSK, KESK, TTB: “İNSANLIĞA 
ve TOPLUMUMUZA YAPILAN KATLİAMLARA BOYUN EĞMEYECEĞİZ”
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Aralarında TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu’nun 
da yer aldığı İstanbul Emek ve Meslek Örgütleri çağrısıyla, 
yılbaşı gecesi Ortaköy’de gerçekleştirilen terör saldırısını 
protesto etmek amacıyla  3 Ocak 2017 tarihinde saldırının 
gerçekleştirildiği eğlence merkezi önünde kitlesel bir basın 
açıklaması gerçekleştirildi. 

Açıklama metnini İstanbul Tabip Odası Genel Sekreteri 
Samet Mengüç okudu. 

KARDEŞLİĞİ, BARIŞI, ÖZGÜRLÜĞÜ, LAİKLİĞİ, 
YAŞAM HAKKINI SAVUNMAYA DEVAM 

EDECEĞİZ. KORKMUYORUZ, VAZGEÇMİYORUZ!

2016 yılını bitmek bilmeyen katliamlarla kapatan ülkemiz 
maalesef 2017 yılına da yeni bir katliam ile girdi. 39 insanı 
yeni yılın ilk saatlerinde gerçekleşen barbarca saldırıda 
yitirdik. Onlarca insan halen hastanelerde yaşam mücadelesi 
veriyor. Hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı ve 
yaralılara acil şifalar diliyoruz.

Ülkeyi yönetenlerin yurttaşlarına karşı en önemli 
sorumluluklarından biri can güvenliğini sağlamaktır. 
Ancak her zamanki gibi, bu katliamın ardından da siyasi 
sorumluluk alan olmadı. Her katliamın ardından terörü 
lanetleyen açıklamalar yapıp, intikam nutukları atarak bir 
ülke yönetilemez, yönetilememektedir.

Sorumluluk üstlenmesi gereken sadece yöneticiler değildir. 
Biz bu ülkenin yurttaşları olarak da sorumluluk üstlenmeliyiz. 
Evet bugün burada insanlık dışı bir saldırıyı lanetlemek için 
bir araya geldik. Ancak bizim de sorumluluğumuz terörü, 
şiddeti, katliamları lanetlemekle sınırlı kalamaz. Bir yurttaş 
olarak sorumluluğumuz, bir daha böyle trajediler yaşamamak 
için bizleri yönetenlere soru sormaktır.

O zaman soruyoruz: Bu tür saldırıların ardından “birlik ve 
beraberlik” çağrıları yapılmaktadır. Birlik ve beraberliğe 
ihtiyacımız olduğu muhakkaktır. Ancak, saldırgan henüz 
yakalanamamış iken, yılbaşı öncesi yılbaşı kutlaması ve yaşam 
tarzları üzerinden toplumun bir bölümünü ötekileştirme ve 
nefret söylemiyle tehdit edenler hakkında herhangi bir işlem 
yapılmamışken, ölenleri anmak isteyenler, mahallelerinde 
“IŞİD’e karşı laikliği savunacağız” konuşması yapanlar neden 
gözaltına alınmıştır? “Laiklik” savunması kriminalize edilirken 
“birlik ve beraberlik” nasıl sağlanacaktır? 

Toplumu kutuplaştırarak, nefret dilini siyasete hakim 
kılarak, her türlü eleştiriyi ve muhalefeti suç sayarak bu 
ülke yönetilememektedir. Bu akıl tutulmasına bir an önce 
son vermek gerekmektedir. Eşitliğin, özgürlüğün, laikliğin, 

demokrasinin ve barışın yokluğunda memleketimizin nasıl 
bir tehdit altında olduğu ortadadır. O halde bu tehdide 
karşı eşitlik, özgürlük, laiklik, demokrasi ve barış için birlik 
olmalıyız.

2017 yılında her türlü baskıyı ve terörü yenerek; eşitliği, 
özgürlüğü, laikliği, demokrasiyi ve barışı kazanarak; 
memleketimizi bu karanlık günlerden çıkarmak için omuz 
omuza mücadele edeceğimizi buradan bir kere daha ilan 
etmek istiyoruz.

İSTANBUL BAROSU
İSTANBUL DİŞHEKİMLERİ ODASI
İSTANBUL ECZACI ODASI
İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİLER VE MALİ 
MÜŞAVİRLER ODASI
İSTANBUL TABİP ODASI
İSTANBUL VETERİNER HEKİMLER ODASI
TMMOB İSTANBUL İL KOORDİNASYON KURULU
DİSK İSTANBUL TEMSİLCİLİĞİ
KESK İSTANBUL ŞUBELERİ

İSTANBUL EMEK, MESLEK ÖRGÜTLERİ: KARDEŞLİĞİ, BARIŞI, ÖZGÜRLÜĞÜ, 

LAİKLİĞİ, YAŞAM HAKKINI SAVUNMAYA DEVAM EDECEĞİZ!
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DİSK, KESK, TMMOB, TTB ve 10 Ekim Barış ve Dayanışma 
Derneği (10 EKİM-DER), 6 Şubat Pazartesi günü Ankara 
Adliyesi’nde görülecek 10 Ekim Ankara Katliamı davası 2. 
duruşmasına katılım ve dayanışma çağrısı yapmak amacıyla 
3 Şubat 2017 tarihinde ortak bir basın toplantısı düzenledi.

10 EKİM-DER binasında gerçekleştirilen toplantıya 
TMMOB adına Genel Sekreter Dersim Gül katıldı. Yapılan 
basın açıklamasının tam metni şöyle:

ADALET ARAYIŞIMIZ ASLA BİTMEYECEK!

Ülkemiz tarihinin şahit olduğu en büyük katliamlardan biri 
olan 10 Ekim katliamından bugüne kadar tam 16 ay geçti. 
Sabahın erken saatlerinde emek, demokrasi ve barış isteyen 
binlerce insanın bayram yerine dönüştürdüğü Ankara 
Meydanları, insanlık dışı ve alçakça bir saldırıyla kana bulandı.

Katliamın gerçekleştiği günden bu zamana adalet nöbetimiz, 
adalet mücadelemiz devam ediyor.

Suruç katliamından başlayarak ülkemizin içine çekildiği bu 
karanlık deniz içinde onlarca insanlık dışı saldırı yaşadık. 
Saldırıları gerçekleştirenler, yüzlerce insanımızın yaşamına, 
binlerce insanımızın yaralanmasına neden oldular.

En son yılbaşı gecesi İstanbul’da yaşanan ve 40 kişinin canice 
öldürülmesi ile sonuçlanan saldırının failleri yine aynı. Dün 
emek, barış ve demokrasi isteyenlere, Gaziantep’te düğün 
evimize, insanların yürüdüğü sokaklara, gençlerimize, 
çocuklarımıza, eşlerimize kast edenler, bugün hala sokaklarda 
ellerini kollarını sallayarak geziyor. Bu katliamlara göz 
yumanlar ise kendi çıkarları uğruna ülkemizi bir yangın yerine 
dönüştürmekte kararlılar.

Bizler, tüm bu gerici karanlığa karşı çıkanlar, ülkemizin 
kuzeyinden güneyine, doğusundan batısına her köşesine 
düşen acılarımızı paylaşarak, gözyaşlarımızı ve öfkemizi 
gizlemeden adalet için yeniden kucaklaşacağız ve tüm 
gücümüzle direneceğiz!

Tarih bizleri unutmayacak ve daima iyi hatırlayacaktır! 
Çünkü bizler o gün emeğin ekonomik-demokratik hakları 
için, savaşlarda akan kanın ve gözyaşının durdurulması 
için, demokrasi taleplerimizi haykırmak için Ankara’da 
buluşmuştuk. Bu isteğimizin bedelini canlarımızla ödedik.

14 ay süresince devam eden adalet nöbetimiz; arkadaşlarımız, 
eşlerimiz, kardeşlerimiz, çocuklarımız, anne ve babalarımız 
için süren direnişimizle ilk duruşmaya geldik. Emek-barış 
ve demokrasi düşmanlarının gerçekleştirdiği katliamla ilgili 
davanın ilk duruşması 7 Kasım 2016 tarihinde görüldü. 
Biliyoruz ki bu davada “eylem yapmadan tutuklanamayan”, 
“kendini patlattıktan sonra hukuka teslim edilen” 3-5 
IŞİD’cinin yargılanması yeterli değildir. Bu davada kendine 
uygun bir rejim arayışı içinde ülkemizi yangın yerine 
çevirmekten kaçınmayanların, 80 milyon insanımızı ateşe 
atanların yargılanması gerekmektedir.

Katliamın yaşandığı günden bu yana kayıplarımızın aileleri, 
yaralılarımızın aileleri ve bu ülkede emekten, demokrasiden 
ve barıştan yana olan herkesin katılımı ile başlattığımız adalet 
nöbetimiz Ankara Adliyesi’nde de sürdü. Bizler biliyoruz ki, 
adalet talebimiz aynı emek, demokrasi ve özgürlük talebimiz 
gibi, bu ülkenin üzerine kara bulut gibi çökenleri rahatsız 
ediyor. Biliyoruz ki insanca yaşama hakkımız için verdiğimiz 
mücadele, bu ülkeyi krizlere, katliamlara, hukuksuzluklara 
boğanları rahatsız ediyor.

Halklarımıza bu günleri reva görenler hiç heveslenmesinler, 
bizler bir nefes adalet için dahi olsa mücadelemizden 
vazgeçmeyeceğiz. Bizler halklarımıza yönelik gerçekleştirilen 
tüm katliamların hesabını sormak için bir an olsun 
duraksamayacağız.

Toplumu kutuplaştırma ve düşmanlaştırma ile yöneten, tüm 
ülkeye korkunç bedeller ödetmekten kaçınmayan bu siyasi 
anlayışa karşı bizim davamız, hangi dilde yakılırsa yakılsın 
ağıtlarımızla birleşmektir, umutla kucaklaşmaktır. Bizim 
davamız, bizim amacımız bu toprakları kanla ve gözyaşıyla 
yoğurarak siyasi amaçlarını gerçekleştirmeye çalışanlardan 
hesap sormaktır.

Biz bu ülkede iyi olmanın ve iyi kalmanın ne kadar zor 
olduğunun farkındayız. Zoru başarmak, iyi olmak, iyi kalmak 
için; yaralılarımız için adaletin sağlanması için 6 Şubat 
Pazartesi başlayıp 10 Şubat Cuma 2017 tarihine kadar 1 
hafta boyunca sürecek duruşmalarımız için Pazartesi saat 
10:00’da Ankara Adliyesinde 10 Ekim Katliamı Davası için 
buluşuyoruz.

Emek, demokrasi ve barıştan yana olan insanları, halklarımızı 
dayanışmaya davet ediyoruz!

DİSK, KESK, TMMOB, TTB ve 10 EKİM-DER: 
ADALET ARAYIŞIMIZ ASLA BİTMEYECEK!
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ÖRGÜTLÜ, MESLEKİ VE DEMOKRATİK 
SENDİKAL FAALİYETLERİMİZDEN 

VAZGEÇMEYECEĞİZ!
CADI AVI BİZLERİ YILDIRAMAYACAK!

Ülkemizde son 14 yılın en karanlık zamanlarını yaşıyoruz. 
15 Temmuzdan itibaren devam eden Olağanüstü Hal 
uygulamaları çığırından çıkmış halde. Ülkemizde demokrasiye, 
insan haklarına dönük bir kıyım uygulanıyor.

Her yanda patlayan bombalar; insanların sokakta, çalışma 
yaşamında maruz kaldıkları şiddet her gün katlanarak artıyor. 
Halkımızın temel yaşam hakkı güvence altında değil, çalışma 
yaşamı güvence altında değil. Ülkemizin yanlış iç ve dış 
politikalarla yönetilmesi, varolan politikaların ihtiyaca göre 
belirlenmesi, devletlerarası politikaların bile günü birlik 
değişikliğe uğraması hepimizi savaş atmosferi içine çekiyor.

Çalışma yaşamı içerisinde ihbarcılık ve iftira ile üyelerimiz 
hakkında keyfi işlemler yapılıyor. Hiçbir insani duygu, 
hiçbir hukuki kural tanınmadan çalışanlar işlerinden 
uzaklaştırılıyor. Milletvekilleri, belediye başkanları, 
öğretmenler, akademisyenler, memurlar ve toplumun muhalif 
kesimlerinin tümü gözaltına alınıyor, tutuklanıyor, işsizlikle 
ve açlıkla yıldırılmaya çalışılıyor.

Peş peşe çıkarılan Kanun Hükmünde 
Kararnamelerle aralarında üyelerimizin de 
bulunduğu binlerce kamu görevlisinin işine 
son verildi. Bakanlıklar ve yerel yönetimler 
başta olmak üzere, birçok kamu kuruluşunda 
görev yapan üyelerimiz açığa alınarak 
işlerinden uzaklaştırıldı. Verilen sözlere 
rağmen ortaya çıkan mağduriyet henüz 
giderilmemişken; Başbakan yardımcısı 
yeni KHK’ların bugün yarın yayınlanarak, 
ihtiyaçlarını gidereceklerini beyan ediyor, 
yeni bir ihraç dalgasına ışık yakıyor. Bu artık 
kabul edilemez bir hal aldı; hangi üyemizin 
nerede, ne zaman açığa alınacağını veya hangi 
KHK ile işinden sorgusuz sualsiz atılacağını 
bilmiyoruz. AKP FETÖ soruşturması 
adı altında tüm muhalif kesimleri, kamu 
görevlilerini, mühendis, mimar ve plancıları; 
onların mesleki ve etik değerlerini ortadan 
kaldırmak için tüm gücünü kullanıyor!

Bunun son örneğini Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 
Personel Genel Müdürlüğünün İl Müdürlüklerine gönderdiği 
22/12/2016 tarihli yazısıyla yaşadık. Kamu Emekçileri 
Sendikaları Konfederasyonu ile Türk Mühendis ve Mimar 
Odaları Birliği üyesi, temsilcisi, yöneticisi olan arkadaşlarımız, 
“FETÖ/PDY soruşturması kapsamında” açığa alınarak 
görevlerinden el çektirildi. Mesleklerinde 20 yılı aşkın 
deneyimleri bulunan ve mesleklerini icra ederken demokratik 
sendikal mücadele yürüten; demokratik mesleki mücadele 
yürüten arkadaşlarımız hiçbir hukuk normu tanınmadan, 
hiçbir soruşturma geçirmeden işlerinden uzaklaştırıldılar.

Keza Bakanlığın son yazısı ile açığa alınan 41 arkadaşlarımızın 
Tarım ve Ormancılık işkolunda örgütlü olan KESK’ e bağlı 
Tarım Orkam Sen ve TMMOB’ a bağlı Ziraat Mühendisleri 
Odasının yöneticileri, işyeri temsilcileri olması kurumlarımıza 
yönelik susturma operasyonun parçasıdır. Kurumlarımızın 
hedef alındığının bir göstergesidir, gözdağıdır.

Biliyoruz ki AKP’nin çıkardığı KHK’larda yegâne amaç, 
kendilerinden olmayan her sesi susturmaktır. Bu keyfi 
uygulamalar, bizleri 12 Eylül’ü arar hale getirmiştir. 15 

TMMOB-KESK: ÖRGÜTLÜ, MESLEKİ VE DEMOKRATİK SENDİKAL 
FAALİYETLERİMİZDEN VAZGEÇMEYECEĞİZ!

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği ve Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu, Gıda Tarım ve Hayvancılık 
Bakanlığı’nın 22.12.2016 tarih ve 38 sayılı oluru ile Tarım İl Müdürlüklerinde açığa alma uygulamalarını protesto etmek 
amacıyla 5 Ocak 2017 tarihinde TMMOB’de bir basın toplantısı düzenledi.
Açıklamaya KESK Eş Genel Başkanı Lami Özgen, Tarım ORKAM-SEN Başkanı Hamit Kurt, Ziraat Mühendisleri Odası 
Yönetim Kurulu Başkanı Özden Güngör, Türkiye Ziraatçılar Derneği Başkanı Hüseyin Demirtaş ve TMMOB Yönetim 
Kurulu Başkanı Emin Koramaz katıldı. Ortak açıklamayı, TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Koramaz okudu.
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Temmuz’un ardından sorgusuz sualsiz işinden atılan ve açığa 
alınanların sayısı 12 Eylül döneminden katbekat fazladır.

AKP, KHK’ları ile Bakanlıkların kurumlara gönderdiği 
listelerle soruşturması olmayan on binlerce kamu emekçisini 
açığa alarak, ihraç ederek hedefine ulaşmaya çalışıyor. Son 
KHK ile KESK’ li öğretmenlerin, sağlıkçıların TMMOB’ lu 
mühendis, mimar ve şehir plancılarının, akademisyenlerin, 
, hukukçuların ihraç edilmesi, yargıya, 657 sayılı Devlet 
Memurları Kanunu’na açıkça müdahale edilmesi, fakültelerin 
rektörlük seçimlerinin kaldırılması tek parti ve tek adam 
rejiminin darbe girişimi bahane edilerek hayata geçirilmek 
istenmesinin sonucudur. Kamu emekçilerine korku salarak 
iş güvencesini ortadan kaldırmak, örgütlenmesine engel 
olmaktır.

Her geçen gün, karanlık bir girdapta daha derinlere 
yuvarlanıyoruz. Maçtan çıkarken, otobüs durağında 
beklerken, emek-barış-demokrasi için bir mitinge katılırken 
ya da bir gece eğlenirken… Her an her yerde topluca 
öldürülme kaygısı ve korkusuyla yaşanan bir ülke haline 
geldik.    

Gazetecilik, eleştiri ve farklı görüş teröristlikle, teröre 
destek olmakla yaftalanarak herkesin muktedirlere biat 
etmesi isteniyor; etmeyenlerin payına soruşturma, gözaltı, 
tutuklamalar düşüyor.

Bu karanlık girdapta arkadaşlarımızın, üyelerimizin payına 
düşen, FETÖ/PDY ve diğer terör örgütleriyle iltisaklı, irtibatlı 
ya da müzahir oldukları iddiasıyla başlatıldığı belirtilen 
inceleme ve soruşturma gerekçe gösterilerek görevlerinden 
uzaklaştırılmaları / açığa alınmaları oldu.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Personel Genel 
Müdürlüğünün 22/12/2016 ve 23/12/2016 tarihli yazıları  ile 
Türkiye genelinde görevden uzaklaştırmalar (açığa almalar) 
yaşanmaktadır.

Türkiye genelinde, 10 Ekim katliamında terör mağduru 
olan KESK / Tarım Orkam-Sen Genel Mali Sekreteri Hıdır 
Demir, Tunceli İl Temsilcisi Eren TURAN, Şanlıurfa Şube 
Yöneticisi Perihan Esra ULUSOY, Kars İl Temsilcisi Savaş 
GÜNEŞYÜZ, Muş İl Temsilcisi Fatih SONDUK, Malatya İl 
Temsilcisi  Ali Rıza DEPREM, Ağrı İşyeri Temsilcisi Cengiz 

Biliyoruz ki; yöneticilerimiz veya üyelerimiz ile terör bağı 
kurulamayacağını en az bizim kadar Gıda Tarım ve Hayvancılık 
Bakanlığı yetkilileri de bilmektedir. Ne yöneticilerimiz 
ne de üyelerimiz kimsenin emir eri, kapı kulu olmamıştır, 
olmayacaktır. Bizleri açığa alarak, işten atarak; açlıkla, işsizlikle 
terbiye etmeye çalışarak hiçbir sonuç alamayacaksınız. Ne 
mesleki ve demokratik sendikal faaliyetlerimizden; ne de 
örgütlü mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz!

Mesleğinde onlarca yıllık tecrübesi bulunan, meslek etiğini 
koruyan ve onurlu bir mücadele sürdüren üyelerimiz 
derhal işlerine iade edilmelidir. Bizler, Türk Mühendis ve 
Mimar Odaları Birliği ve Kamu Emekçileri Sendikaları 
Konfederasyonu olarak sürecin takipçisi olacağız, üyelerimizin 
haklarının elinden alınmasına karşı mücadeleyi sürdüreceğiz!

ORUÇ, Mersin Şube Yöneticisi Vejdi CENGİZ ve İstanbul 
Şube Yöneticileri Gürol ŞİMŞEK ve Muharrem Aksoy’un da 
içinde olduğu 42’si KESK / Tarım Orkam-Sen üyesi olmak 
üzere  pek çok kamu emekçisi  FETÖ/PDY ve diğer terör 
örgütleri yapılanması ile ilişkilendirilerek açığa alınmıştır.

Bakanlıktan gönderilen ilk yazıda görevden uzaklaştırma 
gerekçesi FETÖ/PDY olarak yazılmış; üyelerimizi, 
arkadaşlarımızı bununla itham etmenin saçmalığı anlaşılmış 
olmalı ki, hemen  ikinci bir yazı ile görevden uzaklaştırma 
gerekçesi “FETÖ/PDY ve diğer bölücü terör örgütleri” olarak 
değiştirilmiştir. 

İstanbul’da ise İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü 
ve İlçe Müdürlüklerinde 18 kamu emekçisi görevden 

İSTANBUL: BU KARANLIĞA DA, BU KARANLIĞI YARATANLARA DA 
TESLİM OLMAYACAĞIZ!

İstanbul İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’nde görevli, Ziraat Mühendisleri Odası İstanbul Şube üyesi 6 mühendis 
ve çok sayıda kamu emekçisinin hukuksuz bir şekilde açığa alınmasına ilişkin 5 Ocak 2017 tarihinde bir basın açıklaması 
gerçekleştirildi. TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu, Tarım Orkam-Sen İstanbul Şubesi, KESK İstanbul Şubeler 
Platformu, TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi, Ziraatçılar Derneği İstanbul İl Temsilciliği tarafından 
İstanbul İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü önünde gerçekleştirilen eylemde basın açıklamasını Tarım Orkam-Sen 
İstanbul Şube Başkanı Şenay Elhüseyni okudu.
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uzaklaştırılmıştır.  Bu 18 kişiden 13 ü KESK/Tarım Orkam 
Sen üyesidir.

Görevden uzaklaştırılanların çoğunluğu aynı zamanda 
TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası üyesi ve İstanbul Şube 
Yönetim Kurulu üyesi; Veteriner Hekimler Odası ve Türkiye 
Ziraatçılar Derneği  üyeleridir.

Soruyoruz, arkadaşlarımız ile hangi terör örgütleri arasında 
ve nasıl bir bağ kurulmuştur? Delilleriniz nelerdir? Niçin 
soruşturma bile yapmadığınız emekçileri açığa almaktasınız? 
Bir sendikanın, odanın, mesleki derneğin üyeliği ve 
yöneticiliği dışında; hiçbir terör yapılanmasıyla bağı olmayan 
üyelerimizin, arkadaşlarımızın FETÖ/PDY ve diğer terör 
örgütleri ile iltisaklı, irtibatlı ya da müzahir oldukları iddiasına 
neye dayanarak hükmettiniz?

Görevden uzaklaştırmalarda dayanak olarak belirttiğiniz 
16. Dönem Toplu İş Sözleşmesinin 24. Maddesinde, 
Gözetim Altına Alınma Tutukluluk ve Mahkumiyet halinde 
Fesih ve Tekrar İşe başlatmaya ilişkin usul ve yöntemler 
belirtilmektedir. Hakkında gözaltı, tutukluluk, mahkumiyet 
ve hatta tebliğ edilen bir soruşturma dahi olmayan 
üyelerimize, arkadaşlarımıza hangi hukuku esas alarak 24. 
Maddeyi gerekçe olarak yazdınız?

Ve bu dayanakta asıl sorun şu ki; 657 sayılı Devlet 
Memurları Kanuna tabi olarak çalışan kişilerin görevden 
uzaklaştırılmalarında, işçi kadrosunda çalışanlar için 
imzalanmış bir toplu sözleşme maddesini nasıl dayanak 
olarak yazdınız?

İnsanların hayatını alt üst eden bu kadar önemli bir 
kararın, yazının, tebligatın bu kadar gayri ciddi yazılması, 
görevden uzaklaştırılacak kişilere odaklanıldığını ve önce 
listenin hazırlandığını, gerekçe ve dayanakların da üzerine 
konduruluverdiğini açıkça göstermektedir.

Anlıyoruz ki; gerekçeler ve dayanaklar bahane...

Hiçbir üyemizin terör ile bağı olamayacağını bizim kadar 
Bakanlık yetkililerinin de bildiğine eminiz.

Üyelerimizin, arkadaşlarımızın görevden uzaklaştırılma 
listelerine eklenmesinin amacı listelerin kabarık olmasını 
sağlamak mı?

Birilerinin kendilerini kollamak için arkadaşlarımızı, 
üyelerimizi suçlaması mı?

Ya da kapı kulu olmayan; kamu hizmeti gördüğünün 
bilincinde olan kamu emekçilerinin bu yöntemlerle 
bezdirilmeye çalışılması mı?

Geleceğimizi karartmanıza izin vermeyeceğiz.

İşimiz, ekmeğimiz, geleceğimiz, diplomalarımız, kazanılmış 
haklarımız, sendikal haklarımız hukuk tanımaz bir keyfiliğin 
saldırısı altındadır.

Bugüne kadar Fettullahçılara toz kondurmayanlar, oralardan 
icazet – referans arayanlar, birlikte hareket edenler, her kamu 
sınavında yaptıklarını Bakanlığın kurum içi sınavlarında da 
yapanlar bugün ak pak olmuş kenara geçiyor. Sendikacılığı 
iktidar bekçiliği yapmak olarak anlayan, en küçük özlük 
hakkı talebinde bile insanların KESK/Tarım Orkam Sen’den 
istifa etmesini ve kendi sendikalarına üyeliğini dayatanlar,  
üyelerimizi arkadaşlarımızı itibarsızlaştırmayı ve çalışanlara 
korku salmayı amaçlayan bir algı operasyonu yapıyor.

KESK’e  ve Tarım Orkam Sen’e yönelik bu saldırıların 
nedenlerini biliyoruz.

Çünkü KESK / Tarım Orkam Sen;

Her türlü baskıya, engellemeye rağmen herkese güvenceli 
iş güvenli gelecek talebinden taviz vermeyen kamu 
emekçilerinin mücadele örgütüdür.

Tüm toplumsal yaşamın dinsel referanslarla yeniden 
yapılandırılmasına karşı laikliğin yılmaz savunucusudur.

İlk günden beri kesintisiz olarak sürdürdüğü parasız, 
ulaşılabilir ve nitelikli kamusal hizmet mücadelesi ile kamu 
hizmetlerini tasfiye etmeyi, taşeronlaştırmayı hedefleyenlerin 
önünde engeldir.

Böyle dayanaksız gerekçelerle görevinden uzaklaştırılmış 
ya da ihraç edilmiş her üyemiz/arkadaşımız onurumuzdur, 
gururumuzdur. Üyelerimizin/arkadaşlarımızın mağdur 
olmadan yaşamlarını sürdürmeleri de boynumuzun borcudur. 
Yaratmaya çalıştığınız bu mağduriyet bizi parçalamaz, 
itibarsızlaştırmaz; tam tersine daha da kenetlenmemizi sağlar. 
Mücadelemizi yükseltir, dayanışmamızı güçlendirir. Son 
arkadaşımız görevine dönene dek kararlılığımızı pekiştirir.

Haklılığımız ve örgütlüğümüzden, birlikteliğimizden aldığımız 
gücümüzle bu hukuksuz görevden uzaklaştırma kararlarına 
karşı mücadele ve dayanışma içinde olacağız.

Korkmuyoruz;

Örgütlenmekten de; sendikamızdan da; meslek odalarımızdan 
da; meslek kuruluşlarımızdan da vazgeçmiyoruz.

İşimizle, ekmeğimizle, onurumuzla oynatmayacağız.

Bu hukuksuzluğa yol açanlardan da bunun hesabını hukuk 
önünde soracağız.

Görevden uzaklaştırılan üyelerimiz, arkadaşlarımız derhal 
görevlerinin başına döndürülmeli, bu haksız ithamları 
yapanlar soruşturulmalıdır. 

TARIM ORKAM-SEN İstanbul Şubesi
KESK İstanbul Şubeler Platformu
TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu
TMMOB  ZİRAAT MÜHENDİSLERİ ODASI İstanbul Şubesi
ZİRAATÇILAR DERNEĞİ İstanbul İl Temsilciliği
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Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın hukuksuz bir 
biçimde görevden aldığı kamu emekçilerinin haklarını 
savunmak için; Türk Mühendis Mimar Odaları Birliği, 
Ziraat Mühendisleri Odası, Tarım Orkam-Sen ve Ziraatçılar 
Derneği yöneticileri 6 Ocak 2017 tarihinde TBMM’de basın 
açıklaması yaptılar. 

Açıklamaya; CHP Genel Sekreteri Kamil Okyay Sındır, CHP 
Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, CHP Bursa Millet 
Vekili Orhan Sarıbal, TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı 
Emin Koramaz, TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Yönetim 
Kurulu Başkanı Özden Güngör, Tarım Orkam-Sen Merkez 
Yönetim Kurulu Başkanı Hamit Kurt, Tarım Orkam-Sen 
Genel Tis ve Hukuk Sekreteri Ali Kılıç, Türkiye Ziraatçılar 
Derneği Başkan Yardımcısı Veyis Çalışkan, ZMO İstanbul 
Şubeden Gürol Şimşek, Şenay Elhüseyni, Nadir Şimşek, 
Selma Babaoğlu Duman,  Teknisyen Halis Demir Araz, 
Veteriner Savaş Koçyiğit katıldı.

İlk konuşmayı CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu 
gerçekleştirdi.  Her zaman TMMOB’nin, haksız yere ezilen 
halkın yanında olduklarını belirtti.

Ardından söz alan TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin 
Koramaz; “Ülkemizde son 14 yılın en karanlık zamanlarını 
yaşıyoruz. 15 Temmuzdan bu yana devam eden Olağanüstü 
Hal uygulamaları çığırından çıkmış durumda. Ülkemizde 
demokrasiye, insan haklarına dönük bir kıyım uygulanıyor.

Her yanda patlayan bombalar; insanların sosyal hayat 
ve çalışma yaşamlarında maruz kaldıkları şiddet her 
gün katlanarak artıyor. Halkımızın temel yaşam hakkı 
güvence altında değil, çalışma yaşamı güvence altında 
değil. Ülkemizin yanlış iç ve dış politikalarla yönetilmesi 
hepimizi savaş atmosferi içine çekiyor. Eleştiri ve farklı görüş 
teröristlikle, teröre destek olmakla yaftalanarak herkesin biat 
etmesi isteniyor; etmeyenlerin payına soruşturma, gözaltı, 

tutuklamalar düşüyor. Milletvekilleri, belediye 
başkanları, öğretmenler, akademisyenler, 
memurlar ve toplumun muhalif kesimlerinin 
tümü gözaltına alınıyor, tutuklanıyor, işsizlikle 
ve açlıkla yıldırılmaya çalışılıyor. Bu karanlık 
girdapta arkadaşlarımızın, üyelerimizin payına 
düşen, FETÖ/PDY ve diğer terör örgütleriyle 
iltisaklı, irtibatlı ya da müzahir oldukları 
iddiasıyla başlatıldığı belirtilen inceleme ve 
soruşturma gerekçe gösterilerek görevlerinden 
uzaklaştırılmaları / açığa alınmaları oldu. 
Türkiye genelinde görevden uzaklaştırılan 
ve aralarında ZMO yönetici ve üyelerinin 
de bulunduğu kamu emekçilerinin, FETÖ/
PDY ve diğer terör örgütleri yapılanması ile 

ilişkilendirilmesi akıl tutulmasıdır. Arkadaşlarımız ile hangi 
terör örgütleri arasında ve nasıl bir bağ kurulmuştur?” diye 
konuştu.

Koramaz; “Hiçbir üyemizin terör ile bağı olamayacağını 
bizim kadar Bakanlık yetkililerinin de bildiğine eminiz. 
İşimiz, ekmeğimiz, geleceğimiz, diplomalarımız, kazanılmış 
haklarımız, sendikal haklarımız hukuk tanımaz bir keyfiliğin 
saldırısı altındadır. Ancak haklılığımız ve örgütlüğümüzden, 
birlikteliğimizden aldığımız gücümüzle bu hukuksuz görevden 
uzaklaştırma kararlarına karşı mücadele ve dayanışma içinde 
olacağız. Görevden uzaklaştırılan üyelerimiz, arkadaşlarımız 
derhal görevlerinin başına döndürülmeli, bu haksız ithamları 
yapanlar soruşturulmalıdır.” dedi.

Son olarak Koramaz; “Şu an açığa alınan yöneticilerimizin 
suçu halkın yanında olmak, Anayasayla kendisine verilen 
görevleri yapmaktır. Görünen o ki iktidarın, aykırı hiçbir sese 
tahammülü yok. Tasarladığı tek adam, tek parti rejimine karşı 
çıkan bu ülkenin demokrat unsurlarını susturmaya çalışıyor. 
Örgütlü üyelerimizle beraber bu haksız hukuksuz tutuma karşı 
çıkacağız. Şu ana kadar açığa alınan 55 Tarım Orkam-Sen 
üyesi ve aralarında meslektaşlarımızın da bulunduğu kamu 
emekçisi var. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nı bir an 
önce bu yanlıştan geri dönmeye çağırıyoruz. Bunlar ivedilikle 
görevlerine iade edilmelidir. TMMOB, her türlü baskıya, 
engellemeye rağmen herkese güvenceli iş güvenli gelecek 
talebinden taviz vermeyen bir mücadele örgütüdür. Sürecin 
takipçisi olacağız, üyelerimizin haklarının elinden alınmasına 
karşı mücadeleyi sürdüreceğiz!” diye konuştu.

TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Özden Güngör 
ise; “İçinde ZMO üyesi meslektaşlarımızın da yer aldığı 
GTHB’nın büyük kısmı İstanbul Tarım İl Müdürlüğü’nden 
olmak üzere, çok sayıda personeli, somut hiçbir gerekçe 
gösterilmeden, özlük hakları ve iş güvenceleri göz ardı 
edilerek görevden uzaklaştırılmıştır. Hiçbir yasal soruşturma 

HUKUKSUZ BİÇİMDE AÇIĞA ALMALAR, 
TBMM’DE YAPILAN AÇIKLAMAYLA PROTESTO EDİLDİ
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AKP’nin 15 Temmuz’un ardından terörle mücadele 
başlığı altında, ülkenin emek ve demokrasiden yana tüm 
güçlerine üzeri kapalı etkisizleştirme operasyonu yapılmakta. 
Olağanüstü Hal uygulamaları, üzerine her gün bir yenisi 
eklenen Kanun Hükmünde Kararnameler ile devam ediyor. 
Bu KHK’ler ile toplumsal muhalefeti sindirme, hamleleri 
yapılıyor. Bu hamlelerin son dalgası da 679 sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname ile gözler önüne serildi. Aralarında 
TMMOB kadrolarında görev alan üyelerimizin de bulunduğu 
pek çok akademisyen üniversitelerden ihraç edildi.

Hiçbir gerekçe yoktur ki, emek ve demokrasiden yana olan 
üyelerimizi herhangi bir terör faaliyeti ile ilişkilendirilebilsin. 
Nitekim, işten çıkarma ve açığa alınma gerekçelerinin 
tümünün bahane olduğu bir bir ortaya çıkmaktadır.

OHAL ile fiili olarak askıya alınan Türkiye Büyük Millet 
Meclisi’nde daha dün yaşananlar, ortadaki sorunun 
büyüklüğünün en önemli göstergesidir. Ülke KHK’lar ile 
yönetilmektedir ve demokrasi askıya alınmıştır.

KHK’lar ile kamu kuruluşlarında görev yapmakta olan 
meslek mensuplarımız, hukuka aykırı olarak, temel hakları 
gasp edilerek görevlerinden ihraç edilmektedirler. Bugüne 
kadar KHK’lar ile yapılan tüm işten çıkarmalarda Anayasa 
açıkça çiğnenmiş ve “Memurlar ve diğer kamu görevlileri ile 
kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve bunların 
üst kuruluşları mensuplarına savunma hakkı tanınmadıkça 
disiplin cezası verilemez.” ibaresini içeren 129. maddesi 
işletilmemiştir. İhraç edilen hiçbir meslektaşımıza savunma 
hakkı tanınmamıştır. Bu KHK’lar temel hukuk normlarına 
bile riayet etmemektedir.

Gelinen noktada hukuk ayaklar altındadır. Bu güne kadar 
2500’ye yakın meslek mensubu arkadaşımız görevlerinden 
ihraç edilmiştir. İhraç edilen hiçbir üyemize ne savunma 
hakkı tanınmış ne de ihraç edilme gerekçesi beyan edilmiştir. 

AKADEMİNİN VE TMMOB’NİN ÜZERİNDEKİ BASKILAR SON 
BULSUN! DENİZ KİMYON GÖREVİNE İADE EDİLSİN!

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, 679 Sayılı KHK ile ihraç edilen TMMOB yedek Yönetim Kurulu 
üyesi ve TMMOB’ye bağlı Oda üyelerine ilişkin 12 Ocak 2017 tarihinde bir basın açıklaması yaptı.

İhraç edilen binlerce kamu görevlisi hakkında en temel 
hukuki süreçler işletilmeden hükümde bulunulmuştur.

Çeşitli illerde kamu görevlisi olarak çalışan, Oda 
yöneticilerimiz, şube yöneticilerimiz; il, ilçe ve işyeri 
temsilcilerimiz, akademide görev yapan meslek mensuplarımız 
ve üyelerimiz bu KHK’lar ile işlerinden ihraç edilmiştir.

Verdikleri mesleki mücadelelerle kamu yararına çalışmalar 
yürüten meslektaşlarımızın, son dönemlerde art arda 
çıkartılan KHK`lar yoluyla işten atılmaları, salt muhalif 
tavırları nedeniyle hedef olmaları artarak devam etmektedir. 
OHAL uygulamaları nedeniyle yaşanan gözaltı ve tutuklanma 
süreci ile birlikte özlük hakları yok sayılan, ailesi ile birlikte 
işsizliğe ve yoksulluğa mahkum edilen binlerce mağdurun 
yaratıldığı bir dönem yaşanmaktadır. 

Daha önce birçok kamu kuruluşunda ve çeşitli üniversitelerde 
yaşadığımız durumla bu sefer de Türk Mühendis ve Mimar 
Odaları Birliği Yedek Yönetim Kurulu Üyesi ve Şehir 
Plancıları Odası Ankara Şube Yönetim Kurulu Üyesi Deniz 
Kimyon karşı karşıya kalmıştır. 

Hukukun üstünlüğü ve toplumsal barışın hakim olduğu 
çağdaş, demokratik ve laik bir ülke olmanın gereklerinin 
sağlandığı bir toplumsal yaşam bir an önce yaratılmalıdır.

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, meslek 
mensuplarının uğradığı bu kıyıma karşı mücadele etmeyi 
sürdürecektir. Deniz Kimyon ve ihraç edilen tüm üyelerimiz 
bir an önce görevlerine iade edilmeli; görevlerinden 
uzaklaştırılan üyelerimiz ivedilikle görevlerine iade 
edilmelidir. TMMOB üyelerinin mesleki ve demokratik 
mücadelesine her koşulda sahip çıkacaktır!

Emin Koramaz
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

yapılmaksızın görevden uzaklaştırmalar, işsizlik, yoksulluk 
ve kişilerin mağduriyete itilmesidir. Kabul edilemez! Derhal 
görevlerine iade edilmelilerdir. ZMO olarak, destek ve 
dayanışma anlayışı ile mağdur edilen arkadaşlarımızın 
yanındayız ve göreve iadelerine ilişkin hukuki süreçleri 
titizlikle takip edeceğiz.” Diye konuştu.

Tarım Orkam-Sen Merkez Yönetim Kurulu Başkanı 
Hamit Kurt; kendi üzerlerine düşen görevi yerine getirerek 
üyelerinin mağdur edilmesi hususunda hukuk mücadelesini 
sonuna kadar sürdüreceklerini dile getirdi. Tarım Orkam-Sen 
İstanbul Şubesi YK Başkanı Şenay Elhüseyni de; “ Açığa 

alınan arkadaşlarımızın tüm özelliklerinin yanında kapı kulu 
olmayan; kamu hizmeti gördüğünün bilincinde olan kamu 
emekçilerinin bu yöntemlerle bezdirilmeye çalışılması akıl almaz 
bir durumdur. Üyelerimizi itibarsızlaştırmayı ve çalışanlara 
korku salmayı amaçlayan bir algı operasyonu yapıyorlar. İzin 
vermeyeceğiz!” diye konuştu.

CHP Bursa Millet Vekili Orhan Sarıbal ise, “Böyle dayanaksız 
gerekçelerle görevinden uzaklaştırılmış ya da ihraç edilmiş her 
arkadaşımız onurumuzdur, gururumuzdur. Yaratmaya çalıştığınız 
bu mağduriyet bizi dayanışmamızı güçlendirir. Yapılan bu 
yanlıştan ivedilikle geri dönülmelidir.” diye konuştu.
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Anayasa değişikliği referandumunun ülke gündeminde önemli 
bir yer tuttuğu, ülkesini seven, aydın, demokrat kimlikli her-
kesin yapılmak istenen değişikliğin bir sistem değişikliği değil 
bir rejim değişikliği olduğunu anlatmaya çalıştığı bir dönemde, 
dün yayımlanan bir kararname ile 4464 kamu çalışanı daha 
mesleklerinden atıldı.
Yayınlanan bu KHK’nın amacının darbe ile mücadeleyi aştığı, 
kamuda görevini sürdüren muhalif kesimleri de susturmayı he-
deflediği açıktır. Son yayınlanan 686 sayılı KHK ile görevinden 
ihraç edilenlerin içerisinde toplumda demokrat kişilikleri ile 
tanınan çok sayıda isim bulunmaktadır. Çocuklarımızı teslim 
ettiğimiz öğretmenler okullarından koparılmış, üniversiteleri-
miz kıyıma uğramış, ülkemizin yüz akı akademisyenler muhalif 
duruşlarından dolayı ihraç edilmiştir.
Anayasa değişikliğinin zorla gündemimize sokulduğu bu dönem-
de, ülkemizin en önemli Anayasa Hukukçularından biri bile, 
hiçbir hukuk normuna dayanmadan görev yaptığı üniversiten 
ihraç edilmiştir.
Aralarında örgütümüz kadrolarında görev üstlenmiş arka-
daşlarımızın da bulunduğu, barış yanlısı olan ve uzun süredir 
üzerlerindeki baskının şiddeti giderek artırılan akademisyenler, 
onlara sahip çıkmak isteyen arkadaşları, geri dönmemek üzere 
üniversite dışına itilmiştir. Yani artık ülkemizde bilim üretmek 
daha da zor, neredeyse imkânsız olacaktır.
OHAL süresince yapılan tüm uygulamalar; açığa alınanların 
ve KHK’lar ile görevlerinden ihraç edilenlerin yaşadıklarının 
tamamı, temel hukuk normlarına dahi uymamaktadır.

Yaşadığımız fiili tek adam rejimi; demokrasi, hak, hukuk, temel 
özgürlükler gibi kavramların tamamını yok etmiştir. Bu yoğun 
baskı ortamında halkımız neyin doğru, haklı, meşru ve hukuka 
uygun olduğunu tespit edemez, gerçeğe ulaşamaz hale getiril-
miştir.  Vatandaşlarımız gelecek kaygısıyla, başına bir iş gelecek 
endişesiyle susmaktadır. Yaratılan kaos ortamında evrensel 
hak ve talepler yerini iktidarın amaç ve istemine bırakarak 
sahneden çekilmiştir.
İktidarın “çoğunlukçu anlayışı”; çoğunluğun desteğini arkasına 
alanın, bunu bir kez sağladıktan sonra özgürlüklerin ve yaşam 
alanlarının sınırını da kendisinin çizdiği baskıcı bir rejime gelip 
dayanmıştır.
Nitekim parlamento görevde iken, OHAL ve sonu gelmeyen 
yasa gücünde KHK’lerle toplum ve ülkenin kaderi üzerinde 
etkide bulunabilecek önemli kararlar yayımlanmasının, temel 
hakları ortadan kaldıran ve toplu cezalandırmaya dönüşen 
ihraç kararları uygulanmasının arkasında yatan bu çoğunlukçu 
anlayıştır. Askeri darbeleri eleştirerek, “ileri demokrasiyi” savu-
nan bir iktidarın, 12 Mart darbesi ve 12 Eylül hukukundan da 
geriye düşmesinin başka bir izahı yoktur. Bu yüzden daha önce 
de defalarca söylediğimizi bir kez daha tekrarlıyoruz;
Bakanlar Kurulu, derhal ama derhal Anayasal sınırlar içine çe-
kilmeli, temel hak ve özgürlüklerin özüne dokunmayı bırakmalı 
ve yayınladığı KHK’ları geri almalıdır.

Emin Koramaz
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı 

DURUN ARTIK!!!
TMMOB Yönetim Kurulu Emin Koramaz, 8 Şubat 2017 tarihinde 686 sayılı KHK ile yapılan ihraçlara ilşkin bir basın 
açıklaması yaptı.

Anayasa değişikliği referandumunun ülke gündeminde 
önemli bir yer tuttuğu bu dönemde, “Halka yönelik değil, 
devlete yönelik” söylemleriyle ilan edilen OHAL, temel hak 
ve özgürlüklerin ortadan kaldırıldığı, ifade özgürlüğünün 
yok sayıldığı, toplumun ilerici kesimlerine dönük saldırıların 
arttığı bir süreç haline dönüştürülmüştür.

Yayımlanan KHK’larla bir yandan yolcu ve eşya taşıma-
larında kullanılan araçlarda kış lastiği kullanılması, seçim 
döneminde TV kanallarının YSK’nin denetiminden çıka-
rılması gibi OHAL ile alakası olmayan düzenlemelerle tek 
adam rejiminin provası yapılırken; bir yandan da yıllardır 
eğitimin dinselleştirilmesine, ticarileştirilmesine, cinsiyetçi 
ve ayrımcı politikalara direnen, laik-bilimsel-demokratik 
ve anadilinde eğitimi savunan, emek, barış ve demokrasi 
mücadelesi yürüten akademisyenler üniversitelerden ihraç 

edilmektedir.

OHAL süresince yapılan tüm uygulamalar; açığa alınanların 
ve KHK’lar ile görevlerinden ihraç edilenlerin yaşadıklarının 
tamamı, temel hukuk normlarına dahi uymamaktadır.

TMMOB İstanbul İl Koordinasyonu olarak, aralarında 
TMMOB Şehir Plancıları Odası İstanbul Şube Yönetim 
Kurulu üyelerinin de bulunduğu ihraç edilen akademis-
yenlerle dayanışma içinde olduğumuzu ve sürecin takipçisi 
olacağımızı bildirir, üniversitelerinden ve öğrencilerinden 
uzaklaştırılan tüm bilim insanlarının dilerlerse TMMOB 
binalarında derslerine devam edebileceklerini kamuoyuna 
saygıyla duyururuz.

Cevahir Efe AKÇELİK
TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri

İSTANBUL İKK: İHRAÇ EDİLEN AKADEMİSYENLERİN YANINDAYIZ
TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu, OHAL kapsamında KHK’larla görevlerinden ihraç edilenlere ilişkin 9 Şubat 
2017 tarihinde bir basın açıklaması yaptı.
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Eğitim Sen’in Genel Merkezinde 9 Şubat 2017 tarihinde dü-
zenlediği “Yargısız İnfaz niteliğindeki hukuksuz ihraçlara Hayır 
diyoruz!” başlıklı basın toplantısına DİSK, KESK, TMMOB 
ve TTB de destek verdi.

Desteğe giden heyette TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı 
Emin Koramaz, II. Başkan Züber Akgöl, Yürütme Kurulu 
üyesi Kemal Zeki Taydaş yer aldı. 

Eğitim Sen Genel Başkanı Kamuran KARACA’nın okuduğu 
basın açıklamasında;

“15 Temmuz darbe girişimi sonrasında ilan edilen OHAL 
uygulaması ve KHK’larla eğitime ve bilime, eğitim ve bilim 
emekçilerine yönelik olarak başlatılan kitlesel tasfiye uygu-
lamaları hız kesmeden sürmektedir. 

7 Şubat tarihinde OHAL kapsamında yayınlanan 686 Sayılı 
Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile 2 bin 585’i Milli 

Eğitim Bakanlığı (MEB) bünyesinde 330’u üniversitelerden 
olmak üzere, toplamda 4 bin 464 kamu personeli, tamamen 
siyasi ve idari karar ve tasarruflarla, ne ile suçlandıklarını 
bilmeden ve savunma hakkı bile tanınmadan adeta ‘yargısı 
infaz’ yapılarak kamu görevinden ihraç edilmiştir. 

OHAL’in ilanından itibaren 33 bin 55 eğitim emekçisi, 4 bin 
811 bilim insanının, işi, emeği, çalışma hakkı gasp edilmiş, 
eğitimin ve ülkenin geleceğine yönelik zorbaca ve hukuk bir 
şekilde gasp edilmiştir. Siyasi iktidarın, yıllardır eğitimin din-
selleştirilmesine ve ticarileştirilmesine karşı direnen, laik-bi-
limsel eğitimi savunan, emek, barış ve demokrasi mücadelesi 
yürüten eğitim ve bilim emekçilerinden intikam alırcasına 
hareket etmesi kabul edilemez.” denildi.

Açıklama ardından söz alan TMMOB Yönetim Kurulu Baş-
kanı Emin Koramaz, ihraçları kınadı ve dayanışma içerisinde 
mücadeleyi büyütmek gerektiğini ifade etti.

DİSK-KESK-TMMOB-TTB, EĞİTİM SEN’E DESTEK VERDİ

Aralarında TMMOB Ankara İl Koordinasyon Kurulu’nun 
da bulunduğu Emek ve Meslek Örgütleri, 9 Şubat 2017 
tarihinde Sakarya Meydanı’nda bir araya gelerek KHK’larla 
görevlerinden alınan akademisyenlere ilişkin bir basın 
açıklaması yaptılar.

SES Ankara Şube Eş Başkanı Hüsnü Yıldırım’ın okuduğu 
ortak açıklama şöyle:

SUSTURAMAZSINIZ, GİTMİYORUZ !

15 Temmuz Darbe Girişimi sonrasında ilan edilen Olağanüstü 
Hal yedinci ayını doldurmak üzere. Yedi aydır devam 
eden OHAL boyunca her türden demokratik hak ve 
özgürlüklerimiz sınırlandırılırken, gece yarıları açıklanan 

KHK’lerle yüzbini aşkın kamu emekçisi sorgusuz sualsiz 
biçimde kamu görevinden ihraç edilmiştir. İhraç edilen 
kamu emekçilerine baktığımızda, KHK’lerin devlet içerisinde 
yapılanmış FETÖ kadrolarını arındırmaktan çok, AKP’ye 
muhalif olan kesimlerin cezalandırılmasını hedeflediği 
görülmektedir. Böyle bir anlayışın darbecilerle mücadele 
etmesi mümkün değildir.

En son 7 Şubat gecesi açıklanan 686 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararname ile yine binlerce kamu emekçisi arkadaşımız 
ihraç edildi. Sadece Ankara Üniversitesi’nde yıllarını 
eğitime ve bilime harcamış 72 Akademisyen arkadaşımız 
daha üniversitelerindeki görevlerinden atıldılar. Ankara 
Üniversitesinde yaşanan ihraçlar sonrasında Siyasal Bilgiler 
Fakültesi, İletişim Fakültesi ve Dil ve Tarih-Coğrafya 

EMEK VE MESLEK ÖRGÜTLERİ ANKARA BİRİMLERİLERİ 
AKADEMİSYENLERİN İHRAÇ EDİLMESİNE TEPKİ GÖSTERDİ
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Fakültesi’nin bazı bölümlerinde derslere girecek öğretim 
elemanı kalmamıştır. Bunun anlamı bu programları fiilen 
kapanması ve kayıtlı öğrencilerin eğitim hakkının ortadan 
kaldırılmasıdır. Artık KHK’ler, sadece arkadaşlarımızın 
mesleklerini değil, aynı zamanda bağlı oldukları üniversiteleri 
ve her şeyden öte de öğrencilerimizin geleceğini tehdit eden 
boyutlara ulaşmıştır. 

Ankara Üniversitesi’nde yaşanan bu durumun en büyük 
sorumlusu Ankara Üniversitesi Rektörü Erkan İbiş’tir. 
Rektörlüğü döneminde AKP Siyaset Akademisinde derslere 
katılan, FETÖ şüphelilerini Ankara Üniversitesi’nde istihdam 
eden Erkan İBİŞ, kendi siyasi geleceği uğruna Cumhuriyetin 
ilk üniversitesi olan Ankara Üniversitesini ateşe atmaktadır. 
Bunun vebali ve sorumluluğu büyüktür ve elbette hesabı 
sorulacaktır. Akademisyen arkadaşlarımız üniversitelerin 
ve öğrencilerin geleceğini AKP yandaşlarının inisiyatifine 
bırakmamaya kararlıdır.

Değerli Basın Emekçileri, Sevgili Arkadaşlar!

AKP İktidarı 15 Temmuz Darbe Girişimini fırsat bilerek 
ilan ettiği OHAL ile birlikte kendisi için dikensiz bir gül 
bahçesi, ölçüsüz bir iktidar gücü, muhalefetsiz bir siyasal 
gelecek hazırlamaya çalışmaktadır. Toplumun hiçbir kesimiyle 
tartışmadan, alelacele meclisten geçirilen Anayasa Değişikliği 

paketi ile dünyada emsali bulunmayan  tek adam rejimini 
kabul ettirmek istemektedirler. 7 Haziran seçimleri sonrasında 
yarattıkları şiddet ve kaos ortamını, OHAL sonrasında 
oluşturdukları korku rejimiyle birleştirerek toplum, çaresizliğe 
mahkum edilmek istenmektedir.

OHAL koşulları altında AKP hükümetine muhalefet 
etmek, Referandum için “Hayır” propagandası yapmak 
adeta yasaklanmıştır. Sokaklara çıkanlar polis şiddeti ile 
karşılaşmakta, insanlar sorgusuz sualsiz hapse atılmaktadır. 
İzledikleri bu yöntem darbecilerin, diktatörlerin yöntemidir. 
Yıllarca “yargıladık” diye övündükleri Kenan Evren’in, 
dünyanın başına bela olmuş Hitler’in yöntemidir. Tarih, 
kendi iktidarını baskı ve zulüm üzerine yükseltmeye çalışan 
diktatörlerin ibretlik öyküleriyle doludur.

Eşitlik, özgürlük ve demokrasi ideallerine olan bağlılığımız ve 
ülkemizin aydınlık geleceğine olan inancımızla tüm toplumsal 
kesimleri “Hayır” sloganı ve oyu etrafında birleşerek AKP’nin 
tek adam rejimine dur demeye çağırıyoruz.

DİSK Ankara Bölge Temsilciliği
KESK Ankara Şubeler Platformu
TMMOB Ankara İKK
Ankara Tabip Odası
Ankara Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası
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Aralarında TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu’nun da 
yer aldığı İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri, referandum 
sürecine girilirken artan baskı, sürgün ve gözaltılara ilişkin 
3 Şubat 2017 tarihinde bir basın toplantısı gerçekleştirdi.

Eğitim-Sen İzmir 1 No’lu Şube’de gerçekleştirilen basın 
toplantısına TMMOB Yürütme Kurulu Üyesi Dr. Turhan 
Tuncer, TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu Dönem 
Sekreteri Melih Yalçın, TTB Merkez Konseyi Üyesi Prof. 
Dr. Funda Obuz ve SES İzmir Şubesi Başkanı Rukiye Çakır 
katıldı. Toplantıda İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri adına 
açıklamayı Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası 
(SES) İzmir Şube Başkanı Rukiye Çakır okudu. Çakır, 
açıklamasında 15 Temmuz darbe girişimi sonrasındaki 
süreçte dozu her geçen gün biraz daha artan baskıların, 
Anayasa değişikliği referandumu sürecine girilen günlerde 
kendini daha fazla hissettirmeye başladığını ifade ederek, 
“15 Temmuz’dan bu yana on binlerce insan tutuklanırken, 
görevinden ihraç edilirken, sürgüne maruz kalırken, 
referandum sürecinde baskıların katlanarak artacağının 
sinyalleri görülmekte” dedi. Çakır, sözlerini şu şekilde 
sürdürdü:

“Mecliste adeta tekme tokat görüşülen, tek adam iktidarı ve 
kuvvetler ayrılığı ilkesinin ortadan kaldırılması hedeflenen 
Anayasa değişiklik maddelerinin oylanacağı referandumun 
Nisan ayı içerisinde gerçekleşmesi bekleniyor. OHAL 
koşulları altında gidileceği kesinleşen referandumda, 
tercihlerin nasıl özgürce kullanılacağı tartışmalıyken, AKP, 
tek adam diktatörlüğünün yolunu açacak değişikliklerin 
referandumda onay almasının o kadar da kolay olmadığının 
farkında. Yapılan tüm kamuoyu araştırmaları, değişikliklerin 
seçmenlerin yüzde 50’sinden fazlasının onayını almasının zor 
göründüğünü ortaya koyuyor. Durum böyleyken, iktidar, yeni 
baskılar, gözaltılar ile, atak oyunlarıyla amacına ulaşmaya 
çalışıyor.

İktidarın referandum çalışmaları, siyaset alanının dışına 
taşıyor, kitleler zor gücüyle sindirilmek isteniyor. Barışı 
savunan akademisyenler mesleklerinden uzaklaştırılıyor, 
yasal hakları olan grev hakkını kullanan öğretmenler 
örgüt propagandası ile suçlanarak gözaltına alınıyor, 
milletvekilleri, parti yöneticileri tutuklanıyor.

Geçtiğimiz günlerde Eğitim-Sen üyesi öğretmenler, sadece 
yasal haklarını kullanarak bir günlük iş bırakmaya gittikleri 
için ‘örgüt propagandası’ yapmak ile suçlanarak günlerce 
gözaltında tutuldular. Üstelik kamu çalışanlarına yönelik 
baskılar sadece gözaltı şeklinde değil, sürgün ve ihraç 
şeklinde de vücut bulmaktadır. DSİ bünyesinde çalışan 
TMMOB üyesi üç mühendisin sürgüne maruz kalmaları 
da bunun örneklerindendir. Yakın zamanda üyelerine, 

Anayasa değişikliğine sandıkta hayır deme çağrısı yapan 
TMMOB’nin üyelerinin hedef alınması elbette tesadüf 
değil. Bu gözaltı ve sürgünlerin, aslında ‘hayır’ diyecek olan 
tüm kamu çalışanlarına gözdağı vermeyi amaçladığı gün gibi 
ortadadır.

CHP Parti Meclisi Üyesi Sera Kadıgil’in yıllar önce attığı 
tweetler gerekçe gösterilerek gözaltına alınması, HDP Parti 
Sözcüsü Ayhan Bilgen ve milletvekili Meral Danış Beştaş’ın 
tutuklanmaları da diğer baskı uygulamalarından bağımsız 
düşünülemez.

Tüm bu kesimlerin ortak özelliği ise diktatörlüğe boyun 
eğmemeleri, referandum yaklaşırken tek adam rejimi 
heveslilerine karşı hayır cephesinde bir araya gelmeleri. 
Hangi meslek örgütünden, sendikadan, hangi partiden 
olursa olsun, ‘hayır’ diyecek, hayır cephesinin büyütülmesi 
için çabalayacak tüm kesimler, daha referandum tarihi bile 
belirlenmemişken iktidarın hedefi haline gelmiştir. İktidarın 
mesajı gayet açıktır: İtaat et, rahat et! Bu yolda her türlü 
zor aygıtıyla çaba gösterecekleri, hiçbir şey yapmaktan 
çekinmeyecekleri şimdiden görülmektedir. Cumhurbaşkanı 
Erdoğan’ın 7 Haziran seçimleri öncesindeki ‘400 vekil verin 
ve bu iş huzur içinde çözülsün’ sözlerinin sonuçlarına o 
günden beri şahit olmuşken, Başbakan Yardımcısı Numan 
Kurtulmuş’un ‘suikastların, canlı bomba saldırılarının’ 
gerçekleşmemesinin şartı olarak referandumdan ‘evet’ 
çıkmasını sunması da ürkütücüdür.

Tüm bu baskılar, ihraçlar, sürgünler, gözaltılar, tutuklamalar, 
referandum sürecinde yükselen hayır sesini kısamaz. İzmir 
Emek ve Demokrasi Güçleri, baskı gören tüm bileşenleri 
ile dayanışma içinde olacaktır. Bu baskılar karşısında, 
Anayasa değişikliği referandumu sürecinde HAYIR cephesini 
büyüteceğimizi duyuruyor, yurttaşlarımızı, verecekleri hayır 
oyu ile ortak geleceğimize sahip çıkmaya çağırıyoruz.”

İZMİR EMEK VE DEMOKRASİ GÜÇLERİ: “BASKILAR 
HAYIRI ENGELLEYEMEYECEK”
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TMMOB İl Koordinasyon Kurulu, KHK’lar ile yaşanan 
ihraçlara ilişkin 21 Şubat 2017 tarihinde EMO Diyarbakır 
Şubesinde bir basın toplantısı düzenledi.

Diyarbakır İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Mehmet Orak 
tarafından okunan açıklama şöyle;

‘AÇ DEĞİLİZ –AÇIKTA DEĞİLİZ,  AÇLIKLA 
TERBİYE EDİLMEYİZ.’

15 Temmuz darbe girişiminin ardından ilan edilen OHAL 
ile birlikte AKP iktidarı sivil darbe gerçekleştirerek 12 
Eylül darbecilerinden çok daha ağır koşullarla emekçilere 
saldırmaktadır. AKP, 15 Temmuz darbe girişimini fırsata 
çevirerek darbeyle alakası olmayan ama kendisine muhalif 
olan herkesi susturmanın derdine düşmüştür. Evrensel hukuk 
ilkeleri çerçevesinde hareket etmek yerine adeta hukuka 
düşman kesilmiş, Meclisi devre dışı bırakarak OHAL’i kendi 
hukuksuzluklarına kalkan yapmayı tercih etmiştir.

Cumhurbaşkanı tarafından “Allah’ın bir lütfu” olarak 
değerlendirilen 15 Temmuz darbe süreci, hükümet tarafından 
kendilerinden farklı düşünenleri de tasfiye etmek için bir fırsat 
olarak kullanılmıştır.

Hükümet eline aldığı OHAL kalkanıyla, yıllardır verilen 
mücadeleler nedeniyle bölgede yapmak isteyip de yapamadığı 
politikalarını, eksiksiz biçimde hayata geçirmeye başlamıştır.

OHAL ile birlikte çıkartılan KHK’larla on binlerce emekçi 
ile birlikte yüzlerce mühendis , mimar ve şehir plancısı 

meslektaşımız açığa alınmış, ihraç 
edilmiş, sözleşmeleri fesh edilmiş ya da 
yenilenmemiştir.   

Yapılan ihraç ve açığa almaların, 
darbeci zihniyetlerin yaptıklarından 
hiçbir farkı yoktur! Çünkü her darbe, 
hukuku askıya almayı ve gücü elinde 
tutanın kudretine herkesin itaat 
etmesini sağlamayı amaç edinir!

İhbarlar ve bireysel insiyatiflerle 
hazırlanan listelerle meslektaşlarımız 
açığa alındı veya işlerinden ihraç edildi. 
İhraçlar ve açığa alınmaların tamamı 
sorgusuz, sualsiz ve soruşturmasız 
gerçekleştirilmiştir. Oysa Hükümet, 
kamudan ihraç edilenlerin hangi somut 
gerekçelerle ihraç edildiklerini, ihraç 
edilenlerin darbe girişimi ile aralarında 
herhangi bir somut bağ bulunup 

bulunmadığını en küçük bir şüpheye yer bırakmayacak şekilde 
açıklamak zorundadır. Kamuda yaşanan ihraçlara bakıldığında 
“darbecilerle mücadele” söylemi gerçeği yansıtmamaktadır.

Bölgedeki belediyelerde ve kamu kurumlarında çalışan, emek 
veren Mühendis, Mimar ve Şehir plancısı meslektaşlarımızın 
ihracıyla birlikte neredeyse belediyelerde hizmet verecek 
nitelikli teknik eleman kalmamıştır. TMMOB Diyarbakır 
İl Koordinasyon Kuruluna bağlı Şube eski/yeni Yönetim 
Kurulu üyelerimiz, Şube Eşbaşkanlarımız ve eski İKK 
sekreterlerimizin de aralarında bulunduğu toplam 123 
mühendis, mimar ve şehir plancısı üyemizin hukuksuz bir 
şekilde görevleri ellerinden alınmıştır.

Özellikle bölgemizdeki yerel yönetimlerdeki meslektaşlarımızın 
görevden alınmalarını manidar görüyoruz. Yerel yönetimlerin 
hizmet odaklı olması düşünüldüğünde halkın bu hizmetlerden 
yoksun bırakılması bir hak gaspıdır.

Bu uygulamalarla hükümetin politikalarını eleştiren ve 
onaylamayanlara yapılanlar, toplumun geniş kesimlerine diz 
çöktürülmek istendiğini açıkça göstermektedir.

Meslektaşlarımızın temel hukuk normlarının dışında, temel 
insan haklarına aykırı olarak işlerinden atılması; hiçbir 
sorgu yapılmadan, savunma hakkının ellerinden alınmasını 
asla kabul etmeyeceğimizi, TMMOB örgütlülüğü içerisinde 
meslektaşlarımız ile her türlü dayanışma içinde olacağımızı ve 
hukuki mücadelelerinde yanlarında olarak sürecin takipçisi 
olacağımızı kamuoyuna bildiriyoruz.  

DİYARBAKIR İKK: AÇ DEĞİLİZ –AÇIKTA DEĞİLİZ, 
AÇLIKLA TERBİYE EDİLMEYİZ
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ODALAR KADIN ERKEK TOPLAM

Bilgisayar Mühendisleri Odası 1.173 3.848 5.021

Çevre Mühendisleri Odası 6.423 6.889 13.312

Elektrik Mühendisleri Odası 5.603 47.619 53.222

Fizik Mühendisleri Odası 547 1.430 1.977

Gemi Mühendisleri Odası 163 3.199 3.362

Gemi Makineleri İşletme Mühendisleri Odası 21 1.506 1.527

Gıda Mühendisleri Odası 10.022 6.323 16.345

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 2.247 12.467 14.714

İç Mimarlar Odası 2.176 2.153 4.329

İnşaat Mühendisleri Odası 11.017 95.245 106.262

Jeofizik Mühendisleri Odası 1.491 4.090 5.581

Jeoloji Mühendisleri Odası 4.509 13.276 17.785

Kimya Mühendisleri Odası 8.567 13.579 22.146

Maden Mühendisleri Odası 2.176 14.769 16.945

Makina Mühendisleri Odası 9.492 94.208 103.700

Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası 617 3.800 4.417

Meteoroloji Mühendisleri Odası 240 452 692

Mimarlar Odası 22.223 28.767 50.990

Orman Mühendisleri Odası 2.675 12.249 14.924

Petrol Mühendisleri Odası 131 1.074 1.205

Peyzaj Mimarları Odası 3.745 1.887 5.632

Şehir Plancıları Odası 3.006 2.530 5.536

Tekstil Mühendisleri Odası 729 1.083 1.812

Ziraat Mühendisleri Odası 12.400 26.723 39.123

TOPLAM 111.393 399.166 510.559

TMMOB ÜYE SAYISI 510 BİNİ AŞTI
TMMOB’nin üye sayısı 31 Aralık 2016 itibariyle 510.559 oldu.
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TMMOB Bilirkişilik Çalışma Grubu ve TMMOB Bilirkişilik 
Çalıştayı atölye grupları toplantısı 4 Şubat 2017 tarihinde 
İMO Rüştü Özal Salonu’nda yapıldı.

Toplantıda; TMMOB Bilirkişilik Çalışma Grubu tarafından 
çalıştayın amacı, programı konularında bilgilendirme 
yapılarak katılımcıların görüşleri alındı. Bilgilendirme 
sonrasında çalıştay programı çerçevesinde, “6754 Sayılı 
Bilirkişilik Yasası Kapsamında Bilirkişilik Eğitimleri, 6754 
Sayılı Bilirkişilik Yasası Kapsamında Bilirkişilik Uzmanlık 
Alanları Ve Bilirkişilik Ücretleri, 6754 Sayılı Bilirkişilik Yasası 
Kapsamında Bilirkişilik Etiği Ve Bilirkişilerin Denetimi, 6754 
Sayılı Bilirkişilik Yasasının Mevcut Yasa Ve Yönetmeliklere 
Uyumu” adlarıyla oluşturulan atölyeler kendi içerisinde 
toplanarak çalışmalara başladı.

TMMOB BİLİRKİŞİLİK 2. ÇALIŞTAYI ATÖLYE GRUPLARI 
TOPLANTISI YAPILDI

Toplantıya; Ersin Gırbalar (TMMOB), Bülent Akça 
(TMMOB), Kemal ÖZKAZANÇ (BMO), Özgür Umut 
VURGUN (BMO), Demet KAYA AYANOĞLU (BMO), 
Esen ÖZBAYRAMOĞLU (BMO), Melike Özlem Bilgili 
(EMO), Onur OLUKLULU (EMO), Süleyman Sırdaş 
KARABOĞA (EMO), Cemil TEKKELİ (EMO), Özlem 
AKTAŞ ÖZÜLÜŞ (FMO), Hayrettin KARATAŞ (FMO), 
Tijen COŞKUN (GIDAMO), Eren Kaya (GIDAMO),  
Ferda Bitlislioğlu (GMO), Sevda KARA (GMO), Nusret 
KAYA (HKMO), Levent Özmüş (HKMO), Timur Bilinç 
Batur (HKMO), Namık GAZİOĞLU (HKMO), Hanze 
GÜRKAŞ (İÇMO), Ömer SENCAR (İÇMO), Naci YALÇIN 
(İÇMO), Eray DAĞ (İMO), Macit ÖNCEL (İMO), Mustafa 
SÖZER (İMO), Mehmet Kemal ÖZTÜRK (JFMO), Şenay 
Güneş (JFMO), Halil İbrahim YİĞİT (JMO), Dündar 
ÇAĞLAN (JMO), Mustafa YAĞMUR (JMO), Ayfer 
GÜÇLÜ ARAS (KMO), Emin DEMİR (KMO), Osman 
ÖZGÜN (KMO), Mahmure ESENKAL (KMO), Muharrem 
TURALIOĞLU (MADENMO), Bülent ÖNTAŞ (MMO), 
Serpil TABUROĞLU (MMO), Hüseyin KAYA (MMO), 
Sadettin ÖZKALENDER (MMO), Erdoğan BÖLÜR 
(MeteorolojiMO), Leman ARDOĞAN (MO), Ayşen 
YILMAZ ÖĞÜT (MO), Bülend CEYLAN (MO), Huriye 
NACAR SAVAT (MO), Muteber OSMANPAŞAOĞLU 
(MO), Basri BERİSPEK (OMO), Haluk BARUT (OMO), 
Erol Mudanyalı (OMO), Halim PERÇİN (PEYZAJMO), 
Erdoğan BALCIOĞLU (TMO), Medar KALKAN (ZMO), 
Mehtap ERCAN BİLGEN (ZMO), Ali İhsan İLHAN 
(ZMO), Avukat Uğur Tunca TURGAY (TESK), Sema Güleç 
UÇAKKAN (TBB) katıldı.
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Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Mühendislik, 
Mimarlık ve Şehir Planclığı Eğitimi Sempozyumu Düzenleme 
Kurulu ilk toplantısını 16.02.2017 tarihinde gerçekleştirdi. 
Toplantıya; Kemal Zeki Taydaş (TMMOB), Eren Şahiner 
(TMMOB), Ezgi Pekşen Soysal (Bilgisayar M.O.), Abdullah 
Zararsız (Fizik M.O.), Petek Ataman (Gıda M.O.), Aykut 
Aytaç (Gıda M.O.), Ali Osman Demirer (Harita ve Kadastro 
M.O.), Ali İpek (Harita ve Kadastro M.O.), Betül Bilge (İç 
Mim. O.), Bahattin Sarı (İnşaat M.O.), Ceylan Özkul (İnşaat 
M.O.), Ali Uğurlu (Kimya M.O.), Hayati Kılıç (Kimya 

TMMOB MÜHENDİSLİK MİMARLIK VE ŞEHİR PLANCILIĞI EĞİTİMİ 
SEMPOZYUMU DÜZENLEME KURULU İLK TOPLANTISINI 

GERÇEKLEŞTİRDİ

TMMOB Mühendislik Mimarlık ve Şehir Plancılığı Eğitimi Sempozyumu Düzenleme Kurulu İlk toplantısını 16 Şubat 
2017 tarihinde gerçekleştirdi.  

M.O.), Enis Tolga Eroğlu (Kimya M.O.), Nadir Avşaroğlu 
(Maden M.O.), Mehmet Soğancı (Makina M.O.), Müfit 
Gülgeç (Makina M.O.), İsmail Küçük (Meteoroloji M.O.), 
Neriman Şahin Güçhan (Mimarlar O.), Sibel Baş (Mimarlar 
O.), Selahattin Önür (Mimarlar O.), Hamdi Arpa (Ziraat 
M.O.), katıldı.

Yapılan genel bilgilendirmeden sonra toplantıda çalışma 
grubu tarafından hazırlanan Mühendislik, Mimarlık ve Şehir 
Plancılığı Eğitimi Sempozyumu’nun amacı, kapsamı ve konu 
başlıkları tartışılarak Sempozyum Yürütme Kurulu belirlendi.

TMMOB-ODA SEKRETER/YAZMAN ÜYELER TOPLANTISI YAPILDI

TMMOB ve Oda Sekreter/Yazman üyeleri “Genel durum 
Değerlendirmesi” gündemiyle 12 Ocak 2017 tarihinde 
TMMOB’de toplandı.

Toplantıya; TMMOB Genel Sekreteri Dersim Gül, Teknik 
Görevliler Özgür C. Göktaş Küçük, Bülent Akça, Eren 
Şahiner, Odalardan; İ. Burak İmrek (BMO), Tülay Koç 
(ÇMO), Emre Metin (EMO), Timur Bilinç Batur (HKMO), 
Tuğçe Deniz (İÇMO), Fikret Kemal Yıldırım (İMO), Serdar 
Kart (JFMO), Faruk İlgün (JMO), Funda Altun (KMO), 
Necmi Ergin (MadenMO), Yunus Yener (MMO), Ahmet 
İrfan Türkkolu (METMALZMO), Ercan Erzincan (Peyzaj 
MO), Hüseyin G. Çankaya (ŞPO) katıldı.
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19 Ocak’ta vicdanımızın sesini kesmeye çalıştılar. O, bu 
topraklarda barış içinde bir arada yaşamayı düşlüyor, ön 
yargıları ve düşmanlıkları ortadan kaldırmaya, toplumu 
değiştirmeye çalışıyordu.

O’nu vurdular ama sesini, vicdanımızın sesini kesemediler. 
Birincil kimliğimizin insan olduğunu söyledikçe, barış, 
demokrasi ve insan hakları için mücadele ettikçe, 

HRANT DİNK ÖLÜMÜNÜN 10. 
YILINDA ANILDI

Agos gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink ölümü-
nün 10. yıldönümünde çeşitli kentlerde düzenlenen etkin-
liklerde anıldı. İstanbul’da Agos gazetesi önünde, Ankara’da 
Birgün gazetesi önünde düzenlenen anma etkinliklerine 
TMMOB ve Odaların Yönetim Kurulu üyeleri de katıldı.

farklılıklardan birliktelikler yarattıkça, eski sorunların çözümü 
için inatla yeni yeni yollar aradıkça, tarihe takılmayıp bugüne 
ve geleceğe baktıkça O’nun sesi, vicdanımızın sesi daha gür 
biçimde çıkacaktır. Dünyayı daha yaşanılır kılmayı bir arada 
başarabiliriz;
Hrant için, Adalet için.
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği

VİCDANIMIZIN SESİNİ KESEMEYECEKLER!
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BASINA VE KAMUOYUNA
İktidarın yıkıcı uygulamalarıyla tüm yaşam alanlarında 
olduğu gibi tarihi kentlerde de şiddet gittikçe tırmandırılmış 
ve Diyarbakır`ın tarihi kent dokusu olan Suriçi yerleşmesi 28 
Kasım 2015’ten bu yana süregelen çatışmalarla tarihi kent 
dokusu ve kimliği geri dönülmez yıkım ve tahribatlar almıştır.
Diğer yandan 15 Temmuz’un ardından ilan edilen OHAL 
rutine bağlanmış bir şekilde her 3 ayda bir mevcut siyasal 
iktidar tarafından devam ettirilmekle beraber OHAL süresi 
fırsata dönüştürülerek kentlerdeki talan politikalarının önü 
açılmaktadır.
Son olarak Diyarbakır İli’nin tarihi Suriçi Yerleşmesinde 187 
hektarlık alanda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca re’sen 
onaylanan Koruma Amaçlı İmar Planı Değişikliği ile
Suriçinde geleneksel tarihi dokunun hiçe sayıldığı, tescili 
yapıların görmezden gelindiği, mevcut plandaki kentsel 
donatı alanlarının kaldırıldığı, birçok yapının yıkımının 
öngörüldüğü, Hasırlı Mahallesinde iki adet, Cemal Yılmaz, 
İskender Paşa, Melik Ahmet ve Ali Paşa mahallelerinde ise 
birer adet olmak üzere toplamda 6 karakol inşa edileceği; bu 
karakolların hem ana akslarla olan hem de kendi aralarındaki 
ulaşım bağlantılarının çok ciddi oranda yol genişletmelerle 
sağlanacağı ve Suriçi’nin yıkımlardan sonra bugüne ulaşan 
dokusunun da zarar görmesine neden olacak ciddi kararlar 
önerdiği görülmektedir. Söz konusu plan değişikliği ile 
geliştirilen kararlar mevcut dokunun artık bambaşka bir 
çehreye dönüşeceğini göstermektedir.
Söz konusu plan değişikliği ile planlanan ve 8 metre 
yüksekliğinde duvarlarla çevrilecek olan “Emniyet 
Hizmet Alanları” ile Suriçi savunma odaklı geliştirilmekte 
ve bu yaklaşım ile de planlama bir savunma aracına 
dönüştürmektedir. Söz konusu plan değişikliği ile Suriçinde 
bulunan eğitim kurumları sağlık alanları, konut ve tescilli 
yapılar yerine karakolların inşa edilmesi öngörülmekte 
ve bu savunma odaklı yaklaşım diğer tüm değerleri de 
göz ardı etmekte ve genel şehircilik ilkelerine, disiplinler 
arası planlama esaslarına ve kamu yararına aykırılık teşkil 

etmektedir. Yaptığımız tespitlere göre yeni açılacak yollar ve 
yapılacak karakol alanları içerisinde 17 adet tescilli yapı, 42 
adet korunmaya değer geleneksel yapı olmak üzere toplamda 
976 adet yapının plan kararı ile yıkımı öngörülmektedir. 
Tescilli yapıların korunacağı iddia edilen bu planda, yeni 
yolların açılacağı ve Emniyet Hizmet Alanlarının kurulmasına 
ilişkin alınan kararlara rağmen bu yapıların nasıl korunacağı 
ile ilgili bir açıklama bulunmamaktadır.
Plan değişikliği açıklama raporu incelendiğinde söz konusu 
değişikliğin gerekçesinin güvenlik amacıyla yapıldığı açıkça 
belirtilmiş olup Sur İçinin Dünyaya mal olmuş bir miras alanı 

olduğu ve kentsel dokuda yapılacak her bir müdahalenin 
geri dönüşü olmayacak kayıplar yaratacağı tamamen göz ardı 
edilmiştir. Plan raporu bu özelliği nedeniyle kendi içinde de 
son derece tutarsızlık göstermektedir. Raporun giriş kısmında 
kentin değerlerinden söz edilmekte iken, bu değerleri var 
eden kentliye karşı savunma odaklı işlevler önerilmekte, bu 
işlevleri yerine getirecek yapıların inşası için kentin özgün 
değerlerine zarar verilmekte, aynı zamanda da Dünya Miras 
Listesi’ne kabul edilmiş bir alanın evrensel niteliklerine aykırı 
bir yaklaşım gösterilmektedir.
Suriçi Koruma Amaçlı İmar Planı Değişikliği mahalle 
sakinleri, hak sahipleri, , kiracılar, mülksüzlerin, bölge halkı, 
meslek odaları, sivil toplum kuruluşları gibi sürece dâhil 
edilmesi gereken kentin bileşenlerinin görüşü alınmadan 
merkezi bir kararla yapılmıştır. Bu şekilde kısa vadeli 
politikalarla katılımcı süreçlerden yoksun, merkezden 
üretilen planlar genel şehircilik mevzuatları kapsamında 
katılımcı bir şekilde yapılması ilkesine aykırıdır.
Söz konusu plan değişikliği ile Mevcutta bulunmayan Kentsel 
Tasarım Projeleri de bu planın eki olarak kabul edilmiştir. 
Onaylı olmayan ve mevcutta bulunmayan projelerin bu 
planın eki sayılmasının ne tür bir hesapla gerçekleştirildiği 
merak edilmektedir.
Ayrıca yeni plan notları ile getirilen yapılarda“ hiçbir 
durumda duvar, çit, direk yapılamaz ağaç dikilemez” ibaresi 
Suriçinde hane halkının mahremiyet olgusunu hiçe sayarak 
alanı terk etmelerine zorlayacaktır.
Plan değişikliği, alanda olağan üstü hal süreci ve sokağa 
çıkma yasağı devam ederken yoğun güvenlik koşullarının 
uygulandığı bir süreçte yapılmıştır. Henüz yıkımların 
sağlıklı bir tespiti ve bu tespitlerin yeterli bir analizi dahi 
yapılamamıştır. Plan kararları, ciddi hasar görmüş son 
derece değerli bu alandaki yıkımların ve mevcut durumun 
somut ve somut olmayan sorunlarının tespitinin ardından 
alınmalıdır. Dolayısıyla bu süreçte yapılan planlama ve 
uygulama süreçleri sağlıklı bir plan üretme ve uygulama 
koşulları barındırmamaktadır. Planlar, olağanüstü güvenlik 
koşullarının kaldırıldığı yaşamın normalleştiği bir dönemde 

DİYARBAKIR İKK’DAN SURİÇİ YERLEŞMESİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA
TMMOB Diyarbakır İl Koordinasyon Kurulu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca Suriçi yerleşmesinde onaylanan koruma 
amaçlı “İmar Planı değişikliği”ne ilişkin 10 Ocak 2017 tarihinde bir basın açıklaması yaptı.
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yapılmalıdır. Olağanüstü güvenlik politikaları üzerine kent-
şehir inşasının yapılması kabul edilemez.
Peyzaj Mimarı, Sanat Tarihçisi, Sosyolog imzası da taşıyan, 
Bakanlığınız tarafından re’sen onaylanan bu planda ismi 
geçen disiplinlerin plan değişiklik kararlarında herhangi bir 
bilimsel kontrol ve tahdit katkısı görülmemektedir. Kentin 
çatışma sonrası nüfus yapısındaki niteliksel ve niceliksel 
büyük dönüşüm, yeni peyzaj nitelikleri ve somut ve somut 

olmayan kültür varlıklarının yeni durumuna dair en küçük bir 
bilimsel çalışma veya tespit olmadan koruma imar planının 
değiştirilmesi bilim ve toplumsal fayda dışıdır.
Suriçinin tarihi kent dokusu ve sosyal yaşamına zarar 
vereceğini düşündüğümüz bu plan uygulamasını durdurmak 
için bugün Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne itirazımızı 
verdiğimizi ve her türlü hukuki yollara başvurarak sürecin 
takipçisi olacağımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz.

ANKARA: TÜM BASKI UYGULAMALARINA KARŞI BİZ HAYIR DİYORUZ!

TMMOB Ankara İl Koordinasyon Kurulu, DİSK Ankara Bölge Temsilciliği, KESK Ankara Şubeler Platformu, Ankara Tabip 
Odası, Ankara Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası 11 Ocak 2017 tarihinde Mülkiyeliler Birliği’nde düzenledikleri 
basın toplantısında OHAL ve Ankara Valiliğinin eylem yasağı kararına karşı olduklarını ifade etti.

Ülkemiz yeni bir yılın ilk haftasını oldukça karanlık günler 
ile tamamlamıştır. Herkesin umut ve mutluluk dilekleriyle 
başladığı 2017 daha ilk günlerden zor bir yıl olacağını bizlere 
göstermiştir. Ülkemizin içinde bulunduğu atmosfer, artık kaba 
bir savaş atmosferi halini almıştır. Yaşam, emek ve özgürlük 
taleplerimiz bombalarla, silahlarla susturulmak istenmektedir.

Yılın ilk gecesi Reina`da başlayan ve en son Antep`te yaşanan 
saldırılar, hepimizi hedef almakta, halkımızın can güvenliğini 
sağlamak kolluk güçleri açısından bir acizlik göstergesi haline 
gelmiştir. Ne istihbarat ne emniyet ne de devletin bir başka 
birimi can güvenliğimize yönelik saldırıların engellenmesi 
konusunda başarılı olmuştur.

AKP ve Saray, OHAL’i bir defa daha uzatarak bu karanlık at-
mosferin üzerini kapatmaya çalışmaktadır. OHAL`i uzatarak, 
artık herkesin malumu olduğu üzere ülkemizde kendilerinden 
farklı ses çıkaran herkesi çalışma yaşamından ve toplumsal 
yaşamdan uzaklaştırma uygulamalarını perçinlediler. Adalet-
sizliği, hukuksuzluğu kitabına uydurarak toplumun muhalif 
kesimlerini sindirmeye uğraşıyorlar.

15 Temmuz`un ardından ilan edilen ve defalarca uzatılan bu 
OHAL dönemi tarihe, basın-yayın organlarının kapatıldığı, 
milletvekillerinin, belediye başkanlarının ve muhalif gazete-
cilerin tutuklandığı, kamu çalışanlarının, akademisyenlerin 
görevlerinden alındığı, KHK`larla  işten atıldığı, derneklerin 
kapatıldığı uzun ve acımasız bir baskı dönemi olarak geçecektir.

OHAL süresinin 9 aya çıkacak olması, ülkedeki karanlık 
atmosferin giderek artması, mecliste yaşananlar bizlere 
göstermektedir ki; ülkemizin başına gelen her şey totaliter 
baskı rejiminin yeniden ve kuvvetle tesis edilmesi isteğidir.

Bu istek, dün mecliste oy kullanan milletvekillerinin içinde 
bulunduğu acınılacak durumla sınırlı değildir. Ardı ardına 
yaşadığımız katliamlarda genç, yaşlı, çocuk, kadın, sivil, asker, 
polis binlerce insanımızın can vermesi, binlerce insanımız ya-
ralanması; basın yayın organları üzerinde tekel oluşturulması, 
muhalif kesimler baskı ve şiddetle sindirilmeye çalışılması, 
bu karanlık isteğin ürünüdür.

Ankara Valiliği`nin dün yayınladığı açıklama da bu baskı 
rejiminin getirisidir. Valilik terör saldırısı şüphesi adı altında 
temel hak ve özgürlüklerimizi bir kere daha kısıtlamıştır. Bu 
açıklamaya göre değil basın açıklaması yapmak, sokakta şarkı 
söylemek bile yasaklanmıştır.

Bizler biliyoruz ki, mecliste Anayasa görüşmeleri yapılırken, 
valiliğin böylesi bir yasak getirmesinin tek amacı, başkanlık 
sistemine yönelik toplumsal muhalefetin susturulması, tep-
kilerin engellenmesidir.

Halkın temel hak ve özgürlüklerini güvenceye almayan, 
sosyal hukuk devleti normlarından, hukukun üstünlüğün-
den ve kuvvetler ayrılığından yoksun, toplumsal, politik 
örgütlenmelerin hazırlanmasında öncü bir rol üstlenmediği, 
demokratik koşullarda özgürce tartışılmayan hiçbir anayasa 
değişikliği girişiminin ülkemiz için olumlu bir getirisi olma-
yacağını biliyoruz.

Bu baskı ve zor ortamına rağmen, temel hak ve özgür-
lüklerimizin elimizden alınmasına, can güvenliği bahane 
edilerek her türlü demokratik etkinliklerin yasaklanmasına, 
demokrasinin hem fiili hem de anayasal olarak ayaklar altına 
alınmasına karşı emek, meslek ve demokrasi güçleri olarak 
biz hayır diyoruz!

OHAL’in bir an önce bitirilmesini ve Ankara sokaklarında 
uygulanan bu olağanüstü yasaklar bir an önce geri çekilme-
lidir. Temel hak ve özgürlüklerimiz elimizden alınamaz!
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Basına ve Kamuoyuna
İstanbul Meslek Odaları Koordinasyonu bileşenlerimizden 
İstanbul Eczacı Odası’na Sağlık Bakanlığı’nın “kuruluş amacı 
dışında faaliyet gösterdiği” iddiasıyla İstanbul Eczacı Odası 
Yönetim Kurulu’nun görevden alınması talebiyle açtığı dava 
17.01.2017’de görülmeye başlanıyor.
İstanbul Eczacı Odası’nın açıklamaları, yönetime muhalif-ik-
tidar yakın, isimler tarafından bilinçli olarak çarpıtılmış, oda 
yönetimine yönelik bir linç kampanyasına dönüştürülmüştür. 
Durumdan vazife çıkaran Sağlık Bakanlığı ’da yönetim kuru-
lunun görevden alınması talebiyle dava açmıştır.
Seçimlerle alamadıkları meslek odaları yönetimlerini amaç 
dışında faaliyet adı altında “kayyum” yoluyla ele geçirmek 
isteyenler bilmelidirler ki; her türlü baskıya karşın meslek oda-
ları ifade özgürlüğü, hukukun ve demokrasinin üstünlüğünü 
savunmaya, doğru bildiklerini söylemeye devam edeceklerdir.
Bu vesileyle 17.01.2017 saat 10.00’da Çağlayan Adliyesi’nde 
görülecek olan davada ve bu süreçte bileşenimiz İstanbul 
Eczacı Odası ‘nın yanında olduğumuzu kamuoyuna bildiririz.
Saygılarımızla
İSTANBUL MESLEK ODALARI KOORDİNASYONU

İMOK: İSTANBUL ECZACI 
ODASININ YANINDAYIZ!

Aralarında TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu’nun 
da yer aldığı İstanbul Meslek Odaları Koordinasyonu 
(İMOK), Sağlık Bakanlığı’nın “kuruluş amacı dışında fa-
aliyet gösterdiği” iddiasıyla İstanbul Eczacı Odası Yönetim 
Kurulu’nun görevden alınması talebiyle açtığı davaya ilişkin 
16 Ocak 2017 tarihinde bir basın açıklaması yaptı.

Birleşik Metal-İş Sendikası ile Elektromekanik Metal 
İşverenleri Sendikası  (EMİS) arasında 2200 işçiyi kapsayan 
grup toplu iş sözleşmesinde anlaşma sağlanamaması üzerine, 
Birleşik Metal-İş Sendikası bugün greve başladı.

Emek gaspına karşı haklarını arayan metal işçilerinin aldığı 
grev kararının Bakanlar Kurulu tarafından yasaklanması, 
AKP İktidarının emek alanına yönelik saldırılarının 
boyutunu bir kez daha ortaya koymuştur.

Türkiye`de işçi ve emekçilerin en temel haklarına yönelik 
saldırıların günden güne arttığı, güvencesiz çalışma 
koşullarının emekçilere dayatıldığı bir dönemde, metal 
işçilerinin kararlı mücadelesi ülkemiz açısından son derece 
önem teşkil etmektedir. Türk Mühendis Mimar Odaları 
Birliği İstanbul İl Koordinasyon Kurulu olarak, bu onurlu 
direnişi selamlıyor, grevin başarılı olması için her türlü 
dayanışmayı göstereceğimizi ve omuz omuza mücadele içinde 
olacağımızı kamuoyunun bilgisine sunuyoruz.

Cevahir Efe AKÇELİK
TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri

İSTANBUL İKK: GREVE 
ÇIKAN METAL İŞÇİLERİNİN 

YANINDAYIZ

TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu, Birleşik Metal-
İş Sendikası’nın grevine destek amacıyla 20 Ocak 2017 
tarihinde bir basın açıklaması yaptı.

TMMOB İKK, KÖRFEZ GEÇİŞİNE DAİR GÖRÜŞÜNÜ 

BAKANLIKLA PAYLAŞTI

TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu, İzmir Körfez Geçişi Projesi ile ilgili görüş ve değerlendirmesini 17 Ocak 2017 
tarihinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ÇED İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü ile paylaştı.
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Tarihi Haydarpaşa Garından ana hat trenlerin seferlerinin 
durdurulmasının üzerinden 5 sene geçti. Bugüne kadar adı 
sürekli ‘dönüşümle’ anılan tarihi garın yineden açılması ve 
gar olarak kullanılması için mücadele eden Haydarpaşa 
Dayanışması, bir kez daha garın ranta açılmasına izin 
vermeyeceklerini açıkladı.

Haydarpaşa Garı’nın çatısında çıkan yangın sonrası 
örgütlenen dayanışma tarafından başlatılan nöbet eylemi, 
tren seferlerinin kaldırılmasının yıl dönümünde de devam 
etti.

Dayanışmanın çağrısıyla gar önünde bir araya gelen onlarca 
kişi, “Haydarpaşa yağmacısından davacıyız”, “Haydarpaşa 

İSTANBUL İKK: HAYDARPAŞA GARDIR, GAR KALACAK, 
“HAYIR”LISI İLE O TREN BURAYA GELECEK!

Aralarında TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu’nun da bulunduğu Haydarpaşa Dayanışması, 29 Ocak 2017 
tarihinde Haydarpaşa Garı’nın 5 yıldır kullanılmamasına ilişkin bir basın açıklaması yaptı.

garı ve tren hatları kültürel mirasımızdır” yazılı dövizler ve 
“Hayır’lısı ile o trenler Haydarpaşa Garına gelecek” yazılı 
pankart taşıdı.

Basın açıklamasına; TMMOB İstanbul İl Koordinasyon 
Kurulu Sekreteri Cevahir Efe AKÇELİK, TMMOB Mimarlar 
Odası Başkanı Eyüp MUHCU, TMMOB Mimarlar Odası 
İstanbul Büyükkent Şube Başkanı C.Sami YILMAZTÜRK, 
KESK Genel Sekreteri Hasan TOPRAK’ın yanı sıra CHP 
milletvekilleri ve çok sayıda kitle örgütü temsilcisi katıldı. 
Ortak açıklamayı, TCDD Emeklisi Tren Şefi Musa Ulusoy 
okudu.

Haydarpaşa Garı ile Anadolu’yu 109 yıldır buluşturan ana hat 
tren seferlerinin 31 Ocak 2012 salı günü saat 23.30’da, kent 
içi ulaşımda büyük öneme sahip banliyö tren seferlerinin ise 
19 Haziran 2013 tarihinde seferlerinin, yeniden başlayacağı 
müjdesiyle hatırlatan Ulusoy, aradan geçen zamana karşın 
trenlerin Haydarpaşa Garı’na henüz ulaşamadığını dile getirdi. 
İstanbul’u 100 yılı aşkın süre Anadolu’ya bağlamış bulunan 
ana hat tren seferleri yerine TCDD’nin yeni işletmecilik tipi 
olan yüksek hızlı trenlerin 25 Temmuz 2014’te Haydarpaşa 
yerine Pendik Garına ancak ulaşabildiğini belirten Ulusoy, 
“Haydarpaşa-Pendik arası demiryolu hattı inşası ise geçen 3 
sene 7 ay 11 güne rağmen henüz tamamlanamamıştır” dedi.

TMMOB Gaziantep İl Koordinasyon Kurulu, Kilis Yolu ve 
Çevresinde yapılan Ekolojik Tabanlı Kent Planı’nın nitelikli bir 
imar uygulaması olarak başlamasına rağmen sonrasında bir rant 

projesine dönüşmesine ilişkin 7 Şubat 2017 tarihinde bir basın 
toplantısı düzenleyerek yasaya uymayan imar değişiklikleriyle 
ilgili dava açtıklarını belirtti.

TMMOB İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Burkay Güçyetmez 
tarafından okunan açıklamanın tam metni şöyle:

TMMOB GAZİANTEP İL KOORDİNASYON 
KURULU :

DAVA KONUSU İMAR PLANI TADİLATLARINA
İLİŞKİN BASIN METNİ 

Türk Mühendis Mimar Odaları Birliği; mesleki, ekonomik, 
sosyal ve kültürel alanlarda ülkemizdeki mühendisleri, 
mimarları ve şehir plancılarını temsil etmek, onların hak 
ve çıkarlarını halkımızın çıkarları temelinde korumak 
ve geliştirmek, mesleki birikimlerini toplum yararına 
kullanmalarının zeminini yaratmak; kamunun ve ülkenin 
çıkarlarının gözetilmesinde; yurdun doğal kaynaklarının, çevre 

GAZİANTEP İKK, YASAYA UYMAYAN EKOLOJİK TABANLI KENT 
PLANINA KARŞI ÇIKIYOR
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ve tarihi değerlerin ve kültürel mirasın korunmasında, tarımsal 
ve sınai üretimin artırılmasında, ülkenin sanatsal ve teknik 
kalkınmasında gerekli gördüğü tüm girişim ve etkinliklerde 
bulunan toplumsal temelli mesleki kuruluşlar birliğidir. 

Kentlerin yaşamsal niteliklerini ve geleceklerini doğrudan 
etkileyen imar planları  da TMMOB’nin ve TMMOB’ye bağlı 
meslek Odaları’nın yakından takip ettiği ve kamu faydası 
doğrultusunda değerlendirdiği son derece önemli konulardan 
bir tanesidir. 

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

Çoğunlukla Mimarlar Odası Gaziantep Şubesi’nin öncülüğünde 
takip edilen imar planları, birliğimizin önemli bir parçası olan 
Mimarlar Odası tarafından dikkatle takip edilmeye devam 
edilecektir. Ancak kentin bugününü ve yarınını yakından 
ilgilendiren büyük çaplı, kent ölçeğinde etki gücüne sahip 
imar planları ve plan tadilatları bundan sonra TMMOB 
koordinasyonunda ve daha geniş katılımlı bir çerçevede ele 
alınacaktır. 

Bu kapsamda, Mimarlar Odası’nın da talebi doğrultusunda 
TMMOB İl Koordinasyon Kurulu da Mimarlar Odası ile 
birlikte Kızılhisar ve Bağlarbaşı Mahallesi Kilis Yolu ve Çevresi 
Ekolojik Tabanlı Revizyon İmar Planları’nda işlemlerin iptali 
ve yürütmenin durdurulması için dava açmıştır.  

Plan değişikliği yapılması için zorunlu koşulların oluşması 
gerekmektedir. Eğer bu koşullar bilimsel, nesnel ve teknik 
gerekçelerle ortaya konulabilirse, plan değişikliği söz konusu 
olabilir. Ancak dava konusu işlemlerde hukuken geçerli 
gerekçeler sunulmamıştır. İmar mevzuatının söz konusu açık 
hükümlerine rağmen, davalı İdarelerin işlemleri açıkça kamu 
yararı ve hizmet gereklerine, şehircilik ilkeleri ve planlama 
tekniklerine ve imar mevzuatına aykırı olup, herhangi bir 
teknik neden, zorunluluk olmaksızın yapılmış olan imar planı 
revizyonlarının iptali gerekmektedir. 

Yaklaşık 2100 hektar (21 milyon metrekare) büyüklüğündeki 
planlama alanı Gaziantep için son derece önemli bir alandır. 
50.000 konutluk Gaziantep Kuzey Şehir Projesi’nin 850 hektar 
(8.5 milyon metrekare) olduğu göz önüne alındığında, bu 
alanın ne kadar hassas bir şekilde planlanması gerektiği ortaya 
çıkmaktadır. 

Nitekim, 2012 yılında hazırlanıp, 2013’de kamuoyuna lanse 
edildiği haliyle “Ekolojik Tabanlı Kent Planı”, Kilis Yolu ve 
çevresinde verimli tarım alanlarında çoğunlukla düşük ve 
orta yoğunluklu yapılaşmayı öngören; çağdaş ekolojik tasarım 
kriterlerini göz önünde bulunduran, bu yönüyle de planlama 
alanında yer alan verimli tarım alanlarını yapılaşma baskısı 
altında tutmayan bir hüviyete sahipti. 

Ancak zaman içerisinde yapılan plan tadilatlarıyla ekolojik 

temeller adım adım zayıflatılmıştır. Mimarlar Odası’nın 2014 
ve 2015 yıllarında bu tadilatlara açtığı dört davadan üçünde 
itirazlar haklı bulunmuş olup, bir dava halen devam etmektedir. 

Gaziantep Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 18.12.2015 tarih ve 
772 sayılı kararı ile onaylanan revizyon ise öncekilerden farklı 
olarak alanın tamamında büyük bir yoğunluk artışı getirmiştir. 
Dayanağını bu revizyondan alan Şahinbey Belediye Meclisi de 
06.09.2016 tarih ve 134 sayılı kararla revizyon uygulama imar 
planını yürürlüğe koymuştur. 

Revizyonlar neticesinde planın odak noktasında yer alan ve 
Kilis Yolu boyunca devam eden bağ-bahçe nizamındaki aksı 
çevreleyen düşük yoğunluklu konut alanlarında %25 ile %200 
arasında değişen oranlarda yoğunluk artışlarına gidilmiştir. 
Daha önce 3 katlı yapılarla çevrelenen ve bağ evi niteliğinin 
korunması hedeflenen bu alanlar 5 ve 8 katlı yapılarla adeta 
kuşatılmış, ve orta vadede bu niteliği sürdürmeleri imkansız 
hale getirilmiştir. 

Nitelikli tarım topraklarının bulunduğu bu alanda plan 
tadilatı yapılması için 5403 Sayılı Toprak Koruma ve Arazi 
Kullanımı Kanunu uyarınca Gaziantep İl Gıda Tarım ve 
Hayvancılık İl Müdürlüğü’nden tarımdışı kullanım izni alınması 
gerekmesine rağmen, bu izinlerin alındığına dair hiçbir emare 
görülememiştir. 

Öte yandan, sosyal ve teknik donatıların kendi içerisindeki 
ilişkilerinin ve oranlarının tutarsız olduğu görülmektedir. Aktif 
ve pasif yeşil alanlar yeterli miktarda ayrılmış görünürken, 
örneğin eğitim tesisi alanları için mevzuatın tanımladığı 
ihtiyacın ancak yarısının karşılandığı; sağlık tesisi alanlarında 
ise ihtiyacın sadece üçte birinin karşılandığı görülmektedir. 
Çok açıktır ki; burada yapılaşma ve iskan başladıktan sonra 
bölgede yaşayacak olan halkın ihtiyaçları doğrultusunda yeni 
revizyonlar yapılmak durumunda kalınacaktır. Oysa sağlıklı 
bir imar planı, olabildiğince gelecek senaryolarını göz önünde 
bulundurmalı ve tadilat ihtiyacı oluşturmamalıdır. 

Özetle Kilis Yolu ve Çevresinde yapılan Ekolojik Tabanlı 
Kent Planı, nitelikli bir imar uygulaması olarak başlamışken 
geldiğimiz noktada bir rant projesine dönüşmüş, ekoloji 
söylemi alelade bir planın  maskesi haline getirilmiştir. Yapılan 
işlemlerde kamu yararı bulunmamakla birlikte, kentin verimli 
tarım toprakları geri dönüşsüz bir şekilde yok olma tehlikesiyle 
karşı karşıya bırakılmıştır. 

Sayılan sebeplerle Mimarlar Odası Gaziantep Şubesi 
01.02.2017 tarihinde, TMMOB Gaziantep İl Koordinasyon 
Kurulu ise 03.02.2017 tarihinde sunduğu dava dilekçeleri ile 
yapılan işlemlerin iptalini istemiştir. 

TMMOB Kamu faydasını gözeterek halkın yanında olmaya, 
bilimi ve tekniği halkın faydasına sunmaya, toplumun tüm 
kesimleriyle dayanışma içerisinde olmaya devam edecektir. 

Kamuoyuna Saygılarımızla; 

TMMOB Gaziantep İl Koordinasyon Kurulu
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Karabağlar İlçesi, Cennetçeşme, Salih 
Omurtak, Bahriye Üçok, Limontepe, Ali 
Fuat Erdem, Umut, Gazi, Özgür, Yüzbaşı 
Şerafettin ve Devrim Mahalleleri’ni 
kapsayan ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 
tarafından 31.12.2012 tarihinde riskli 
alan ilan edilen 540 hektarlık Riskli 
Alanın, yaklaşık 101,4 hektarlık kısmına 
ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 
1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı, 
son 2 yıl içerisinde 4. kez onaylanmıştır. 
Üstelik onaylanmış olan imar planının 
bulunduğu 101 hektarlık alan, yıllarca üst 
ölçekli çevre düzeni planı kararlarında 
heyelan alanı olarak belirlenmiş olan 
bölgeyi kapsamaktadır. Deprem kuşağı 
içerisinde yer alan İzmir’de yaşanabilecek 
olası bir deprem ihtimalinde dava 
konusu plan ile imara açılan heyelan alanlarında yaşayacak 
vatandaşların can ve mal güveliği için de ciddi sıkıntıların 
oluşacağı aşikârdır.

Dünya ölçeğinde bakıldığında, kentsel dönüşüm projeleri, 
sadece konut iyileştirilmesi düzeyinde düşünülmemelidir. 
Bu noktada önemli olan, kamu yararı gözetilerek, yaşam 
kalitesinin her yönden yükseltilmesi amacıyla katılımcı 
ve bütüncül planlama anlayışıyla dönüşüm modellerinin 
tasarlanması ve uygulanması olmalıdır. Başka bir ifadeyle, 
bir kentsel dönüşüm projesi, söz konusu alanın kendine 
özgü nitelikleri, yaşayan halkın ekonomik ve sosyal durumu 
gözetilerek ihtiyaçlar doğrultusunda planlanmalı ve 
oluşturulacak dönüşüm modeli, fiziksel, sosyal, ekonomik 
ve çevresel boyutlarıyla tüm tarafların katılımını sağlayarak 
kurgulanmalıdır.

Oysa, Karabağlar’da Bakanlık tarafından onaylanan imar 
planlarına karşı her seferinde hem bölgede yaşayan halk hem 
de bilim insanları itirazlarını, tepkilerini dile getirdikleri halde 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bu itirazlara kulak tıkamaktadır. 
Katılımcılıktan uzak, bölgede yaşayan halkın taleplerini 
dinlemeden, bilim insanlarının uyarılarını duymazdan 
gelerek, 540 hektarlık bir alanın sadece bir bölümüne acele 
kamulaştırma yaparak, imar planını bilimden, hukuktan, 
eşitlikten, kamu yararından uzak hiçbir nesnel gerekçeye 
dayanmadan her yıl en az 2 kez yeniden onaylamaktadır. 
Bakanlık bu tavrının nedenini kamuya açıklama gereği dahi 
duymadan kapalı kapılar ardında yapılan imar planları ile 
İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin de desteğini alarak İzmir’in 
ve İzmirlinin geleceğini tehlikeye atmaktan kaçınmamaktadır.

2012 yılından bu yana uygulanan bu yöntemle 540 ha.’lık 
riskli alan sınırı içerisinde yaşayan insanlar 4 yıldır belirsiz 
bir bekleyişle huzursuz edilmiştir ve geleceklerine dair ciddi 
kaygıları bulunmaktadır. Dört yılın sonunda gelinen noktada 
bugüne kadar ağaçlandırılması gereken bir alan yapılaşmaya 
açılmış, kentsel dönüşümün asıl meselesiymiş gibi, imar 
planında akaryakıt istasyonu, ticari ve turizm alanları 
belirlenmiştir ancak gerçekten risk teşkil ettiği beyan edilen 
alanda yaşayan halkın ise barınma ihtiyaçlarının nerede, 
nasıl, hangi yöntemle, hangi model ile karşılanacağı ise hâlâ 
belirsizlik taşımaktadır. Onaylanan ilk planlardan itibaren 
Şehir Plancıları Odası ve Peyzaj Mimarları Odası İzmir 
Şubeleri bu planların bilimsellikten ve hukuktan yoksun 
olduğunu kamuoyuna bildirmiş, ayrıca itirazlar hukuki 
süreçlere de taşınmıştır.

Burada, hem bilim insanları hem de bölgede yaşayan halk 
olarak, Bakanlığın “ne bilime, ne halka sormam, ben yaparım” 
zihniyetinin bu ülkeye, bu kente zarar verdiğini tekrar dile 
getiriyor ve artık rant için kentlerimizi, evlerimizi, doğamızı 
yağlamaktan vazgeçmelerini istiyoruz.  Biz Meslek Odaları 
ve sivil toplum örgütleri olarak, bölgede yaşayan halk, 
bilim insanları olarak hukuka, bilime olan inancımızı hiç 
kaybetmedik. Bilimin, hukukun elbet kazanacağını biliyoruz. 
Sadece rant amacı ile kamu kaynaklarının yok edilmesine, 
bölge halkının geleceğinin belirsizliğe itilmesine karşı olan 
mücadelemizi de sürdüreceğimizi ifade ederek Bakanlığa bir 
kez daha  “İzmir’den rant projelerini geri çek” diyoruz.

İZMİR İKK: KENTSEL DÖNÜŞÜM BAHANE, RANT ŞAHANE

Karabağlar kentsel dönüşüm nazım imar ve uygulama imar planlarının 4. kez onaylanmasının ardından, TMMOB İzmir İl 
Koordinasyon Kurulu, Karabağlar Mahalleler Birliği ile birlikte Mimarlar Odası İzmir Şubesi’nde ortak bir basın toplantısı 
gerçekleştirdi.
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ZONGULDAK MADEN MAKİNALARI FABRİKASI

Türkiye Taşkömürü Kurumu’na (TTK) ait olan Maden 
Makinaları Fabrikası, elektrik, döküm, sıcak-soğuk 
şekillendirme, talaşlı ve talaşsız imalat atölyeleri ile 
bütünleşmiş bir tesistir. Amacı, TTK’nın kömür üretim 
faaliyetlerinin aksamadan yürütülebilmesi ve geliştirilebilmesi 
için gerekli makina, teçhizat ve tesislerin fabrikada planlanmış 
olanlarını “üretmek ve tamir” etmektir. Ayrıca, fabrikada 
üretilen maden makina ve teçhizatlarını kömür havzasının 
şartlarına uygun olarak geliştirmek ve standardizasyonunu 
sağlamaktır.

İlk olarak 1910 yılında buharlı lokomotiflerin ve kömür 
vagonlarının tamiri için Zonguldak’ta kurulan fabrika, 
1940 yılında Fransızlardan devralınarak Merkez Atölyeleri 
adı ile faaliyetlerini sürdürmektedir. Maden ocaklarında 
makinaların kullanılmaya başlanılması ile atölyelerde önce 
makinaların onarımı daha sonra yedeklerinin yapımına 
gidilmiş ve ithal edilen birçok maden makinasının üretimi 
gerçekleştirilerek bugünlere gelinmiştir.

Dolayısıyla sanayi içinde katma değeri yüksek, rekabet 
yeteneği olan bir makine imalat sektörü; pek çok sektöre 
“girdi” olan ürünleri de verdiğinden ve geniş bir yan sanayi 
ile çalıştığından dışa bağımlılığı da azaltmaktadır. Ülkemiz 
için bu konu özellikle önemlidir. Gelişmiş bir makine imalat 
sanayi, daha az dışa bağımlılık, daha az döviz gideri ve daha 
az açık veren bir dış ticaret dengesi demektir. Bütün bu 
nedenlerle bu sektör, tüm gelişmiş ülkelerde birinci sırada ele 
alınmakta ve sektörün gelişip korunması bir devlet politikası 
olarak benimsenmektedir. Maden Makinaları Fabrikasına da 
bu açıdan bakmak gerekmektedir.

Entegre bir tesis olan Fabrika, bir anlamda TTK için 
“kurtarıcı” görevi üstlenmiş durumdadır. Kömür üretimindeki 
en ufak bir aksamanın bir an önce giderilmesinin yarattığı 
değer, çoğu zaman görmezden gelinmektedir. Fabrika 
ürünlerinin “pahalı” oluşundan söz edilirken, arızanın 
giderilmesi için; açılacak ihaleden, itiraz süresinden, 
iş tesliminin gecikmesinden vb. kaynaklanan sorunlar 
nedeniyle doğacak “zarar”ın giderilmesi ise hiç dikkate 
alınmamaktadır.

Yeraltı kömür madenciliğinde hayati önemi olan alev 
sızdırmaz cihazların üretim sertifikasına da sahip olan fabrika, 
ürettiği ürünleri Kurum içinde kullanarak binlerce liralık 
zararı engellemektedir. İthal edilen birçok maden makinası 

ve yedekleri fabrikada üretildiğinden Kuruma ve dolayısıyla 
ülkeye önemli oranda döviz tasarrufu sağlanmaktadır. Fabrika, 
yeraltı madenlerinde kullanılan ve patlayıcı gaz ortamında 
çalışan sertifikalı elektrik teçhizatlarını (devre kesici-yol 
verici gibi) yurt içinde üreten ve aynı zamanda arızalanan 
ürünlerin de bakım-onarımını yapabilen tek kuruluştur. 
Bununla beraber TTK’da yerleştirilmeye çalışılan “mekanize 
kazı sistemi”nin bir parçası olan ve tahkimat amacıyla 
kullanılan ilk örnek “kalkan türü tahkimat (shield)” da bu 
fabrikada üretilmiştir ve 6 aydan fazla bir süredir sorunsuz 
olarak kullanılmaktadır. Bu örneği üretme başarısını gösteren 
tecrübeli fabrika personeline de teşekkür edilmesi gerekir.

Ülkemizde özellikle yeraltı madenciliğinde teknoloji 
kullanımı istenilen düzeyin altındadır. Madencilik potansiyeli 
ve ekonomik göstergeleri bizden çok daha geride olan 
ülkeler bile gerek yeraltı gerekse yerüstünde kullandıkları 
makinaların büyük bölümünü kendileri üretirken, ülkemizde 
bu alanlarda kullanılan makinaların büyük çoğunluğunun 
hala ithal ediliyor olması düşündürücüdür. Bu amaçlar 
doğrultusunda üretim yapacak yerli üreticiler teşvik 
edilmelidir. Uzun yıllardır, TTK ve madencilik sektörünün 
makine ihtiyacının büyük bir bölümünü karşılayan Maden 
Makinaları Fabrikası ve atölyelerinin teknoloji ve kapasite 
açısından daha da geliştirilerek ülke madenciliğine daha fazla 
katkı koyması sağlanmalıdır.

Fabrika, Kurum Müesseselerine etkin ve hızlı hizmet verecek 
şekilde organize edilmiştir. Kömür Havzasında kurulu 
olduğundan, kömür üretiminin kesintiye uğradığı veya acil 
durumlarda derhal müdahale edebilmekte, 24 saat aralıksız 
çalışabilmektedir.

Hal böyle iken son zamanlarda basında çıkan haberlerden 
edinilen bilgilere göre Maden Makinaları Fabrikası’nın 
bulunduğu alana “Şehir Hastanesi” yapılması gündeme 
oturmuştur. Adalet ve Kalkınma Partisi Zonguldak 
Milletvekili Hüseyin Özbakır “Hastane konusunda yer 
arıyoruz. Bence Zonguldak’ın en önemli sorunu bu. Kentin 
içinde tam donanımlı bir hastanenin yapılması önceliğimiz. 
Yer olarak da merkez atölyelerinin bulunduğu alan buna 
müsait” şeklinde konuşmuştur.

Yukarıdaki satırlarda belirtildiği gibi maden makinaları üretimi 
teşvik edilerek dışa bağımlılık ortadan kaldırılmalıdır derken, 
fabrika ortadan kaldırılmaktadır! Hastane de önemlidir, 
ama nasıl bir hastane! Siyasi iktidarın meseleyi hastanelerin 

ZONGULDAK İKK’DAN ZONGULDAK MADEN MAKİNALARI 
FABRİKASI’NA İLİŞKİN AÇIKLAMA

TMMOB Zonguldak İl Koordinasyon Kurulu, Maden Makinaları Fabrikası’nın bulunduğu alana “Şehir Hastanesi” ya-
pılması gündemine ilişkin 8 Şubat 2017 tarihinde bir basın açıklaması yaptı.
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yenilenmesi, modernleşmesi, tek kişilik hasta odaları gibi 
sunmasına aldanmamak gerekir. Ona zaten kimsenin itirazı 
olamaz. Elbette ki insanlar iyi şeylere layıktır. Ancak gizlenen 
gerçeklerin bilinmesi gerekmektedir. Kamu-Özel Ortaklığı 
ile yapılan şehir hastanesi projesinde; arsayı devlet verecek, 
binayı özel şirket yapacak, hazine bina için şirkete on yıllar 
boyunca kira ödeyecektir (döviz üzerinden). Sadece bu da 
değildir. Aynı zamanda hastanenin otoparkından-kantinine, 
temizliğinden-güvenliğine, bilgi işleminden-laboratuvarına, 
morgundan-hasta kabulüne kadar bütün hizmetler de şirket 
tarafından verilecektir. Şirketlere rant sağlamaya, emek 
sömürüsüne, hastayı öncelikle müşteri odaklı konumlayan 
ve hasta sayısının garanti edildiği böyle bir sistemin tercih 
edilmesiyle; hasta olsa da olmasa da, şirket parasını devletin 
hazinesinden tahsil edecektir!

İşte böyle bir proje için TTK’nın Maden Makinaları Fabrikası 
gözden çıkarılmış, fabrikanın üzerine kurulu bulunduğu alana 

göz dikilmiştir. Maden Makinaları Fabrikası da, ülkemiz 
madencilik sektörü açısından, yukarıdaki satırlarda 
değinildiği gibi en az hastane kadar önemlidir.

Dolayısıyla TTK’nın faaliyetleri sürdükçe, Maden 
Makinaları Fabrikası’nın Kuruma destek hizmetlerinin 
sürekliliği de vazgeçilemeyecek olan bir zorunluluktur. 
Fabrika için alternatif yeni bir yer bulma girişimi de rasyonel 
olmayacaktır. Fabrika için yeni bir yer bulmaktansa; insan 
ve taşıt yoğunluğunu şehir merkezine çekerek trafik çilesini 
artıracak ve TTK’nın çok daha çabuk dizlerinin üzerine 
çökmesini tetikleyecek olan bu projeden vazgeçilmesi 
veya bitme aşamasına gelen Zonguldak Atatürk Devlet 
Hastanesi bitişiğinde sürmekte olan hastane inşaatının 
hızla tamamlanarak hizmete sokulması daha rasyonel 
olacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

İzmir Aliağa’da kömür yakıtlı enerji santralinin kurulmasına 
ilişkin “Aliağa Enerji Santrali” projesi hakkında verilen 
05.05.2010 tarihli ÇED olumlu kararı, TMMOB tarafından 
açılan dava sonucu İzmir İdare Mahkemesi tarafından 
iptal edildi. 

Mahkeme, söz konusu Raporu şu gerekçelerle hukuka 
aykırı bularak iptal kararı verdi.

1-  Hava kirliliği konusunda yeterli inceleme yapılmadığı,

2-  Uçucu külün nerede depolanacağının tam olarak 
anlaşılamadığı, külün taşınmasının günlük taşıma 
yoğunluğunu artıracağı, atık konusunda belirsizlikler 
olduğu

3-  Denizden alınacak soğutma suyunun klorlanacağı, daha 

sonra da klor arıtımı yapılarak derin deniz deşarjı ile denize 
verileceği, bu tip santrallerde soğutma suyu miktarının 
fazlaca olması nedeniyle küçük bir hatanın çevrenin geri 
döndürülemeyecek tahribine sebep olacağı,

4-  Arkeoloji ve sanat tarihi açısından son derece önemli 
bir bölge olması nedeniyle planlama kararı ve yer seçimi 
ilkeleri açısından hatalı olduğu,

5-  Yerleşim alanları üzerinde olumsuz etkisinin olduğu,

6-  Jeolojik açıdan fay hattı konusunda bilimsel analizlerin 
yapılmadığı,

7-  Tarım arazilerinin kullanımı yönünden kapsamlı bir 
değerlendirme yapılmadığı,

ALİAĞA’DA TERMİK SANTRAL İPTAL ZAFERİ
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Göltaş, yaptığı açış konuşmasında şöyle dedi:

Sayın Konuklar, Değerli Meslektaşlarım…

Sizleri şahsım ve TMMOB Yönetim Kurulu adına saygıyla 
selamlıyorum.

Öncelikle EMO İzmir Şubemizi kutlayarak sözlerime 
başlamak istiyorum. Önemli bir çalışmaya daha imza atıyorlar. 
Enerjinin verimli kullanılmasına dair meslek alanımız ile ilgili 
bilimsel- teknik bir yaklaşım ile örgütsel düzeyde tarihsel 
ve toplumsal bir sorumluluk sergiliyorlar. Emeği geçen tüm 
arkadaşları kutluyorum.

Değerli Katılımcılar;

Elbette biz bu etkinlikler ile üzerimize düşen görevi 
gerçekleştiriyoruz. Enerjinin sanayide, ulaşımda, günlük 
yaşantımızda, yani yaşamın tüm alanlarında verimli 
kullanılmasının temel mantığını ve araçlarını kamuoyu ile 
paylaşıyoruz. Doğru da yapıyoruz.

Tabi, birde madalyonun diğer yüzü var. Bizler böylesine 
sorumlu davranırken, eşitlik ve adaletin olmadığı bu 
OBURLUK çağında “Verimlilik” meselesini hangi çerçeveye 
oturtacağız sorusuyla da karşı karşıyayız.

Dünya Ekonomik dengelerine dair yapılan son bir 
değerlendirmeye göre, Dünyada en zengin 62 kişinin 
toplam geliri 3,5 milyar insanın gelirine eşitmiş. Dünya 
nüfusu 7 milyar. Yani dünyanın yarısı 62 kişiye çalışıyor. Yani 
sermayenin giderek merkezileştiği tarihsel bir dönemdeyiz.

Evet, insanlık bir uygarlık krizi yaşıyor. Bir yanda sınırsız 
zenginlik, diğer yanda derin bir yoksulluk ve açlık. Sürekli 
hale gelen ve yayılma riski taşıyan bölgesel savaş ve çatışmalar 
toplumları tehdit ediyor. İnsan eliyle oluşan doğa tahribatı 
giderek şiddetleniyor ve dönülmez eşiğe doğru hızla yol alıyor 
ve doğal olarak insani değerlerde ciddi bir erezyon yaşanıyor.

Tam da bu nedenle, Enerji Verimliliği konusunu küresel 
ölçekte üretim ve tüketim sarmalından bağımsız ele almak, 
mümkün değildir. Enerji verimliliğini tartışırken, enerjinin 
verimli kullanılmasıyla yaratılan artı değerin yaşamın tüm 
alanlarına eksiksiz olarak yansımasının sağlanması gerektiğini 
de savunmak zorundayız. Enerji Verimliliği, toplumsal 
yaşamın düzenlenmesine dair tüm kamusal alanlarda 
uygulandığı  noktada mümkün ve anlamlı olacaktır.

Öbür türlü, Ortadoğu ve Afrikada açlık yoksulluk pençesinde 
yaşayan insanlar için kalori hesabı  üzerinden diyet önerileri 
geliştirmek, ya da sağlık için spor proğramları yapmak 
bugün için ne kadar anlamsız ise, kapitalizmin sürdürülebilir 
sömürüsüne karşı “Verimlilik” kavramını küresel bir adalet 
ve eşitlik vurgusu yapmadan tartışmak  o denli anlamsız 
olacaktır.

TMMOB ve EMO  bir bütün olarak verimlilik kavramının 
tartışılmasında planlama olgusuna, başta enerji olmak 
üzere kaynakların doğru kullanımı ve adil paylaşımı 
meselesine geçmişten bugüne vurgu yapmaktadır. Tam da bu 
nedenle, sermayenin kendini genişletilmiş ölçekte yeniden 
üretmek adına ekonomik büyümenin gerektirdiği sınırsız 
pazar arayışına bir çare bulmak için geliştirdiği, doğanın 
finanslaştırılması ve dünya ölçeğinde toprak, hava, su dahil 
tüm canlıların metalaştırılmasına karşı başka bir uygarlığın 
mücadelesini vermektedir.

Değerli Konuklar;

Hepinizin de bildiği gibi bazı sözcükler üzerinden bir 
genel kabul hatta tabu yaratılmıştır. Kalkınma, Büyüme, 
Sanayileşme vb. başlıklar ile deyim yerindeyse yoksul ve aç 
çoğunluk uzun yıllar içerisinde umut tacirlerinin kölesi haline 
getirilmiştir. Bu ifadelere karşı çıkmak ise, çağdışılık olarak 
lanse ediliyor. Krizlerin sürdüğü koşullarda ise kapitalizm 
ikiyüzlülüğünü sürdürmek adına bu sözcüklerin yanına yeşil 
ekonomi, yeşil büyüme, yeşil enerji vb kavramlar ilave edilmiş 
durumda. Kapitalizm, yarattığı kendi krizine karşı doğa dostu 
olduğunu ve ekolojik krizi yine kendisinin çözeceğini ilan 
ediyor.

Özetle deniliyor ki, doğa temel hayati hizmetler üretiyor. 
Ormanlar oksijen yayıyor, doğa kendi döngüsü içerisinde 
karbon gazını çekiyor, suyu temizliyor, topraklar ve su 
kaynakları ise bu süreçte herkesin kullandığı varlıklar olarak 
aşınıyor, kalitesizleşiyor. Tüm bunlardan bedava yararlanılması 
doğanın kuralsızca kullanılması anlamına geliyor. O halde 
bu kuralsızca kullanım ile bozulmayı durdurmak, iyileşme 
sağlamak için bunların da hızla metalaştırılması lazım. Yani, 
havanın, toprağın ve suyun da her ölçekte piyasalaştırılması 
bu kar zincirine katılması gerekir. Karbon emisyonlarının 
alınıp satılması üzerine uluslararası kongreler düzenlenmesi, 
suyun ticarileştirilmesi, tarımsal alanların büyük ölçekli 
yatırımlara açılması hep insanlığın iyiliği adına pazarlanıyor.

IV. ENERJİ VERİMLİLİĞİ GÜNLERİ DÜZENLENDİ
Elektrik Mühendisleri Odası İzmir şubesi sekreteryalığında Yaşar Üniversitesi Konferans Salonu’nda 19-20 Ocak 2017 
tarihlerinde “4. Enerji Verimliliği Günleri” etkinliği düzenlendi. Etkinliğe TMMOB adına TMMOB Yürütme Kurulu 
üyesi Cengiz Göltaş katıldı.
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21.Yüzyılda enerji kaynaklarını kontrol etmek adına 
ülke politikalarının ulusla rarası sermayenin talepleri 
doğrultusunda yönlendirildiği, bu yönlendirmede yaşanan 
krizlere darbeler, savaşlar ve işgaller ile müdahale edildiği 
bir dönemde insan ihtiyaçlarının hangi önceliklere göre 
belirlendiği, enerji gereksiniminin sanıldığı gibi sonsuz 
mu olduğu ve enerjinin eşitsiz kullanılmasından sorumlu 
olanların yarattığı tüketim çılgınlığının gezegeni nereye 
sürüklediği öncelikle sorgulanmalıdır.

Bugün merkez sermayenin birikimini arttırmak adına, 
doğal kaynaklar, madenler, SİT alanları, tarımsal araziler, 
içme suları ve ormanların yok edildiği, küresel ısınma ve 
çölleşme ile radyoaktif sızıntıların sürdüğü, genetik çeşitliliğin 
bozulduğu ve canlı türlerinin giderek azaldığı bir dönemi 
yaşıyoruz.

Şimdi  temel bir soruda insanları ortaklaştırmak gerekiyor. 
Herşeyin sonlu olduğu bir dünyada insan ihtiyaçlarını ve 

tüketimi sınırsız olarak gören bu barbarlık dünyasında, 
kimin için, nereye kadar ve neye rağmen enerji üretimini 
sürdüreceğiz. Bu soru hepimiz açısından ortak bir yanıt 
bulduğunda enerji verimliliği tartışmaları meslek odamızın 
etik bir sorumluluğu ile ele alınan bir  konunun ötesine 
taşınacaktır.

Son söz olarak hepimizin bildiği umudun ve ısrarın bir öyküsü 
olarak kuşaklar boyu ifade edilen Nasrettin Hoca’nın özdeyişi 
ile bitireyim sözlerimi. Göle maya çalan Nasrettin Hocaya 
yıllarca  Göl maya tutarmı hocam diye sorduk. Şimdi bu 
barbarlık çağında bu kadar yoğurdu nasıl pazarlayacağız 
hocam diye değiştiren sömürgenler ile karşı karşıyayız.

TMMOB olarak diyoruz ki öyle yağma yok.   Ya tutarsa diye 
değil, tam da inanarak  büyük insanlığın kurtuluşu için göle 
maya çalmaya devam edeceğiz.

Hepinizi saygıyla dostlukla selamlıyorum.

TMMOB İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ 
RAPORU YAYIMLANDI
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TMMOB PEYZAJ MİMARLARI ODASI ANA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK 
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK ( 10 OCAK 2017 TARİH VE 29944 SAYILI RESMİ 
GAZETE)

TMMOB EMO ANA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR 
YÖNETMELİK (18 OCAK 2017 TARİH VE 29952 SAYILI RESMİ GAZETE)

TMMOB ANA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK  
(2 ŞUBAT 2017 TARİH VE 29967 SAYILI RESMİ GAZETE)

TMMOB JEOFİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI ANA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK 
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK (4 ŞUBAT 2017 TARİHİNDE RESMİ GAZETE)

TMMOB HKMO MESLEKÎ FAALİYET DENETİMİ VE ÜCRET YÖNETMELİĞİNDE 
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK  (8 ŞUBAT 2017 TARİH VE 29973 
SAYILI RESMİ GAZETE)

TMMOB ŞPO ANA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNET-
MELİK (8 ŞUBAT 2017 TARİH VE 29973 SAYILI RESMİ GAZETE)

RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANAN 
TMMOB VE ODA YÖNETMELİKLERİ

TMMOB ZMO ANA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR 
YÖNETMELİK (8 ŞUBAT 2017 TARİH VE 29973 SAYILI RESMİ GAZETE)

TMMOB FMO ANA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR 
YÖNETMELİK (9 ŞUBAT 2017 TARİH VE 29974 SAYILI RESMİ GAZETE)

TMMOB ŞPO SERBEST ŞEHİRCİLİK HİZMETLERİ, BÜRO TESCİL, MESLEKİ DENETİM 
VE EN AZ ÜCRET YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 
(25 ŞUBAT 2017 TARİH VE 29990 SAYILI RESMİ GAZETE)
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TMMOB 44. DÖNEM III. DENETLEME KURULU 
RAPORU

Denetleme Tarihi  : 28 Ocak 2017

Denetleme Dönemi  : 01 Ekim 2016 – 31 Aralık 2016

Denetlemeye Katılanlar  : M u s t a f a  A s ı m  R A S A N 
(Denetleme Kurulu Üyesi), Asiye Ülkü KARAALİOĞLU 
(Denetleme Kurulu Üyesi), Taylan KALENDER (Denetleme 
Kurulu Üyesi), Ayşegül AKINCI YÜKSEL(Denetleme Kurulu 
Üyesi), Abdullah MELİK (Denetleme Kurulu Üyesi)

Kurulumuz yapmış olduğu toplantıda; Oturum Başkanlığına 
Ayşegül AKINCI YÜKSEL, Oturum Yazmanlığına Asiye Ülkü 
KARAALİOĞLU’u seçmiştir. Denetleme sırasında TMMOB 
Sayman Üyesi Bahattin ŞAHİN ve Muhasebe Görevlisi İhsan 
AYDIN’dan mali konularda gerekli bilgiler alınmıştır.

Denetleme Kurulumuz aşağıda belirtilen hususları tespit 
etmiştir.

1- Yönetim Kurulu Karar Defteri incelemesinde;

a. 19 Kasım 2016 – 21 Ocak 2017 tarihleri arasında 4 (dört) 
toplantı yaptığı ve 61 (altmışbir) karar aldığı,

b.TMMOB Yönetim Kurulu’nun 30 Aralık 2016 tarih ve 135 
sayılı kararı ile Basın Danışmanı kadrosunda çalışan Burcu 
CEYHAN HIZLI’nın emeklilik gerekçesi ile istifa ettiği,

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

görülmüştür.

2- Kasa incelenmesi;

28 Ocak 2017 tarihi saat 14.00 itibariyle yapılan kasa 
sayımında, kasada 2.855,76 (ikibinsekizyüzellibeş Türk Lirası 

yetmişaltı Kuruş) TL bulunduğu, bu rakamın muhasebe 
kayıtları ile uygun olduğu ve TMMOB 44.Dönem Bütçe 
Uygulama Esasları Yönetmeliği’nin 10. maddesine titizlikle 
uyulduğu görülmüştür.

3- Demirbaş Defteri incelemesinde;

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

4-Banka Hesapları incelemesinde;

Banka mevcutlarına ilişkin hazırlanan tutanak EK-1 dedir.

5- Çek – Senet  Hesapları incelenmesinde;

Çek ve senetlerin hesaplarına ilişkin hazırlanan tutanak 
EK-1 dedir.

6- Defter ve Muhasebe kayıtlarının incelenmesinde;

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

7- Oda Ödentileri;

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

b- Odalarımızın, “TMMOB Teoman ÖZTÜRK Öğrenci 
Evi ve Sosyal Tesisi” katkı payı borçlarını % 95,76 oranında 
tamamlandığı, kalan borçlu Odaların ödeme takvimi 
çerçevesinde ödemelere devam ettikleri ancak Çevre 
M.O.’nın vermiş olduğu ödeme planına uymadığı görülmüştür.

8- Diğer Hususlar;

a-) 12 Kasım 2016 tarihinde yapılan TMMOB Denetleme 
Kurulu Üyeleri ile Oda Denetleme Kurulu Üyeleri ve Sayman 
Üyeleri ortak toplantısı sonuçlarının değerlendirilerek 
oluşturulması planlanan “Denetçinin El Kitabı” hazırlık 
çalışmalarını yürütmek üzere Ayşegül AKINCI YÜKSEL’in 
görevlendirilmesine,  

b-) Odalarımıza; Birlik Hissesi ödemeleri ile TMMOB ve 
Odalar Denetim Yönetmeliği’nin 4.1.1 ve 4.1.2 maddelerine 
uyulması hususunda hatırlatma yapılmasına,

c-) 2016 yılı Denetleme Kurulu raporlarını birliğimize 
iletilmemiş olan; Bilgisayar M.O. ve Peyzaj Mim.O. denetleme 
raporlarının ivediliklere Birliğimize göndermelerinin 
istenmesine,  

karar verilmiştir.

TMMOB 44. DÖNEM ÜÇÜNCÜ DENETLEME KURULU TOPLANTISI YAPILDI
TMMOB 44. Dönem III. Denetleme Kurulu toplantısı 28 Ocak 2017 tarihinde TMMOB`de yapıldı. Toplantıya; TMMOB 
Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, Yönetim Kurulu Sayman üyesi Bahattin Şahin, Denetleme Kurulu üyeleri  Mus-
tafa Asım Rasan, Asiye Ülkü Karaalioğlu, Taylan Kalender, Abdullah Melik ile Ayşegül Akıncı Yüksel katıldı. TMMOB 
Genel Sekreteri Dersim Gül ve Muhasebe Görevlisi İhsan Aydın da toplantıda hazır bulundu.
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TMMOB Güncesi

1 Ocak 2017 Pazar

• TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, 
İstanbul'da Reina isimli işletmede yılbaşı kutlaması yapan 
insanlara yönelik gerçekleşen terör saldırısına ilişkin olarak 
bir basın açıklaması yaptı.

4 Ocak 2017 Çarşamba

• TMMOB İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Çalışma Grubu 
toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya; Mehmet Çelik 
(TMMOB),  Eren Şahiner (TMMOB),  Adil Güneş Akbaş 
(Bilgisayar M.O.), Mahir Kaygusuz (İnşaat M.O.), Canan 
Demiral (Jeoloji M.O.), Melih Güzel (Kimya M.O.), Ayhan 
Yüksel (Maden M.O.),  Murat Can Ocaktan (Metalurji ve 
Malzeme M.O.),  Bedri Tekin (Makina M.O.), Hazeli Akgöl 
(Mimarlar O.) katıldı.

• Kadın Çalışma Grubu toplantısı gerçekleştirildi. 
Toplantıya; Ümit Özcan (TMMOB), Gülsüm Sönmez 
(TMMOB), Özgür C.Göktaş Küçük (TMMOB), Ezgi 
Pekşen Soysal (Bilgisayar M.O.), Fatmagül Çıra (Gıda M.O.), 
A.Ülkü Karaalioğlu (Harita ve Kadastro M.O.), M.Hanze 
Gürkaş (İç Mimarlar O.),  Naife Büyükadalı (İç Mimarlar 
O.), Eylem Gümüş (İnşaat M.O.), Ümit Uzunhasanoğlu 
(Jeoloji M.O.), İmren Taşkıran (Kimya M.O.), Aslı Gördebak 
(Makina M.O.), Banu Gürlek (Mimarlar O.), Fatma Doğan 
(Peyzaj Mim.O.), Filiz Hekimoğlu (Şehir Plancıları O.) 
katıldı.

5 Ocak 2017 Perşembe

• TMMOB ve KESK, Gıda Tarım ve Hayvancılık 
Bakanlığı’nın 22.12.2016 tarih ve 38 sayılı oluru ile Tarım 
İl Müdürlüklerinde açığa alma uygulamalarını protesto 
etmek amacıyla TMMOB'de bir basın toplantısı düzenledi. 
Ortak basın açıklaması metnini TMMOB Yönetim Kurulu 
Başkanı Emin Koramaz'ın okuduğu toplantıya; KESK Eş 
Genel Başkanı Lami Özgen, Tarım ORKAM-SEN Başkanı 

Hamit Kurt, Ziraat Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu 
Başkanı Özden Güngör, Türkiye Ziraatçılar Derneği Başkanı 
Hüseyin Demirtaş katıldı.

6 Ocak 2017 Cuma

• TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, 
İzmir'de meydana gelen terör saldırısına ilişkin olarak bir 
basın açıklaması yaptı.

• Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın hukuksuz bir 
biçimde görevden aldığı kamu emekçilerinin haklarını 
savunmak için; Türk Mühendis Mimar Odaları Birliği, 
Ziraat Mühendisleri Odası, Tarım Orkam-Sen ve Ziraatçılar 
Derneği yöneticileri TBMM’de basın açıklaması yaptılar. 
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz 
burada yaptığı konuşmada; "TMMOB, her türlü baskıya, 
engellemeye rağmen herkese güvenceli iş güvenli gelecek 
talebinden taviz vermeyen bir mücadele örgütüdür. Sürecin 
takipçisi olacağız, üyelerimizin haklarının elinden alınmasına 
karşı mücadeleyi sürdüreceğiz!” dedi.

• Ordu-Trabzon-Rize-Giresun-Gümüşhane-Artvin 
Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı 
Komisyon toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya; Ümit Özcan 
(TMMOB), Özgür Cemile Göktaş Küçük (TMMOB), Eren 
Şahiner (TMMOB), Nurten Çağlar Yakış (TMMOB), 
Vildan Özmen (Çevre M.O),  Ayhan Erdoğan (Harita M.O), 
Şenol Adanur (İnşaat M.O), Ali Yılmaz (Jeoloji M.O), Selim 
Altun (Maden M.O), Belgin Kurtuluş (Meteoroloji M.O), 
Selami Özçelik (Mimarlar O.), Osman Uzun (Peyzaj M.O), 
Filiz Hekimoğlu (Şehir Plancılar O), Caner Aksakal (Ziraat 
M.O) katıldı

9 Ocak 2017 Pazartesi

•TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, 
TBMM'nde görüşmelerine başlanan Anayasa değişikliğine 
ilişkin olarak bir basın açıklaması yaptı.

Ocak-Şubat 2017
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10 Ocak 2017 Salı

• TMMOB ve Oda Hukuk Müşavirleri toplantısı 
gerçekleştirildi.

11 Ocak 2017 Çarşamba

• Bilirkişilik Çalışma Grubu toplantısı gerçekleştirildi. 
Toplantıya; Ali Fahri Özten (TMMOB),  Züber Akgöl 
(TMMOB), Gülsüm Sönmez (TMMOB), Bülent Akça 
(TMMOB),  Fatih Yılmaz (Gemi M.O.), Timur Bilinç Batur 
(Harita ve Kadastro M.O.), Hanze Gürkaş (İç Mimarlar O.), 
Halil Macit Öncel (İnşaat M.O.), Şenay Güneş (Jeofizik 
M.O.), İbrahim Yiğit (Jeoloji M.O.), Emin Demir (Kimya 
M.O.), Muharrem Toralıoğlu (Maden M.O.),  Erdoğan 
Bölük (Meteoroloji M.O), (Leman Ardoğan (Mimarlar 
O.), Muteber Osmanpaşaoğlu (Mimarlar O.), Erol Kanmaz 
(Petrol M.O.),  Medar Kalkan (Ziraat M.O.),  katıldı.

• Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 
düzenlenen İş Sağlığı Genel Müdürlüğü İşyeri Tehlike 
Sınıfı Komisyon toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya; Türk 
Mühendis ve Mimar Odaları Birliği adına Bedri Tekin katıldı. 

12 Ocak 2017 Perşembe

• TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, 679 
Sayılı KHK ile ihraç edilen TMMOB yedek Yönetim Kurulu 
üyesi Deniz Kimyon ve TMMOB'ye bağlı Oda üyelerine 
ilişkin olarak bir basın açıklaması yaptı.

• TMMOB ve Oda Sekreter/Yazman üyeleri "Genel durum 
Değerlendirmesi" gündemiyle TMMOB’de toplandı. 
Toplantıya; Dersim Gül (TMMOB Genel Sekreteri), Özgür 
C. Göktaş Küçük (Teknik Görevli), Bülent Akça (Teknik 
Görevli), Eren Şahiner (Teknik Görevli), İ. Burak İmrek 
(Bilgisayar M.O.), Tülay Koç (ÇMO), Emre Metin (Elektrik 
M.O.), Timur Bilinç Batur (Harita ve Kadastro M.O.), 
Tuğçe Deniz (İç Mim.O.), Fikret Kemal Yıldırım (İnşaat 
M.O.), Serdar Kart (Jeofizik M.O.), Faruk İlgün (Jeoloji 
M.O.), Funda Altun (Kimya M.O.), Necmi Ergin (Maden 
M.O.), Yunus Yener (Makina M.O.), Ahmet İrfan Türkkolu 
(Metalurji ve Malz. M.O.), Ercan Erzincan (Peyzaj Mim. O.), 
Hüseyin G. Çankaya (Şehir Plancıları O.) katıldı.

14 Ocak Cumartesi

• TMMOB Diyarbakır İl Koordinasyon Kurulu toplantısı 
TMMOB Yürütme Kurulu üyeleri,  Diyarbakır İl 
Koordinasyon Kurulu Sekreteri, Diyarbakır Oda Yöneticileri 
ve açığa alınan üyelerin katılımıyla MMO toplantı salonunda 
gerçekleştirildi. Anayasa değişiklik teklifi, KHK'lar 
kapsamında görevden alınan meslek mensupları, Kayyum 
atanan belediyeler ve Sur içi yeniden yapılandırma projesi 
konularında görüş alışverişinde bulunulan toplantıya; 
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, Yönetim 

Kurulu II. Başkanı Züber Akgöl, Sayman Üye Bahattin 
Şahin, Yürütme Kurulu Üyeleri Kemal Zeki Taydaş, Ali 
Fahri Özten, Mehmet Besleme, Turhan Tuncer, Genel 
Sekreter Dersim Gül, Odalardan; Mehmet Ceylan (Elektrik 
M.O.), Alican Çetinkaya (Elektrik M.O.), Azat Aslan 
(Gıda M.O.), Ramazan Akkoç (Harita ve Kadastro M.O.), 
C. Deniz Akdemir (Harita ve Kadastro M.O.), Mehmet 
Akbaba (Harita ve Kadastro M.O.), Mert Nedim Alhas 
(İnşaat M.O.), Z. Murat Kahraman (İnşaat M.O.), Mahsum 
Çiya Korkmaz (İnşaat M.O.), Ramazan Armağan (İnşaat 
M.O.), Ümit Tekin (İnşaat M.O.), Turan Kapan (İnşaat 
M.O.), Ferhat Demir (İnşaat M.O.), Eniz İpek (Maden 
M.O.), Doğan Hatun (Maden M.O.), Duygu Bayram 
(Makina M.O.), Hasan Esen (Makina M.O.), Haydar 
Sencar (Makina M.O.), Mehmet Emir Tümür (Makina 
M.O.), Hakan Mertoğlu (Makina M.O.), Mahsum Bal 
(Makina M.O.), İzzet Yıldız (Makina M.O.), Sadık Akman 
(Makina M.O.),Şerefhan Aydın (Mimarlar O.), Nedim 
Demir (Mimarlar O.), Kezban Aruken (Mimarlar O.), 
Semra Arslan (Mimarlar O.), Zeki Tapancı (Mimarlar O.), 
Halim Üngür (Mimarlar O.), Derman Üngür (Mimarlar 
O.), Nihat Çen (Mimarlar O.), Selma Aslan (Mimarlar O.), 
Büşra Cizrelioğulları Sadak (Şehir Plancıları O.), Asamed 
Ucaman (Ziraat M.O.), Kamuran Hocaoğlu (Ziraat M.O.), 
Zemzem Fedai Zam (Ziraat M.O.) katıldı.

• TMMOB Yönetim Kurulu üyelerinden oluşan bir heyet, 
Diyarbakır İl Koordinasyon Kurulu temsilcisi ve bileşenleriyle 
Makina Mühendisleri Odası Diyarbakır Şubesinde yaptıkları 
görüşmenin ardından bir basın toplantısı düzenleyerek 
ülkemizde yaşanan son sürece ilişkin değerlendirmede 
bulundular. Basın metni TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı 
Emin Koramaz tarafından okundu.

17 Ocak 2017 Salı

• TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, 
Anayasa değişikliği teklifine ilişkin Milletvekillerine açık 
bir mektup yayımladı.

18 Ocak 2017 Çarşamba

• LPG Çalışma Grubu toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya; 
Mehmet Çelik (TMMOB), Bülent Akça (TMMOB), Cem 
Şahin (Çevre M.O.), Cem Yenilmez (Çevre M.O.), Meryem 
Toptaş (Jeoloji M.O.), Niyazi Özgür (Kimya M.O.), İmren 
Taşkıran (Kimya M.O.), Ali Ekber Çakar (Makina M.O.), 
Tahsin Akbaba (Makina M.O.), Evren Sağ (Makina M.O.), 
Meltem Özdemir (Makina M.O.), Emre Özgür (Petrol 
M.O.) katıldı.

19 Ocak 2017 Perşembe

• Agos gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink 
ölümünün 10. yıldönümünde çeşitli kentlerde düzenlenen 
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etkinliklerde anıldı. İstanbul’da Agos gazetesi önünde, 
Ankara’da Birgün gazetesi önünde düzenlenen anma 
etkinliklerine TMMOB ve Odaların Yönetim Kurulu üyeleri 
de katıldı.

• Elektrik Mühendisleri Odası İzmir şubesi sekreteryalığında 
Yaşar Üniversitesi Konferans Salonu'nda 19-20 Ocak 
2017 tarihlerinde "4. Enerji Verimliliği Günleri" etkinliği 
düzenlendi. Etkinliğe TMMOB adına TMMOB Yürütme 
Kurulu üyesi Cengiz Göltaş katıldı.

20 Ocak 2017 Cuma

• Enerji Çalışma Grubu toplantısı gerçekleştirildi. 
Toplantıya; Cengiz Göltaş (TMMOB ), Bülent Akça 
(TMMOB),  Nedim Bülent Damar (Elektrik M.O.),  Çetin 
Koçak (Jeofizik M.O.), İ. Necla Şaylan (Jeoloji M.O.), Işın 
Çavdar (Kimya M.O.), H. Müjdat Balı (Kimya M.O.),  
Mehmet Torun (Maden M.O.), Ercan Erzincan (Peyzaj 
M.O.),  Menşure Işık (Şehir Plancıları O.) katıldı.

• Enerji Çalışma Grubu ve Doğa Çevre Sorunları Çalışma 
Grubu ortak toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya;  Cengiz 
Göltaş (TMMOB), Turhan Tuncer (TMMOB),  Cihan 
Dündar (TMMOB),  Bülent Akça (TMMOB), Eren Şahiner 
(TMMOB), Nedim Bülent Damar (Elektrik M.O.), Hasan 
Akyar (İnşaat M.O.),  Çetin Koçak (Jeofizik M.O.), İ. Necla 
Şaylan (Jeoloji M.O.), Bahattin Demir (Jeoloji M.O.), Işın 
Çavdar (Kimya M.O.), H. Müjdat Balı (Kimya M.O.), Funda 
Altun (Kimya M.O.), Mehmet Torun (Maden M.O.), Ercan 
Erzincan (Peyzaj Mim.O.), Feza Çavuşlar (Peyzaj Mim.O.),  
Menşure Işık (Şehir Plancıları O.), Caner Aksakal (Ziraat 
M.O.) katıldı.

21 Ocak 2017 Cumartesi

• TMMOB Yönetim Kurulu toplantısı TMMOB'de 
gerçekleştirildi.

• TMMOB 44. Dönem Yönetim Kurulu gerçekleştirdiği 
11. toplantısında 138 numaralı kararla, Anayasa değişikliği 
ve referandum sürecine ilişkin tüm birimlerini harekete 
geçirme kararı aldı.

23 Ocak 2017 Pazartesi

• Mühendislik, Mimarlık ve Şehir Plancısı Eğitimi, 
Unvanı, Denklik ve Yeterlilik Çalışma Grubu toplantısı 
gerçekleştirildi. Toplantıya; Kemal Zeki Taydaş (TMMOB), 
Eren Şahiner (TMMOB), Ali Hadımoğulları (Bilgisayar 
M.O.), Ertan Öztürk (Çevre M.O.), Hasan Can 
Karakuş (Fizik M.O.), İsmail Sayar (Harita ve Kadastro 
M.O.), Ali Osman Demirer (Harita ve Kadastro M.O.), 
Mustafa Çobanoğlu (İnşaat M.O.), Erkan Ateş (Jeofizik 
M.O.),  Hayati Kılıç (Kimya M.O.), Nadir Avşaroğlu 
(Maden M.O.), Müfit Gülgeç (Makina M.O.),  İnanç Alptuğ 

Hıdıroğlu (Petrol M.O.) katıldı.

• Kadın Çalışma Grubu toplantısı gerçekleştirildi. 
Toplantıya; Gülsüm Sönmez (TMMOB), Özgür C.Göktaş 
Küçük (TMMOB), Ezgi Pekşen Soysal (Bilgisayar M.O.), 
Tuğba Uçankuş (Çevre M.O.), Işık Gürbulak (Elektrik 
M.O.), Fatmagül Çıra (Gıda M.O.), A.Ülkü Karaalioğlu 
(Harita ve Kadastro M.O.), M.Hanze Gürkaş (İç Mimarlar 
O.), İmren Taşkıran (Kimya M.O.), Emra Ergüzeloğlu 
(Maden M.O.), Defne Kıran (Makina M.O.), Aslı Gördebak 
(Makina M.O), Banu Gürlek (Mimarlar O.), Fatma Doğan 
(Peyzaj Mim.O.) katıldı.

24 Ocak 2017 Salı

• Ayhan Bilgen, Fatma Kurtalan ve Lezgin Botan’dan oluşan 
HDP heyeti TMMOB’yi ziyaret ederek, TMMOB Yönetim 
Kurulu Başkanı Emin Koramaz, II. Başkan Züber Akgöl ve 
Genel Sekreter Dersim Gül ile görüştü.

• TMMOB Jeofizik Mühendisleri  SMM Hizmetleri 
Büro Tescil ve Mesleki Denetim Yönetmeliği Komisyon 
toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya; Özgür C.Göktaş 
Küçük (TMMOB), Dündar Çağlan (Jeoloji M.O.), Zafer 
Sal (Jeoloji M.O.), Serdar Kart (Jeoloji M.O.), Öznur Akça 
(Maden M.O.) katıldı.

• 6754 sayılı Bilirkişilik Kanununun 4 üncü maddesinin 
yedinci fıkrası hükmü uyarınca Bilirkişilik Danışma 
Kurulu’nun ilk toplantısı Ankara'da gerçekleştirildi 
Toplantıya; TMMOB Yönetim Kurulu Üyesi Ali Fahri 
Özten katıldı .

25 Ocak 2017 Çarşamba

• Yapı Denetimi Çalışma Grubu toplantısı gerçekleştirildi. 
Toplantıya; Ali Fahri Özten (TMMOB), Eren Şahiner 
(TMMOB),  Şükrü Güner (Elektrik M.O.), Burak Kukul 
(Harita ve Kadastro M.O.), Mustafa Baygeldi 
(İnşaat M.O.), Mithat Emre Kıbrıs (Jeoloji M.O.), Ömer 
İçemer  (Kimya M.O.),  Sadettin Özkalender (Makina 
M.O.), Leman Ardoğan (Mimarlar O.), Songül Üzgün 
(Mimarlar O.) katıldı

26 Ocak 2017 Perşembe

• Bilirkişilik Çalışma Grubu toplantısı gerçekleştirildi. 
Toplantıya; Ali Fahri Özten (TMMOB),  Bülent Akça 
(TMMOB),  Eren Kaya (Gıda M.O.), Halil Macit Öncel 
(İnşaat M.O.), Şenay Güneş (Jeofizik M.O.), İbrahim 
Yiğit (Jeoloji M.O.), Emin Demir (Kimya M.O.), Ayfer 
Güçlü Aras (Kimya M.O.), Derya Baran (Makina M.O.), 
Muharrem Toralıoğlu (Maden M.O.),  Erdoğan Bölük 
(Meteoroloji M.O.),  Leman Ardoğan (Mimarlar O.), Erol 
Kanmaz (Petrol M.O.),  Medar Kalkan (Ziraat M.O.),  
katıldı.
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28 Ocak 2017 Cumartesi

• TMMOB 44. Dönem III. Denetleme Kurulu toplantısı 
gerçekleştirildi. Toplantıya; TMMOB Yönetim Kurulu 
Başkanı Emin Koramaz, Yönetim Kurulu Sayman üyesi 
Bahattin Şahin, Denetleme Kurulu üyeleri  Mustafa Asım 
Rasan, Asiye Ülkü Karaalioğlu, Taylan Kalender, Abdullah 
Melik ile Ayşegül Akıncı Yüksel katıldı. TMMOB Genel 
Sekreteri Dersim Gül ve Muhasebe Görevlisi İhsan Aydın 
da toplantıda hazır bulundu.

30 Ocak 2017 Pazartesi

• TMMOB Yönetim Kurulu ile Oda Başkanları Toplantısı 
TMMOB Yönetim Kurulu'nun 21 Ocak 2017 tarih ve 138 
sayılı kararı gereği referandum sürecine ilişkin yürütülecek 
mücadele programı gündemi ile MMO Suat Sezai Gürü 
Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi. Toplantıya; TMMOB 
Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, II. Başkan Züber 
Akgöl, Sayman Üye Bahattin Şahin, Yönetim Kurulu Üyeleri 
Ekrem Poyraz, Kemal Zeki Taydaş, Ali Fahri Özten, Niyazi 
Karadeniz, A. Deniz Özdemir, Ümit Özcan, Genel Sekreter 
Dersim Gül, Genel Sekreter Yardımcısı Gülsüm Sönmez, 
Teknik Görevliler Bülent Akça, Eren Şahiner, Sezgin 
Çalışkan, Odalardan; M. Birkan Sarıfakıoğlu (Bilgisayar 
M.O.), Hüseyin Yeşil (Elektrik M.O.), Abdullah Zararsız 
(Fizik M.O.), Yaşar Üzümcü (Gıda M.O.), Onur Sevencan 
(Harita ve Kadastro M.O.), Hüseyin Kaya (İnşaat M.O.), 
Şevket Demirbaş (Jeofizik M.O.), Ali Uğurlu (Kimya M.O.), 
Ayhan Yüksel (Maden M.O.), Ali Ekber Çakar (Makina 
M.O.), Fırat Sapçı (Metalurji ve Malzeme M.O.), Eyüp 
Muhcu (Mimarlar O.), İsmail Hakkı Barı (Orman M.O.), 
Ayşegül Oruçkaptan (Peyzaj M.O.), Orhan Sarıaltun (Şehir 
Plancıları O.), Özden Güngör (Ziraat M.O.) katıldı.

31 Ocak 2017 Salı

• TMMOB ve Oda Sekreter/Yazman üyeleri "TMMOB 
Yönetim Kurulu'nun 21 Ocak 2017 tarih ve 138 sayılı 
kararı gereği, referandum sürecine ilişkin yürütülecek 
mücadele programı" gündemiyle TMMOB’de toplandı. 
Toplantıya; TMMOB Genel Sekreteri Dersim Gül, Genel 
Sekreter Yardımcısı Gülsüm Sönmez, Teknik Görevliler 
Sezgin Çalışkan, Eren Şahiner, Odalardan; Oktay Dursun 
(Bilgisayar M.O.), Tülay Koç (Çevre M.O.), Hüseyin Önder 
(Elektrik M.O.), Onur Sevencan (Harita ve Kadastro M.O.), 
Tuğçe Deniz (İç Mim.O.), Fikret Kemal Yıldırım (İnşaat 
M.O.), Faruk İlgün (Jeoloji M.O.), Funda Altun (Kimya 
M.O.), Halil Kavak (Kimya M.O.), Yunus Yener (Makina 
M.O.), Hüseyin Savaş (Metalurji ve Malzeme M.O.), 
Sibel Baş (Mimarlar O.), Ezgi Ceylan (Petrol M.O.), Erdal 
Erzincan (Peyzaj M.O.), Harun Kılıçoğlu (Peyzaj Mim. O.), 
Murat Aslan (Ziraat M.O.) katıldı.

1 Şubat 2017 Çarşamba

•Referandum Sürecine yönelik olarak yapılan TMMOB 
Adana İl Koordinasyon Kurulu Danışma Kurulu toplantısına, 
TMMOB Yönetim Kurulu Sayman üyesi Bahattin Şahin 
katıldı. 

•Referandum çalışmaları için oluşturulan Koordinasyon 
Kurulu Yürütmesi Jeoloji Mühendisleri Odası'nda toplandı.

2 Şubat 2017 Perşembe

• CHP MYK Üyesi Çetin Osman Budak, Parti Meclisi 
Üyesi Necati Yılmaz, Milletvekili Murat Emir ve CHP 
Çankaya İlçe eski Başkanı Hamdi Fidan TMMOB’yi ziyaret 
etti. Görüşmede; TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin 
Koramaz, II. Başkan Züber Akgöl, Yürütme Kurulu Üyeleri 
Ekrem Poyraz, Kemal Zeki Taydaş ile MMO Yönetim Kurulu 
Başkanı Ali Ekber Çakar bulundu.

3 Şubat 2017 Cuma

• DİSK, KESK, TMMOB, TTB ve 10 Ekim Barış ve 
Dayanışma Derneği (10 EKİM-DER), 6 Şubat Pazartesi günü 
Ankara Adliyesi’nde görülmeye başlanan 10 Ekim Ankara 
Katliamı davası 2. duruşmasına katılım ve dayanışma çağrısı 
yapmak amacıyla ortak bir basın toplantısı düzenledi.

• TMMOB Yürütme Kurulu üyeleri ile Ankara İl 
Koordinasyon Kurulu ortak toplantısı, İMO Rüştü Özal 
toplantı salonunda "Başkanlık sistemine, tek adam diktasına 
karşı Hayır", başlığıyla toplandı. TMMOB örgütlülüğünün 
Anayasa değişikliği ve referandum sürecine ilişkin ilk birim 
toplantısında, TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin 
Koramaz, Birliğin eylemlilik planlarını açıkladı.

4 Şubat 2017 Cumartesi

• TMMOB Yürütme Kurulu üyeleri ile İstanbul İl 
Koordinasyon Kurulu ortak toplantısı, İMO İstanbul Şubesi 
toplantı salonunda gerçekleştirildi. Anayasa referandum 
sürecine ilişkin mücadele programı gündemiyle yapılan 
toplantı sonrası “HAYIR! MÜCADELE EDECEĞİZ! 
BAŞARACAĞIZ!” adıyla bir basın açıklaması gerçekleştirildi.

• TMMOB Bilirkişilik Çalışma Grubu ve TMMOB 
Bilirkişilik Çalıştayı atölye grupları toplantısı İMO Rüştü 
Özal Salonu’nda gerçekleştirildi. Toplantıya; Ersin Gırbalar 
(TMMOB), Bülent Akça (TMMOB), Kemal Özkazanç 
(Bilgisayar M.O.), Özgür Umut Vurgun (Bilgisayar 
M.O.), Demet Kaya Ayanoğlu (Bilgisayar M.O.), Esen 
Özbayramoğlu (Bilgisayar M.O.), Melike Özlem Bilgili 
(Elektrik M.O.), Onur Oluklulu (Elektrik M.O.), Süleyman 
Sırdaş Karaboğa (Elektrik M.O.), Cemil Tekkeli (Elektrik 
M.O.), Özlem Aktaş Özülüş (Fizik M.O.), Hayrettin Karataş 
(Fizik M.O.), Tijen Coşkun (Gıda M.O.), Eren Kaya (Gıda 
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M.O.),  Ferda Bitlislioğlu (Gemi M.O.), Sevda Kara (Gemi 
M.O.), Nusret Kaya (Harita ve Kadastro M.O.), Levent 
Özmüş (Harita ve Kadastro M.O.), Timur Bilinç Batur 
(Harita ve Kadastro M.O.), Namık Gazioğlu (Harita ve 
Kadastro M.O.), Hanze Gürkaş (İç Mim.O.), Ömer Sencar 
(İç Mim.O.), Naci Yalçın (İç Mim.O.), Eray Dağ (İnşaat 
M.O.), Macit Öncel (İnşaat M.O.), Mustafa Sözer (İnşaat 
M.O.), Mehmet Kemal Öztürk (Jeofizik M.O.), Şenay Güneş 
(Jeofizik M.O.), Halil İbrahim Yiğit (Jeoloji M.O.), Dündar 
Çağlan (Jeoloji M.O.), Mustafa Yağmur (Jeoloji M.O.), 
Ayfer Güçlü Aras (Kimya M.O.), Emin Demir (Kimya 
M.O.), Osman Özgün (Kimya M.O.), Mahmure Esenkal 
(Kimya M.O.), Muharrem Turalıoğlu (Maden M.O.), 
Bülent Öntaş (Makina M.O.), Serpil Taburoğlu (Makina 
M.O.), Hüseyin Kaya (Makina M.O.), Sadettin Özkalender 
(Makina M.O.), Erdoğan Bölür (Meteoroloji M.O.), Leman 
Ardoğan (Mimarlar O.), Ayşen Yılmaz Öğüt (Mimarlar 
O.), Bülend Ceylan (Mimarlar O.), Huriye Nacar Savat 
(Mimarlar O.), Muteber Osmanpaşaoğlu (Mimarlar O.), 
Basri Berispek (Orman M.O.), Haluk Barut (Orman M.O.), 
Erol Mudanyalı (Orman M.O.), Halim Perçin (Peyzaj M.O.), 
Erdoğan Balcıoğlu (Tekstil M.O.), Medar Kalkan (Ziraat 
M.O.), Mehtap Ercan Bilgen (Ziraat M.O.), Ali İhsan İlhan 
(Ziraat M.O.), Avukat Uğur Tunca Turgay (TESK), Sema 
Güleç Uçakkan (TBB) katıldı.

6 Şubat 2017 Pazartesi

• Yapı Denetimi Çalışma Grubu toplantısı gerçekleştirildi. 
Toplantıya; Züber Akgöl (TMMOB), Eren Şahiner 
(TMMOB), Şükrü Güner (Elektrik M.O.), Mustafa Baygeldi 
(İnşaat M.O.), Ömer İçemer (Kimya M.O.), Leman Ardoğan 
(Mimarlar O.),  Songül Üzgün (Mimarlar O.) katıldı.

7 Şubat 2017 Salı

• TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, 11 
büyük kamu kurum ve kuruluşu ile Antalya, Aydın, İstanbul, 
İzmir, Muğla ve Isparta başta olmak üzere birçok ildeki devlet 
arazilerinin Türkiye Varlık Fonu'na devredilmesine ilişkin 
bir basın açıklaması yaptı.

• TMMOB JFMO SMM Hizmetleri Büro Tescil Ve Mesleki 
Denetim Yönetmeliği Komisyon toplantısı gerçekleştirildi. 
Toplantıya; Özgür C.Göktaş Küçük (TMMOB), Şevket 
Demirbaş (Jeofizik M.O.), Serdar Kart (Jeofizik M.O.), 
Dündar Çağlan (Jeoloji M.O.), Öznur Akça (Maden M.O.), 
Evren Sağ (Makina M.O.), İsmail Küçük (Meteoroloji 
M.O.) katıldı.

8 Şubat 2017 Çarşamba

•TMMOB Yönetim Kurulu Emin Koramaz, tarihinde 686 
sayılı KHK ile yapılan ihraçlara ilişkin bir basın açıklaması 
yaptı.

9 Şubat 2017 Perşembe

• DİSK, KESK, TMMOB ve TTB anayasa referandumuna 
ilişkin ortak tutumlarını TMMOB'de düzenlenen basın 
toplantısıyla kamuoyu ile paylaştı.

• Eğitim Sen'in Genel Merkezinde düzenlediği "Yargısız İnfaz 
niteliğindeki hukuksuz ihraçlara Hayır diyoruz!" başlıklı 
basın toplantısına DİSK, KESK, TMMOB ve TTB de destek 
verdi. Desteğe giden heyette; TMMOB Yönetim Kurulu 
Başkanı Emin Koramaz, II. Başkan Züber Akgöl, Yürütme 
Kurulu üyesi Kemal Zeki Taydaş yer aldı.

• İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Çalışma Grubu toplantısı 
gerçekleştirildi. Toplantıya; Mehmet Çelik (TMMOB), 
Eren Şahiner (TMMOB), Adil Güneş Akbaş (Bilgisayar 
M.O.), Nurhak Tatar (Fizik M.O.), Mahir Kaygusuz 
(İnşaat M.O.), Canan Demiral (Jeoloji M.O.), Ayhan Yüksel 
(Maden M.O.), Bedri Tekin (Makina M.O.), Hazeli Akgöl 
(M.O.), Vedat Kaplan (Petrol M.O.), Nuriye Uğurlu (Peyzaj 
M.O.), Dr. Züleyha Kahraman (Ziraat M.O.) katıldı.

• 15 Aralık 2016 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak 
yürürlüğe giren Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) 
Piyasası Eğitim ve Sorumlu Müdür Yönetmeliğinde 
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik çerçevesinde, LPG 
Sorumlu Müdür Eğitim Müfredatlarıyla ilgili bir toplantı 
gerçekleştirildi. Toplantıya; Bülent Akça (TMMOB), Cem 
ŞAHİN (Çevre Mühendisleri Odası), Meltem ÖZDEMİR 
(Makina Mühendisleri Odası), Mehmet KARIN (Makina 
Mühendisleri Odası), Şerif ÖZSAKARYA (Makina 
Mühendisleri Odası) katıldı.

10 Şubat 2017 Cuma

• TMMOB Yönetim Kurulu toplantısı TMMOB'de 
gerçekleştirildi.

• TMMOB Yüksek Onur Kurulu toplantısı TMMOB'de 
gerçekleştirildi.

11 Şubat 2017 Cumartesi

• 44. Dönem TMMOB II. Danışma Kurulu toplantısı, İnşaat 
Mühendisleri Odası Teoman Öztürk toplantı salonunda 
gerçekleştirildi.

• TMMOB 44. Dönem II. Danışma Kurulu Üyeleri, bir 
basın açıklaması yaparak anayasa referandumunda "HAYIR" 
diyeceklerini kamuoyu ile paylaştı.

13 Şubat 2017 Pazartesi

• Referandum çalışmaları için oluşturulan Yazılı Metin 
Atölyesi toplandı.

15 Şubat 2017 Çarşamba

• Referandum çalışmaları için oluşturulan Koordinasyon 
Kurulu Yürütmesi toplandı.
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• Referandum çalışmaları için oluşturulan Görsel Atölye 
toplandı.

16 Şubat 2017 Perşembe

• TMMOB Mühendislik, Mimarlık ve Şehir Planclığı Eğitimi 
Sempozyumu Düzenleme Kurulu toplantısı gerçekleştirdi. 
Toplantıya; Kemal Zeki Taydaş (TMMOB), Eren Şahiner 
(TMMOB), Ezgi Pekşen Soysal (Bilgisayar M.O.), Abdullah 
Zararsız (Fizik M.O.), Petek Ataman (Gıda M.O.), Aykut 
Aytaç (Gıda M.O.), Ali Osman Demirer (Harita ve Kadastro 
M.O.), Ali İpek (Harita ve Kadastro M.O.), Betül Bilge (İç 
Mim. O.), Bahattin Sarı (İnşaat M.O.), Ceylan Özkul (İnşaat 
M.O.), Ali Uğurlu (Kimya M.O.), Hayati Kılıç (Kimya 
M.O.), Enis Tolga Eroğlu (Kimya M.O.), Nadir Avşar Oğlu 
(Maden M.O.), Mehmet Soğancı (Makina M.O.), Müfit 
Gülgeç (Makina M.O.), İsmail Küçük (Meteoroloji M.O.), 
Neriman Şahin Güçhan (Mimarlar O.), Sibel Baş (Mimarlar 
O.), Selahattin Önür (Mimarlar O.), Hamdi Arpa (Ziraat 
M.O.), katıldı.

• Bilirkişilik Çalışma Grubu toplantısı gerçekleştirildi. 
Toplantıya; Bülent Akça (TMMOB), Melike Özlem Bilgili  
(Elektrik M.O.),  Eren Kaya (Gıda M.O.), Timur Bilinç 
Batur (Harita ve Kadastro M.O.),  Hazne Gürkaş (İç Mim. 
O.),  Macit Öncel (İnşaat M.O.),  Şenay Güneş  
(Jeofizik M.O.), Halil İbrahim Yiğit (Jeoloji M.O.), Emin 
Demir (Kimya M.O.), Ayfer Güçlü Aras (Kimya M.O.), 
Muharrem Toralıoğlu (Maden M.O.), Harun Erpolat 
(Makina M.O.), Erdoğan Bölük (Meteoroloji M.O.), Leman 
Ardoğan (Mimarlar O.), Erol Kanmaz (Petrol M.O.), Burak 
Sevim (Peyzaj M.O.), Medar Kalkan (Ziraat M.O.) katıldı.

• Referandum çalışmaları için oluşturulan Koordinasyon 
Kurulu Yürütmesi toplandı.

18 Şubat 2017 Cumartesi

-TMMOB Yürütme Kurulu ile Bursa İl Koordinasyon Kurulu 
ve Odaların Bursa yöneticileri "referandum çalışmaları" 
gündemiyle BAOB yerleşkesinde ortak bir toplantı 
gerçekleştirdiler. TMMOB Yöneticileri toplantı öncesi, 
Anayasa değişikliği referandumunda, "Hayır" diyeceklerine 
ilişkin bir basın toplantısı düzenleyerek "Cumhuriyet, 

Demokrasi, Laiklik İçin, Ülkemiz, Halkımız ve Meslek 
Alanlarımızı Savunmak İçin “Hayır” Diyoruz!" başlıklı 
açıklamayı yaptılar.

20 Şubat 2017 Pazartesi

• Referandum çalışmaları için oluşturulan Yazılı Metin 
Atölyesi toplandı.

22 Şubat 2017 Çarşamba

• Kadın Çalışma Grubu toplantısı gerçekleştirildi. 
Toplantıya; Gülsüm Sönmez (TMMOB), Özgür C.Göktaş 
Küçük (TMMOB), Fatmagül Çıra (Gıda M.O.), A.Ülkü 
Karaalioğlu (Harita ve Kadastro M.O.), M.Hanze Gürkaş 
(İç Mimarlar O.), Işık Gürbulak (Elektrik M.O.), Esra Oğuz 
(Şehir Plancıları O.), Defne Kıran  (Makina M.O.),  Banu 
Gürlek (Mimarlar O.), Hesna Soylu (Jeoloji M.O.), Eylem 
Gümüş (İnşaat M.O.), Fatma Doğan (Peyzaj M.O.) katıldı.

25 Şubat 2017 Cumartesi

• TMMOB Yürütme Kurulu İzmir birimleri ile referandum 
çalışmaları gündemiyle Mimarlar Odası İzmir şubesinde  
toplantı yaptı. Toplantıya; TMMOB Yürütme Kurulu, İzmir 
İl koordinasyon Kurulu ve Oda Şube Yönetim Kurulları 
katıldı. TMMOB Yöneticileri toplantı sonrası, "Ülkemizi, 
Halkımızı, Mesleklerimizi ve Meslek Alanlarımızı Savunmak 
İçin Demokrasiyi, Cumhuriyeti ve Laikliği Savunmak İçin 
HAYIR Diyoruz!" başlıklı açıklamayı yaptılar.

27 Şubat 2017 Pazartesi

• Kaya Güvenç ve Arif Basa'dan oluşan Türkiye Komünist 
Partisi (TKP) heyeti, TMMOB'yi ziyaret ederek TMMOB 
Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, Yönetim Kurulu II. 
Başkanı Züber Akgöl, Yürütme Kurulu üyesi Ekrem Poyraz 
ve Genel Sekreter Dersim Gül ile görüştü. Görüşmede, 
anayasa referandum sürecine ilişkin görüş alışverişinde 
bulunuldu.

• Referandum çalışmaları için oluşturulan Yazılı Metin 
Atölyesi toplandı.

28 Şubat 2017 Salı

• Referandum çalışmaları için oluşturulan Koordinasyon 
Kurulu Yürütmesi toplandı.
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