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TMMOB 44. Dönem Yönetim Kurulu Kararlarından...
4 Mart 2017 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu
toplantısında;
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Sosyal Güvenlik
Yüksek Danışma Kurulunda Birliğimizi Mehmet Besleme’nin
temsil etmesine,
Türk Patent ve Marka Kurumu Danışma Kurulunda
Birliğimizi Mehmet Çelik’in temsil etmesine,
TMMOB Kadın Sempozyumu Programının kabulüne,
TMMOB Bilirkişilik Çalıştayı Programının kabulüne,
TMMOB Mühendislik, Mimarlık ve Şehir Plancılığı
Eğitimi Sempozyumunun 22-23 Aralık 2017 tarihlerinde
Ankara’da yapılmasına, Sempozyum organizasyonu ve
gerekli harcamaları yapma konusunda Yürütme Kuruluna
yetki verilmesine,
24 Mart 2017 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu
toplantısında;
TMMOB Kadın Çalışma Grubu‘nun önerisi doğrultusunda;
29 Nisan 2017 tarihinde Ankara’da TMMOB Kadın Çalışma
Grubu ile Oda ve İKK’ları temsilen ikişer kişinin katılımı
ile ortak toplantı yapılmasına, toplantı organizasyonu ve
gerekli harcamalar yapmak konusunda Yürütme Kurulu‘na
yetki verilmesine,
Türk Loydu Vakfı 61. Genel Kurulu’na Birliğimizi Ekrem
Poyraz’ın katılmasına,
DSİ 11. Bölge Müdürlüğü’nün ihale ettiği Edirne Merkez
Karaağaç Mahallesi taşkın sahası içerisinde “Karaağaç Tahliye

Kanalı” ve “Meriç Nehri Yatak Temizliği ve Tahkimatı”
projesi ile ilgili hukuki işlemleri başlatması için Edirne İl
Koordinasyon Kuruluna görev ve yetki verilmesine,
22 Nisan 2017 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu
toplantısında;
TMMOB 44.Dönem III.Danışma Kurulu toplantısının
27 Mayıs 2017 Cumartesi günü Saat 10:00'da Ankara'da
yapılmasına, toplantının organizasyonu ve gerekli harcamaları
yapmak için Yürütme Kuruluna görev ve yetki verilmesine,
Emeğin bayramı 1 Mayıs'ın diğer emek ve meslek örgütleri
ile birlikte başta Taksim alanı olmak üzere tüm ülke
düzeyinde kutlanmasına, buna yönelik yapılacak miting,
basın açıklaması v.b. etkinliklerde bağlı birimlerimizin ve
üyelerimizin katılımları ile yer alınmasına, örgütlü olduğumuz
il ve ilçelerde, 1 Mayıs'ın kutlanması için yapılacak
çalışmaların İl/İlçe Koordinasyon Kurullarımız aracılığıyla
yürütülmesine, hazırlanan afiş, bildiri, sticker, broşür vb
envaterlerin bastırılması için Yürütme Kuruluna görev ve
yetki verilmesine,
TMMOB ile Sosyal Güvenlik Kurumu arasında imzalanan
protokolde yapılmak istenen revizyona ilişkin Birlik
görüşlerimizin Sosyal Güvenlik Kurumu’na yazılı olarak
iletilmesine, konu ile ilgili gerekli girişimlerde bulunmak
üzere Yürütme Kuruluna görev ve yetki verilmesine,
İzmir Körfez Geçişi (Otoyol ve Raylı Sistem Dahil) Projesinin
ÇED Olumlu Kararının iptaline ilişkin dava açılması ve
konu ile ilgili işlemleri Birliğimiz adına yürütmesi için İzmir
İl Koordinasyon Kuruluna yetki verilmesine,
21. Tüketici Konseyinde Birliğimizi Ekrem Poyraz’ın temsil
etmesine,
KARAR VERİLDİ
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YAŞASIN 1 MAYIS YAŞASIN BİRLİK MÜCADELE DAYANIŞMA GÜNÜ
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, işçi sınıfının birlik, mücadele ve dayanışma günü olan 1 Mayıs’ın, 16
Nisan anayasa referandumu sonrası bu yıl her zamankinden daha önemli olduğunu vurgulayarak 28 Nisan 2017 tarihinde
üye ve halkımıza 1 Mayıs’ta güçlü katılımımızla alanlarda olalım çağrısı yaptı.
Bu Anayasa değişikliğinin sonuçlarında sendikaların ve
bizim gibi, TTB gibi kamu kurumu niteliğindeki meslek
kuruluşlarının yok edilmesi var.
Bu Anayasa değişikliğinin sonuçlarında, ülkemizin,
doğamızın, üretken kuruluşlarımızın, kamu kaynak ve
varlıklarımızın yabancı sermayeye ipotek edilmesi, halka
küfreden yandaş/paydaş kesimlere peşkeş çekilmesi var.
Bu nedenle referandumdaki HAYIR’larımızın ve bu tutumun
devamının anlamı büyüktür.
Mühendis, mimar, şehir plancılarının örgütü olan TMMOB,
1 Mayıs’ta bütün Türkiye’de, kardeş emek ve meslek
örgütlerimizle alanlarda olacaktır.
Bu 1 Mayısta da:
Her yer Taksim her yer direniş diyeceğiz.
Kanlı 1 Mayıs 1977’nin 40. yıldönümünde, katledilen
kardeşlerimizi alanlarda yaşatacağız.
Emek ve demokrasi düşmanlarına HAYIR diyeceğiz.
Cumhuriyet ve laiklik düşmanlarına HAYIR diyeceğiz.
Referandumda çalınan oylarımızın, hayatımız boyunca
çalınan ve sömürülen emeğimizin hesabını soracağız.

YAŞASIN 1 MAYIS
YAŞASIN BİRLİK MÜCADELE DAYANIŞMA
GÜNÜ

Ülkemizin, doğamızın, üretken kuruluşlarımızın, kamu
kaynak ve varlıklarımızın Varlık Fonu aracılığıyla yabancı
sermayeye ipotek edilmesine HAYIR diyeceğiz.
İşten çıkarmalara, özlük haklarının ömür boyu gasp
edilmesine HAYIR diyeceğiz.

Bu yılın 1 Mayıs’ının, 16 Nisan referandumunun hemen
ardından geldiği için özel bir anlamı bulunuyor.

Emek sömürüsüne, rant imparatorluğuna ve diktaya HAYIR
diyeceğiz.

Emekçilerin uluslararası birlik, mücadele, dayanışma günü
olan 1 Mayıs’ı, referandumdaki HAYIR’larımızın ardından
kutluyoruz.

Bütün emekçileri, bütün mühendis, mimar, şehir plancılarını,
yüreği insanlıktan yana atanları, HAYIR’ına ve ülkesinin
geleceğine sahip çıkan herkesi, 1 Mayısta alanlarda
buluşmaya, HAYIR’larımızı birlikte haykırmaya davet
ediyoruz.

Bu 1 Mayıs, emekçilerin emek düşmanlarına, sömürü ve
baskı düzenine, dikta özlemlerine karşı 16 Nisan’da güçlü
bir şekilde gösterdikleri HAYIR tutumunun bir devamı
niteliğindedir.
Çünkü hepimiz biliyoruz, bu Anayasa değişikliğinin
sonuçlarında kıdem tazminatlarımızın, bütün hak ve
kazanımlarımızın yok edilmesi var.

Haydi, 1 Mayıs’a!
Haydi, 1 Mayıs alanlarına!
Emin Koramaz
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
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1 Mayıs Birlik,
Mücadele, Dayanışma
Günü on binlerin

1 MAYIS’TA ON BİNLER
ALANLARDAYDI...

katılımıyla alanlarda
kutlandı. 2017 1
Mayıs’ı emekçilerin
AKP faşizmine karşı
direnişinin sembolü
oldu. Mitinge
referandum protestoları
damga vurdu.
İstanbul, Ankara, İzmir,
Adana, Antalya, Aydın,
Balıkesir, Batman,
Bolu, Bursa, Çorlu,
Diyarbakır, Eskişehir,
Edirne, Kocaeli, Mersin,
Malatya, Samsun gibi
kentlerde alanlara çıkan
emekçiler işsizliğe,
sendikasızlaştırmaya,
taşeronlaşmaya, iş
cinayetlerine, kötü
çalışma koşullarına,
kıdem tazminatı
kazanımlarına
dokunulmasına,
hukuksuz işten
çıkarılmalara, OHAL
ve KHK’lara karşı
taleplerini sloganlarla,
taşıdıkları pankartlarla
alanlardan dile getirdi.
Ankara, İstanbul
ve İzmir’de pankart
ve dövizler polis
kontrolünden
geçirilerek alanlara
sokulabildi.
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Ankara
Ankara’da DİSK, KESK, TMMOB,
AT O v e A S M M O, “ E m e ğ i n
yok sayılmasına, demokrasinin
gasp edilmesine karşı ‘Hayır
daha bitmedi’ demek için Kolej
Meydanı’ndaydı. Miting tertip
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komitesi adına DİSK’ten Tayfun
Görgün bir konuşma yaptı. Yapılan
konuşmada “Bu gün burada, 1
Mayıs’ımızı, daha bir umutla, daha
bir azimle kutluyoruz. Umutluyuz.
Çünkü, 16 Nisan da ‘Hayır’ dedik
ve kazandık. Azimliyiz. Çünkü,
bunca baskı ve zulüm karşısında diz

İstanbul

ANKARA

çökmedik. Tek adam rejimine de
boyun eğmeyeceğiz. AKP İktidarının
7 Haziran yenilgisinden sonra
meydanların kana bulanmasını,
kentlerin yıkılmasını, Suruç’ta,
Ankara Garı önünde ve birçok yerde
bombalarla katledilen insanlarımızı
unutmadık, unutturmayacağız.

İstanbul’da DİSK, KESK, TMMOB ve TTB’nin öncülüğünde 10.30’da
Marmara Forum önünde toplanan kitle Bakırköy Halk Pazarı’na yürüdü.
13.00’de başlayan mitingde eylemciler alana sığmadı. Miting alanına
seslenen TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, “Bugün
burada laikliğin, demokrasinin, emeğimizin, doğanın katledilmesine
hayır demek için toplandık. Ülkemizin kan gölüne çevrilmesi, okullarda
üniversitelerde yapılan kıyımlara hayır demek için toplandık. Gazetecilerin,
milletvekillerinin tutuklanmasına seçilmiş belediye başkanlarının görevden
alınmasına, kayyım atanmasına, sürekli OHAL’e, sürekli baskıya sürekli
şiddete hayır demek için buradayız” dedi. Koramaz, “Dayanışmamızı ve
hayırı büyütmemiz gerek” çağrısında bulunurken “Anayasanın içinde
işçiler, köylüler, işsizler, gençler var mı? Kürt sorunu var mı? Bu anayasa
bizim anayasamız değil. 80 milyon insanın anayasasını yapmak için birlikte
mücadele edeceğiz.” diye konuştu.

Onlar “değişiklik onaylandı”
diyorlar. Bizler “Hayır” diyoruz.
İlan edilen bu sonuç doğru ve meşru
değildir. Bu seçim mühürsüzdür,
hukuka aykırıdır, demokratik ve
meşru değildir diyoruz. Bunun
içindir ki, Hayırlarımıza, irademize
sahip çıkıyoruz. Ve mücadeleden
vazgeçmeyeceğiz” denildi.
Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nin
“Kaçak Saray’dan Referandum
kaçırmaya Hayır” yazılı pankart
“sakıncalı” bulunarak alana
alınmadı. Üzerinde “OHAL’e ve
KHK’lara ihraçlara teslim olmadık”
yazılı pankartta OHAL ve KHK
yazıları nedeniyle yine “sakıncalı”
bulunarak alına alınmadı. Eylemciler
de bunun üzerine pankarttan OHAL
ve KHK kısmını kesip çıkararak
alana girdi.
Mitingde sık sık “Yaşasın 1 Mayıs”,
“Hayır daha bitmedi, mücadeleye
devam”, “Faşizme karşı omuz omuza”
sloganları atıldı.
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İzmir
İzmir’de 1 Mayıs; Türk-İş, DİSK, KESK ve TMMOB tarafından Gündoğdu
Meydanı’nda ortak kutlandı. On binlerce kişi İzmir Limanı, Konak (eski Sümerbank
önü), Cumhuriyet Meydanı toplanma noktalarında 14.00’te bir araya geldi.
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TMMOB, 1 Mayıs 2017’de, Türkiye’de emekten yana olan tüm kesimler ile 1
Mayıs kutlamalarının yapıldığı her meydanda, mitingdeydi...

Adana

Antalya
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Artvin

Batman
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Bursa

Denizli
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Diyarbakır

Edirne

10

birlik haberleri
Mart - Nisan 2017/Sayı 173

Edremit

Gaziantep
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Kırklareli

Malatya
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Mersin

Samsun
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Trabzon

Zonguldak
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TMMOB YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN KORAMAZ’IN 1 MAYIS
İSTANBUL MİTİNGİ KONUŞMASI

Binlerce emekçinin katıldığı 1 Mayıs Mitinginde TMMOB
Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz’ın yapıtığı
konuşma şöyle;
“Sevgili Dostlar,
Değerli Mücadele Arkadaşlarım,
Hepinizi Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği adına 1
Mayıs coşkusu ile, sevgiyle, dostlukla selamlıyorum.
1 Mayıs birlik, mücadele, dayanışma günümüzü kutluyorum.,
Sevgili dostlar,
Bugün, 1 Mayıs mücadele güç ve ruhunu, geçmiş on yıllardan
geleceğe taşımak için buradayız.
Bizleri emekçileri, mücadele azmimizden vazgeçiremedikleri,
yıldıramadıkları ve asla yıldıramayacakları için buradayız.
Emeğimize, doğamıza, barışa, demokrasiye, laikliğe,
cumhuriyetin kazanımlarına sahip çıkmak için buradayız.
Ülkemizin kan gölüne çevrilmesine,
Kamuda, okullarda, üniversitelerde yapılan hukuk dışı
kıyımlara,
Sürekli olağanüstü hale; sürekli baskı, zorbalık ve şiddete,
HAYIR DEMEK için buradayız.
Sevgili Dostlar,
Bu yılın 1 Mayıs’ının, 16 Nisan referandumunun hemen
ardından geldiği için özel bir anlamı bulunuyor.
Emekçilerin uluslararası birlik, mücadele, dayanışma günü
olan 1 Mayıs’ı, referandumdaki HAYIR’larımızın ardından
kutluyoruz.
Bu 1 Mayıs, emekçilerin emek düşmanlarına, sömürü ve baskı
düzenine, dikta özlemlerine karşı 16 Nisan’da güçlü bir şekilde
gösterdikleri HAYIR tutumunun bir devamı niteliğindedir.
Çünkü hepimiz biliyoruz, bu Anayasa değişikliğinin
sonuçlarında kıdem tazminatlarımızın, bütün hak ve
kazanımlarımızın yok edilmesi var.
Bu Anayasa değişikliğinin sonuçlarında, laikliğin ortadan

kaldırılması, toplumun öğrenme, bilme, aydınlanma
kanallarının kapatılmak istenmesi var.
Bu Anayasa değişikliğinin sonuçlarında sendikaların ve bizim
gibi kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının yok
edilmesi var.
Bu Anayasa değişikliğinin sonuçlarında, ülkemizin, doğamızın,
üretken kuruluşlarımızın, kamu kaynak ve varlıklarımızın
yabancı sermayeye ipotek edilmesi, halka küfreden yandaş/
paydaş kesimlere peşkeş çekilmesi var.
Bu Anayasa değişikliğinin sonuçlarında, parlamentonun
işlevsizleştirilmesi, yargının tamamen denetim altına alınması,
ülke kaynakların yönetimi ve ülkenin geleceğini belirleyecek
kararların tek bir kişiye bırakılması var.
Bu Anayasa değişikliğinin sonuçlarında faşizmin
kurumsallaştırılması var.
Bu nedenle referandumdaki HAYIR’larımızın ve bu tutumun
devamının anlamı büyüktür.
Kendimizi, gücümüzü, potansiyellerimizi küçümsememeliyiz.
Çünkü biz halkız ve haklıyız.
Emek sömürüsüne, emeğimizi, yaşamımızı çalanlara,
referandum hırsızlarına, dikta heveslilerine HAYIR demek ve
bu tutumu mutlaka büyütmek, bu alanda buluşan herkesin
bundan sonraki mücadele programının başında yer almalıdır.
Önümüzdeki kritik dönemde, bugün bu alanlarda bir arada
olduğumuz gibi, sokaklarda, mahallelerimizde, işyerlerimizde
ve her yerde dayanışma ve eşgüdüm içinde olmamız çok
önemlidir, ihmal edilir bir yanı yoktur.
Halkın, milyonların HAYIR’ını sürdürecek, örgütlenmesini
sağlayacak zeminleri oluşturmak, geliştirmek ve dayanışma
içinde olmak şarttır.
Sevgili Dostlar,
Konuşmamı bitirirken, 1 Mayıs 1977’de katledilen canlarımızı,
işçi cinayetlerinde kaybettiğimiz kardeşlerimizi, bağımsızlık,
emek, demokrasi, eşitlik, özgürlük mücadelelerinde
yitirdiğimiz bütün yoldaşlarımızı saygıyla, sevgiyle anıyorum.
21. yüzyılda Nazi Diktatörlüğü yaşadığımız bu günlerde,
sözlerimi Nazım’ın hürriyet kavgası adlı şiirinin son
dörtlüğüyle noktalamak istiyorum.
“Daha gün o gün değil, derlenip dürülmesin bayraklar.
Dinleyin, duyduğunuz çakalların ulumasıdır.
Safları sıklaştırın çocuklar,
bu kavga faşizme karşı, bu kavga hürriyet kavgasıdır.”
Örgütüm TMMOB adına, yeni bir başlangıç, demokrasi,
eşitlik, özgürlük, ülkede ve bölgede barış, insanca, hakça bir
yaşam mücadelemizde hepinizi coşkuyla kucaklıyor, saygılar
sunuyorum.
Kahrolsun faşizm yaşasın mücadelemiz!”
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1 MAYIS’TA HAYATINI KAYBEDENLER ANILDI!
1 Mayıs 2017 Tertip Komitesi, 1 Mayıs 1977’de, Kanlı 1 Mayıs’ta hayatını kaybedenleri anmak için Taksim Kazancı
Yokuşu’nda, ardından Şişhane’de bir araya geldi. Aralarında DİSK Genel Başkanı Kani Beko, KESK Eş Genel Başkanı
Lami Özgen, Türk Tabipler Birliği Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Raşit Tükel, TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin
Koramaz’ın da bulunduğu tertip komitesi, Kazancı Yokuşu’na karanfil bıraktıktan sonra anma etkinliğini gerçekleştirdiler.

Anma sırasında TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin
Koramaz’ın yapıtğı konuşma ise şöyle;
“Sevgili Dostlar,

Sevgili Dostlar,

Sevgili Basın Emekçileri,

Mühendis, mimar, şehir plancılarının örgütü olan TMMOB,
1 Mayıs’ta bütün Türkiye’de, kardeş emek ve meslek
örgütlerimizle alanlarda olacaktır.

Kanlı 1 Mayıs 1977’nin 40. yıldönümünde, katledilen
kardeşlerimizi, yoldaşlarımızı anmak için buradayız.
Katledilen canlarımızı birleşik mücadelemizde yaşatmak için
buradayız.
1 Mayıs birlik, mücadele, dayanışma güç ve ruhunu, geçmiş
on yıllardan geleceğe taşımak için buradayız.
Bizleri emekçileri, 1 Mayıs mücadele azmimiz ve Taksim
istemimizden vazgeçiremedikleri, yıldıramadıkları ve asla
yıldıramayacakları için buradayız.
Sevgili Dostlar,
Şunu herkes biliyor. 1977 1 Mayıs katliamını emperyalizm ve
yerli işbirlikçileri, CIA ve kontrgerilla tertipledi. Amaçları,
yükselen işçi sınıfı hareketinin, yükselen solun, yükselen
devrimci hareketin önünü kesmekti.
1977’de onlarca arkadaşımızı katlettiler, sonraki yıllarda
binlerce canımızı aldılar, hâlâ da alıyorlar.
Ama insanca yaşam mücadelesi; bağımsızlık, eşitlik, özgürlük,
demokrasi, sosyalizm, halkların kardeşliği kavgası, yeni
kuşaklarla birlikte sürüyor, sürecek.
Eşit, özgür, sömürüsüz bir dünya mücadelemiz elbet bir gün
kazanacak.
Nazım’ın dediği üzere,
“dolaşacaktır elini kolunu sallaya sallaya,
dolaşacaktır en şanlı elbisesiyle: işçi tulumuyla
bu güzelim memlekette hürriyet...”
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Bu 1 Mayısta’ da hep bir ağızdan türkülerimizi, taleplerimizi
haykıracağız. Mücadele kararlılığımızı dostla, düşmanla
paylaşacağız.
Emek ve demokrasi düşmanlarına HAYIR diyeceğiz.
Cumhuriyet ve laiklik düşmanlarına HAYIR diyeceğiz.
Referandumda çalınan oylarımızın, hayatımız boyunca
çalınan ve sömürülen emeğimizin hesabını soracağız.
Ülkemizin, doğamızın, üretken kuruluşlarımızın, kamu
kaynak ve varlıklarımızın Varlık Fonu aracılığıyla yabancı
sermayeye ipotek edilmesine HAYIR diyeceğiz.
İşten çıkarmalara, özlük haklarının ömür boyu gasp
edilmesine HAYIR diyeceğiz.
Emek sömürüsüne, rant imparatorluğuna ve diktaya HAYIR
diyeceğiz.
Bütün emekçileri, bütün mühendis, mimar, şehir plancılarını,
yüreği insanlıktan yana atanları, HAYIR’ına ve ülkesini
geleceğine sahip çıkan herkesi, 1 Mayıs günü alanlarda
buluşmaya, HAYIR’larımızı birlikte haykırmaya davet
ediyorum.
1 Mayıs 1977’de katledilen canlarımızı, bağımsızlık, emek
ve demokrasi mücadelesinde kendini feda eden bütün
canlarımızı sonsuz saygıyla, sevgiyle anıyor, hepinizi TMMOB
adına kucaklıyorum. “
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DİSK-KESK-TMMOB-TTB: ‘HAYIR’INI AL DA GEL!
EMEK BARIŞ DEMOKRASİ İÇİN YAŞASIN 1 MAYIS!

DİSK, KESK, TMMOB ve TTB 26 Nisan 2017 tarihinde
DİSK Genel Merkezi’nde düzenledikleri basın toplantısıyla
1 Mayıs’ta herkesi “hayır”larıyla alanlara çağırdı.

mitinginin kendi istediği yerde yapılmasını dayatmaktadır.
“Ayaklar baş olursa kıyamet kopar” diye açıklanan bu tutum,
2017 yılında da devam etmektedir.

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, DİSK
Genel Başkanı Kani Beko, KESK Eş Genel Başkanı Lami
Özgen, TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Raşit Tükel,
TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Cevahir
Efe Akçelik, DİSK Genel Sekreteri Arzu Çerkezoğlu ve KESK
Genel Sekreteri Hasan Toprak’ın katıldığı basın toplantısında
açıklamayı Kani Beko okudu.

1 Mayıs 1977’deki kontrgerilla katliamının 40’ıncı yılında
da bu dayatmanın sürdürülmüş olması ölenlere ve işçi
sınıfına saygısızlık olarak tarihe geçecektir. 15 Temmuz darbe
girişimine karşı, bizler de dahil olmak üzere, yurttaşların
buluştuğu Taksim alanı ne yazık ki yeniden yasaklı meydan
haline getirilmiştir.

EMEK BARIŞ DEMOKRASİ İÇİN YAŞASIN 1 MAYIS!

Bizler dört emek ve meslek örgütü olarak, ulusal ve uluslararası
mahkemelerin verdiği yargı kararlarını tanımayarak hukuksuz
bir yasakta ısrar edenlerin er ya da geç bu tutumlarının
hesabını vereceklerinin altını bir kez daha çizmek istiyoruz.

Dünyanın dört bir yanındaki milyarlarca işçi için, emekçi
için, tüm ezilenler ve yok sayılanlar için her 1 Mayıs, birliğinmücadelenin ve dayanışmanın gücüyle umudun büyütüldüğü
gündür.

Hukuku, demokrasiyi, evrensel temel hak ve özgürlükleri yok
saymayı bir rejim biçimi olarak benimsemiş anlayışa karşı, bu
yıl her zamankinden çok daha yaygın, kitlesel ve coşkulu bir
biçimde buluşmayı görev biliyoruz.

Yok sayılan emeğin, dünyanın dört bir yanında görkemli
bir biçimde varlığını gösterdiği gündür 1 Mayıs. Dünyanın
her yerinde en merkezi ve en büyük meydanlar, emeğin
bu görkemli buluşmasına tanıklık eder. İşçiler özlemlerini,
umutlarını, taleplerini istedikleri meydanlarda özgürce ifade
eder.

Bilindiği gibi, emekçilerin haklarını geliştirmeyen, aksine
zarar veren ve tek adam rejimini dayatan bir anayasa
için referanduma gidildi. Devletin tüm olanaklarının
kullanılmasına, tek sesli medyaya, hayır diyenlerin
engellenmesine rağmen yurttaşların en az yarısı HAYIR dedi.
Böyle bir anayasa değişikliği ile ülke huzur, barış ve istikrar
bulamayacaktır. Türkiye’nin acil ve yaşamsal ihtiyacı eşitlikçi,
özgürlükçü, laik ve sosyal bir Anayasadır.

‘HAYIR’INI AL DA GEL!

Türkiye’de ise maalesef 1 Mayıs’lar iktidarlar getirdiği yasaklar
ve devlet şiddetinin gölgesi altında kutlanmaktadır. 365 gün
bu ülkenin tüm değerlerini ve güzelliklerini üretenlere bir
gün dahi saygı gösterilmemektedir. Siyasi iktidar bir gün için
dahi işçilerin taleplerine kulak vermemekte, yıllardır 1 Mayıs

Ancak ülkeyi yönetenler bu gerçeklere gözünü kapatmakta,
Türkiye’ye tek adam rejimi dayatmaktadır. Halkın en az
yarısının HAYIR dediği bir rejim değişikliğini, cebren ve hile
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ile meşrulaştırma girişimlerine karşı 2017 1 MAYIS’ı çok daha
anlamlı ve önemli hale gelmiştir.
2017 1 Mayıs’ı, hile-hurda ile dayatılan tek adam rejimine karşı
demokrasi için, giderek derinleştirilen ve bizi Ortadoğu’daki
çatışmaların ateşine sürükleyen savaş politikalarına karşı barış
için, giderek pervasızlaşan emek düşmanlığına karşı emeğin
hakları için, MİLYONLARIN HAYIR’LI BULUŞMALARI
olarak örgütlenecektir!
Bizler dört emek ve meslek örgütü başta olmak üzere, dost
kurumlarla beraber, İstanbul’da Bakırköy Halk Pazarı başta
olmak üzere, Türkiye’nin her yerinde olabildiğince yaygın,
kitlesel, coşkulu ve HAYIR’LI 1 Mayıs buluşmalarını birlik
içerisinde örgütleyeceğimizi ilan etmek istiyoruz.
Olağanüstü Hal’e, Kanun Hükmünde Kararnamelere
ve tek adam rejimine HAYIR demek için 1 MAYIS ‘TA
ALANLARA!
Darbe girişimine karşı ilan edildiği iddia edilen Olağanüstü Hal
ile hukukun ayaklar altına alındığı, yurttaşların temel hak ve
özgürlüklerinin keyfi biçimde gasp edildiği bir rejim kalıcı hale
getirilmek istenmektedir. Yüz binin üzerinde kamu emekçisini
ve işçiyi, haklarında hiçbir yargı kararı bulunmadan işinden
eden Kanun Hükmünde Kararnamelere, OHAL fermanlarına
HAYIR demek için 1 MAYIS’ta alanlarda olacağız. Sendikal
örgütlenme hakkını KHK ile ortadan kaldıran, kamu
emekçilerinin toplu iş sözleşmesi hakkını ve kazanımlarını
yok sayan antidemokratik uygulamalara teslim olmayacağız.
Halkın seçtiği vekillerinin yaptığı Seçim Yasası’nı yok saymayı
marifet bilen YSK örneğinde olduğu gibi, adaletin çivisinin
çıktığı, meclisin tamamen yok sayıldığı tek adam rejimine 1
MAYIS meydanlarında tüm gücümüzle HAYIR diyeceğiz!

kadro hakkını tanımadığı gibi taşeron düzenini bile aratacak
“kiralık işçilik” uygulamasını, işçi simsarlığını yasal hale
getirmek isteyenlere 1 MAYIS ALANLARINDAN HAYIR
diyeceğiz! Taşeron işçilerine kadro vaadini tutmadığı gibi kamu
emekçilerinin 657 sayılı yasadan kaynaklanan iş güvencelerini
ortadan kaldıracaklarını açıklayanlara, milyonlarca kamu
emekçisine güvencesiz çalışmayı dayatanlara omuz omuza
HAYIR diyeceğiz!
‘HAYIR’INI AL DA GEL!
Bu topraklarda emeğiyle, onuruyla yaşayan hemen herkesin
HAYIR dediği o kadar çok şey var ki! 1 MAYIS ALANLARI
herkesin ‘HAYIR’INI alıp geldiği rengarenk ve apaydınlık
meydanlar olacak. İşsizliğe HAYIR, kiralık işçiliğe HAYIR,
iş cinayetlerine HAYIR, krize HAYIR, yoksulluğa HAYIR,
zamlara HAYIR, içeride ve dışarıda savaşa HAYIR, kentlerin
ve doğanın yağmasına HAYIR, kutuplaşmaya HAYIR,
kadın cinayetlerine HAYIR, çocuk istismarına HAYIR,
cinsiyetçiliğe HAYIR, kamu hizmetlerinin ticarileşmesine
HAYIR, gazetecilerin, siyasetçilerin, gençlerin hapishanelere
doldurulmasına HAYIR, akademinin ve bilimin bitirilmesine
HAYIR, sömürüye HAYIR, diktaya HAYIR gibi milyonlarca
HAYIR’lı çığlık 1 MAYIS ALANLARINDA buluşacak!
Haydi, hep beraber, birlik olarak, dayanışmamızı güçlendirerek,
mücadelemizi büyütmek için 1 MAYIS ALANLARINA!
Yaşasın İşçilerin Birliği, Halkların Kardeşliği
Yaşasın İşçi Sınıfının Uluslararası Birlik ve Dayanışması!
YAŞASIN 1 MAYIS!
DİSK - KESK - TMMOB - TTB

Kıdem tazminatının gaspına HAYIR demek için 1 MAYIS’TA
ALANLARA!
Referandum öncesinde defalarca dile getirdiğimiz gibi,
16 Nisan’ın ardından ilk işleri kıdem tazminatına göz
dikmek oldu. Patronlar “yük” olarak görüyor diye işçi
sınıfının ve bütün çalışanların 80 yıllık kazanımına göz
dikenlere “HAYIR” demek için 1 MAYIS ALANLARINDA
OLACAĞIZ. Emekçilerin iş güvencesi, işsiz kaldığında kara
gün dostu olan kıdem tazminatından nemalanmak isteyenleri,
İşsizlik Sigortası Fonu’nu yağmalamalarından tanıyoruz. Tüm
emekçileri yağmaya ve talana HAYIR demeye, 1 MAYIS
ALANLARINA çağırıyoruz.
Taşeron köleliğine ve kamu emekçilerinin iş güvencesinin
kaldırılmasına HAYIR demek için 1 MAYIS’TA ALANLARA!
Milyonlarca taşeron işçisinin umutlarını yıllardır
aldatmacalarla sömürenlere, 1 Kasım 2015 seçimlerinden önce
“taşerona kadro” vaat edip sözünde durmayanlara HAYIR
demek için 1 MAYIS ALANLARINDA olacağız. Taşeron
işçilerin mücadele ederek ve mahkemelerde kazandıkları
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ANKARA: EMEĞİN YOK SAYILMASINA, DEMOKRASİNİN
GASPEDİLMESİNE KARŞI HAYIR’I BÜYÜTMEK İÇİN 1 MAYISA!
yana tavır alan akademisyenler mesleklerinden ihraç edilerek
geleceğimiz çölleştirilmektedir.
Hemen her gün sağanak gibi yağan zamlar ve artan işsizlikle
birlikte toplumun tüm emekçi kesimi hızla yoksullaşmaya,
çaresizliğe doğru itilmektedir. Sömürünün en ağır biçimi olan
çocuk işçiliği ve iş cinayetleri de her geçen gün artmaktadır.
Sahipsiz bırakılan küçük esnaf ve köylü ise iflas dışında
başka bir yol bulamamaktadır. Ülke tarihinin en büyük
seçim harcamasının ağır maliyeti vergilerle, katkı paylarıyla,
kamu varlıklarının satılmasıyla, işsizlik sigorta fonunun
yağmalanmasıyla, taşeron işçilikle, göz dikilen kıdem
tazminatıyla halka fatura edilmektedir.
TMMOB Ankara İl Koordinasyon Kurulu, DİSK Ankara
Bölge Temsilciliği, KESK Ankara Şubeler Platformu,
Ankara Tabip Odası ve Ankara Serbest Muhasebeci ve Mali
Müşavirler Odası, 26 Nisan 2017 tarihinde Mülkiyeliler
Birliği’nde bir basın toplantısı düzenleyerek 1 Mayıs 2017
Ankara programını açıkladılar.

Kuvvetler ayrılığı, denetim mekanizmaları, yargı bağımsızlığı
ve laik yaşam hızla ortadan kaldırılmaya çalışılmakta,
halkımıza ikinci sınıf bir demokrasi reva görülmektedir.
Bunun yanında onca can kaybına, onca acıya rağmen Kürt
sorunundaki çözümsüzlük derinleşmeye devam etmektedir.

Basın açıklamasını DİSK Ankara Bölge Temsilcisi Tayfun
Görgün okudu. Açıklama şöyle:

Fütursuzca yapılan tutuklamalar ve cezaevlerindeki
insanlık dışı uygulamalarla muhalif kesimler susturulmaya
çalışılmaktadır.

Bizler bu ülkenin işçileri, kamu emekçileri, mühendismimarları, hekimleri, mali müşavirleri; gençleri, kadınları,
işsizleri, ezilenleri ve ötekileştirilenleri olarak bu yıl 1 Mayıs
alanlarına daha büyük bir umut ve coşkuyla giriyoruz!

Meydanlarda milli irade konuşmaları yapanlar, seçilmiş
belediye başkanlarını görevden alıp, yerlerine kayyumlar
atayarak seçimleri ve halkın iradesini yok saymaktadır.

Çünkü 16 Nisan referandumunda “Olağan Üstü Hal”
sopası ile bütün devlet olanakları kullanılarak yürütülen
kampanyaya rağmen; onca baskı, kaos ve korku ortamına,
milletvekillerinin, belediye başkanlarının ve gazetecilerinde
içerisinde olduğu binlerce insanımızın tutuklanmış olmasına
rağmen bu ülkenin çoğunluğu baskıya, tehdide ve yalana
teslim olmamıştır. Emekten, demokrasiden, barıştan ve
eşitlikten yana olanlar, ülkenin dört bir yanında HAYIR’ı
dalga dalga büyütenler sokakta, halkın aklında ve kalbinde
kazanmıştır.
Bu 1 Mayıs‘a kıdem tazminatımıza, iş güvencemize, ifade
özgürlüğüne ve insanca yaşam hakkı başta olmak üzere bir
çok hakkımıza yönelik gerçekleşen saldırıların gölgesinde
giriyoruz.
Siyasal iktidar yalnızca biz emekçilerin kazanılmış haklarının
değil; aynı zamanda ülkemizin tüm değerlerini haraç mezat
satmanın, doğayı talan etmenin peşindedir. Ülke genelinde
100 binin üzerinde kamu çalışanı ve bini aşkın işçi kamudan
ihraç edilerek açlığa ve yoksulluğa mahkûm edilmiştir.
Çalışanların temel hakları ellerinden alınmıştır. Ülkede
bilimin teminatı olan üniversitelerde, emekten ve barıştan

Ortadoğuda yürütülen vekalet savaşının, en ağır sonucunu
kadınlar ve çocuklar çekmektedir. Milyonlarca mültecinin
dramı, istismarı ve ülkemize maliyeti artmaktadır.
1 Mayıs’da dünyada, bütün demokratik ülkelerde; işçi
sınıfına, emekçilere açılan meydanlar ülkemizde 1 Mayıs’ı
kutlamak isteyenlere kapatılmak istenilmektedir. Üstelik
İstanbul’da Taksim, Ankara’da Kızılay gibi meydanlar
haftalarca hükümete yakın gösterilere açıldığı, vatandaşlar
bu alanlara davet edildiği halde 1 Mayıs’lara kapatılmak
istenilmektedir. Bu ayrımcı ve yasakçı tutumu kınıyoruz.
Kabul etmiyoruz.
Emek en yüce değerdir demek için,
Alınterinin haklarını korumak için,
Tüm olumsuzluklara HAYIR demek için,
HAYIR bitmedi, daha yeni başlıyor demek için,
Aydınlık bir Türkiye için
HAYDİ 1 MAYIS’A
1 MAYIS’DA ANKARA KOLEJ MEYDANINA
DİSK - KESK - TMMOB – ATO – ASMMMO
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TMMOB, ÖĞRENCİ ÜYELERİNE ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ REFERANDUMU
HAKKINDA MEKTUP GÖNDERDİ
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, 16 Nisan 2017 tarihinde yapılacak Anayasa Değişikliği Referandumu
hakkında, TMMOB’nin öğrenci üyelerine bir mektup göndererek; referandum sürecine ve referandumda oylanacak paket
içeriğine dair bilgi verdi.
Sevgili Öğrenci Üyemiz,
İsterdik ki sizinle eğitim sürecimiz, mesleğimiz ve meslek alanlarımızla ilgili güncel gelişmeleri paylaşalım. Ancak ülkemizin
gündemi elinizdeki bu mektubu kaleme almayı zorunlu kıldı.
Eğitiminize, okullarınıza odaklandığınızın, bir an önce üniversitelerinizden mezun olup meslek hayatına atılmak için
çabaladığınızın farkındayız. Yaşamınızın bu döneminizde birçok sorun ve sıkıntı ile baş etmek durumunda kaldığınızı biliyoruz.
Ülkede yaşananlar, uygulanan politikalar canınızı sıkıyor. Toplumsal kutuplaşmadan, ayrışmadan, şiddet ve baskıdan
yoruldunuz. Belki mezun olduktan sonra başka bir ülkede yaşamayı dahi düşünüyorsunuz.
Önce özerkliği ve kamusallığı; şimdi de büsbütün kimliği, bilimselliği, akademisyenleri elinden alınmış üniversitelere mecbur
bırakılıyorsunuz. Gündelik yaşamınız baskı altına alınmaya çalışılıyor, sosyal medya paylaşımlarınız, laiklik isteğiniz suç
sayılabiliyor. İş ve gelecek kaygısıyla sadece yarınınızı değil, bugününüzü de düşünmek zorunda bırakılıyorsunuz.
Bildiğiniz üzere böylesi bir ortamda anayasa değişikliği referandumu sürecine girdik. Referandumda oylayacağımız Anayasa
değişikliği incelendiğinde;
Değişikliklerin, sayısı 400 bini aşan mühendislik, mimarlık ve şehir planlama bölümü öğrencisinin beklediği meslek
alanlarımızda istihdamın genişletilmesi ve geliştirilmesi için hiçbir çözüm önerisi içermediğini,
Türkiye Varlık Fonu örneğinden de anlaşılacağı üzere, kamu kaynakları ve varlıklarını; kamusal denetimi, kamusal hizmetler
ile Birliğimiz TMMOB gibi kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarını ortadan kaldıracak boyutlara sahip olduğunu,
Okullarımızda bizlere öğretilen, demokrasinin gereği olan kuvvetler ayrılığı ilkesinin çiğnenmekte olduğunu,
İtiraz ettiğimiz tüm yanlış politikaların kalıcı bir hale getirilmeye çalışıldığını,
Ülkenin tek bir insanın eline terk edildiğini,
Referandumda bir anayasayı değil ülkemizin, bizlerin geleceğini oylayacağımızı,
Özetle, bu değişikliğe evet demek için hiç bir gerekçenin olmadığını göreceksiniz.
16 Nisan referandumunda kullanılacak oy bu nedenle çok önemli. Sizler de ortak geleceğimizi şekillendirecek bu önemli
kararda pay sahibi olacaksınız.
Bizler, bu ülkenin mühendis, mimar ve şehir plancıları olarak ortak geleceğimiz için Hayır diyeceğiz.
Sizlerin de referandumda sandığa giderek aydınlık ve mutlu yarınlar adına üzerinize düşen sorumluluğu yerine getireceğinize
yürekten inanıyoruz.
Sevgilerimizle.
Emin Koramaz
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
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TMMOB, ÜYELERİNE ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ REFERANDUMU
HAKKINDA MEKTUP GÖNDERDİ
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, 16 Nisan 2017 tarihinde yapılacak Anayasa Değişikliği Referandumu
hakkında üyelerine bir mektup göndererek; referandum sürecine ve referandumda oylanacak paket içeriğine dair bilgi verdi.
Sevgili Meslektaşımız,
Bu mektubu sizlere, 16 Nisan tarihinde halkoyuna sunulacak olan Anayasa değişikliği referandumu dolayısıyla yurttaşlık
sorumluluğumuz gereği yazıyoruz.
Bilindiği üzere, Anayasa, sadece devletin örgütlenme biçimini değil aynı zamanda bütün yurttaşların temel hak ve özgürlüklerini güvence altına alan temel belgedir.
Bu nedenle, Anayasaların hazırlanışı ve değiştirilmesinde izlenen yöntem açık, şeffaf olmayı, toplumun tüm katmanlarında
sağlıklı bir şekilde tartışılmasının sağlanmasını ve nihayetinde toplumsal mutabakatı gerektirir.
Ancak, söz konusu Anayasa değişiklik teklifi Olağanüstü Hal ve Kanun Hükmünde Kararnamelerin gölgesinde, demokrasinin
temel ilkelerinin dahi ihlal edildiği bir süreçte önümüze getirildi. Hazırlık aşamasında emek ve meslek örgütleri, sendikalar,
sivil toplum örgütleri, üniversiteler, siyasi partiler gibi kurum ve kuruluşlardan görüş alınmadı ve toplumun büyük bir kesimi
dışlandı.
Yol ve yöntemin sorunlu olmasının yanında, paketin kendisi halkın güncel taleplerini içermemenin ötesinde ülkemizde
yönetim sistemini tek kişiye bağlayan bir rejim değişikliğini hedeflemektedir.
Bu değişiklikle Cumhurbaşkanının parti üyesi/parti başkanı olması sağlanıyor, partili Cumhurbaşkanı milletvekillerini belirliyor,
meclisi feshedebiliyor. Cumhurbaşkanının kararnameler, tüzük, yönetmelik ve genelgeler aracılığı ile yasa alanını daralttığı
bir sistem öngörülüyor. Ayrıca bu sistem, parlamenter demokrasiyi, yasama, yargı, yürütme kuvvetleri arasındaki denge, fren
ve denetleme mekanizmalarını yok ediyor. Meclisin yasamaya dair tek ve en üst yetkili organ olma özelliğini, yanı sıra yargı
bağımsızlığını ortadan kaldırıyor.
Ayrıca olağanüstü yetkiler verilen Cumhurbaşkanının yargılanması ise neredeyse imkânsız hale getiriliyor.
Türkiye Varlık Fonu örneğinden de anlaşılacağı üzere bu değişiklik teklifi, kamu kaynakları ve varlıklarını, kamusal denetimi, kamusal hizmetler ile Birliğimiz TMMOB gibi kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarını olumsuz etkileyecek bir
nitelik taşıyor.
Üzerinde asgari mutabakat dahi bulunmayan bu anayasa değişikliği dayatmasının, demokrasiyi ve istikrarı sağlamayacağı son
derece açıktır. Referandumda oylayacağımız bu değişiklik işsizlik, açlık, yoksulluk, sosyal güvence, demokrasi sorunları ile
mutlu ve huzurlu bir yaşam ihtiyacına cevap veremediği gibi; mesleğimiz ve meslek alanlarımızda yaşanan temel problemlere
yönelik de hiçbir çözüm önerisi içermiyor.
Son dönemde yaşananları, uygulanan politikaları ve referandum sürecini izlediğimizde toplumsal kutuplaşmanın arttığına,
gerilimin giderek tırmandığına tanık olmaktayız. İçinden geçtiğimiz bu süreçte ihtiyacımız, bu sorunların daha da derinleşmesine yol açacak adımların atılması değildir.
Geleceğimizi köklü ve olumsuz bir şekilde değiştirecek olan 16 Nisan Referandumunda HAYIR demenin tarihsel bir sorumluluk olduğuna inanıyoruz.
Yaşadığımız ülkeye, parçası olduğumuz topluma ve mesleklerimize karşı duyduğumuz sorumluluk gereği cumhuriyet, demokrasi
ve laiklik için; meslek alanlarımız ve mesleğimiz için sizleri HAYIR oyu vermeye davet ediyoruz.
Sevgi ve saygılarımızla
Emin Koramaz
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
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ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİNİN ÜLKEMİZE İSTİKRAR GETİRMEYECEĞİ DAHA
İLK GÜNDEN GÖRÜLMÜŞTÜR.
HAYIR TÜRKİYE HALKININ VİCDANINDA KAZANMIŞTIR
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, anayasa değişikliği referandumu sonrası 17 Nisan 2017
tarihinde bir basın açıklaması yaparak mühendis, mimar ve şehir plancılarının üzerine düşen sorumluluğu
bundan sonra da yerine getirerek; mesleki demokratik mevzilerini koruma ve güçlendirmek için; Cumhuriyetin,
demokrasinin, laikliğin, barışın, eşitlik ve özgürlüğün ülkemizde özgürce serpilip gelişebilmesi için ellerinden
gelen her şeyi yapacağını kamuoyu ile paylaştı.
Bilindiği üzere 16 Nisan’da, ülkemizin siyasi sistem ve
rejimini köklü bir şekilde değiştirmeyi, kamu yönetimi
ve ekonomi üzerinde sınırsız hâkimiyet kurmayı
amaçlayan bir anayasal düzen değişikliği referandumu
yapılmıştır.
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, referandum
sürecini ve yapılmak istenen değişiklikleri başından
itibaren bütün yönleriyle değerlendirmiş; yaptığı
açıklamalar ve yayımladığı dokümanlarla meslektaşlarını
ve halkı bilgilendirmeye çalışmıştır.
En özlü bir şekilde ifade edersek TMMOB; Cumhuriyeti,
demokrasiyi, laikliği, 150 yıllık geçmişi bulunan
Anayasal kazanım ve birikimlerimizi savunmuştur.
TMMOB Anayasa ve hukukun üstünlüğünü,
yasama-yürütme-yargı kuvvetlerinin ayrılığını, yargı
bağımsızlığını, yasama ve yargının yürütme üzerindeki
denge, fren ve denetleme mekanizmalarını, temel
insan hak ve özgürlüklerini, kamusal, toplumsal
yarar doğrultusunda hizmet ve denetim sunan
meslek kuruluşlarının özerkliğini, hayatın her alanına
dokunan meslek alanlarımızın kamu ve halk yararı
doğrultusundaki işlevlerini savunmuştur.
TMMOB Anayasa değişikliği sürecinin başından beri,
toplumun bu değişikliklerin kapsamı üzerine sağlıklı
bilgi edinemediğini; barolar, anayasa hukukçuları,
üniversiteler, özerk meslek kuruluşları, demokratik kitle
örgütleri ve halktan hiç görüş alınmadığına ve Meclis’te
oylanmasının Meclis İç Tüzüğü ve Anayasa’da belirtilen
gizli oy kuralının ihlal edildiğine dikkat çekmiştir.
TMMOB değişikliğin, Anayasaların en temel özelliği
olan, iktidar yetkilerinin sınırlandırılması normundan ve
rejim değişimini içeren anayasaların yapım organı olan
Kurucu bir Meclis’ten yoksun olduğunu vurgulamıştır.
TMMOB, partili Cumhurbaşkanının belirlediği kişilerin
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milletvekili olacağı, partili Cumhurbaşkanının meclisi
feshetme, bütçe hazırlama, kararname çıkarma, HSK
ve AYM üyelerini, büyükelçileri, tüm üst düzey kamu
yöneticilerini atama, milli güvenlik politikalarını
belirleme yetkisi tanıyan değişikliklerin “tek adam”
diktası olacağına dikkat çekmiş ve bu yönelimin her
yönüyle demokrasiye aykırı olduğunu, toplumda gerilim
ve kutuplaşmalara yol açacağını vurgulamıştır.
TMMOB değişikliğin, 15 Temmuz darbe girişimi
üzerine ilan edilen ancak demokratik toplumsal
muhalefet üzerinde baskı ve sindirme politikalarının
uygulama aracına dönüşen OHAL ve OHAL KHK’leri
ve medyanın tamamen iktidarın hizmetinde olduğu
koşullarda referanduma sunulmasının yanlışlığına
işaret etmiştir.
TMMOB iktidar olanaklarının sonuna kadar
kullanılacağı bir halk oylamasının, hiçbir şekilde
demokratik koşullarda yapılmış bir oylama hüviyeti
kazanmayacağını belirtmiştir.
TMMOB bu koşullarda yapılacak ve eleştirilen
içerikteki bir Anayasa değişikliğinin, yüzde 92 evet oyu
ile yürürlüğe giren 1982 Anayasası gibi meşruiyetten
yoksun olacağına da işaret etmiştir.
Nihayetinde bu referanduma birçok usulsüzlük ve
adaletsizlik de damgasını vurmuştur. Yüksek Seçim
Kurulu’nun, mühürsüz oy zarflarının iptaline yönelik
Seçim Kanunu’na 2010 yılında getirilen bir hükmü
ve aynı yöndeki genelgesini iktidar partisinin istemi
üzerine uygulamaması 2,5 milyon oy üzerinde şaibe
yaratmıştır. Basında yer alan, yurttaşların ve siyasi
partilerin dile getirdiği birçok usulsüzlük ve itiraz ile
evet cephesinin oylarındaki belirgin düşüş, oylamanın
başa baş şeklindeki sonucu üzerinde haklı kuşkular
oluşturmuştur.
Tartışmalı sonucun daha şimdiden istikrarsızlık,
adaletsizlik ve hukuk dışı keyfi uygulamalara yol açtığı
açıklıkla görülebilmektedir.

büyük bütün şehirlerinin hayır dediği gözetildiğinde,
bu sonuçlar kesinleşse bile bu Anayasa değişikliğinin
meşruiyeti sağlanmış olmayacaktır.
Evet cephesinin düşüşe geçen oylarıyla ve tartışmalı
başa baş bir sonuç ile rejim/sistem değişimi asla doğru
değildir. Zira Anayasalar, bir şekilde toplumsal ve
siyasal mutabakatı, tartışmasız bir halk çoğunluğunu,
tartışmasız bir tarihsel meşruiyeti gerektirir. Ancak bu
değişikliğin kesinleşmesi halinde, yarılma ile sonuçlanan
referandum, ülkemize sanıldığından daha fazla güç
kaybettirecektir.
Siyaset ve Anayasal düzenin, “atı alan Üsküdar’ı
geçmiştir” gibi söz ve yaklaşımlarla düzenlenemeyeceği,
kalıcı olanın Anayasal mücadeleler tarihi, demokrasi
mücadeleleri tarihi olduğu bilinmelidir.
Bütün olumsuzluklara karşın bu referandum süreci,
ülkemizde demokratik duyarlılıkların geliştiğini,
toplumun en az yarısının mevcut gidişe hayır dediğini,
özgür, yasaksız, baskısız, adil ve demokratik koşullarda
bir seçim yapılabilse hayır’ın kazanacağını göstermiştir.
Şimdi görevimiz, ülkemizin felakete sürüklenmesinin
önünü alacak bu demokratik duyarlılıkların daha da
gelişmesi ve giderek ülkemizin geleceğini belirleyecek
düzeye gelmesi için çalışmaktır.
Anayasa değişikliği halk oylaması sürecinde seferber
olan örgütümüzün bütün birimlerine ve demokrasiyi
kazanmak için emek ve düşüncesini ortaya koyan
halkımıza çok teşekkür ediyoruz.
Mühendis, mimar ve şehir plancıları; çocuklarımız,
torunlarımız, aydınlık olmasını istediğimiz geleceğimiz
için üzerine düşen sorumluluğu bundan sonra da yerine
getirecek; mesleki demokratik mevzilerini koruma
ve güçlendirmek için; Cumhuriyetin, demokrasinin,
laikliğin, barışın, eşitlik ve özgürlüğün ülkemizde
özgürce serpilip gelişebilmesi için ellerinden gelen her
şeyi yapacaktır.

Halkın hayır’larının resmi sonucu aşan boyutları olduğu
tarihsel bir gerçekliktir.

Yaşasın TMMOB örgütlülüğü!
Yaşasın halkımızın demokrasi mücadelesi!

İlan edilen geçici sonuçlara göre bile, halkın en az
yarısının hayır oyu verdiği, 30 büyükşehirin 17’sinde
hayır oylarının farkla önde olduğu, ülkemizin en

Emin Koramaz
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
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%50 + 1 İLE TOPLUMSAL SÖZLEŞME OLMAZ… HAYIR HENÜZ
BİTMEDİ, KARANLIĞA TESLİM OLMAYACAĞIZ…
TMMOB İl Koordinasyon Kurulu, DİSK Ankara Temsilciliği, KESK Ankara Şubeler Platformu, Ankara Tabip Odası ve
ASMMO 18 Nisan 2017 tarihinde Sakarya Meydanında bir araya gelerek Anayasa referandumunda yapılan hukuksuzluğa
ilişkin ortak bir basın açıklaması yaptılar.

Değerli basın emekçileri;
16 Nisan halk oylamasının sonucu ile ilgili henüz resmi bir
açıklama yapılmadı. Sonuçlar nasıl ilan edilirse edilsin emek
ve Meslek Örgütleri olarak halk oylaması kararının alındığı
tarihten oyların sayımına kadar geçen zaman zarfında tanık
olduğumuz olgular ve olaylara dair görüşlerimizi kamuoyu ile
paylaşmak istiyoruz.
Öncelikle belirtmek isteriz ki Anayasa Değişiklik Paketinin
kapalı kapılar ardında hazırlanışından, Mecliste görüşülüp halkın önüne getirilmesine kadar bütün süreçler irdelendiğinde
hem teoride hem de pratikte halk oylamasının Referandumdan plebisite dönüştüğü aşikardır.
Zira OHAL Rejiminin korku ve baskı ikliminde; serbest
ve adil tartışma ortamının bulunmadığı, Hayır kampanyası
yürütenlerin çeşitli yöntemlerle engellendiği, göz altına
alındığı, saldırıya uğradığı, Valilerin-Kaymakamların OHAL
Rejimine dayanarak Hayır çalışması yürütenlerin toplantı
ve gösteri yapmalarına izin vermediği, TV kanallarının neredeyse tamamına yakınının hiçbir sınır tanımadan en ufak
bir çoğulculuk anlayışına saygı duymadan Evet kampanyası
yürüttükleri, siyasi iktidarın Referandumu amacından saptırarak kamu kurum ve kuruluşlarını Evet kampanyasının
hizmetine sunduğu, muhalif gazetecilerin, HDP’nin Eş Genel
Başkanlarının, Milletvekillerinin, Belediye Başkanlarının,
İl-İlçe yöneticilerinin tutuklandığı, muhalif TV kanallarının
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kapatıldığı, Akademisyenden mevsimlik işçiye kadar on
binlerce emekçinin işeten atıldığı, korku ikliminin hakim
kılındığı, ifade hürriyetinin bulunmadığı bir ortamda yapılan
halk oylaması olsa olsa plebisit olur.
Tüm bunlara seçim günü yaşanan gizli oy açık sayım ihlali,
mühürsüz pusula ve zarfların geçerli sayılması, seçim bölgelerinde müşahitlere ve tarafsız gözlemcilere yönelik baskılar,
muhalif partilerin sandık kurulu görevlilerinin YSK tarafından
kabul edilmemesi, Anadolu Ajansı’nın manipülatif yayınları
Yüksek Seçim Kurulu’nun kanuna aykırı açıklama ve kararlarını da eklersek kimse bizden bu seçimi meşru görmemizi
beklememelidir. 16 Nisan Referandumu Türkiye Demokrasi
tarihinde “meşruiyet” sorunu yaşayan bir seçim olarak yerini
alacaktır.
Her şeye rağmen bu eşitsiz yarışta seçmenin yarısı bu Anayasa Paketini reddetmiştir. Anayasalar toplumsal sözleşmeler
olduğuna göre hazırlanışından, oya sunumuna kadar bütün
süreçlerin demokratik olması gerekir. Siyasal iktidar 16 Nisan
Referandumunun sonuçlarına dayanarak bu ülkeyi yönetemez. Zira Referandum sonuçları oylanan Anayasa metni ile
ilgili toplumun bir konsensüs sağlamadığını göstermektedir.
Bu nedenle 16 Nisan Referandumu iptal edilmelidir. OHAL
kaldırılmalı, demokratik-katılımcı, toplumun genelinin katıldığı sivil-demokratik bir Anayasa hazırlanmalıdır.
Kamuoyuna saygılarımızla.
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TMMOB, ESKİŞEHİR’DEN “ÜLKEMİZİN GELECEĞİ İÇİN
HAYIR’I BÜYÜTELİM!” ÇAĞRISI YAPTI

TMMOB Yürütme Kurulu, Eskişehir İl Koordinasyon
Kurulu, Şube Yönetim Kurulları ve Şube başkanları ile
birlikte Anayasa Değişikliği Referandumu gündemi ile 18
Mart 2017 tarihinde, Eskişehir Yunus Emre Kültür Merkezi
Salonu’nda bir bilgilendirme toplantısı gerçekleştirdi.
Toplantıya TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin
Koramaz, Yürütme Kurulu Üyeleri Züber Akgöl, Bahattin
Şahin, Ali Fahri Özten, Turhan Tuncer ve TMMOB Genel
Sekreteri Dersim Gül ile birlikte Makina Mühendisleri Odası
Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ekber Çakar katıldı.
Toplantının ardından yapılan basın açıklamasını ise
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz okudu.

ÜLKEMİZİN GELECEĞİ İÇİN
HAYIR’I BÜYÜTELİM
16 Nisan 2017 tarihinde gerçekleşecek Anayasa değişikliği
referandumuna doğru hızla yol alıyoruz.
Gündeme getirilişinden Meclis’teki görüşme-oylama sürecine
ve içeriğine değin tam bir sorun yumağı olan Anayasa
değişiklik teklifinin toplumda kabul görmediği apaçık ortada
durmaktadır. Ülkemizin ve halkımızın temel sorunlarına
yönelik hiçbir çözüm içermeyen Anayasa değişikliği sadece

tek adam sistemine geçişi önermektedir. Halkımız, Anayasa
değişikliği ile ülkemizin bir felakete sürüklenmek istendiğini
çok açık şekilde anlamıştır.
Referandum çalışmaları iktidarın baskısı altında,
antidemokratik koşullarda yürütülmektedir. Devlet
olanakları ile Evet mitingleri düzenlenirken Hayır çalışmaları
Valiliklerce keyfi olarak yasaklanmakta ve engellenmektedir.
Hayır çalışması yapanlar terörist, vatan haini gibi suçlamalarla
karalanmakta, bizzat iktidar temsilcileri tarafından hedef
gösterilmektedir. Hayır seçeneği iktidarın baskısı altında
olmasına rağmen giderek büyümektedir. Korku rüzgarı bu
defa tersine esmektedir. Yıllarca baskı ve korku ile halkı
terbiye etmeye çalışanlara yanıt Hayır ile verilmektedir.
Sanal düşmanlar, gerçek dışı hikayeler ve manipülasyonlar
tutmamaktadır. Edirne’den Kars’a ülken her karışı Hayır sesi
ile yankılanmaktadır.
TMMOB, Anayasa değişikliği referandumu konusunda
üzerine düşen sorumluluk gereği üyelerimiz başta olmak üzere
halkımıza gerçekleri anlatmakta ve aydınlık geleceğimiz için
tüm gücü ile çalışmaktadır. Referandumda oylayacağımız
Anayasa değişiklik teklifinde Evet diyecek tek bir gerekçe
dahi yoktur.
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Cumhurbaşkanına tek başına yürütme ve yönetme gücünün
verilmesine; meclisin yasama/kanun yapma yetkisinin
Cumhurbaşkanının yeni yetkileri ve kararnamelerinin
gölgesinde kalmasına Evet mi diyeceğiz?
Meclisin yürütmeyi dengeleme, frenleme ve denetleme
yetkisinin yok olmasına Evet mi diyeceğiz?
Parlamenter sistem ve bakanlar kurulunun ortadan
kalkmasına, hükümetin tek kişiden oluşmasına Evet mi
diyeceğiz?
Cumhurbaşkanı’nın partili olması/parti başkanı olmasına ve
tarafsızlığının kalmamasına Evet mi diyeceğiz?
C u m h u r b a ş ka n ı , y a r d ı m c ı l a r ı v e b a ka n l a r ı n ı n
yargılanabilmesinin neredeyse imkânsız hale gelmesine,
görevleriyle ilgili olmayan suçlar için de dokunulmazlık
kazanmalarına Evet mi diyeceğiz?
Yargının tamamen Cumhurbaşkanı’na bağımlı olmasına Evet
mi diyeceğiz?
Cumhurbaşkanının dilediği kadar Cumhurbaşkanı Yardımcısı
atayabilmesine Evet mi diyeceğiz?
Cumhurbaşkanı, yardımcıları ve bakanlarının Meclise karşı
siyasi sorumluluklarının olmamasına Evet mi diyeceğiz?
Cumhurbaşkanı’na seçilmiş Meclis Başkanının değil atanmış
Cumhurbaşkanı Yardımcısının vekâlet etmesine ve tüm
yetkileri kullanabilmesine Evet mi diyeceğiz?
Seçimleri yenileme/Meclisi feshetme yoluyla, “bir kimse en
fazla iki defa Cumhurbaşkanı seçilebilir” hükmünün ihlal
edilmesine Evet mi diyeceğiz?

Cumhurbaşkanının ülkenin merkezi yönetim bütçesini tek
başına belirlemesine ve yönetmesine Evet mi diyeceğiz?
Olağanüstü hal kararının yalnızca Cumhurbaşkanının
almasına Evet mi diyeceğiz?
TMMOB tüm bunlara ve Referandum sandığında önümüze
getirilecek olan Anayasa değişikliğine Hayır diyecektir.
Üzerinde asgari mutabakat dahi bulunmayan bu anayasa
değişikliği dayatmasının, demokrasiyi ve istikrarı
sağlamayacağı şimdiden görülmektedir.
TMMOB, 16 Nisan Anayasa Referandumunda HAYIR
diyecek ve ülkemizin karanlığa doğru gidişatına HAYIR
demeyi dalga dalga büyütecektir. Bu ülkenin teknik
elemanları, bilimi ve tekniği halk yararına kullanmaktan,
gerçekleri halkımızla paylaşmaktan asla geri durmayacaktır.
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 ve
katkısı olacaktır.
TMMOB olarak, üyelerimizi ve bütün yurttaşlarımızı bu
değişikliğe, karanlık gidişe HAYIR demeye, reddetmeye,
ülkemizin sahipsiz olmadığını göstermeye, Cumhuriyet,
demokrasi, laiklik mücadelesini sahiplenmeye ve HAYIR’ı
büyütmeye çağırıyoruz.
Emin KORAMAZ
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

REFERANDUM VE TÜRKİYE’NİN GELECEĞİ PANELİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ
DİSK Ankara Bölge Temsilciliği, KESK Ankara Şubeler
Platformu, TMMOB Ankara İl Koordinasyon Kurulu,
Ankara Tabip Odası ve Ankara Serbest Muhasebeciler
Mali Müşavirler Odası’nın düzenlediği “Referandum
ve Türkiye’nin Geleceği Paneli” 6 Mart 2017 tarihinde
19.00’da İMO Teoman Öztürk Toplantı salonunda geniş
katılımla gerçekleştirildi.
TMMOB Ankara İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Özgür
Topçu’nun yaptığı açış konuşmasıyla başlayan panelin
moderatörlüğünü Ankara Üniversitesinden ihraç edilen
akademisyen Aysun Gezen üstlendi.
Panelde sırasıyla Prof. Dr. Korkut Boratav ve Prof. Dr.
İbrahim Ö. Kaboğlu birer sunum yaptılar. Katılımın
yoğun olduğu panelde sunumların ardından Soru-Cevap
bölümüne geçildi. Katılımcıların görüşlerinin dinlenmesi
sonrası panel sona erdi.
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TMMOB, EDİRNE’DEN “AYDINLIK BİR GELECEK İÇİN
HAYIR’I BÜYÜTELİM” ÇAĞRISI YAPTI
referandum çalışmaları iktidar sahipleri tarafından
engelleniyor.
OHAL koşullarının iktidara sunduğu olağanüstü
yetkilerle televizyon ve gazetelerin kapatıldığı,
gazetecilerin tutuklandığı, yüzlerce derneğin kapısına
kilit vurulduğu, kamu görevlilerinin açığa alındığı, ihraç
edildiği, akademisyenlerin üniversite dışına atıldığı,
üniversitelerin neredeyse öğrencilerine ders veremez
duruma düşürüldüğü bir dönemden geçiyoruz.

TMMOB Yürütme Kurulu, Anayasa referandumu gündemi
ile 16 Mart 2017 tarihinde Edirne’de İl Koordinasyon Kurulu
ile ortak toplantı yaptı. Toplantı öncesi Makina Mühendisleri
Odası Şube binasında Anayasa Değişikliği Referandumu
gündemli bir basın toplantısı gerçekleştirildi. Basın metnini
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz okudu.
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz ve
Yürütme Kurulu üyeleri Züber Akgöl ve Bahattin Şahin’in
ile birlikte Mimarlar Odası Yönetim Kurulu Başkanı
Eyüp Muhçu’nun da katıldığı toplantıya MMO İstanbul
Şube Başkanı Battal Kılıç, HKMO İstanbul Şube Başkanı
Alişan Çakcalı, MO İstanbul Büyükkent Şube Başkanı C.
Sami Yılmaztürk, Edirne Şube Yönetim Kurulları ve Şube
Başkanları katıldı.
AYDINLIK BİR GELECEK İÇİN
HAYIR’I BÜYÜTELİM
Ülkemizin içine zorla sokulduğu Anayasa Değişikliği
Referandumu sürecinde, 16 Nisan’a doğru hızla yol alıyoruz.
Sistemin ve rejimin tek adamın eline teslim edilmesi
doğrultusunda yapılmak istenen bu köklü değişikliğin neler
içerdiği, teklifi sunanlar tarafından halka anlatılmıyor. Bir
takım oyunlarla ülke içinde ve dışında sanal düşmanlar
yaratılarak halkın Anayasa değişikliği teklifine evet oyu
vermesi isteniyor.
Emek-meslek örgütlerinin ve demokrasiden yana olan
tüm kesimlerin fikirlerini kamuoyu ile paylaşması keyfi
yasaklamalar ile yada zor kullanılarak engelleniyor. Hayır
oyu verecek olanlara “terörist, vatan haini” vb. suçlamalar
yapılarak toplumsal kutuplaşma derinleştiriliyor ve

Tüm bunlar yetmezmiş gibi 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 birçok ildeki devlet arazileri
Varlık Fonu’na devredildi. Halkımızın, ülkemizin
ortak birikimleri bir kalemde havuza aktarıldı. Kamu
varlıklarının talanına ve yağmasına neden olacak bu girişim
ile eğer Anayasa değişikliği gerçekleşirse neler yapılacağı da
gösterilmiş oldu.
Sevgili arkadaşlar;
TMMOB, ülkenin geleceği için üzerine düşen sorumluluğu
yerine getirecektir. Referandumda oylanacak olan değişikliğin
neler içerdiğini üyelerimize, halkımıza anlatmaya devam
edecektir. Anayasa değişikliği gerçekleşirse;
Cumhurbaşkanına tek başına yürütme ve yönetme
gücü verilecek; meclisin yasama/kanun yapma yetkisi
Cumhurbaşkanının yeni yetkileri ve kararnamelerinin
gölgesinde kalacak
Meclisin yürütmeyi dengeleme, frenleme ve denetleme yetkisi
kalmayacak
Parlamenter sistem ve bakanlar kurulu ortadan kalkacak,
yani hükümet tek kişiden oluşacak,
Cumhurbaşkanı’nın partili olması/parti başkanı olması
sağlanacak, tarafsızlığı kalmayacak
Cumhurbaşkanı, yardımcıları ve bakanlarının yargılanabilmesi
neredeyse imkânsız hale gelecek, görevleriyle ilgili olmayan
suçlar için de dokunulmazlıkları olacak
Yargı tamamen Cumhurbaşkanı’na bağımlı olacak
Cumhurbaşkanı dilediği kadar Cumhurbaşkanı Yardımcısı
atayabilecek
Cumhurbaşkanı, yardımcıları ve bakanlarının Meclise karşı
siyasi sorumlulukları olmayacak
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Cumhurbaşkanı’na seçilmiş Meclis Başkanı değil atanmış
Cumhurbaşkanı Yardımcısı vekâlet edecek ve tüm yetkileri
kullanabilecek
Seçimleri yenileme/Meclisi feshetme yoluyla, “bir kimse en
fazla iki defa Cumhurbaşkanı seçilebilir” hükmü ihlal edilecek
Cumhurbaşkanı ülkenin merkezi yönetim bütçesini tek
başına belirleyecek ve yönetecek
Olağanüstü hal kararını yalnızca Cumhurbaşkanı alacaktır.
Yapılmak istenen bir anayasa değişiklik önerisi değil, fiili
uygulamalarla adım adım gerçekleştirilen rejim değişikliğinin
yasallaştırılma girişimidir. Üzerinde asgari mutabakat
dahi bulunmayan bu anayasa değişikliği dayatmasının,
demokrasiyi ve istikrarı sağlamayacağı şimdiden görülüyor.
Referandumda oylayacağımız bu değişiklik işsizlik, açlık,
yoksulluk, sosyal güvence, demokrasi sorunlarına, mutlu ve
huzurlu bir yaşam ihtiyacına cevap veremediği gibi hiçbir
çözüm önerisi de içermiyor.

TMMOB, 16 Nisan Anayasa Referandumunda HAYIR
diyecek ve ülkemizin karanlığa doğru gidişatına HAYIR
demeyi dalga dalga büyütecektir. Bu ülkenin teknik
elemanları, bilimi ve tekniği halk yararına kullanmaktan,
gerçekleri halkımızla paylaşmaktan asla geri durmayacaktır.
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 ve
katkısı olacaktır.
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 HAYIR’ı büyütmeye çağırıyoruz.
Emin KORAMAZ
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

TMMOB REFERANDUMDA HAYIR DİYOR!
Tuncer; Kocaeli İl Koordinasyon Kurulu bileşenleri, Oda
Şube Yönetim Kurulları ve Temsilcileri katıldı. Ayrıca CHP
İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke de açıklamaya katılarak
destek verdi.
Yapılan basın açıklamasını TMMOB Yönetim Kurlu Başkanı
Emin Koramaz okudu.
REFERANDUMDA HAYIR DİYORUZ!
Ülkemizin yönelimini, halkımızın ve mesleğimizin geleceğini
belirleyecek Anayasa değişikliği referandumuna gün geçtikçe
yaklaşmaktayız.
Meclisteki görüşmelerin başlamasından günümüze kadar
birçok gerilim yaşanmış, bu süreçte bizim de içinde olduğumuz
ayrı ayrı Emek ve Meslek Örgütleri, Demokratik Kuruluşlar
ve Barolar görüşlerini dile getirmiştir. Halkımız, Anayasa
değişikliği ile ülkemizin bir felakete sürüklenmek istendiğini
çok açık şekilde anlamıştır.

TMMOB Yürütme Kurulu, Kocaeli İl Koordinasyon Kurulu,
Şube Yönetim Kurulları ve Şube başkanları ile birlikte Anayasa
Değişikliği Referandumu gündemi ile 25.03.2017 tarihinde,
Mimarlar Odası Kocaeli Şubesi’nde bir bilgilendirme toplantısı
yapıldı.Toplantıdan önce ise “Referandumda HAYIR
Diyoruz!” başlıklı basın açıklaması gerçekleştirdi.
Toplantıya TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz,
Yürütme Kurulu Üyeleri Züber Akgöl, Bahattin Şahin,
Cengiz Göltaş, Mehmet Besleme, Kemal Zeki Taydaş, Turhan
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Referandum çalışmaları iktidarın baskısı altında,
antidemokratik koşullarda yürütülmektedir. Devlet olanakları
ile Evet mitingleri düzenlenirken Hayır çalışmaları Valiliklerce
keyfi olarak yasaklanmakta ve engellenmektedir. Hayır
çalışması yapanlar terörist, vatan haini gibi suçlamalarla
karalanmakta, bizzat iktidar temsilcileri tarafından hedef
gösterilmektedir.
Anayasa değişikliğini irdeleyen; yaratacağı sorunları ortaya
koyan; bu ülkenin kaynaklarına, varlıklarına sahip çıkan;
bunun için demokratik, laik, sosyal hukuk devletinin
vazgeçilemez olduğunu söyleyen TMMOB geçtiğimiz
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günlerde hedef alınmıştır. İktidarın ikiyüzlü demokrasi
oyunu bir kez daha sahnelenmiştir. TMMOB’un “Hayır”
kampanyasına karşı iktidar eliyle bir protesto organize edilmek
istenmiştir. Bilinmelidir ki, iktidarın güdümü altında taşınan,
Enerji Bakanlığı’nın da aralarında olduğu kamu kurumlarında
“zorunlu görevlendirmelerle” TMMOB önüne getirilmeye
çalışılan bir grubun tek elden çıkma sözde protestosu; bu
ülkenin üreten, düşünen ellerini temsil eden mühendis, mimar
ve şehir plancılarının sesini susturamaz.

Cumhurbaşkanı’nın partili olması/parti başkanı olmasına ve
tarafsızlığının kalmamasına Evet mi diyeceğiz?

TMMOB tarafından herhangi bir çağrı yapılmamış olmasına
rağmen provokasyon yapılacağı duyumu üzerine örgütüne
sahip çıkmaya gelen mühendis, mimar ve şehir plancıları
Birlik binamız önünde toplanarak bu anlayışa gereken cevabı
vermiştir. Bu ülkenin mühendis, mimar ve şehir plancıları
olarak susmayacağız; meslek örgütlerimiz olan Odalarımız
ve TMMOB susmayacaktır!

Cumhurbaşkanının dilediği kadar Cumhurbaşkanı Yardımcısı
atayabilmesine Evet mi diyeceğiz?

Toplumdan ve ülkemizin içinde bulunduğu koşullardan
ayrılamayacak bir parçayı oluşturan mühendis, mimar ve
şehir plancılarının bu Anayasa değişikliğinden doğrudan
etkilenecekleri açıktır. Bu etki yalnızca siyasal alanı
kapsamayacaktır. Zaten siyasal alanda, hele Anayasada
yapılacak değişiklikler; toplumun tüm yaşam alanları
üzerinde belirleyici etkiye sahiptir. Mühendis, mimar ve
şehir plancıları bu ülkede yaşamakta; bu ülkede alın teri
dökmektedir. Mühendis, mimar ve şehir plancılarının; iş ve
yaşam alanlarıyla ilgili alınan her karar siyasidir ve elbette
bizler de bu duruma karşı siyasal bir duruş sergileyeceğiz.
Demokrasinin en temel özelliği olan özgür irade, düşünceyi
ifade özgürlüğümüze sonuna kadar sahip çıkacağız. Bu hakkı
kimse elimizden alamaz.
Hayır seçeneği iktidarın baskısı altında olmasına rağmen
giderek büyümekte, korku rüzgarı bu defa tersine
esmektedir. Yıllarca baskı ve korku ile halkı terbiye etmeye
çalışanlara yanıt Hayır ile verilmektedir. Sanal düşmanlar,
gerçek dışı hikayeler, manipülasyonlar ve provokasyonlar
tutmamaktadır. Edirne’den Kars’a ülkenin her karışı Hayır
sesi ile yankılanmaktadır.
TMMOB, Anayasa değişikliği referandumu konusunda
üzerine düşen sorumluluk gereği üyelerimiz başta olmak üzere
halkımıza gerçekleri anlatmakta ve aydınlık geleceğimiz için
tüm gücü ile çalışmaktadır. Referandumda oylayacağımız
Anayasa değişiklik teklifinde Evet diyecek tek bir gerekçe
dahi yoktur.
Cumhurbaşkanına tek başına yürütme ve yönetme gücünün
verilmesine; meclisin yasama/kanun yapma yetkisinin
Cumhurbaşkanının yeni yetkileri ve kararnamelerinin
gölgesinde kalmasına Evet mi diyeceğiz?
Meclisin yürütmeyi dengeleme, frenleme ve denetleme
yetkisinin yok olmasına Evet mi diyeceğiz?
Parlamenter sistem ve bakanlar kurulunun ortadan
kalkmasına, hükümetin tek kişiden oluşmasına Evet mi
diyeceğiz?

C u m h u r b a ş ka n ı , y a r d ı m c ı l a r ı v e b a ka n l a r ı n ı n
yargılanabilmesinin neredeyse imkânsız hale gelmesine,
görevleriyle ilgili olmayan suçlar için de dokunulmazlık
kazanmalarına Evet mi diyeceğiz?
Yargının tamamen Cumhurbaşkanı’na bağımlı olmasına Evet
mi diyeceğiz?

Cumhurbaşkanı, yardımcıları ve bakanlarının Meclise karşı
siyasi sorumluluklarının olmamasına Evet mi diyeceğiz?
Cumhurbaşkanı’na seçilmiş Meclis Başkanının değil atanmış
Cumhurbaşkanı Yardımcısının vekâlet etmesine ve tüm
yetkileri kullanabilmesine Evet mi diyeceğiz?
Seçimleri yenileme/Meclisi feshetme yoluyla, “bir kimse en
fazla iki defa Cumhurbaşkanı seçilebilir” hükmünün ihlal
edilmesine Evet mi diyeceğiz?
Cumhurbaşkanının ülkenin merkezi yönetim bütçesini tek
başına belirlemesine ve yönetmesine Evet mi diyeceğiz?
Olağanüstü hal kararının yalnızca Cumhurbaşkanının
almasına Evet mi diyeceğiz?
TMMOB tüm bunlara ve Referandum sandığında önümüze
getirilecek olan Anayasa değişikliğine Hayır diyecektir.
Üzerinde asgari mutabakat dahi bulunmayan bu anayasa
değişikliği dayatmasının, demokrasiyi ve istikrarı sağlamayacağı
şimdiden görülmektedir.
TMMOB, 16 Nisan Anayasa Referandumunda HAYIR
diyecek ve ülkemizin karanlığa doğru gidişatına HAYIR
demeyi dalga dalga büyütecektir. Bu ülkenin teknik
elemanları, bilimi ve tekniği halk yararına kullanmaktan,
gerçekleri halkımızla paylaşmaktan asla geri durmayacaktır.
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 ve
katkısı olacaktır.
Tüm üyelerimizi ve halkımızı ülkemizin aydınlık geleceği için
demokratik kuruluşlara sahip çıkmaya, provokasyonlara karşı
bir arada durmaya ve bu kuruluşların sesini kısacak Anayasa
değişikliğine geçit vermemeye çağırıyoruz.
TMMOB olarak, üyelerimizi ve bütün yurttaşlarımızı bu
değişikliğe, karanlık gidişe HAYIR demeye, reddetmeye,
ülkemizin sahipsiz olmadığını göstermeye, Cumhuriyet,
demokrasi, laiklik mücadelesini sahiplenmeye ve HAYIR ’ı
büyütmeye çağırıyoruz.
Emin KORAMAZ
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
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DEMOKRASİ İÇİN HAYIR DİYORUZ

TMMOB Yürütme Kurulu ile TMMOB Zonguldak İl
Koordinasyon Kurulu, 1 Nisan 2017 tarihinde 16 Nisan’da
gerçekleşecek Anayasa değişikliği referandumu hakkında bir
toplantı gerçekleştirdi. Toplantıdan önce yapılan “Demokrasi
İçin Hayır Diyoruz” başlıklı açıklamayı TMMOB Yönetim
Kurulu Başkanı Emin Koramaz okudu.

mimar ve şehir plancılarının da bu Anayasa değişikliğinden
doğrudan etkileneceğimiz açıktır. Mühendis, mimar ve
şehir plancıları bu ülkede yaşamakta; bu ülkede alın teri
dökmektedir. Anayasa değişikliği konusunda görüş ve
önerilerimizi üyelerimiz ve halkımızla paylaşmak en temel
demokratik haklarımızdan birisidir.

Toplantıya; TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin
Koramaz, Yürütme Kurulu üyeleri Züber Akgöl, Bahattin
Şahin, Cengiz Göltaş, Ektem Poyraz ve Kemal Zeki Taydaş
ile Zonguldak İKK bileşenleri, Oda Şube Yönetim Kurulları
ve temsilcilikler katıldı.

Ancak referandum sürecinde bu hakkı kullanmamız
ve Birliğimizin çalışmaları engellenmektedir. Ankara İl
Koordinasyon Kurulumuzun Stand kurmak için yaptığı
başvuru Ankara Valiliği tarafından yasaklanmıştır. Yine
geçtiğimiz hafta hiçbir kurumu temsil etmeyen kamu
çalışanlarının resmi plakalı araçlarla TMMOB önüne
getirilerek basın açıklaması adı altında provokatif bir
eylem yapmasına olanak tanınmıştır. Bilgilendirme içerikli
bildirilerimizin dağıtımı birçok noktada engellenmiştir.

Açıklamanın tam metni şöyle:
DEMOKRASİ İÇİN HAYIR DİYORUZ
Ülkemizin, halkımızın ve mesleğimizin geleceğini belirleyecek
olan Anayasa değişikliği referandumuna gün geçtikçe
yaklaşmaktayız. Üzerinde asgari mutabakat dahi bulunmayan
bu anayasa değişikliği bir dayatma olarak önümüze
konulmuştur. Bu değişikliğin demokrasiyi ve istikrarı
sağlamayacağı şimdiden görülmektedir.
Yapılmak istenen rejimin ve sistemin tek adam doğrultusunda
değiştirilmesidir. Anayasada yapılacak değişiklikler ülkenin ve
toplumun tüm yaşamında ve geleceğinde belirleyici olacaktır.
Halkımız, Anayasa değişikliği ile ülkemizin bir felakete
sürüklenmek istendiğini çok açık şekilde anlamıştır.
Toplumun önemli bir kesimini oluşturan biz mühendis,
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Devletin imkan ve olanakları ile Anayasa değişikliği lehine
faaliyetler yapılırken Hayır içerikli çalışmalar baskı altına
alınmakta ve engellenmektedir. Halkoylaması, yurttaşlara
sunulan seçeneklerin saydam ve korkusuz bir biçimde
tartışabildiği ve serbest tercihlerin ortaya çıktığı bir ortamda
mümkün olabilir. Ancak Ankara Valiliğin yasaklama kararı
ve uygulamaları buna engeldir.
Ayrıca, Birliğimizin referandum içerikli çalışması
yasaklanırken, Ankara’nın birçok noktasında “Türkiye
Hukuk Platformu’nun” Anayasa değişikliği lehine olan
çalışmasına ve stand kurmasına izin verilmiştir. Özgürlüklerin
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yasaklandığı ve fiilen kullandırılmadığı, medyanın Anayasa
değişikliği lehine olan görüşlerin hizmetinde seferber edildiği
bir ortamda Anayasal kamuoyu oluşamaz. Bu ortamda
Anayasa yoluyla rejim değişikliği meşru ve demokratik
olmadığı gibi toplumun bugünü ve gelecek kuşaklar açısında
da tehlikelidir.
Tüm bu gelişmeler 16 Nisan’da yapılacak olan Anayasa
değişikliği referandumu için “Evet” diyenlerin çalışmalarına
serbestlik, “Hayır” diyenlerin çalışmalarına yasaklama olarak
yansımaktadır. TMMOB, Ankara Valiliğinin yasaklamasına
karşı Yüksek Seçim Kurulu’na başvurmuş ve yasaklama
işleminin iptali için hukuksal işlem başlatmıştır. Demokrasinin
en temel özelliği olan düşünceyi ifade özgürlüğümüzü
kullanma hakkımıza sonuna kadar sahip çıkacağız. Bu hakkı
kimse elimizden alamaz. Bu ülkenin mühendis, mimar ve
şehir plancıları olarak susmayacağız; meslek örgütlerimiz
olan Odalarımız ve TMMOB susmayacaktır!
TMMOB, Anayasa değişikliği referandumu konusunda
üzerine düşen sorumluluk gereği üyelerimiz başta olmak üzere
halkımıza gerçekleri anlatmakta ve aydınlık geleceğimiz için
tüm gücü ile çalışmaktadır.
Anayasa değişikliğini irdeleyen; yaratacağı sorunları
ortaya koyan; demokratik, laik, sosyal hukuk devletinin
vazgeçilemez olduğunu söyleyen TMMOB, referandumda
oylayacağımız Anayasa değişiklik teklifinde Evet diyecek tek
bir gerekçe dahi bulamamıştır.
• Meslek uygulama alanlarımızın halkımızın yararına
değil yağma- talan –rant amaçlı şekillendirilmesine
HAYIRdiyeceğiz.
• Meslek örgütlerimizin tasfiye edilmesi politikalarına
HAYIRdiyeceğiz.
• Mühendis, Mimar, Şehir plancılarını işsizliğe mahkûm
edenlere, işsizliğe çözüm getirmeyen Anayasa değişikliğine
HAYIRdiyeceğiz.
• İktidarın neden olduğu ekonomik siyasi risk artışlarının
ülkemiz ekonomisini bunaltmasına HAYIR diyeceğiz.
• Yanlış yapı ve imar politikalarına HAYIR diyeceğiz.
• Varlık fonu adı altında ülkemizin yeraltı-yerüstü
kaynaklarının, büyük kamu kuruluşlarının, kamu arazilerinin,
üzerinde halkın alınteri bulunan varlıkların talanına HAYIR
diyeceğiz.
• Yanlış ekonomi ve sanayi politikalarına, sanayide istihdamın
gerilemesine HAYIR diyeceğiz.
• Ülke yararını gözetmeyen, yeraltı kaynaklarımızı talan eden
madencilik politikalarına; iş cinayetlerine dönüşen maden
facialarına HAYIR diyeceğiz.

• Su kaynaklarımızın talanına, suyu yaşamsal, doğal bir hak
olarak görmeyen politikaların devamına HAYIR diyeceğiz.
• İşçi sağlığı ve iş güvenliği, güvenceli çalışma için
HAYIRdiyeceğiz.
• Kadınların emeğine, bedenine, kimliğine yönelik saldırı
ve şiddetin artarak süreceği, kadın düşmanı, cinsiyetçi
politikalara HAYIR diyeceğiz.
• Meclisin yürütmeyi dengeleme, frenleme ve denetleme
yetkisinin yok olmasına HAYIR diyeceğiz.
• Parlamenter sistem ve bakanlar kurulunun ortadan
kalkmasına, hükümetin tek kişiden oluşmasına HAYIR
diyeceğiz.
• Cumhurbaşkanı’nın partili olması/parti başkanı olmasına
ve tarafsızlığının kalmamasına HAYIR diyeceğiz.
• Yargının tamamen Cumhurbaşkanı’na bağımlı olmasına
HAYIRdiyeceğiz.
• Cumhurbaşkanının dilediği kadar Cumhurbaşkanı
Yardımcısı atayabilmesine HAYIR diyeceğiz.
• Seçimleri yenileme/Meclisi feshetme yoluyla, “bir kimse
en fazla iki defa Cumhurbaşkanı seçilebilir” hükmünün ihlal
edilmesine HAYIR diyeceğiz.
• Cumhurbaşkanının ülkenin merkezi yönetim bütçesini
tek başına belirlemesine ve yönetmesine HAYIR diyeceğiz.
• Olağanüstü hal kararının yalnızca Cumhurbaşkanının
almasına HAYIR diyeceğiz.
TMMOB tüm bunlara ve Referandum sandığında önümüze
getirilecek olan Anayasa değişikliğine Hayır diyecektir.
TMMOB, 16 Nisan Anayasa Referandumunda HAYIR
diyecek ve ülkemizin karanlığa doğru gidişatına HAYIR
demeyi dalga dalga büyütecektir. Bu ülkenin teknik
elemanları, bilimi ve tekniği halk yararına kullanmaktan,
gerçekleri halkımızla paylaşmaktan asla geri durmayacaktır.
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 ve
katkısı olacaktır.
TMMOB olarak, üyelerimizi ve bütün yurttaşlarımızı bu
değişikliğe, karanlık gidişe HAYIR demeye, reddetmeye,
ülkemizin sahipsiz olmadığını göstermeye, Cumhuriyet,
demokrasi, laiklik mücadelesini sahiplenmeye ve HAYIR ’ı
büyütmeye çağırıyoruz.
Emin KORAMAZ
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
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MUĞLA İKK: ÜLKEMİZ, HALKIMIZ, MESLEĞİMİZ, CUMHURİYET,
DEMOKRASİ VE LAİKLİK İÇİN HAYIR!
TMMOB Muğla İl Koordinasyon Kurulu, 22 Mart 2017 tarihinde Muğla Sınırsızlık Meydan’ında 16 Nisan 2017 tarihinde
yapılacak olan Anayasa değişikliği referandumuna ilişkin bir basın açıklaması gerçekleştirdi. “Ülkemiz, Halkımız, Mesleğimiz,
Cumhuriyet, Demokrasi ve Laiklik İçin HAYIR Diyoruz!” başlıklı açıklamayı Muğla İKK Sekreteri Alifer Atasever okudu.
Cumhurbaşkanının partili olması parti başkanı olması
sağlanacak, tarafsızlığı kalmayacaktır. Bu nedenle hayır
diyoruz.
Cumhurbaşkanı, yardımcıları ve bakanların yargılanabilmesi
neredeyse imkânsız hale gelecek, görevleriyle ilgili olmayan
suçlar içinde dokunulmazlıkları olacaktır. Bu nedenle hayır
diyoruz.
Anayasa Mahkemesi’nin 15 üyesinin 12’si doğrudan
Cumhurbaşkanı tarafından, 3’ü ise Cumhurbaşkanının
kontrolündeki meclis tarafından belirlenecektir. Bu nedenle
hayır diyoruz.
Hâkimler Savcılar Kurulu’nun 13 üyesinin 6’sı
Cumhurbaşkanı tarafından 7’si ise Cumhurbaşkanının
Meclisteki çoğunluk partisi tarafından belirlenecektir. Bu
nedenle hayır diyoruz.
Yargı tamamen Cumhurbaşkanına bağımlı olacak. Bu
nedenle hayır diyoruz.
Cumhurbaşkanı dilediği kadar Cumhurbaşkanı Yardımcısı
atayabilecektir. Bu nedenle hayır diyoruz.
Ülkemiz, Halkımız, Mesleğimiz, Cumhuriyet, Demokrasi
ve Laiklik İçin HAYIR Diyoruz!
Cumhurbaşkanı tek başına Yürütme yani icra gücü olacak
ve istisnasız her şeyi belirleyecektir. Bu nedenle HAYIR
diyoruz.
Meclisin Yasama/Kanun Yapma yetkisi Cumhurbaşkanının
yeni yetkileri ve kararnamelerinin gölgesinde kalacaktır. Bu
nedenle HAYIR diyoruz.
Meclisin Yürütmeyi denetleme yetkisi kalmayacaktır. Bu
nedenle HAYIR diyoruz.
Cumhurbaşkanı kamu idari yapısı, devlet, milli güvenlik
politikaları, kamu kurum ve kuruluşları, sendikalar,
dernekler, vakıflar ve toplum örgütlenmelerinin üzerinde
tek başına hâkimiyet kuracaktır. Bu nedenle hayır diyoruz.
Bekleme odasına alınan parlamenter sistemden sonra,
Meclisin içinden çıkan Bakanlar Kurulu da tasfiye
edilecektir. Bu nedenle HAYIR diyoruz.
Hükümet tek kişiden ibaret olacaktır. Bu nedenle HAYIR
diyoruz.
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Cumhurbaşkanı, yardımcıları ve bakanların meclise karşı
siyasi sorumlulukları olmayacaktır. Bu nedenle hayır
diyoruz.
Cumhurbaşkanına Meclis Başkanı değil Cumhurbaşkanı
Ya r d ı m c ı s ı v e k â l e t e d e c e k v e t ü m y e t k i l e r i n i
kullanabilecektir. Bu nedenle hayır diyoruz.
Seçimleri yenileyebilecek, istediği zaman meclisi fes
edebilecektir. Bu nedenle hayır diyoruz.
Cumhurbaşkanı ülkenin merkezi yönetim bütçesini tek
başına belirleyecek ve yönetecektir. Bu nedenle hayır
diyoruz.
Olağanüstü Hal kararını yalnızca Cumhurbaşkanı
alabilecektir. Bu nedenle hayır diyoruz.
TMMOB olarak, üyelerimizi ve bütün yurttaşlarımızı
bu değişikliğe, karanlık gidişe hayır demeye, ülkemizin
sahipsiz olmadığını göstermeye, Cumhuriyet, Demokrasi ve
Laiklik mücadelesini sahiplenmeye ve hayır oyu vermeye
çağırıyoruz
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İSTANBUL MESLEK ODALARI KOORDİNASYONU:
“GELECEĞİMİZ İÇİN HAYIR DİYORUZ!”
İstanbul Meslek Odaları Koordinasyonu, 23 Mart 2017 tarihinde bir basın toplantısı düzenleyerek Referandum sürecine
ilişkin görüşlerini kamuoyuyla paylaştı.

Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi’nde
gerçekleştirilen basın toplantısında; İstanbul Barosu
Başkanı Av. Mehmet Durakoğlu, İstanbul Diş Hekimleri
Odası Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Dişhekimi Turhan
Atalay, İstanbul Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Selçuk Erez,
Geleceğimiz İçin Muhasebe Yap Platformu adına Erol
Demirel, İstanbul Veteriner Hekimleri Odası Yönetim
Kurulu Üyesi Necati Bozkurt ve TMMOB İstanbul İKK
Sekreteri Cevahir Efe Akçelik birer konuşma yaparak
Referanduma ilişkin görüşlerini ilettiler. İstanbul Meslek
Odaları Koordinasyonu adına ortak basın açıklamasını İMOK
Sekreteri Hüseyin Demirdizen okudu:
Değerli Basın Emekçileri;
İstanbul Meslek Odaları Koordinasyonu (İMOK) olarak
16 Nisan 2017 tarihinde yapılacak olan referandum için
görüşlerimizi paylaşmak için buradayız.
Anayasa metinleri toplumların mutabakat metinleridir
ve birlikte yaşamanın kurallarının birlikte oluşturulduğu
belgelerdir. Sadece devletin örgütlenme biçimini değil, aynı
zamanda bütün yurttaşların temel hak ve özgürlüklerini
hukuki güvence altına alır. Bu nedenle hazırlanışı ve
değiştirilmesinde açıklık, şeffaflık, katılımcılık ve sağlıklı
tartışma zeminleri yaratılması esastır. Hedeflenen anayasa
değişikliği metni hazırlanırken toplumsal uzlaşma aranmamış,

2 parti kapalı kapılar ardında bu taslağı hazırlayarak, mecliste
bile detaylı görüşülmeden halkımızın önüne getirilmiştir.
Hazırlık sürecinde yok sayılan Türkiye Büyük Millet
Meclisi bu referandum sonucunda evet çıkarsa da adeta
yok edilecektir. 15 Temmuz Darbe Girişimi sonrası her yere
“egemenlik milletindir” diye yazıldığı halde, hazırlanan bu
anayasa değişikliğiyle egemenlik tek kişiye teslim edilmek
istenmektedir.
Ülkemiz 15 yıldır tek parti iktidarı ile yönetilmektedir; yani
hep ifade edilen siyasi istikrar vardır. Bugün bu referanduma
gerekçe gösterilen tüm argümanların tek uygulayıcısı,
tek karar vericisi ve sorumlusu bu istikrara sahip partidir.
İktidar topluma neyi, neden ve nasıl yapamadığını en açık
şekilde anlatmalı, tüm yetkilerin tek elde toplanmasıyla
gerçekleşecek mucizeyi açıklamalıdır.
Düzenleme ile yasama, yürütme ve yargı tek elden
yönetilebilir hale gelecek, bu durumda alınan kararların
denetimi mümkün olamayacağı gibi devletin başına seçilecek
kişi istediği kişiyi kendi yerine seçebilecek, veliahtlarını
atayabilecektir.
Günümüzden 228 yıl önce yayımlanan 16 Ağustos 1789
tarihli Fransız İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirisi’nin herkesçe
bilinip özümsenmiş ünlü 16. maddesindeki “... Erkler
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ayrılığının bulunmadığı toplum(lar)da anayasa yoktur” ifadesi
ülkemizde vücut bulacaktır. Ülkemizin geleceğini belirleyecek
ve hukuk devleti anlayışının temelini oluşturan erkler
ayrılığının kaldırılmasını beraberinde getirecek içerikteki
bir referanduma OHAL şartlarında gitmek, yüzyılların insan
hakları mücadeleleriyle kazanılmış çağdaş toplum yaşamının
228 yıl gerisine düşmek demektir.
Fransa (1958), İspanya (1978), Brezilya (1988), ve Romanya
(1991) gibi birçok ülkenin anayasası, savaş ve OHAL benzeri
ortamlarda anayasa değişikliklerini özellikle yasaklamaktadır.
Gelecek kuşakların iradesini ipotek altına alacak ve gelecek
on yıllarda Türkiye’nin kaderini belirleyecek bir toplumsal
uzlaşma belgesinin hazırlanması, birkaç aylık olağanüstü
döneme sıkıştırılamaz.
Bu anayasa değişikliği paketinde Cumhurbaşkanı’nın
“kişisel suçları” ile “görev suçları” arasındaki ayrımın
dikkate alınmadığı görülmektedir. Başka bir ifadeyle,
Cumhurbaşkanı’na Cumhurbaşkanlığı göreviyle ilgili
olmayan suç isnatları yöneltilmesi söz konusu olduğunda
dahi (ölüm veya yaralanmayla sonuçlanan trafik kazasına
sebep olmak gibi), adeta “Vatana İhanet” suçlamasına eşdeğer
düzeydeki bir usul engeliyle karşılaşılmaktadır. Bu durumda
“Başkan” sıfatını kazanacak şahıs, bir ülkenin kaderini tek
başına tayin edebileceği halde yasama ile yargının eli kolu
bağlı olacaktır.
Anayasalar kanunlardan farklı olarak istendiği zaman
kolaylıkla değiştirilemez metinlerdir. İMOK olarak, ülkemizin
her bireyinin elini vicdanına koyarak ve bütün önyargıları
dışlayarak, şu soruları sorması ve yanıt vermesi gerektiğine
inanıyoruz:
Yarınlarda hangi parti iktidara gelirse gelsin o partinin
belirleyeceği kişinin ülkenin kaderini belirleyecek olması
kabul edilebilir mi?

Bu koşullarda böyle bir metni halkoyuna sunmak doğru
mudur?
Yarınlarda hangi parti iktidara gelirse gelsin o partinin
belirleyeceği bir kişinin TBMM’den yetki almadan tek
başına Kanun Hükmünde Kararname çıkartabilmesini ve
uygulayabilmesini kabul edebilir miyiz?
Yarınlarda hangi parti iktidara gelirse gelsin o partinin
belirleyeceği kişinin Olağanüstü Hal yetkilerini tek başına
kullanacak olmasını kabul edebilir miyiz?
Yarınlarda hangi parti iktidara gelirse gelsin o partinin
belirleyeceği kişinin atayacağı Cumhurbaşkanı Yardımcılarının
ve Bakanların TBMM tarafından denetlenemeyecek olması
kabul edilebilir mi?
Yarınlarda hangi parti iktidara gelirse gelsin o partinin
belirleyeceği bir kişinin tek başına ve bir nedene bağlı
olmaksızın meclisi fesih edebilmesini kabul edebilir miyiz?
Gelecek kuşaklarımızı, çocuklarımızı, torunlarımızı yapılan
her şeyi kabullenmek zorunda bırakılacakları bir kölelik
düzenine teslim edebilir miyiz?
İMOK olarak bizler bu anayasa değişikliğinin, 1000 yıldır
bir arada yaşayan, ortak değerleri, ortak hasletleri ve ortak
özlemleri olan toplumumuzu ekonomik ve sosyal olarak
geri götüreceğine düşünüyor, insanlarımızı geri dönülmez
karşıtlıklarla çatışma ortamına atacağından endişe ediyor
bu düşüncelerimizi kamuoyu ile paylaşıyoruz.
İSTANBUL MESLEK ODALARI KOORDİNASYONU
İstanbul Barosu
İstanbul Diş Hekimleri Odası
İstanbul Eczacı Odası
Geleceğimiz İçin Muhasebe Yap Platformu
İstanbul Tabip Odası
İstanbul Veteriner Hekimler Odası
TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu

BOLU İKK: MÜHENDİS, MİMAR VE
ŞEHİR PLANCILARI HAYIR DİYECEK
TMMOB Bolu İl Koordinasyon Kurulu, 22 Mart 2017 tarihinde
bir basın toplantısı yaparak 16 Nisan’da yapılacak olan Anayasa
Değişikliği Referandumunda HAYIR diyeceklerini açıkladı.
İl Koordinasyon Kurulu bileşenlerinin katıldığı basın toplantısında, basın açıklamasını Bolu İKK Sekreteri Murat Ataman
Okudu.
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MERSİN İKK: GELECEĞİMİZ İÇİN HAYIR’I BÜYÜTELİM

TMMOB Mersin İl Koordinasyon Kurulu, 22.03.2017 tarihinde, Mimarlar Odası Mersin Şubesi önünde bir basın
açıklaması gerçekleştirerek 16 Nisan 2017 tarihinde yapılacak olan Anayasa değişikliği referandumuna ilişkin olarak
“Geleceğimiz İçin Hayır’ı Büyütelim!” çağrısında bulundu.
Basın açıklamasını Kimya Mühendisleri Odası Mersin İl
Temsilcisi Cevdet Günal Tüzün okudu.
GELECEĞİMİZ İÇİN
HAYIR’I BÜYÜTELİM
Büyük bir hızla 16 Nisan 2017 tarihinde yapılacak olan Anayasa Değişikliği Referandumuna doğru yol alıyoruz.
Gündeme getirilişinden Meclis’teki görüşme-oylama sürecine ve içeriğine değin tam bir sorun yumağı olan Anayasa
değişiklik teklifinin toplumda kabul görmediği apaçık ortada
durmaktadır. Ülkemizin ve halkımızın temel sorunlarına
yönelik hiçbir çözüm içermeyen Anayasa değişikliği sadece
tek adam sistemine geçişi önermektedir. Halkımız, Anayasa
değişikliği ile ülkemizin bir felakete sürüklenmek istendiğini
çok açık şekilde anlamıştır.
Referandum çalışmaları, iktidarın yoğun ve şiddetli baskısı
altında, antidemokratik koşullarda yürütülmektedir. Devlet
olanakları ile evet mitingleri düzenlenirken HAYIR çalışmaları Valiliklerce keyfi olarak yasaklanmakta ve engellenmektedir. HAYIR çalışması yapanların terörist, vatan haini
gibi suçlamalarla, bizzat iktidar temsilcileri tarafından hedef

gösterilmektedir.
HAYIR seçeneği iktidarın baskısı altında olmasına rağmen
giderek büyümektedir. Korku rüzgarı bu defa tersine esmektedir. Yıllarca baskı ve korku ile halkı terbiye etmeye çalışanlara
yanıt HAYIR ile verilmektedir. Sanal düşmanlar, gerçek dışı
hikayeler ve manipülasyonlar tutmamaktadır. Ülkemizde ve
uluslararası düzlemde yaratılan gerginlikler, hiç de iktidarın
beklediği gibi olmamış, ülkemiz Edirne’den Kars’a her karışta
HAYIR sesi ile yankılanmaktadır.
TMMOB, yani bu ülkenin teknik elemanları, Anayasa değişikliği referandumu konusunda üzerine düşen sorumluluk
gereği üyelerimiz başta olmak üzere halkımıza gerçekleri anlatmakta ve aydınlık geleceğimiz için tüm gücü ile çalışmaktadır.
Referandumda oylayacağımız Anayasa değişiklik teklifinde
evet diyecek tek bir gerekçe dahi yoktur.
Cumhurbaşkanına tek başına yürütme ve yönetme gücünün
verilmesine; meclisin yasama/kanun yapma yetkisinin Cumhurbaşkanının yeni yetkileri ve kararnamelerinin gölgesinde
kalmasına evet mi diyeceğiz?
Meclisin yürütmeyi dengeleme, frenleme ve denetleme yetkisinin yok olmasına evet mi diyeceğiz?
Parlamenter sistem ve bakanlar kurulunun ortadan kalkmasına, hükümetin tek kişiden oluşmasına evet mi diyeceğiz?
Cumhurbaşkanı’nın partili olması/parti başkanı olmasına ve
tarafsızlığının kalmamasına evet mi diyeceğiz?
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Cumhurbaşkanı, yardımcıları ve bakanlarının yargılanabilmesinin neredeyse imkânsız hale gelmesine, görevleriyle
ilgili olmayan suçlar için de dokunulmazlık kazanmalarına
evet mi diyeceğiz?
Yargının tamamen Cumhurbaşkanı’na bağımlı olmasına evet
mi diyeceğiz?
Cumhurbaşkanının dilediği kadar Cumhurbaşkanı Yardımcısı
atayabilmesine evet mi diyeceğiz?
Cumhurbaşkanı, yardımcıları ve bakanlarının Meclise karşı
siyasi sorumluluklarının olmamasına evet mi diyeceğiz?
Cumhurbaşkanı’na seçilmiş Meclis Başkanının değil atanmış
Cumhurbaşkanı Yardımcısının vekâlet etmesine ve tüm yetkileri kullanabilmesine evet mi diyeceğiz?
Seçimleri yenileme/Meclisi feshetme yoluyla, “bir kimse en
fazla iki defa Cumhurbaşkanı seçilebilir” hükmünün ihlal
edilmesine evet mi diyeceğiz?
Cumhurbaşkanının ülkenin merkezi yönetim bütçesini tek
başına belirlemesine ve yönetmesine evet mi diyeceğiz?
Olağanüstü hal kararının yalnızca Cumhurbaşkanının almasına evet mi diyeceğiz?
TMMOB tüm bunlara ve Referandum sandığında önümüze
getirilecek olan Anayasa değişikliğine HAYIR diyecektir.
Üzerinde asgari mutabakat dahi bulunmayan bu anayasa
değişikliği dayatmasının, demokrasiyi ve istikrarı sağlamayacağı şimdiden görülmektedir. Daha değişiklik oylanmadan
ülkemizde yaşananlar, gelecekte halkımıza reva görülecek
yaşamın kısa bir özetidir.
TMMOB, 16 Nisan Anayasa Referandumunda HAYIR diyecek ve ülkemizin karanlığa doğru gidişatına HAYIR demeyi
dalga dalga büyütecektir. Bu ülkenin teknik elemanları, bilimi
ve tekniği halk yararına kullanmaktan, gerçekleri halkımızla
paylaşmaktan asla geri durmayacaktır.

Yaşam alanlarımızın, kamusal varlıklarımızın yağmalanmasına
ve bu yağmanın önünü açacak her türlü düzenlemeye HAYIR
diyoruz, HAYIR diyeceğiz.
Ülkemizde huzurla yaşamak için, toplumsal kutuplaşmanın
giderilmesi, her yurttaşın eşit ve özgür olması için HAYIR’ı
büyüteceğiz.
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 ve
katkısı olacaktır.
TMMOB olarak, üyelerimizi ve bütün yurttaşlarımızı bu
değişikliğe, karanlık gidişe HAYIR demeye, reddetmeye,
ülkemizin sahipsiz olmadığını göstermeye, Cumhuriyet,
demokrasi, laiklik mücadelesini sahiplenmeye ve HAYIR’ı
büyütmeye çağırıyoruz.
Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur
Çevre Müh. Odası Mersin İl Temsilciliği
Elektrik Müh. Odası Mersin Şubesi
Gıda Müh. Odası Mersin Şubesi
İnşaat Müh. Odası Mersin Şubesi
Harita Müh. Odası Mersin İl Temsilciliği
Jeofizik Müh. Odası Mersin İl Temsilciliği
Jeoloji Müh. Odası Mersin İl Temsilciliği
Kimya Müh. Odası Mersin İl Temsilciliği
Maden Müh. Odası Mersin İl Temsilciliği
Makine Müh. Odası Mersin Şubesi
Mimarlar Odası Mersin Şubesi
Orman Müh. Odası Mersin İl Temsilciliği
Peyzaj Mimarları Odası Mersin İl Temsilciliği
Şehir Plancıları Odası Mersin İl Temsilciliği
Ziraat Mühendisleri Odası Mersin Şubesi
Fizik Mühendisleri Odası Mersin İl temsilciliği
İç Mimarlar Odası Mersin İl Temsilciliği

BATMAN İKK: KARANLIĞA GİDİŞİ DURDURACAĞIZ
TMMOB Batman İl Koordinasyon Kurulu, 1 Nisan
2017 tarihinde Batman Petrol-İş Sendikası Konferans
Salonu’nda “Neyi Oylayacağız?” başlıklı bir panel
gerçekleştirdi.
Panele Şehir Plancıları Odası Yönetim Kurulu Başkanı
Orhan Sarıaltun, Mücella Yapıcı, Mustafa Tetik ve
Mahzuni Karaman konuşmacı olarak katılırken,
moderatörlüğü Melek Atalay üstlendi.
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İSTANBUL’DA ANAYASA
DEĞİŞİKLİĞİNİ TARTIŞIYORUZ
ETKİNLİĞİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

BALIKESİR AKOB: HAYIR!
Balıkesir Barosu, Balıkesir Serbest Muhasebeci Mali
Müşavirler Odası, Balıkesir Tabip Odası, Balıkesir Diş
Hekimleri Odası,Balıkesir Eczacı Odası ve Türk Mühendis ve
Mimar Odaları Birliği Balıkesir İl Koordinasyon Kurulu’ndan
oluşan Balıkesir Akademik Odalar Birliği, 3 Nisan 2017
tarihinde Balıkesir Toplu Taşıma Meydanı’nda bir basın
açıklaması gerçekleştirerek, Hayır’ı büyütme çağrısında
bulundu.
Balıkesir Seerbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkan’ı
Metin Yalçın’ın okuduğu basın açıklaması toplu bildiri
dağıtımının ardından sonra erdi.

TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu’nun organize ettiği
“Anayasa Değişikliğini Tartışıyoruz” etkinliği 31 Mart 2017
tarihinde 19.00’da Makina Mühendisleri Odası Konferans
Salonunda gerçekleştirildi.
Oda Öğrenci Komisyonlarının katılımı ile gerçekleşen
etkinlikte gazeteci-yazar Enver Aysever ve TMMOB
Genel Sekreteri Dersim Gül konuşmacı olarak yer aldı.
Konuşmacıların sunumları ardından soru cevap şeklinde
devam eden etkinliğe üniversite öğrencileri yoğun katılım
gösterdi. Etkinlik sonunda Enver Aysever kitaplarını imzaladı.

KIRKLARELİ İKK’DAN “TMMOB GELECEĞİMİZİ TARTIŞIYOR” PANELİ

TMMOB Kırklareli İl Koordinasyon Kurulu, Anayasa
Değişikliği Referandumu sürecine ilişkin olarak 3 Nisan 2017
tarihinde Kırklareli Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi’nde
“TMMOB Geleceğimizi Tartışıyor” başlıklı bir panel
gerçekleştirdi.

Etkinliğe panelist olarak TMMOB Yürütme Kurulu Üyesi
Turhan Tuncer, HKMO İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu
Başkanı Alişan Çalçalı, MMO İstanbul Şubesi Yönetim
Kurulu Başkanı Battal Kılıç, İMO İstanbul Şube Yönetim
Kurulu Başkanı Nusret Suna, MO C. Sami Yılmaztürk, EMO
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İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hüseyin
Ergun Doğru katıldı. Ayrıca etkinliğe Kırklareli Milletvekili
Turabi Kayan ve Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam
Kesimoğlu katıldı.
Etkinliğin ardından yapılan basın açıklamasını ise TMMOB
Yürütme Kurulu Üyesi Turhan Tuncer okudu.
DEMOKRASİ İÇİN HAYIR DİYORUZ
Ülkemizin, halkımızın ve mesleğimizin geleceğini belirleyecek
olan Anayasa değişikliği referandumuna gün geçtikçe
yaklaşmaktayız. Üzerinde asgari mutabakat dahi bulunmayan
bu anayasa değişikliği bir dayatma olarak önümüze
konulmuştur. Bu değişikliğin demokrasiyi ve istikrarı
sağlamayacağı şimdiden görülmektedir.
Yapılmak istenen rejimin ve sistemin tek adam doğrultusunda
değiştirilmesidir. Anayasada yapılacak değişiklikler ülkenin ve
toplumun tüm yaşamında ve geleceğinde belirleyici olacaktır.
Halkımız, Anayasa değişikliği ile ülkemizin bir felakete
sürüklenmek istendiğini çok açık şekilde anlamıştır.
Toplumun önemli bir kesimini oluşturan biz mühendis,
mimar ve şehir plancılarının da bu Anayasa değişikliğinden
doğrudan etkileneceğimiz açıktır. Mühendis, mimar ve
şehir plancıları bu ülkede yaşamakta; bu ülkede alın teri
dökmektedir. Anayasa değişikliği konusunda görüş ve
önerilerimizi üyelerimiz ve halkımızla paylaşmak en temel
demokratik haklarımızdan birisidir.
Ancak referandum sürecinde bu hakkı kullanmamız
ve Birliğimizin çalışmaları engellenmektedir. Ankara İl
Koordinasyon Kurulumuzun Stand kurmak için yaptığı
başvuru Ankara Valiliği tarafından yasaklanmıştır. Yine
geçtiğimiz hafta hiçbir kurumu temsil etmeyen kamu
çalışanlarının resmi plakalı araçlarla TMMOB önüne
getirilerek basın açıklaması adı altında provokatif bir
eylem yapmasına olanak tanınmıştır. Bilgilendirme içerikli
bildirilerimizin dağıtımı birçok noktada engellenmiştir.
Devletin imkan ve olanakları ile Anayasa değişikliği lehine
faaliyetler yapılırken Hayır içerikli çalışmalar baskı altına
alınmakta ve engellenmektedir. Halkoylaması, yurttaşlara
sunulan seçeneklerin saydam ve korkusuz bir biçimde
tartışabildiği ve serbest tercihlerin ortaya çıktığı bir ortamda
mümkün olabilir. Ancak Ankara Valiliğin yasaklama kararı
ve uygulamaları buna engeldir.
Ayrıca, Birliğimizin referandum içerikli çalışması
yasaklanırken, Ankara’nın birçok noktasında “Türkiye
Hukuk Platformu’nun” Anayasa değişikliği lehine olan
çalışmasına ve stand kurmasına izin verilmiştir. Özgürlüklerin
yasaklandığı ve fiilen kullandırılmadığı, medyanın Anayasa
değişikliği lehine olan görüşlerin hizmetinde seferber edildiği
bir ortamda Anayasal kamuoyu oluşamaz. Bu ortamda
Anayasa yoluyla rejim değişikliği meşru ve demokratik
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olmadığı gibi toplumun bugünü ve gelecek kuşaklar açısında
da tehlikelidir.
Tüm bu gelişmeler 16 Nisan’da yapılacak olan Anayasa
değişikliği referandumu için “Evet” diyenlerin çalışmalarına
serbestlik, “Hayır” diyenlerin çalışmalarına yasaklama olarak
yansımaktadır. TMMOB, Ankara Valiliğinin yasaklamasına
karşı Yüksek Seçim Kurulu’na başvurmuş ve yasaklama
işleminin iptali için hukuksal işlem başlatmıştır. Demokrasinin
en temel özelliği olan düşünceyi ifade özgürlüğümüzü
kullanma hakkımıza sonuna kadar sahip çıkacağız. Bu hakkı
kimse elimizden alamaz. Bu ülkenin mühendis, mimar ve
şehir plancıları olarak susmayacağız; meslek örgütlerimiz
olan Odalarımız ve TMMOB susmayacaktır!
TMMOB, Anayasa değişikliği referandumu konusunda
üzerine düşen sorumluluk gereği üyelerimiz başta olmak üzere
halkımıza gerçekleri anlatmakta ve aydınlık geleceğimiz için
tüm gücü ile çalışmaktadır.
Anayasa değişikliğini irdeleyen; yaratacağı sorunları
ortaya koyan; demokratik, laik, sosyal hukuk devletinin
vazgeçilemez olduğunu söyleyen TMMOB, referandumda
oylayacağımız Anayasa değişiklik teklifinde Evet diyecek tek
bir gerekçe dahi bulamamıştır.
Meslek uygulama alanlarımızın halkımızın yararına değil
yağma- talan –rant amaçlı şekillendirilmesine HAYIR
diyeceğiz.
Meslek örgütlerimizin tasfiye edilmesi politikalarına HAYIR
diyeceğiz.
Mühendis, Mimar, Şehir plancılarını işsizliğe mahkûm
edenlere, işsizliğe çözüm getirmeyen Anayasa değişikliğine
HAYIR diyeceğiz.
İktidarın neden olduğu ekonomik siyasi risk artışlarının
ülkemiz ekonomisini bunaltmasına HAYIR diyeceğiz.
Yanlış yapı ve imar politikalarına HAYIR diyeceğiz.
Varlık fonu adı altında ülkemizin yeraltı-yerüstü kaynaklarının,
büyük kamu kuruluşlarının, kamu arazilerinin, üzerinde
halkın alınteri bulunan varlıkların talanına HAYIR diyeceğiz.
Yanlış ekonomi ve sanayi politikalarına, sanayide istihdamın
gerilemesine HAYIR diyeceğiz.
Ülke yararını gözetmeyen, yeraltı kaynaklarımızı talan eden
madencilik politikalarına; iş cinayetlerine dönüşen maden
facialarına HAYIR diyeceğiz.
Su kaynaklarımızın talanına, suyu yaşamsal, doğal bir hak
olarak görmeyen politikaların devamına HAYIR diyeceğiz.
İşçi sağlığı ve iş güvenliği, güvenceli çalışma için HAYIR
diyeceğiz.
Kadınların emeğine, bedenine, kimliğine yönelik saldırı
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ve şiddetin artarak süreceği, kadın düşmanı, cinsiyetçi
politikalara HAYIR diyeceğiz.

Olağanüstü hal kararının yalnızca Cumhurbaşkanının
almasına HAYIR diyeceğiz.

Meclisin yürütmeyi dengeleme, frenleme ve denetleme
yetkisinin yok olmasına HAYIR diyeceğiz.

TMMOB tüm bunlara ve Referandum sandığında önümüze
getirilecek olan Anayasa değişikliğine Hayır diyecektir.

Parlamenter sistem ve bakanlar kurulunun ortadan
kalkmasına, hükümetin tek kişiden oluşmasına HAYIR
diyeceğiz.

TMMOB, 16 Nisan Anayasa Referandumunda HAYIR
diyecek ve ülkemizin karanlığa doğru gidişatına HAYIR
demeyi dalga dalga büyütecektir. Bu ülkenin teknik
elemanları, bilimi ve tekniği halk yararına kullanmaktan,
gerçekleri halkımızla paylaşmaktan asla geri durmayacaktır.

Cumhurbaşkanı’nın partili olması/parti başkanı olmasına ve
tarafsızlığının kalmamasına HAYIR diyeceğiz.
Yargının tamamen Cumhurbaşkanı’na bağımlı olmasına
HAYIR diyeceğiz.
Cumhurbaşkanının dilediği kadar Cumhurbaşkanı Yardımcısı
atayabilmesine HAYIR diyeceğiz.
Seçimleri yenileme/Meclisi feshetme yoluyla, “bir kimse en
fazla iki defa Cumhurbaşkanı seçilebilir” hükmünün ihlal
edilmesine HAYIR diyeceğiz.
Cumhurbaşkanının ülkenin merkezi yönetim bütçesini tek
başına belirlemesine ve yönetmesine HAYIR diyeceğiz.

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 ve
katkısı olacaktır.
TMMOB olarak, üyelerimizi ve bütün yurttaşlarımızı bu
değişikliğe, karanlık gidişe HAYIR demeye, reddetmeye,
ülkemizin sahipsiz olmadığını göstermeye, Cumhuriyet,
demokrasi, laiklik mücadelesini sahiplenmeye ve HAYIR ’ı
büyütmeye çağırıyoruz.

KOCAELİ MMO’DAN “ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ VE REFERANDUM” PANELİ
Makina Mühendisleri Odası Kocaeli Şubesi, 8 Nisan 2017
tarihinde Kocaeli Yüksek Öğrenim Derneği Lokalinde
TMMOB Yönetim Kurulu Eski Başkanı Mehmet
Soğancı, Prof. Dr. Yasemin Özdek ve Dr. Ömer Faruk
Gergerlioğlu’nun katılımıyla “Anayasa değişikliği ve
Referandum” konulu bir panel gerçekleştirdi.

DİYARBAKIR İKK’DAN “HAK, HUKUK, ADALET VE ÖZGÜRLÜKLER
BAĞLAMINDA TOPLUMA DAYATILAN YENİ ANAYASA GERÇEKLİĞİ” PANELİ
TMMOB Diyarbakır İl Koordinasyon Kurulu, 8 Nisan
2017 tarihinde Diyarbakır Liv Suit Otel’de Prof. Dr. Mithat
Sancar ve Av. Hülya Gülbahar’ın katılımıyla “Hak, Hukuk,
Adalet ve Özgürlükler Bağlamında Topluma Dayatılan Yeni
Anayasa Gerçekliği” başlıklı bir panel gerçekleştirdi.
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EVET’E SERBEST TMMOB’YE YASAK!
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, 30 Mart 2017 tarihinde Ankara Valiliği’nin TMMOB’nin referandum
çalışmalarını yasaklamasına ve Birliğimizi hedef gösteren açıklamasına ilişkin bir basın açıklaması gerçekleştirdi.

Ülkemizin geleceğini şekillendirecek olan 16 Nisan 2017
Anayasa Değişikliği Referandumu, tüm yurttaşlarımızın
olduğu gibi Birliğimizin de en önemli gündem maddesidir.

Yüksek Seçim Kurulu’nun ilgisiz 92 ve 75 nolu kararları
gösterilerek referandum konusunda çalışma yapacak
kurumlar siyasi partilere indirgenmiş,

Ülkemizin dört bir yanında, üyelerimize ve halkımıza
gerçekleri anlatarak aydınlık geleceğimiz için referandum
çalışmalarını sürdürmekteyiz.

Samsun’da yapılan itiraz üzerine Yüksek Seçim Kurulunun
propaganda yasağını kaldırmasına rağmen, Yüksek Seçim
Kurulu’nun 109 sayılı kararı ile siyasal partiler dışında
propaganda çalışmasını yasakladığı belirtilmiş,

Ancak çalışmalarımız Ankara Valiliği tarafından
engellenmektedir.
Tüm toplumu ilgilendiren Anayasa değişikliği konusunda,
görüşlerin özgürce ortaya konulup tartışılması gerekirken
OHAL ortamı buna izin vermemektedir. Açık havada
yapılacak bütün faaliyetlerin Valiliğe bildirilmesi zorunluluğu
Valiliklerce yetkilerini aşacak bir şekilde toplumun aleyhine
kullanılmaktadır. TMMOB Ankara İl Koordinasyon Kurulu
tarafından 27 Mart-8 Nisan 2017 tarihleri arasında Kuğulu
Park ve Sakarya Caddesinde Birliğimizce üretilen görüşlerin
toplumla paylaşılması için stand kurma talebimize olumsuz
yanıt verilerek yasaklama kararı alınmıştır.
Ankara Valiliği’nin yasaklama yazısında;
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OHAL kanunun 11. Maddesine dayanarak da stand
kurulması yasaklanmıştır.
Halkoylaması, yurttaşlara sunulan seçeneklerin saydam ve
korkusuz bir biçimde tartışabildiği ve serbest tercihlerin
ortaya çıktığı bir ortamda mümkün olabilir. Ancak Ankara
Valiliğin yasaklama kararı buna engeldir.
Devletin imkan ve olanakları ile Anayasa değişikliği lehine
faaliyetler yapılırken Hayır içerikli çalışmalar baskı altına
alınmakta ve engellenmektedir.
Özgürlüklerin yasaklandığı ve fiilen kullandırılmadığı,
medyanın Anayasa değişikliği lehine olan görüşlerin
hizmetinde seferber edildiği bir ortamda Anayasal kamuoyu
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oluşamaz. Bu ortamda Anayasa yoluyla rejim değişikliği
meşru ve demokratik olmadığı gibi toplumun bugünü ve
gelecek kuşaklar açısında da tehlikelidir.

TMMOB, ülkemizin geleceği için referandum çalışmalarına
yönelik gelişen antidemokratik uygulamaların son bulması
için tüm ilgili ve yetkililere çağrıda bulunmaktadır.

Referandumun içeriğinin tartışılması, kamuoyuna yönelik
bilgilendirme çalışmalarının yapılması en temel demokratik
haktır.

Ülkemizin geleceği için referandum sürecinin demokratik
koşullar altında yürütülmesi sağlanmalıdır.

Ayrıca, TMMOB Ankara İl Koordinasyon Kurulunun
referandum içerikli çalışması yasaklanırken, Güvenpark’ta
ve Ankara’nın birçok noktasında “Türkiye Hukuk
Platformu”nun “Hukukçular Referandumu Anlatıyor”
içerikli Anayasa değişikliği lehine olan çalışmasına ve stand
kurmasına izin verilmiştir.

Emin KORAMAZ
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

Tüm bu gelişmeler 16 Nisan’da yapılacak olan Anayasa
değişikliği referandumu için “Evet” diyenlerin çalışmalarına
serbestlik, “Hayır” diyenlerin çalışmalarına yasaklama olarak
yansımaktadır.
TMMOB, Ankara Valiliğinin yasaklamasına karşı Yüksek
Seçim Kurulu’na başvurmuş ve yasaklama işleminin iptali
için hukuksal işlem başlatmıştır.
Başka bir husus da Ankara Valiliği tarafından 29 Mart 2017
tarihinde yapılan basın açıklaması ve sonrasından yaşanan
gelişmelerdir. Söz konusu açıklamanın Ulus meydanında
bir grubun bildiri dağıtımı sırasında çekilen bir görüntünün
basında farklı şekilde yer alması üzerine yapıldığı ifade
edilmektedir. Ancak hiç ilgimiz olmadığı halde açıklamada
TMMOB muhatap alınmıştır. Bahsi geçen bildiri dağıtımı
TMMOB’nin bir organizasyonu olmamasına rağmen
“..grupla birlikte hareket eden, TMMOB üyesi olduğu
tespit edilen…” ifadesinin açıklamaya konulmasının
Birliğimizi hedef göstermek dışında bir amacının olmadığı
açıktır. Ankara Valiliği şunu çok iyi bilir ki, Anayasanın
135. Maddesi ve 6235 sayılı TMMOB yasası gereği Türkiye
sınırları içerisinde mühendislik, mimarlık, şehir plancılığı
mesleklerini icra edebilmek için TMMOB’ye üye olunması
yasal bir zorunluluktur. TMMOB’nin bugün itibarıyla 515
bini aşkın üyesi bulunmaktadır.
Ankara Valiliğinin hedef göstermesi ardından yandaş medya
ve kişiler tarafından TMMOB’ye yönelik linç kampanyası
başlatılmıştır. Ankara Valiliği eğer yaşanan her olayda
TMMOB üyelerinin bulunup bulunmadığına bakacaksa
hatırlatmak isteriz ki tüm mühendis, mimar, şehir plancılar
gibi, Başbakan Binali Yıldırım da TMMOB üyesidir. Ankara
Valiliğini, yaptığı sorumsuz açıklamadan dolayı kınıyor ve
Birliğimizi hedef gösteren açıklamasını düzeltmeye davet
ediyoruz.
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“NEYİ OYLAYACAĞIZ?” BİLDİRİ DAĞITIMI GERÇEKLEŞTİRİLDİ
TMMOB’nin HAYIR çalışmaları kapsamında hazırladığı “Neyi Oylayacağız?” başlıklı bildiriler, başta Ankara, İstanbul
ve İzmir olmak üzere bir çok ilde dağıtıldı.
Referandumla yapılması istenen değişiklikleri içeren bildiri; bağlı Odalar, İl ve İlçe Koordinasyon Kurulları tarafından hem
üyelerimiz hem de kamuoyu ile paylaşıldı.

NEYİ OYLAYACAĞIZ?
16 Nisan’da sandığa gidiyoruz.
EVET ya da HAYIR diyerek oylayacağımız
Anayasa değişikliklerinde neler var?
Cumhurbaşkanı tek başına yürütme/icra gücü
olacak ve istisnasız her şeyi belirleyecek
Meclisin yasama/kanun yapma yetkisi
Cumhurbaşkanının yeni yetkileri ve
kararnamelerinin gölgesinde kalacak
Meclisin yürütmeyi dengeleme, frenleme ve
denetleme yetkisi kalmayacak
Cumhurbaşkanı kamu idari yapısı, devlet,
milli güvenlik politikaları, kamu kurum ve
kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek
kuruluşları, sendikalar, dernekler, vakıflar ve
toplum örgütlenmelerinin üzerinde tek başına
hâkimiyet kuracak
Bekleme odasına alınan parlamenter sistemden sonra,
Meclisin içinden çıkan Bakanlar Kurulu da tasfiye edilecek,

Hakimler Savcılar Kurulu’nun 13 üyesinin 6’sı
Cumhurbaşkanı tarafından, 7’si ise Cumhurbaşkanı’nın
Meclisteki çoğunluk partisi tarafından belirlenecek

Hükümet tek kişiden ibaret olacak

Yargı tamamen Cumhurbaşkanı’na bağımlı olacak

Cumhurbaşkanı’nın partili olması/parti başkanı olması
sağlanacak, tarafsızlığı kalmayacak

Cumhurbaşkanı dilediği kadar Cumhurbaşkanı Yardımcısı
atayabilecek

Cumhurbaşkanı, yardımcıları ve bakanlarının yargılanabilmesi
neredeyse imkansız hale gelecek, görevleriyle ilgili olmayan
suçlar için de dokunulmazlıkları olacak

Cumhurbaşkanı, yardımcıları ve bakanlarının Meclise karşı
siyasi sorumlulukları olmayacak

Anayasa Mahkemesi’nin 15 üyesinin 12’si doğrudan
Cumhurbaşkanı tarafından, 3’ü ise Cumhurbaşkanı’nın
kontrolündeki Meclis tarafından seçilecek

Cumhurbaşkanı’na Meclis Başkanı değil Cumhurbaşkanı
Yardımcısı vekalet edecek ve tüm yetkileri kullanabilecek
Seçimleri yenileme/Meclisi feshetme yoluyla, “bir kimse
en fazla iki defa Cumhurbaşkanı seçilebilir” hükmü ihlal
edilecek
Seçimlerin yenilenmesi için Meclis üye tamsayısının beşte
üç çoğunluğu olan 360 milletvekilinin oyu gerekecek ancak
Cumhurbaşkanı tek başına bu kararı verebilecek
Cumhurbaşkanı ülkenin merkezi yönetim bütçesini tek
başına belirleyecek ve yönetecek
Olağanüstü hal kararını yalnızca Cumhurbaşkanı alacak
TMMOB olarak, üyelerimizi ve bütün yurttaşlarımızı bu
değişikliğe, karanlık gidişe HAYIR demeye, ülkemizin
sahipsiz olmadığını göstermeye, Cumhuriyet, demokrasi ve
laiklik mücadelesini sahiplenmeye ve Hayır oyu vermeye
çağırıyoruz.
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HER 3 MART’TA; İŞ CİNAYETLERİNE VE İŞÇİ KATLİAMLARINA
“HAYIR” DİYORUZ
İş cinayetlerine dikkat çekmek için ilki 2013 yılında
düzenlenen “TMMOB 3 Mart İş Cinayetlerine
Karşı Mücadele Günü”nde İKK’ların bulunduğu
kentlerde kitlesel basın açıklamaları gerçekleştirerek “İş
Cinayetlerine ve İşci Katliamlarına HAYIR” denildi.
Ankara’da Olgunlar Sokak Madenci Anıtı’nda düzenlenen basın açıklamasını TMMOB Ankara İl Koordinasyon Kurulu sekreteri Özgür Topçu okudu.

ANTALYA:

DİYARBAKIR:

İnşaat Mühendisleri Odası Antalya şubesinde gerçekleşen
basın açıklamasını Antalya İl Koordinasyon Kurulu sekreteri
Vahap Tuncer okudu.

İnşaat Mühendisleri Odasında düzenlenen basın açıklamasını
Diyarbakır İl Koordinasyon Kurulu sekreteri Mehmet Orak
okudu.

BURSA:
DİSK-KESK-TMMOB-TTB TÜMTİS Bursa Bileşenlerinin
MMO Bursa Şubesi Remzi Erişler konferans salonunda
gerçekleştirdiği ortak basın açıklamasını TMMOB Bursa İl
Koordinasyon Kurulu Sekreteri Fikri Düşünceli okudu.
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DENİZLİ:
Basın açıklaması Denizli İl Koordinasyon Kurulu sekreteri
Cüneyt Zeytinci tarafından okundu.
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EDİRNE:
DİSK, KESK, TMMOB ve TTB temsilcileri ile birlikte
gerçekleştirilen basın açıklamasını Jeoloji Mühendisleri Odası
Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Alan okudu.

KIRKLARELİ:
Kırklareli İl Koordinasyon Kurulu Mühendis ve Mimarlar
Lokali’nde bir basın toplanısı gerçekleştirdi, basın metnini
Kırklareli İKK Sekreteri Erol Özkan okudu.

ESKİŞEHİR:
Makina Mühendisleri Odası Eskişehir Şubesi’nde yapılan
basın açıklamasını Eskişehir İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri
Neşet Aykanat okudu.

MALATYA:
Makina Mühendisleri Odası şubesinde gerçekleşen açıklamayı
Malatya İl Koordinasyon Kurulu sekreteri Erdal Yavaş okudu.

GAZİANTEP:
İnşaat Mühendisleri Odası şubesinde gerçekleşen basın
toplantısında, açıklamayı Gaziantep İl Koordinasyon Kurulu
Sekreteri Burkay Güçyetmez okudu.

MERSİN:
Basın açıklaması Mersin İl Koordinasyon Kurulu sekreteri
Seyfettin Atar tarafından okundu.
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İşçi sağlığı ve iş güvenliği açısından gidişat olumsuz yönde
ilerliyor. Yasalar ile koruma altına alınacağı söylenen işçi sağlığı
ve iş güvenliği konusunda geçtiğimiz her gün ülkemiz daha da
geriye gidiyor. Hafızalarımızda henüz tazeliğini koruyan Soma,
Ermenek, Torunlar ve en son Şirvan’da yaşananişçi katliamları
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu yürürlükteyken
meydana gelmiştir.

SAMSUN:
Elektrik Mühendisleri Odası şubesinde gerçekleşen
açıklamayı Samsun İl Koordinasyon Kurulu sekreteri Adnan
Korkmaz okudu.

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve kanun
çerçevesinde bu güne kadar yapılan düzenlemeler problemlidir.
Bununla birlikte, 4857 Sayılı İş Kanunu’nda yer alan “telafi
çalışması”, “denkleştirme”, “çağrı üzerine çalışma”, “kısmi
süreli çalışma”, “asıl işveren-alt işveren ilişkisi” başta olmak
üzere kuralsız çalışma koşulları olduğu sürece işçi sağlığı
ve iş güvenliği alanındaki düzenlemeler bir anlam ifade
etmeyecektir.
İş cinayetlerinin, iş kazalarının ve meslek hastalıklarının
önü alınamazken, emekçilerinsendikal hakları ve grev
hakları OHAL veya milli güvenlik gerekçe gösterilerekbir bir
ellerinden alınmaktadır. Sendikal örgütlenmenin önündeki
engeller kaldırılmadıkça işçi sağlığı ve iş güvenliği konusunda
yol almak mümkün olmayacaktır.

ZONGULDAK:
Zonguldak Maden Şehitleri Anıtı’nda düzenlenen anmada
açıklamayı Zonguldak İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri
Erdoğan Kaymakçı okudu.
Ortak açıklama metni şöyle:
İŞ CİNAYETLERİNE ve İŞÇİ KATLİAMLARINA
HAYIR DİYORUZ
Bugün, 3 Mart 1992 tarihinde Zonguldak Kozlu’da yaşanan
ve 263 madencinin yaşamını yitirdiği toplu iş cinayetinin
yıldönümü. 2013 yılından bu yana her 3 Mart’ta “İş
Cinayetlerine Karşı Mücadele Günü” etkinliğiyle ülkemizin
kanayan yarası haline gelen iş cinayetlerine bir kez daha
dikkat çekmeye, iş cinayetlerinin önlenmesi için mücadeleyi
bir adım daha büyütmeye çalışıyoruz.
Ülkemizde iş cinayetlerinin ve iş kazaların sayısı artık tutulamaz
hale geldi. Cinayetlerin ve kazaların önlenmesi, meslek
hastalıklarını ortaya çıkaran etkenlerin ortadan kaldırılması
için gerekli çalışmalar yapılmıyor. Yapılması gereken
çalışmalar, maliyet ve işgücü mazeret gösterilerekgeçiştiriliyor
ve emekçilerin can güvenliği hiçe sayılıyor.
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Ülke gündemi ve çalışma yaşamındaki antidemokratik ortam
ortadan kaldırılmadan, iş cinayetlerinin önüne geçmek
imkansızdır. Emekçiler, uygulamaya konan özel istihdam
büroları ile kiralık işçi haline dönüştürülmüş, zorunlu bireysel
emeklilik sistemi kesintileri ile de sosyal hakları daha geriye
çekilmiştir.Güvencesizliğin neden olduğu esnek çalışma, işsiz
kalma korkusu, işçilerin sadece fiziksel sağlığını değil, ruhsal
sağlığını da olumsuz etkilemektedir.
Tüm bunların yanında en önemli konulardan birisi de kamu
kurumları ve 50 kişiden az işçi çalıştırılan, az tehlikeli iş
yerlerinde uzman ve hekim çalıştırma zorunluluğunun 1
Temmuz 2017 tarihine ertelenmesidir. İş cinayetlerinin
önlenmesi, iş güvenliğinin sağlanması ve meslek hastalıklarının
tespit edilebilmesi için bu iki unsurun tüm işyerlerinde görev
yapması gerekmektedir.
Bu alandaki sorunların köklü çözümü için önerilerimiz basit,
uygulanabilir ve hayatidir:
İşçi sağlığı ve iş güvenliğinin sağlanmasının öncelikle devletin
ve işverenin görevi olduğu unutulmamalıdır. İşyerlerinde
işçi sağlığı ve iş güvenliği alanında görev verilen mühendis,
mimarların işçi sağlığı ve iş güvenliğinin sağlanması
konusundaki görevlerinin bir danışmanlık hizmeti olduğu
kabullenilmelidir.
İşçi sağlığı ve iş güvenliği alanına ilişkin düzenlemelerin ve
denetimin yalnızca Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
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tarafından yürütülmesi, doğru kararların alınmasının önünde
bir engeldir. Bu nedenle düzenleme ve denetleme; Çalışma
ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın yanında, Sağlık Bakanlığı,
üniversiteler, sendikalar, TTB ve TMMOB’den oluşan
idari ve mali yönden bağımsız bir enstitü tarafından yerine
getirilmelidir. Çalışma yaşamına ilişkin tüm düzenlemeler bu
enstitü tarafından yeniden ele alınmalı ve kararlaştırılmalıdır.
İşyerlerine verilecek işçi sağlığı ve iş güvenliği hizmetleri bir
kamu hizmeti olarak ele alınmalı, işçi sağlığı ve iş güvenliği
ticari kuruluşların kar alanı olmaktan çıkartılmalıdır.
Dün Soma’da, Ermenek’te Torunlar’da, Şirvan’da yaşanan
iş cinayetlerinde 350 işçi hayatını kaybetti. AKP’nin
iktidara geldiği 2002 yılından 2017 yılının başına kadar
iş cinayetlerinde hayatını kaybeden emekçilerin sayısının
20.000’e ulaştığını üzüntüyle görüyoruz.

Bunun için bizler;
İş cinayetlerinde büyük bir artışa neden olan OHAL
uygulamasına HAYIR diyoruz!
İş cinayetlerinin, meslek hastalıklarının, denetimsizliğin
önünü açacak tüm düzenlemelere HAYIR diyoruz!
İş cinayetlerinde devletin ve işverenlerin suçunun, uzman
olarak görev yapan teknik elemanların sorumlu tutulmasına
HAYIR diyoruz!
Özel istihdam bürolarına ve zorunlu bireysel emeklilik
sigortasına HAYIR diyoruz!
Güvencesiz çalışmaya HAYIR diyoruz!
İş cinayeti davalarındaki hukuksuzluğa HAYIR diyoruz!
İş cinayetlerinin kader, fıtrat olarak nitelendirilmesine HAYIR
diyoruz!

TMMOB, ADANA’DA İŞ CİNAYETLERİNE
VE TEK ADAM REJİMİNE “HAYIR” DEDİ!

TMMOB Yürütme Kurulu 3 Mart 2017 tarihinde Adana birimleri ile 3 Mart İş Cinayetleri İle Mücaldele ve referandum
çalışmaları gündemi ile toplantı yaptı. Toplantıya TMMOB Yürütme Kurulu, Adana İl Koordinasyon Kurulu, Oda Şube
Yönetim Kurulları, Makina Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ekber Çakar ve Mimarlar Odası Yönetim
Kurulu Başkanı Eyüp Muhçu katıldı.
Toplantı ardından saat 18.00’de İnşaat Mühendisleri Odasında 3 Mart İş Cinayetlerine Karşı Mücadele Günü ve 16 Nisan
referandumu konusunda basın toplantısı yapıldı, basın açıklamasını TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz
okudu.
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İŞ CİNAYETLERİNE, İŞÇİ KATLİAMLARINA
VE
TEK ADAM REJİMİNE HAYIR DİYORUZ!
Bugün 3 Mart 1992 tarihinde Zonguldak Kozlu’da yaşanan
ve 263 madencinin yaşamını yitirdiği facianın yıldönümü.
2012 yılında TMMOB 42. Genel Kurulu‘nda önemli bir karar
aldık. Bu karar ile birlikte işçi sağlığı ve iş güvenliği konusunda
toplumsal duyarlılığı arttırmak, siyasi otoriteyi uyarmak
amacıyla her yıl 3 Mart İş Cinayetlerine Karşı Mücadele
Gününde bir dizi etkinlik gerçekleştiriyoruz.
Çünkü ülkemizde iş cinayetleri, iş kazaları ve meslek
hastalıkları her geçen gün artıyor. 2016 yılında 2000’e
yakın emekçiyi iş cinayetlerinde kaybettik. Soma, Ermenek,
Torunlar ve Şirvan’da yaşanan işçi katliamları hala hafızamızda
tazeliğini koruyor. Sadece bu dört büyük faciada hayatını
kaybeden işçilerin sayısı 350’yi aşıyor.
AKP’nin iktidara geldiği 2002 yılından 2017 yılının başına
kadar iş cinayetlerinde 20.000 işçi hayatını kaybetti. İş kazaları
ve meslek hastalıkları nedeniyle iş göremez duruma gelenlerin,
hayatını kaybedenlerin ise sayısı tutulamaz durumda.
İş cinayetlerinde ve meslek hastalıkları nedeniyle hayatını
kaybeden tüm emekçileri saygıyla anıyoruz.
Bilinmelidir ki, işçi sağlığı ve iş güvenliği açısından gidişat
olumsuz yönde ilerliyor. Yasalar ile koruma altına alınacağı
söylenen işçi sağlığı ve iş güvenliği konusunda geçtiğimiz her
gün ülkemiz daha da geriye gidiyor. Yaşadığımız büyük işçi
katliamlarının tamamı 6331 sayılı kanun yürürlükteyken
meydana gelmiştir.
6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu bir göz boyama
kanunu olarak ortaya çıkarılmıştır. Bu kanun ve çerçevesinde
bu güne kadar yapılan düzenlemeler problemlidir. Bununla
birlikte, 4857 Sayılı İş Kanunu’nda yer alan “telafi çalışması”,
“denkleştirme”, “çağrı üzerine çalışma”, “kısmi süreli çalışma”,
“asıl işveren-alt işveren ilişkisi” başta olmak üzere kuralsız
çalışma koşulları olduğu sürece işçi sağlığı ve iş güvenliği
alanındaki düzenlemeler bir anlam ifade etmeyecektir.
OHAL süresinde iş cinayetlerinde ve iş kazalarında büyük
bir artış meydana gelmiştir. Ülkemizin içinde bulunduğu
bu koşullarda iş cinayetlerinin, iş kazalarının ve meslek
hastalıklarının önü alınamazken, emekçilerin kazanılmış
hakları ellerinden alınmaktadır.

tehdit ettiğinin söylendiği bu dönemde, ülkemizde rejimi
değiştirmeyi amaçlayan bir anayasa paketi halkoyuna
sunulacak.
16 Nisan’da halk oylamasına sunulacak olan Anayasa
değişikliğinde toplumun ve ülkenin temel ihtiyaçları ve
sorunlarına yönelik hiçbir öneri, iş cinayetleri ile mücadele,
meslek hastalıklarının engellenmesi gibi konulara dönük
hiçbir çözüm 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.
Bu değişiklikle, iktidar sözcülerinin ifadesi ile “Hükümet
sistemi meclisten kovulmaktadır”. Meclisin yasama ve
denetim yetkisi elinden alınmaktadır. Yürütme yetkisi, tek
başına Cumhurbaşkanında toplanmakta, denetimsiz ve sınırsız
yetkilerle donatılmaktadır. Cumhurbaşkanının yargılanması
neredeyse imkânsız hale getirilmektedir.
Partili Cumhurbaşkanlığını öngören bu rejim/sistem değişikliği,
tek kişi diktasını getirecek, cumhurbaşkanı tarafından
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.
TMMOB, ülkemizin içine sürüklendiği bu girdaptan çıkış için
üzerine düşen sorumluluğu yerine getirecektir.
16 Nisan’da anayasa değişikliği referandumu değişikliği için
kurulan sandıklarda, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği
tüm örgütlü gücü ile HAYIR diyecektir.
510.159 üyemizin tamamına ulaşarak, gerçekleri anlatacak
ve meslektaşlarımızın HAYIR oyu vermesini sağlayacaktır.
Aynı zamanda yurttaşlara gerçekleri anlatacak ve Hayır oyu
vermeye davet edecektir.
Bizleri, bu ülkenin teknik elemanlarını, yani mühendisleri,
mimarları ve şehir plancılarını ülkemizin aydınlık geleceğini
düşünmekten ve bu ortak geleceğimiz için sorumluluklarımızı
yerine getirmekten kimse alıkoyamayacaktır.

İşçilerin temel sendikal hakları ve grev hakları OHAL veya
milli güvenlik gerekçe gösterilerek engellenmektedir. Sendikal
örgütlenmenin önündeki engeller kaldırılmadıkça işçi sağlığı
ve iş güvenliği konusunda yol almak mümkün olmayacaktır.

TMMOB olarak, 3 Mart İş Cinayetlerine Karşı Mücadele
Günü’nde, üyelerimizi ve bütün yurttaşlarımızı; iş cinayetlerine
ve işçi katliamlarına HAYIR demeye, ülkemizin sahipsiz
olmadığını göstermeye, Cumhuriyet, demokrasi ve laiklik
için Hayır oyu vermeye çağırıyoruz.

Denetimsizliğin, kontrolsüzlüğün bu kadar yaygın olduğu bu
dönemde, OHAL ve KHK’ların gölgesinde bir referandum
sürecine sokulduk. İşçilerin grev haklarının milli güvenliği

Emin Koramaz
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
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TMMOB ÜYELERİ PROVOKASYONA GEÇİT VERMEDİ

“Sevgili arkadaşlar,
22 Mart 2017 Çarşamba günü saat 12.30’da Birlik binamız
önünde provokatif bir organizasyon gerçekleştirildi.
TMMOB’nin Anayasa değişikliği referandumu konusunda
almış olduğu Hayır kararını protesto bahanesi ile düzenlenen
organizasyona meslektaşlarımızın demokratik tepkisi ile yanıt
verildi. TMMOB tarafından herhangi bir çağrı yapılmamış
olmasına rağmen provokasyon yapılacağı duyumu üzerine
örgütüne sahip çıkmaya gelen mühendis, mimar ve şehir
plancıları Birlik binamız önünde toplandı. TMMOB üyesi
yüzlerce mühendis, mimar ve şehir plancısı, yukarıdan
aldıkları talimatla hareket eden grubun gerçekleştirmek
istediği provokasyona izin vermedi.
TEDAŞ, TEİAŞ gibi kurumlar ve bazı Bakanlıklarda bir kısım
idareci tarafından TMMOB önünde yoklama yapılacağı ve
herkesin organizasyona katılması zorlaması ile duyurular
yapıldı. Bizzat TEİAŞ’ın resmi plakalı araçları tarafından
kurum çalışanları Birlik binamız önüne getirildi. Aralarında
mühendis, mimar ve şehir plancısı olmayan kişilere bazı
AKP milletvekilleri de eşlik etti. TMMOB önünde toplanma
olacağının duyulması üzerine Birlik binamızın olduğu sokak
öğle saatlerinde polisler tarafından kuşatıldı.
Devletin olanakları ve kamu kurumlarımızın araçları ile
organize edilen ve 30-40 kişinin katılımı ile gerçekleşen
organizasyon meslektaşlarımız tarafından kınandı. Provokatif
organizasyona pirim vermeyen meslektaşlarımız “mühendisler,
mimarlar halkın yanında, TMMOB susmadı susmayacak”
sloganları attı.
Daire başkanları ve genel müdürlerin talimatı ile gelenler
mesai saatinin başlamasıyla birlikte resmi plakalı araçlarla
sokaktan ayrıldılar.
Grubun ayrılmasının ardından TMMOB Yönetim Kurulu
Başkanı Emin Koramaz bir basın açıklaması yaptı.
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz’ın
konuşması şu şekilde,

Bir AKP klasiğine daha şahitlik ettiniz; buraya genel
müdürleri, daire başkanları ile geldiler…
Dün, Keçiören AKP ilçe teşkilatlarından birisinin aracılığı ile
“TMMOB’yi protesto ediyoruz” diye bir tweet atıldı.
Ardından TEİAŞ ve TEDAŞ Genel Müdürleri ve daire
başkanları; “mühendisler ve mimarlar yarın 12,30’da
TMMOB önünde olacak, gelmeyenin defterini düreriz, tek
tek TMMOB önünde isim alacağım”, dedi. Ancak bu ülkenin
onurlu mühendis ve mimarları onlara boyun eğmedi, işte
geldiler, getirebildikleri ancak bu kadar.
Bizler yüreği insan ve halk sevgisi ile dolu olan bu ülkenin
mühendis ve mimarları, bilimi rehber alarak, bu ülke
kaynaklarının sömürülmesine, bu ülke kaynaklarının eşe dosta
akrabaya peşkeş çekilmesine evet mi diyecektik?
Ülkemizi tek adamın yönetmesine, çocuklarımızın geleceğine
yaptıkları yapacaklarının teminatı olan bir kişinin karar
vermesine evet mi diyecektik?
Bizler bu ülkenin geleceği için çalışan 515 bin mühendis
mimarız! Laikliği karşısına alan, cumhuriyeti karşına alan;
üretimi, yatırımı karşısına alan, gerici, baskıcı, faşist düzene
evet mi diyecektik?
Türkiye’nin dört bir tarafında, yüreği halkı ve ülke sevgisi
ile dolu olan meslektaşlarımız ile başlattığımız HAYIR
kampanyasına devam edeceğiz; HAYIR’ı dalga dalga
büyüteceğiz!
Yargının baskı altına alınmasına, yeraltı ve yerüstü
zenginliklerimizin talan edilmesine, yaşam alanlarımızın
peşkeş çekilmesine, limanlarımızın, fabrikalarımızın enerji
üretim tesislerimizin yok edilmesine karışı çıkacağız, HAYIR’ı
dalga dalga büyüteceğiz!
Bugün yanıtlarını TMMOB’ye sahip çıkan üyelerimizden
aldılar. Yüzbinlerce mühendis, mimar ve şehir plancısı
HAYIR’ı dalga dalga büyütecek, bizler demokrasiye, laikliğe,
cumhuriyete sahip çıkmaya devam edeceğiz!
Yolumuz açık olsun!”
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ANKARA İKK: PROVOKASYONLAR TMMOB’Yİ YILDIRAMAZ HAYIR
DEMEYE VE HALKA GERÇEKLERİ ANLATMAYA DEVAM EDECEĞİZ
TMMOB Ankara İl Koordisnasyon Kurulu, 23 Mart 2017 tarihinde Makina Mühendisleri Odası Ankara Şubesi’nde,
önceki gün TMMOB’ye yönelik gerçekleştirilen provokatif eylem hakkında bir basın açıklaması gerçekleştirdi. Basın açıklamasını okuyan Ankara İKK Sekreteri Özgür Topçu “Provokasyonlar TMMOB’yi Yıldıramaz, HAYIR Demeye ve Halka
Gerçekleri Anlatmaya Devam Edeceğiz!” dedi.
Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan
meslektaşlarımız bazı müdürlerin
tehditler ile yaptığı çağrılara prim
vermemiştir. Ayrıca, TMMOB
tarafından bir çağrı yapılmamasına
rağmen provokasyon haberini alan
meslektaşlarımız Birlik binamız önüne
gelerek gerçekleştirilmek istenen
provokasyona izin vermemiştir.

22 Mart 2017 Çarşamba günü, TMMOB’ye yönelik
provokatif bir eylem gerçekleştirilmiştir.
TMMOB’nin, Anayasa değişikliği referandumu konusunda
aldığı Hayır kararını protesto etmek bahanesiyle bazı
Bakanlıklar ve TEDAŞ gibi müdürlüklerde idareciler
tarafından organize edilen provokasyona bazı meslektaşlarımız
zorla getirilmiştir. Çalışanlara, “TMMOB önünde yoklama
alınacağı” söylenerek “herkesin katılması gerektiği” zorlaması
yapılmıştır. Devletin olanakları ve araçları bazı müdürlerin
siyasal amaçları için kullanılmıştır. Birlik binamız önüne
gelenleri taşıyan TEDAŞ, TEİAŞ gibi kurumların resmi
plakalı araçları basın tarafından fotoğraflanmıştır.
Mühendis ve mimarların TMMOB’nin aldığı Hayır kararını
protesto ettiği görüntüsü ile organize edilen eyleme bazı AKP
milletvekilleri de eşlik etmiş, fotoğraf çekip sosyal medyada
paylaşmıştır.
Organizasyon ilk olarak, 21 Mart Salı günü AKP Keçiören
sosyal medya hesaplarından birisi tarafından duyurulmuş ve
TMMOB önünde yapılacak eyleme çağrı yapılmıştır. Aynı
gün akşamı bu hesaptan yapılan paylaşımlar silinmiştir.
TMMOB önünde yapılmak istenen provokasyonun sahipleri
ortadadır.

50

B i r l i ğ i m i z e ka r ş ı g i r i ş i l e n b u
p r o v o ka t i f e y l e m i n y u ka r ı d a n
talimatla yapıldığı, daire başkanları
ve idarecilerin meslektaşlarımıza
katılmaları yönünde baskı yaptığı
açıktır. “TMMOB’nin önünde yoklama
alınacağının”, “katılmayanın defterinin
dürüleceğinin” söylenmesinin nedeni
de budur. Ancak tüm bunlara rağmen,
bu ülkenin teknik elemanları yani
mühendis, mimar ve şehir plancıları bu baskılara boyun
eğmemiştir.
Birlik binamız önünde önünde gerçekleştirilmek istenen
provokasyonu şiddetle kınıyoruz.
TMMOB önünde gerçekleşen olay ülke genelinde Hayır
diyeceğini açıklayan ve Hayır çalışması yapan tüm kurum,
kuruluş ve kişilere yönelik baskıdan bağımsız düşünülemez.
Yapılmak istenen şey çok açıktır; Hayır diyenlerin sesi
kısılmak, susturulmak istenmektedir.
Ancak bilinmelidir ki aklın ve bilimin yolunda ilerleyen
TMMOB diz çökmeyecek, teslim olmayacak, gerçekleri
halka anlatmaya devam edecek ve asli vazifesinden asla
vazgeçmeyecektir.
TMMOB’nin aldığı Hayır kararına gelirsek;
Cumhurbaşkanına tek başına yürütme ve yönetme gücünün
verilmesine; meclisin yasama/kanun yapma yetkisinin
Cumhurbaşkanının yeni yetkileri ve kararnamelerinin
gölgesinde kalmasına Evet mi diyeceğiz?
Meclisin yürütmeyi dengeleme, frenleme ve denetleme
yetkisinin yok olmasına Evet mi diyeceğiz?
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Parlamenter sistem ve bakanlar kurulunun ortadan
kalkmasına, hükümetin tek kişiden oluşmasına Evet mi
diyeceğiz?
Cumhurbaşkanı’nın partili olması/parti başkanı olmasına ve
tarafsızlığının kalmamasına Evet mi diyeceğiz?
C u m h u r b a ş ka n ı , y a r d ı m c ı l a r ı v e b a ka n l a r ı n ı n
yargılanabilmesinin neredeyse imkânsız hale gelmesine,
görevleriyle ilgili olmayan suçlar için de dokunulmazlık
kazanmalarına Evet mi diyeceğiz?
Yargının tamamen Cumhurbaşkanı’na bağımlı olmasına Evet
mi diyeceğiz?
Cumhurbaşkanının dilediği kadar Cumhurbaşkanı Yardımcısı
atayabilmesine Evet mi diyeceğiz?
Cumhurbaşkanı, yardımcıları ve bakanlarının Meclise karşı
siyasi sorumluluklarının olmamasına Evet mi diyeceğiz?
Cumhurbaşkanı’na seçilmiş Meclis Başkanının değil atanmış
Cumhurbaşkanı Yardımcısının vekâlet etmesine ve tüm
yetkileri kullanabilmesine Evet mi diyeceğiz?
Seçimleri yenileme/Meclisi feshetme yoluyla, “bir kimse en
fazla iki defa Cumhurbaşkanı seçilebilir” hükmünün ihlal
edilmesine Evet mi diyeceğiz?
Cumhurbaşkanının ülkenin merkezi yönetim bütçesini tek
başına belirlemesine ve yönetmesine Evet mi diyeceğiz?
Olağanüstü hal kararının yalnızca Cumhurbaşkanının
almasına Evet mi diyeceğiz?
Bizler, bu ülkenin aydınlık geleceği için ülkemize, halkımıza,
laikliğe, cumhuriyete, yaşam alanlarımıza, yeraltı ve yerüstü
kaynaklarımıza, mesleğimize, meslektaşlarımıza, meslek

alanlarımıza ve meslek örgütlerimize sahip çıkacak, tüm bu
baskı rejimine HAYIR diyeceğiz.
Yargının bir kişiye bağımlı hale getirilmesine, yeraltı ve yerüstü
zenginliklerimizin talan edilmesine, yaşam alanlarımızın
peşkeş çekilmesine, limanlarımızın, fabrikalarımızın,
tesislerimizin yok edilmesine karışı çıkacağız, HAYIR’ı dalga
dalga büyüteceğiz!
Türkiye’nin dört bir tarafında, yüreği halkı ve ülke sevgisi
ile dolu olan meslektaşlarımız ile başlattığımız HAYIR
kampanyasına devam edeceğiz; HAYIR’ı dalga dalga
büyüteceğiz!
TMMOB tüm bunlara ve Referandum sandığında önümüze
getirilecek olan Anayasa değişikliğine Hayır diyecektir.
TMMOB, 16 Nisan Anayasa Referandumunda HAYIR
diyecek ve ülkemizin karanlığa doğru gidişatına HAYIR
demeyi dalga dalga büyütecektir. Bu ülkenin teknik
elemanları, bilimi ve tekniği halk yararına kullanmaktan,
gerçekleri halkımızla paylaşmaktan asla geri durmayacaktır.
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 ve
katkısı olacaktır.
TMMOB olarak, üyelerimizi ve bütün yurttaşlarımızı bu
değişikliğe, karanlık gidişe HAYIR demeye, reddetmeye,
ülkemizin sahipsiz olmadığını göstermeye, Cumhuriyet,
demokrasi, laiklik mücadelesini sahiplenmeye ve HAYIR’ı
büyütmeye çağırıyoruz.
TMMOB ANKARA İL KOORDİNASYON KURULU
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DİSK, KESK VE TTB, TMMOB’NİN YANINDA!
Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) ve Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK)
23 Mart 2017; Türk Tabipleri Birliği (TTB) ise 24 Mart 2017 tarihinde, Birliğimize yönelik provokatif eylemlere karşı,
TMMOB’nin yanında olduklarını basına ve kamuoyuna duyurdular.

DİSK Genel Başkanı Kani Beko;
MEMLEKETİN GELECEĞİNİ KARANLIK ELLERE
BIRAKMAYIZ
16 Nisan’da yapılacak olan Anayasa Referandumunda tavrını
“Hayır”dan yana açıklayan Türk Mimar Mühendis Odaları
Birliği (TMMOB) dün bir provokasyonun hedefi haline
getirildi.
Öncelikle, TEDAŞ ve TEİAŞ gibi kamu kurumlarına ait
servisleri kullanarak ve kamu kurumlarında çalışan emekçileri
zorlayarak yaratılmak istenen bu çirkin provokasyona karşı
TMMOB’un yanında olduğumuzu belirtmek isteriz.
Referandum sürecine girildiğinden beri “Hayır” çalışması
yapmak isteyenlere karşı yürütülen çirkin kampanyalar, hedef
göstermeler, tacizler ve hatta saldırılar göstermektedir ki, bu
topraklarda ifade özgürlüğünün en ufak bir kırıntısına dahi
izin verilmemektedir.
Yaratılmak istenen bu çirkin provokasyona karşı TMMOB ile
yan yana duracağımızı, her ne olursa olsun doğru bildiğimiz
yolda omuz omuza ilerleyeceğimizi, işçilerin ve memleketin
geleceği için yollarda olmaya, bir mum yakmaya devam
edeceğimizi dosta düşmana duyurur, memleketin geleceğini
karanlık ellere bırakmayacağımızı ilan ederiz.
KESK;
TMMOB’NİN YANINDAYIZ!..
OHAL koşullarında referanduma gidilmesi yetmezmiş gibi,
siyasi iktidar OHAL’i de aşan her türlü baskı araçlarını
kullanarak “HAYIR” diyenleri sindirmeye, susturmaya,
korkutmaya, sokaklara çıkamaz hale getirmeye çalışmaktadır.
En son, 22 Mart 2017 Çarşamba günü TMMOB önünde
örgütlendirilmiş ve yönlendirilmiş bir grubun gerçekleştirdiği
provokasyonun tamamen bu politikaların ürünü olarak
geliştirildiğini düşünmekteyiz.
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Bu tür provokasyonların artık kurumlarımızın kapısına kadar
dayandırılmış olması 16 Nisan’a yaklaştıkça daha tehlikeli
girişimlerin de habercisidir. Bu benzer provakasyonların
bizzat kurum idare amirleri tarafından teşvik edildiği bilgisi
ve duyumları vahimdir.
Devletin olanaklarının referandumda AKP lehine sonuna
kadar kullanılması açıkça anayasal bir suçtur. Bu suçu
işleyenler hakkında derhal gerekli işlemler başlatılmalıdır.
TMMOB’a yönelik provokasyonu kınıyor, dayanışma
içerisinde olduğumuzu belirtiyoruz.
KAMU EMEKÇİLERİ
KONFEDERASYONU

SENDİKALARI

Türk Tabipleri Birliği Merkez Komitesi: “Provokasyonlara
Karşı TMMOB’nin Yanındayız”
Bazı resmi kurumların yöneticilerinin yönlendirmesiyle,
TMMOB’nin Anayasa değişikliği referandumu konusunda
almış olduğu HAYIR kararını protesto etme bahanesi ile 22
Mart 2017 günü TMMOB önünde yapılan provokatif eylemi
kınıyoruz.
Referanduma ilişkin görüş bildirmek demokratik bir haktır. Bu
hakkın sadece HAYIR diyenlere yönelik olarak bizzat iktidar
eliyle gasp edilmeye çalışılması, HAYIR diyenlerin baskı altına
alınması, saldırıya uğramaları kabul edilemez.
TMMOB önünde gerçekleştirilmeye çalışılan provokatif
eyleme karşı, örgütlülük bilinci ve sağduyu iile hareket
ederek, bu provokasyona geçit vermeyen mühendis ve mimar
dostlarımızı selamlıyor, emek mücadelemizde her zaman yan
yana durduğumuz TMMOB’nin yanında olduğumuzu tüm
kamuoyuna duyuruyoruz.
Saygılarımızla,
TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ MERKEZ KONSEYİ
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EMEK VE MESLEK ÖRGÜTLERİ ANKARA BİLEŞENLERİ:
“TMMOB YALNIZ DEĞİLDİR!”
ve aralarında mimar ve mühendislerin
de bulunduğu AKP’liler, TMMOB genel
merkez binası önünde toplandı. Basına
yansıyan fotoğraflarda resmi kurum
araçları ile taşınan personel dışında
AKP’li eski vekil de yer aldı.

DİSK Ankara Bölge Temsilciliği, KESK Ankara Şubeler
Platformu, Ankara Tabip Odası ve Ankara Serbest Mali
Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası, TMMOB’ye
yönelik gerçekleştirilen provokatif eylemi kınayarak 23 Mart
2017 tarihinde Ankara Tabip Odası’nda bir basın toplantısı
gerçekleştirdi. “İktidarın Hedef Gösterdiği Türk Mühendis
ve Mimar Odaları Birliği Yalnız Değildir! Baskılar ve
Provokasyonlar Bizi Yıldıramaz!” başlıklı açıklamayı Ankara
Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi Mine Yıldırım okudu.
İktidarın Hedef Gösterdiği Türk Mühendis ve Mimar Odaları
Birliği Yalnız Değildir!
Baskılar ve Provokasyonlar Bizi Yıldıramaz!
16 Nisan’da gerçekleştirilecek “Türkiye Cumhuriyeti
Anayasasında Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi”
Referandumuna sayılı günler kalmışken iktidar eliyle siyasi
tansiyonun ve kargaşanın arttırılmak istendiğine tanıklık
ediyoruz.
Referandumda “HAYIR” diyeceğini açıklayan kişi ve
kurumlara karşı, yandaş medyadaki ve sosyal medyadaki
kadrolu tetikçilerle itibarsızlaştırma ve hakaret kampanyaları
hız kazanmışken, devlet olanaklarının suiistimal edilmesiyle
sözde “protestolar” da başlatıldı.
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’nin (TMMOB)
ülkenin dört bir yanındaki üyeleri ile sürdürdüğü referanduma
ilişkin “HAYIR” kampanyasına karşı AKP, bindirilmiş kıtalarla
atağa geçti. TEDAŞ, TEİAŞ ve bazı bakanlıklardan gelen

Çok açık ki, Referandum sürecinde
“HAYIR”a savaş açan siyasi iktidar,
emekten ve halktan yana duruş
sergileyenler üzerindeki baskıyı giderek
arttırmaktadır. Çoğulcu demokrasi
ve barışta ısrar eden emek ve meslek
örgütlerine karşı “Tek Adamlığı” ve
“Olağanüstü Hali” dayatan AKP’nin
düşünce ve ifade hürriyetine tahammülü
yoktur. Kendileri ile aynı sözcüklerle
konuşmayanları ya soruşturmakta ya
tutuklamakta ya da medyada hedef göstermektedir.
Bizler, emek ve meslek örgütleri olarak ekonominin, siyasetin,
maliyenin, eğitimin sağlığın, kamu hizmetlerinin, kısacası
ülkenin geleceğinin tek bir kişinin kontrolüne bırakılmasının,
sınırsız yetkilerle donatılan bir kişi tarafından milyonların
yönetilmesinin tehlikelerini anlatmaya devam edeceğiz.
Ülkenin Geleceği İçin Emek ve Meslek Örgütlerinin Yanıtı
HAYIR”dır!
Darbe Girişimiyle ilgisi bulunmayan kamu görevlilerinin
Olağanüstü Hal Kararnameleri ile bir gecede işsiz
bırakılmaması için; yargı kurumlarının bir kişinin dudağı
arasından çıkacak emirle çalışmaması için; Tek Adamlığı
pekiştirmek için kurulan, Varlık Fonu adı altında ülkenin
yeraltı ve yerüstü zenginliklerinin, kamu kaynaklarının
arpalığa dönüştürülmemesi için “HAYIR” demeye devam
edeceğiz.
Bu ülkenin emekçileri, üretenleri, yurttaşları olarak Tek
Adamlığa “HAYIR” diyoruz!
Memleketin varlıklarının üç beş yandaşa peşkeş çekilmesine,
eğitim ve sağlık hizmetlerinin özelleştirilmesine “HAYIR”
diyoruz!
AKP iktidarına ve OHAL yağmasına “HAYIR” diyoruz!
DİSK Ankara Bölge Temsilciliği - KESK Ankara Şubeler
Platformu - Ankara Tabip Odası - Ankara Serbest
Muhasebeci Mali Müşavirler Odası
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DİYARBAKIR İKK: “PROVOKASYONLAR TMMOB’Yİ YILDIRAMAZ”
TMMOB Diyarbakır İl Koordinasyon Kurulu, 23 Mart 2017 tarihinde Elektrik Mühendisleri Odası Diyarbakır Şubesinde
bir basın açıklaması gerçekleştirerek, TMMOB’yi hedef alan provokatif eylemi kınadı. “Provokasyonlar TMMOB’yi
Yıldıramaz! Hayır Demeye ve Halka Gerçekleri Anlatmaya Devam Edeceğiz!” başlıklı basın açıkmalasını Diyarbakır
İKK Sekreteri Mehmet Orak okudu.

PROVOKASYONLAR TMMOB’Yİ YILDIRAMAZ
HAYIR DEMEYE VE HALKA GERÇEKLERİ
ANLATMAYA DEVAM EDECEĞİZ
22 Mart 2017 Çarşamba günü, TMMOB’ye yönelik
provokatif bir eylem gerçekleştirilmiştir.
TMMOB’nin, Anayasa değişikliği referandumu konusunda
aldığı Hayır kararını protesto etmek bahanesiyle bazı
Bakanlıklar ve TEDAŞ gibi müdürlüklerde idareciler
tarafından organize edilen provokasyona bazı meslektaşlarımız
zorla getirilmiştir. Çalışanlara, “TMMOB önünde yoklama
alınacağı” söylenerek “herkesin katılması gerektiği” zorlaması
yapılmıştır. Devletin olanakları ve araçları bazı müdürlerin
siyasal amaçları için kullanılmıştır. Birlik binamız önüne
gelenleri taşıyan TEDAŞ, TEİAŞ gibi kurumların resmi
plakalı araçları basın tarafından fotoğraflanmıştır.
Mühendis ve mimarların TMMOB’nin aldığı Hayır kararını
protesto ettiği görüntüsü ile organize edilen eyleme bazı AKP
milletvekilleri de eşlik etmiş, fotoğraf çekip sosyal medyada
paylaşmıştır.
Organizasyon ilk olarak, 21 Mart Salı günü AKP Keçiören
sosyal medya hesaplarından birisi tarafından duyurulmuş ve
TMMOB önünde yapılacak eyleme çağrı yapılmıştır. Aynı
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gün akşamı bu hesaptan yapılan paylaşımlar silinmiştir.
TMMOB önünde yapılmak istenen provokasyonun sahipleri
ortadadır.
Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan meslektaşlarımız bazı
müdürlerin tehditler ile yaptığı çağrılara prim vermemiştir.
Ayrıca, TMMOB tarafından bir çağrı yapılmamasına rağmen
provokasyon haberini alan meslektaşlarımız Birlik binamız
önüne gelerek gerçekleştirilmek istenen provokasyona izin
vermemiştir.
Birliğimize karşı girişilen bu provokatif eylemin yukarıdan
talimatla yapıldığı, daire başkanları ve idarecilerin
meslektaşlarımıza katılmaları yönünde baskı yaptığı açıktır.
“TMMOB’nin önünde yoklama alınacağının”, “katılmayanın
defterinin dürüleceğinin” söylenmesinin nedeni de budur.
Ancak tüm bunlara rağmen, bu ülkenin teknik elemanları
yani mühendis, mimar ve şehir plancıları bu baskılara boyun
eğmemiştir.
Birlik binamız önünde önünde gerçekleştirilmek istenen
provokasyonu şiddetle kınıyoruz.
TMMOB önünde gerçekleşen olay ülke genelinde Hayır
diyeceğini açıklayan ve Hayır çalışması yapan tüm kurum,
kuruluş ve kişilere yönelik baskıdan bağımsız düşünülemez.
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Yapılmak istenen şey çok açıktır; Hayır diyenlerin sesi
kısılmak, susturulmak istenmektedir.

Cumhurbaşkanının ülkenin merkezi yönetim bütçesini tek
başına belirlemesine ve yönetmesine Evet mi diyeceğiz?

Ancak bilinmelidir ki aklın ve bilimin yolunda ilerleyen
TMMOB diz çökmeyecek, teslim olmayacak, gerçekleri
halka anlatmaya devam edecek ve asli vazifesinden asla
vazgeçmeyecektir.

Olağanüstü hal kararının yalnızca Cumhurbaşkanının
almasına Evet mi diyeceğiz?

TMMOB’nin aldığı Hayır kararına gelirsek;
Cumhurbaşkanına tek başına yürütme ve yönetme gücünün
verilmesine; meclisin yasama/kanun yapma yetkisinin
Cumhurbaşkanının yeni yetkileri ve kararnamelerinin
gölgesinde kalmasına Evet mi diyeceğiz?
Meclisin yürütmeyi dengeleme, frenleme ve denetleme
yetkisinin yok olmasına Evet mi diyeceğiz?
Parlamenter sistem ve bakanlar kurulunun ortadan
kalkmasına, hükümetin tek kişiden oluşmasına Evet mi
diyeceğiz?
Cumhurbaşkanı’nın partili olması/parti başkanı olmasına ve
tarafsızlığının kalmamasına Evet mi diyeceğiz?
C u m h u r b a ş ka n ı , y a r d ı m c ı l a r ı v e b a ka n l a r ı n ı n
yargılanabilmesinin neredeyse imkânsız hale gelmesine,
görevleriyle ilgili olmayan suçlar için de dokunulmazlık
kazanmalarına Evet mi diyeceğiz?
Yargının tamamen Cumhurbaşkanı’na bağımlı olmasına Evet
mi diyeceğiz?
Cumhurbaşkanının dilediği kadar Cumhurbaşkanı Yardımcısı
atayabilmesine Evet mi diyeceğiz?
Cumhurbaşkanı, yardımcıları ve bakanlarının Meclise karşı
siyasi sorumluluklarının olmamasına Evet mi diyeceğiz?
Cumhurbaşkanı’na seçilmiş Meclis Başkanının değil atanmış
Cumhurbaşkanı Yardımcısının vekâlet etmesine ve tüm
yetkileri kullanabilmesine Evet mi diyeceğiz?
Seçimleri yenileme/Meclisi feshetme yoluyla, “bir kimse en
fazla iki defa Cumhurbaşkanı seçilebilir” hükmünün ihlal
edilmesine Evet mi diyeceğiz?

Bizler, bu ülkenin aydınlık geleceği için ülkemize, halkımıza,
laikliğe, cumhuriyete, yaşam alanlarımıza, yeraltı ve yerüstü
kaynaklarımıza, mesleğimize, meslektaşlarımıza, meslek
alanlarımıza ve meslek örgütlerimize sahip çıkacak, tüm bu
baskı rejimine HAYIR diyeceğiz.
Yargının bir kişiye bağımlı hale getirilmesine, yeraltı ve yerüstü
zenginliklerimizin talan edilmesine, yaşam alanlarımızın
peşkeş çekilmesine, limanlarımızın, fabrikalarımızın,
tesislerimizin yok edilmesine karışı çıkacağız, HAYIR’ı dalga
dalga büyüteceğiz!
Türkiye’nin dört bir tarafında, yüreği halkı ve ülke sevgisi
ile dolu olan meslektaşlarımız ile başlattığımız HAYIR
kampanyasına devam edeceğiz; HAYIR’ı dalga dalga
büyüteceğiz!
TMMOB tüm bunlara ve Referandum sandığında önümüze
getirilecek olan Anayasa değişikliğine Hayır diyecektir.
TMMOB, 16 Nisan Anayasa Referandumunda HAYIR
diyecek ve ülkemizin karanlığa doğru gidişatına HAYIR
demeyi dalga dalga büyütecektir. Bu ülkenin teknik
elemanları, bilimi ve tekniği halk yararına kullanmaktan,
gerçekleri halkımızla paylaşmaktan asla geri durmayacaktır.
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 ve
katkısı olacaktır.
TMMOB olarak, üyelerimizi ve bütün yurttaşlarımızı bu
değişikliğe, karanlık gidişe HAYIR demeye, reddetmeye,
ülkemizin sahipsiz olmadığını göstermeye, Cumhuriyet,
demokrasi, laiklik mücadelesini sahiplenmeye ve HAYIR’ı
büyütmeye çağırıyoruz.

EMEK VE MESLEK ÖRGÜTLERİ TMMOB’Yİ ZİYARET ETTİ
DİSK Ankara Bölge Temsilcisi Tayfun Görgün, KESK
Ankara Şubeler Platformu Dönem Sözcü Hüsnü Yıldırım,
Ankara Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi Mine Yıldırım
ve Dev Maden-Sen’den Muhammet Alkış, TMMOB’ye
yönelik provokasyon nedeniyle 23 Mart 2017 tarihinde
dayanışma ziyaretinde bulundular. Ziyarette TMMOB
Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz ve Ankara
İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Özgür Topçu hazır
bulundu.
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ODALARDAN ORTAK AÇIKLAMA: "PROVOKASYONLARA GEÇİT YOK!
TMMOB SUSMAYACAK!"
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, TMMOB'ye yönelik provokatif eyleme 24 Mart 2017 tarihinde ortak bir açıklama yaparak tepki gösterdi.
P R O V O KA S YO N L A R A G E Ç İ T YO K : T M M O B
SUSMAYACAK!
Ülkemizin içinde bulunduğu zor şartlar her geçen gün daha
da ağırlaştırılmakta; özgür iradeye yönelik baskılar, tehditler,
provokasyonlar giderek artmaktadır. OHAL sopası altında
Anayasa değişikliği için halkoylamasına gidilmektedir. Anayasa
değişikliğini irdeleyen; yaratacağı sorunları ortaya koyan;
bu ülkenin kaynaklarına, varlıklarına sahip çıkan; bunun
için demokratik, laik, sosyal hukuk devletinin vazgeçilemez
olduğunu söyleyen TMMOB hedef alınmıştır. TMMOB
örgütlülüğünden aldığı güç ile ayaktadır; ne zorbalıklarla ne
de provokasyonlara geçit verecektir.
Anayasa değişikliğine yönelik yürütülmeye çalışılan
"Hayır" kampanyalarına izin verilmezken, "Hayır" broşürü
dağıtanlar gözaltına alınırken, siyasetçilerin bile konuşmaları
engellenirken, TMMOB'un "Hayır" kampanyasına karşı iktidar
eliyle bir protesto organize edilmek istenmiştir. İktidarın
ikiyüzlü demokrasi oyunu bir kez daha sahnelenmiştir.
Kendisine ve yandaşlarına demokrat, ama en ufak eleştiriye
karşı zorbalık içeren bu anlayışı kınıyoruz.
Anayasa değişikliğine "Evet" dedirtebilmek için her türlü
zorbalık yapılmaktadır. Tekrar tekrar düşman yaratma ve
mağduriyet edebiyatı ile halkın gözü kör edilmeye çalışılmakta;
bunlar da yeterli gelmemiş olsa gerek provokasyonlara
başvurulmaktadır.
İktidarın güdümü altında taşınan, Enerji Bakanlığı'nın
da aralarında olduğu kamu kurumlarında "zorunlu
görevlendirmelerle" TMMOB önüne getirilmeye çalışılan
bir grubun tek elden çıkma sözde protestosu; bu ülkenin
üreten, düşünen ellerini temsil eden mühendis, mimar
ve şehir plancılarının sesini susturamaz. Aralarında eski
AKP milletvekilinin, kamu kurumlarının müdür ve daire
başkanlarının yer aldığı; 12 Eylül Anayasası ile üye olma
zorunlulukları bile ortadan kaldırılan ve çoğu da TMMOB
ve odalarına üye olmayan kamuda çalışanların yığılmasıyla
oluşturulan bu kesimin yaptığı protesto; "TMMOB üyeleri
TMMOB'yi protesto ediyor" gibi yansıtılmak istenmiştir.
TMMOB örgütlülüğünden aldığı güçle sesini yükseltmeye
devam edecektir. Meclis'te seçimlerle milli irade sopasını
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kullananlar, şimdi bunu bile çok görüp tek adam dayatmasına
geçiş yapanlar; üniversiteler ve meslek örgütleri söz konusu
olunca seçimleri yok sayma anlayışı içerisindedirler. Bu
ikiyüzlü demokrasi anlayışı; bu ülkenin yüz akı olan TMMOB
ve odalarından "demokrasi" hesabı mı sormaya kalkmaktadır?
Bu noktada kamuoyu ile paylaşmayı zorunlu gördüğümüz
tespitlerimiz şunlardır:
- Toplumdan ve ülkemizin içinde bulunduğu koşullardan
ayrılamayacak bir parçayı oluşturan mühendis, mimar ve
şehir plancılarının bu Anayasa değişikliğinden doğrudan
etkilenecekleri açıktır. Bu etki yalnızca siyasal alanı
kapsamayacaktır. Zaten siyasal alanda, hele Anayasada
yapılacak değişiklikler; toplumun tüm yaşam alanları üzerinde
belirleyici etkiye sahiptir.
- Mühendis, mimar ve şehir plancıları bu ülkede yaşamakta; bu
ülkede alın teri dökmektedir. Her yurttaş gibi bu ülkede özgürce
düşüncelerini ifade etme hakkına sahiptirler. Bu hakkı kimse
elimizden alamaz.
- TMMOB'ye yönelik siyaset yapmama çağrısı hayatın
gerçekliğine aykırıdır. 12 Eylül'ün kendilerine sağladığı inanç
sömürüsüne dayalı bir politik kimliği yüceltirken, geriye kalan
insanları "siyasetten uzak durma" adı altında kendi hak ve
yaşamlarından bihaber hale getirmeye çalışan bu anlayışın
hiçbir hükmü yoktur. Mühendis, mimar ve şehir plancılarının;
iş ve yaşam alanlarıyla ilgili alınan her karar siyasidir. Elbette
mühendis, mimar ve şehir plancıları da siyasal bir duruş
sergileyecektir. Demokrasinin en temel özelliği olan özgür irade,
düşünceyi ifade özgürlüğümüze sonuna kadar sahip çıkacağız!
- Zorlu sınavlarda yüksek başarılar göstererek, bu ülkenin
kaynaklarıyla eğitim görmüş; bu ülkenin değerlerini yüceltmek
üzere görev üstlenmiş mühendis, mimar ve şehir plancıları
siyaset yapmayacak da karanlık ilişkiler içindeki örgüt yapıları mı
siyaset yapacaktır? Bu karanlık yapıların nasıl siyaset ilişkileriyle
nerelere geldikleri, ülkeyi 15 Temmuz Darbe Girişimi'yle nasıl
bir uçuruma getirdikleri ortadadır.
- Bir kurumun üyeleri, çalışanları arasında elbette farklı
görüşler olabilir. Bu o kurum adına kurumsal bir yaklaşım
ortaya konulmasını engellemez. Mutlaka farklı düşünen
olacaktır. Mahkemelerde bile farklı görüşler olsa da bir karar
açıklanmaktadır. Farklı fikirler var diye hiçbir iş yapılmaması,
hiçbir fikrin dile getirilmemesi; hangi mantıkla açıklanabilir? Bu
pasifize edici dayatmanın kabul edilmesi de mümkün değildir.
Bu ülkenin mühendis, mimar ve şehir plancıları olarak
susmayacağız; meslek örgütlerimiz olan odalarımız ve TMMOB
susmayacaktır! Tüm üyelerimizi ve halkımızı ülkemizin
aydınlık geleceği için demokratik kuruluşlara sahip çıkmaya,
bu kuruluşların sesini kısacak Anayasa değişikliğine geçit
vermemeye çağırıyoruz!
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TMMOB İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ RAPORU KAMUOYU İLE PAYLAŞILDI

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, 43. ve 44. dönemlerde,
komisyon çalışmaları ile oluşturulan İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği
Raporunu bir basın toplantısı ile kamuoyu ile paylaştı.
Basın toplantısında TMMOB’nin işçi sağlığı ve iş güvenliği
alanına bakışını TMMOB Yönetim Kurulu üyesi Mehmet
Besleme sunarken, raporun özetinin ve Türkiye’de işçi sağlığı ve
iş güvenliğinin genel durumunun bulunduğu sunumu Komisyon
Başkanı Bedri Tekin yaptı.
Türkiye’de işçi sağlığı ve iş güvenliği alanında siyasal iktidarın
tutumunun etkilerinin ve son 15 yılda bu alanda yaşanan
değişimin, iş kazalarının nasıl iş cinayeti ve toplu katliamlara
dönüştüğü sunumun ana başlıkları arasında tartışıldı. Raporda
yapılan tespit ile bu alanın özelleştirme ile sermayeye teslim
edilmesinin ardından yaşananların, 4875 Sayılı iş yasasının
getirdiği esnek ve güvencesiz çalışmanın işçi sağlığı ve iş güvenliği
üzerindeki olumsuz etkilerinin giderek artmasını bir iktidar
politikası olduğu tartışmaya açıldı.
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği raporunda bulunan, bu alanda çalışan
teknik elemanların sorunları ve bu sorunlara sunulan çözümler
de basın toplantısında gündem olarak yer aldı. Basın toplantısı
TMMOB’nin işçi sağlığı ve iş güvenliği alanına yönelik yaptığı
tespitler ve sorunlara getirdiği çözüm önerileri de basın ile
paylaşıldı.
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TMMOB İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ
RAPORU:

kazalara ve meslek hastalıklarına karşı çalışanların ruhsal
ve bedensel sağlığının korunmasıdır.

İŞ CİNAYETLERİNE, MESLEK
HASTALIKLARINA, GÜVENCESİZ VE ESNEK
ÇALIŞMAYA HAYIR

Bu alanda birçok meslek disiplinin bilimsel ve teknik verinin
yanı sıra toplumsal normları da kullanarak hizmet üretmek
zorundadır. Üretilen, işin karakteri ve uygulama alanları
gereği kamusal hizmet olmak zorundadır. Ancak ülkemizde,
işçi sağlığı ve iş güvenliği alanı tam aksi istikamette üretim
yapmakta; önleyici, tedavi edici uygulamalar işveren eliyle
uzmanlara ve hekimlere yüklenmiş durumdadır. Yasa
yayınlandığından beri uzmanların, hekimlerin ve sağlık
personelinin işyerlerine vereceği hizmet süresi giderek
azaltılmıştır. Bu yapılanın amacı işçi sağlığı ve iş güvenliğini
korumak değil; hekim, sağlık personeli ve uzmanların
işverene olan maliyetini azaltmaktır.

İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin 23. maddesinde
“Herkesin kendi özgür seçimiyle belirlediği işyerinde, adil
ve elverişli çalışma koşullarında çalışma hakkı vardır”
denilmektedir.
Dünyanın çeşitli yerlerinde işçi sınıfının verdiği onlarca
yıllık mücadelesi, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği ilkesinin kabul
edilmesini, daha sonraki zamanlarda Dünya Çalışma Örgütü
tarafından kısmen kabul edilmesini ve işyerlerinde bu amaca
yönelik standartlar ve sözleşmelerin oluşmasını sağlamıştır.
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, işçilerin bedelini
canlarıyla ödediği onlarca yıllık mücadelenin sonucu
olan İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği ilkelerinin ülkemizde de
yaygınlaşması, ikirciksiz olarak uygulanması için mücadele
etmektedir.
Emekçilerin işyerlerinde geçirdikleri kazalar sonucu veya
meslek hastalıklarına yakalanarak hayatlarını kaybetmeleri,
yine aynı nedenler yüzünden bedensel ve zihinsel
sağlıklarından olmaları, insan onuruna yakışmamaktadır.
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği alanındaki çalışmalar ülkemizde
de oldukça eskidir. Bu çalışmalar TMMOB açısından teknik
önceliklerin ötesinde toplumsal huzur ve çalışma yaşamındaki
barışın olmazsa olmazı olarak kabul edilmektedir.
AKP iktidarı ile büyük artış gösteren, özellikle 2010-2012
yılları arasında yaşanan iş kazalarındaki toplu ölümler
nedeniyle çıkarılan 6331 Sayılı iş Güvenliği Yasası,
başlangıçta bizim teknik ve yapısal önermelerimizi kısmen de
olsa içermesine karşın, bugüne kadar yapılan değişikliklerle
amacından sapmış; konu kapsamındaki eğitim ve sınav ve
uygulamalar piyasacı bir anlayışla özel sektöre açılmıştır.
Bu rapor, içinde köklü ve temel yapısal sorunlar barındıran
İSG yasasıyla ortaya çıkan paradoksu gözler önüne
sermektedir. Ülkemizde ölümlü iş kazaları ve henüz
toplumsal hafızanın unutmadığı Soma, Ermenek, Torunlar
ve Şirvan gibi katliamlar; iş kazaları sonucu iş göremezlik
oranları bu yasa ile birlikte büyük bir artış göstermiştir.
İşçi sağlığı ve iş güvenliğindeki temel ve yasada hedeflenen
ancak bir türlü gerçekleştirilmeyen amaç, çalışanların
sağlığına zarar verecek hususların önceden belirlenerek
önlenmesi, rahat ve güvenli bir çalışma ortamı sağlanması,

Özetle söylersek; uzmanın, hekimin ve diğer sağlık
personelinin ayda 8 dakika, 12 dakika, 16 dakika görev
yaptığı işyerlerinde iş kazaları ve meslek hastalıklarının
azalmasını beklemek mümkün değildir.
Yine bu raporda, ticari bir danışmanlık haline dönüştürülen
ve teknik olarak içinin günden güne boşaltıldığı, eğitimin
özel kurumlar tarafından verildiği “iş güvenliği uzmanlığı”,
TMMOB’nin bu alana bakışı, dünyada ve ülkemizde işçi
sağlığı ve iş güvenliğinin durumu, kavramların ortaya
çıkışı, 4875 sayılı iş kanunu ve sonuçları, özelleştirme ve
sendikasızlaştırmanın bu alana etkileri, inşaat ve maden
sektörünün iş kazalarının yoğun olarak yaşanması nedeniyle
özel olarak incelenmesi, AKP iktidarının işçi sağlığı ve iş
güvenliğine yaklaşımı ve Birliğimizin, bu ülkenin teknik
elemanlarının işçi sağlığı ve iş güvenliği alanına dair tespit
ve önerilerini bulacaksınız.
Biz bu raporu, iş cinayetlerinde katledilen on binlerce
işçiye ve geride bıraktıklarına ithaf ettik. Yetmeyeceğini
biliyoruz, ama gözden kaçmasın; AKP’nin iktidara geldiği
2002 yılından 2017 yılının başına kadar iş cinayetlerinde
hayatını kaybeden emekçilerin sayısı 20.000’i aştı. Sadece
2017 yılı başında yüzlerce işçi hayatını kaybetti ve meslek
hastalıklarına yakalandı, iş göremez hale geldi.
TMMOB tüm bunlardan hareketle, bu raporla bir kez
daha; iktidarın “Yeni Türkiye’sine”, emekçilerin alın terinin
değerinin azaltılırken ölümlerin artmasına, İSG yasalarının
işçiden değil işverenden yana olmasına, güvencesiz ve
esnek çalışmaya, işçi sağlığı ve iş güvenliğinin teknik ve
kamusal unsur olmaktan çıkarılmasına, yargı kararlarının
işveren ve iktidar tarafından görmezden gelinmesine HAYIR
demektedir.
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği
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TMMOB KADIN: BİZİM OLANIN BİZDEN ALINMASINA HAYIR
TMMOB Kadın Çalışma Grubu, 8 Mart Dünya Kadınlar gününe ilişkin 7 Mart 2017 tarihinde bir basın açıklaması yaptı.
Öncelikle başta 8 Mart’ın ruhunu oluşturan 1857 yılında
yakılan işçi/emekçi kadınlar olmak üzere bugüne dek erkekdevlet şiddetiyle mücadele eden tüm kadınları saygıyla anıyor,
mücadeleleri ve direnişleriyle bugün hala yolumuzu aydınlatan,
bize güç veren tüm kadınları selamlıyoruz.
Bugün size 8 Mart’ın tarihini anlatmayacağız, çünkü zaten
biliyorsunuz. Bugün daha önceden yaptığımız gibi tarihsel
kazanımlarımızdan da bahsetmeyeceğiz. Birçoğunu beraber
kazandık. Hepsinde birçok kadının emeği, payı var, bunları da
biliyorsunuz.
Bugün size bilmediğiniz bir şeyi değil, ancak farklı bir şeyi,
“kaybettiklerimizi” anlatacak, dişimizle tırnağımızla mücadele
ederek elde ettiğimiz kazanımlarımızın nasıl tek tek elimizden
alındığından bahsedeceğiz.
Çünkü biliyoruz ki unutmamamız için konuşmamız gerek. Bunları
anlatmazsak, bunları konuşmazsak birbirimizi daha sıkı saramaz,
daha iyi anlayamaz, daha çok dayanışamayız.
KAYBEDİYORUZ; işimizi elimizden, aşımızı boğazımızdan
hukuksuzca söküp alıyorlar.
KAYBEDİYORUZ; eğitim hakkımızı, çocuklarımızın eğitim
hakkını, geleceğimizi ellerimizden alıyorlar. Bilimsel olmayan
müfredatlarla boş bakışlı, düşünmeyen, sorgulamayan,
kendilerine biat eden çocuklar yaratmaya çalışıyorlar.
Öğretmenlerimizi, bizlerin bugünlere gelmesinde büyük payı
olan eğitim emekçilerimizi bir imza ile, bir gecede, onca yıl
uğruna didindikleri mesleklerinden, canları gibi sevdikleri
öğrencilerinden ayırıyorlar.
KAYBEDİYORUZ; tecavüzcüler, tacizciler, parkta yürüyen
hamileye, otobüste şortuyla oturan genç kadınlara tahammül
edemeyenler, hiçbirini asla kabul etmediğimiz türlü bahanelerle
kadınları katledenler, şiddetin her türlüsünü uygulayanlar
yargılanmak şöyle dursun aramızda serbestçe dolaşarak bizi tehdit
etmeye, bizlere yaşamı zindan etmeye devam ediyorlar.
KAYBEDİYORUZ; yaşam hakkımızı, nefes aldığımız alanları
ellerimizden alıyorlar.
Hukukun, adaletin olmadığı, haksızlığa hukuksuzluğa direnenlerin
anında gözaltına alındığı, hapse atıldığı, özgürlüklerimizin
gerekçesiz ve zorbaca elimizden alındığı bir ülkede yaşar olduk.
Her sabah uyandığımızda, acaba bugün bombalardan kurtularak
hayatta kalabilecek miyim derken üstüne üstlük bir de sorgusuz
sualsiz işten atıldığımızı öğrenir olduk.
OHAL’lerle yönetilir olduk, geceleri bırakın bari gündüzleri
güvenle sokaklarında dolaşabilelim dediğimiz mahalleler arar
olduk.
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İş yerlerimizde korkuyla çalışır olduk, bugün sıra kimde,
hangimizde diye listelerde isimlerimizi, dostlarımızın isimlerini
arar olduk.
Korkunun, her yerde olduğu gibi mecliste de kol gezdiği bir
dönemde geceden sabaha insanların yaşam, barınma, eğitim,
özlük hakları, özgürlükleri ellerinden alınıyor. Hepimizin
hayata karşı umutları söndürülmeye, geleceğe dair beklentileri
kırılmaya çalışılıyor. Düşünen, tepki gösteren, karşı duran,
susmayan haykıranları tehdit ediyor, baskıyla, zulümle sindirmeye
çalışıyorlar, ötekileştiriyorlar. Akılları sıra kendilerinden olmayanı
böyle cezalandırıyorlar.
Kaybettiklerimizin bunca fazla, bunca can yakıcı ve tahammül
edilemez olduğu bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde var
gücümüzle, tüm bu yapılanlara, bu zulme direniyor ve baskıya,
şiddete, zulme dur demek için avazımız çıktığı kadar HAYIR
diyoruz.
Acılarımız çoğaldı ancak bizim hala umudumuz var.
Bizler; üniversitelerde, kamuda, özel sektörde, fabrikalarda,
şantiyelerde, ofislerde, plazalarda hayatın her alanında var olan
TMMOB’li mühendis, mimar ve şehir plancılarıyız. Ekmeğimizi
emeğimizle, alın terimizle kazananlarız ve ekmeğimize, aşımıza,
geleceğimize sahip çıkıyoruz.
Kendimizle birlikte tüm canlıların yaşam hakkını savunuyoruz.
Doğanın rant uğruna yağmalanmasına, talanına karşı çıkıyor
HAYIR diyoruz.
Ve bizler, kadınlar.. .Ekmeğini kazanmak, nefes almak için hep
daha fazla mücadele etmek zorunda kalan kadınlar…
Hep ilk önce gözden çıkarılan, sömürüden şiddetten ayrımcılıktan
payını alan, ezilen kadınlar…
Kadın dayanışmasının hepimizi güçlendirdiğini bilerek
susmuyoruz, korkmuyoruz, itaat etmiyoruz, HAYIR diyoruz.
Hayatı bize zindan eden, yaşam alanlarımızı yok eden tüm
hükümleri, kanunları, yasaları reddediyor, tek adam ve
yönetimine HAYIR diyoruz
Adalet istiyoruz, özgürlük istiyoruz, okumak, çalışmak, yaşamak
ve yaşatmak istiyoruz, HAYIR diyoruz.
Kaybettiklerimiz onca yıldır mücadelelerle kazandıklarımızdır.
Bizim olanın bizden alınmasına izin vermiyoruz, sahip çıkıyoruz
ve HAYIR diyoruz.
HAYIR’larımızı çoğaltmak için 8 Mart’ta her rengiyle tüm
kadınlarla birlikte alanlara çıkıyor, en güçlü sesimizle haykırıyoruz.
8 Mart Dünya Kadınlar Günü, mücadele günümüz kutlu olsun.
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TMMOB 2. KADIN SEMPOZYUMU
’’MESELE KADIN OLMAK!’’ BAŞLIĞINDA GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Sempozyumun açılışında Kadın Çalışma Grubu Başkanı M.
Hanze Gürkaş ve TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin
Koramaz birer konuşma yaptılar.
Hanze Gürkaş, gün geçtikçe kadınların temel hak ve
özgürlüklerine yapılan müdahaleler ile uygulanmaya
çalışılan baskı ve şiddet artsa da, bu ülkenin cesur ve yürekli
kadınları olarak dün olduğu gibi, bugün de barbarlığa karşı
duracaklarını vurgulayarak şöyle konuştu: “Dil, din, ırk
ve cinsiyet rolleriyle şekillenen ve zenginleşen toplumsal
yapı, siyasal iktidar tarafından yapılan gerici müdahalelerle
eğitimsizlik, güvencesizlik, yoksulluk, işsizlik, sömürü ve
ayrımcılık ile her geçen gün geriye itiliyor,

Kadının Yok Sayılmasına,
Özgürlüklerimizin Elimizden Alınmasına;
Hayatımıza ve Kararlarımıza Müdahale Edilmesine;
Ve Tüm Baskılara HAYIR! Diyoruz.
Emekten, eşitlikten, özgürlükten, demokrasiden,
cumhuriyetten, laiklikten, insanca yaşamdan yana verdiğimiz
mücadelemizde; TMMOB’ li kadınların örgütlü sesinin de,
bir kez daha hayırlara vesile olacağı inancındayız.”
Sempozyumda 7 konuşmacı “Mesele Kadın Olmak”
konusunda bildiri sundu. A. Ülkü Karaalioğlu ve Aslı
Gördebak’ın moderatörlüğünü yaptığı sempozyumda;
Son 15 Yılda Hukukun Kadına Getirdikleri Ve Götürdükleri
/ Av. Candan Dumrul, Kadın Emeği Ve Güvencesizleştirme
/ Doç. Dr. Melda Yaman, Savaştan Etkilenen Kentlere
Kadın Gözüyle Bakmak / Yıldız Tahtacı Ve Keziban
Arukan, Akp Dönemi Kadın İstihdam Politikaları: Esnek
Ve Güvencesiz Çalışma / Prof. Dr. Gülay Toksöz, Kadınların
Sınıfı Ve Kadınlar Arası Güç Birliği Olanakları / Doç. Dr.
Dilek Hattatoğlu, Mesele Kadın Olmak / Doç Dr. Süreyya
Karacabey başlıklı sunumlar gerçekleştirdi.
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz’ın açış
konuşmasıysa şöyle:
TMMOB’nin aydınlık yüzleri,
Sevgili Kadın Meslektaşlarım,
Hepinizi TMMOB Yönetim Kurulu adına saygıyla
selamlıyorum. Hepiniz hoş geldiniz.

Kadınlar olarak, ceplerimizdeki kırmızı kartları çıkarmak
zorundayız. Evde, okulda, işte, tarlada, arazide, fabrikada,
şantiyede, ofiste kadınlara yönelik tüm ikincil, cinsiyetçi ve
zorba uygulamaya HAYIR diyoruz. 15 yıldır bir fiil sürdürülen
kadın karşıtı politikaların, toplumsal var olma mücadelesine
döndüğü bu günlerde, mühendis mimar ve şehir plancısı
kadınların sesi ile sempozyumumuzu gerçekleştireceğiz.
Bu sebeple; Şiddet, Taciz ve Tecavüze;Kadın Cinayetlerine;
Her Türlü Ayrımcılığa;
Kadın Emeğinin Sömürülmesine;

Yaklaşık 4 dönemdir yapmakta olduğumuz Kadın
Kurultaylarına geçen dönemden itibaren Kadın
Sempozyumunu da ekledik. “Kadınlar örgütlü TMMOB
daha güçlü şiarıyla” sürdürdüğümüz kadın çalışmalarının
giderek büyüdüğünü, örgütle bütünleştiğini görüyor ve bu
başarınızdan dolayı hepinizi kutluyorum.
Kadınlarla ilgili tüm söylemlerinde cinsiyetçi bir dil kullanan,
kadınlara saldıran siyasi iktidar,gerici düzenlemelerinin büyük
çoğunluğunu kadınlar üzerinden yürütüyor. Sempozyum
programının bu gerçekliğin altını bir kez daha çizecek şekilde
kurgulanmış olmasını anlamlı buluyorum.
Böylesine önemli bir etkinliği TMMOB adına şekillendiren
Kadın Çalışma Grubumuza, etkinliğimize emeği ve katkısı
bulunan tüm dostlara, etkinlik konuşmacılarına, siz
katılımcılara yürekten teşekkür ediyorum.
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Sevgili arkadaşlar,
2. Kadın Sempozyumunu Olağanüstü hal koşullarıfırsat
bilinerek;soruşturmalar, görevden uzaklaştırmalar, gözaltı
ve tutuklamalarla muhalif tüm seslerin susturulmaya
çalışıldığı, ülkemizin yüz akı akademisyenler sorgusuz, sualsiz
ve hukuksuz bir şekilde görevlerinden ihraç edildiği, basınyayın organlarının, derneklerin kapatıldığı, 8 Mart kadın
yürüyüşü gibi tüm dünyada coşkuyla kutlanan bir etkinliğin
dahi yasaklandığı bir süreçte gerçekleştiriyoruz.
Bizler, iktidarın rant hesaplarına çomak sokan, ülke
kaynaklarının talan edilmesine karşı çıkan, bu ülkenin
yüzünü emekten, adaletten, demokrasiden yana çevirmiş
mühendis, mimar ve şehir plancıları bu baskılara çok da
yabancı değiliz. Ancak baskının sistematik hale geldiğinin
ve bir korku iklimi yaratılarak toplumun sindirilmeye
çalışıldığınında bilinmesini isteriz.
Aramızda KHK’larla işten atılan meslektaşlarımız olduğunu
biliyorum. Baskı ve yıldırma operasyonları karşısında
dimdik duran sevgili kadınlar… Bu onurlu mücadelenizde
her zaman yanınızda duracak ve görevlerinize bir an önce
geri dönebilmeniz için gereken her türlü desteği vereceğiz.
Mücadeleniz mücadelemizdir.
Hukuk tanımaz diktacı zihniyetin nazi dönemini çağrıştıran
bu faşizan uygulamalarıyla amaçlanan açıktır. Bir rejim
dönüşümü ve fiilen yürütülmekte olan başkanlık sisteminin
kurumsallaştırılması söz konusudur.
Evet, sevgili meslektaşlarım;
Ülkemiz gündemine karabasan gibi çöken Anayasa değişikliği
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referandumuna yaklaşık bir ay kaldı.16 Nisan’da halk
oylamasına sunulacak olan bu Anayasa değişikliği paketinde
toplumun ve ülkenin temel ihtiyaçları ve sorunlarına yönelik
hiçbir öneri, hiçbir çözüm bulunmamaktadır.
Aksine, zaten iyice güdümlü hale gelmiş olan yargının
bağımsızlığı ile yasama, yürütme ve yargı kuvvetlerinin ayrılığı
ilkesi ortadan kaldırılmaktadır.
Meclisin yasama ve denetim yetkisi elinden alınmaktadır.
Yürütme yetkisi, tek başına Cumhurbaşkanında
toplanmakta, Cumhurbaşkanı denetimsiz ve sınırsız yetkilerle
donatılmaktadır.
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sağlanarak devam etmesi, halkımızın alın terinin ürünü olan
kamu kaynak ve varlıklarının talanı içindir.
Bunun en somut örneğine geçtiğimiz günlerde tanıklık
ettik. OHAL koşullarının sunduğu olağandışı yetkilerden
yararlanan siyasal iktidar, yeni bir KHK ile ülkemizin 11
büyük kamu kurum ve kuruluşunun hisseleri ile birçok ildeki
devlet arazilerini Varlık Fonu’na aktardı. Yani daha başkanlık
sistemi gelmeden icraata başladılar.
Sevgili arkadaşlar,
Bu değişiklik paketi, iktidarda olduğu 15 yılda kadınların tüm
kazanımlarını birer birer ellerinden alan, kadın cinayetlerine
ve kadının insan hakları ihlallerine göz yuman, kadını
toplumsal yaşamdan uzaklaştırıp eve hapsetmeye çalışan
AKP zihniyetinin Cumhuriyet değerleriyle kavgasının son
raundundaki vurucu darbesidir.
Görünen odur ki, demokrasi ve laikliğin tasfiye edilmesi, yoğun
dinselleştirme gibi toplumun yeniden biçimlendirilmesine
hizmet eden düzenlemeler iktidara yetmemiş ve Anayasa
değişikliği ile siyasal rejim dönüşümünü tamamlayacak yeni
bir dönemece girilmiştir.

Cumhurbaşkanı herhangi bir partiye üye, hatta parti başkanı
bile olabilecektir. Partili cumhurbaşkanı tarafından 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, OHAL ilan etme
ve daha birçok yetki verilmektedir.

Kuru gürültüye pabuç bırakmadığını, toplumsal cinsiyet
rolleri ezberinde erkek mesleği olarak bilinen mühendislik
alanlarını seçerek ispat eden siz kadın meslektaşlarımın,
bu Anayasa değişikliği ile dayatılan “tek adam” rejimine
“HAYIR”larını en güçlü sesleriyle haykıracaklarına inancım
tamdır.
Ülkenin dört bir yanından gelen, “Söyleyecek sözümüz,
değiştirecek gücümüz var” diyen kadın yoldaşlar…
Hepinizi sevgi, umut ve gelecek güzel günlere olan inancımla
bir kez daha selamlıyor, etkinliğimizin başarılı geçmesini
diliyorum.

Cumhurbaşkanına bağlı olarak çalışacak ve tüm üyeleri
Cumhurbaşkanı tarafından atanacak Devlet Denetleme
Kuruluna Meslek Kuruluşları ve sendikalar hakkında
İdari Soruşturma açma yetkisi de verilerek bu kurumlar
işlevsizleştirilmeye sürekli baskı altında tutulmaya
çalışılmaktadır.
Böylesi geniş yetkilerle donatılan Cumhurbaşkanının
yargılanması ise neredeyse imkânsız hale getirilmektedir.
Görüldüğü üzere, yapılmak istenen değişiklik, iktidarın
iktidarını daha sert bir şekilde koruyabilmesi, ömrünü
uzatabilmesi içindir.
Yapılmak istenen değişiklik, sömürü ve rant düzenlerinin
otoriter bir tarzda sürmesi, yolsuzluklarının dokunulmazlık
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ADLARIYLA ZİHNİMİZE, YÜZLERİYLE KALBİMİZE KAZINMIŞ
KIZ KARDEŞLERİMİZ İÇİN “HAYIR” DİYORDUK “HAYIR” DİYORUZ!
TMMOB II. Kadın Sempozyumu’nda TMMOB Kadın, Teoman Öztürk Toplantı salonunda 18 Mart 2017 tarihinde bir
basın açıklaması yaptı.

ADLARIYLA ZİHNİMİZE, YÜZLERİYLE
KALBİMİZE KAZINMIŞ KIZ KARDEŞLERİMİZ
İÇİN
“HAYIR” diyorduk “HAYIR” Diyoruz!
TMMOB II. Kadın Sempozyumunu, aralarında TMMOB
kadrolarında görev üstlenmiş üyelerimizin de bulunduğu
çok sayıda kadın meslektaşımızın, OHAL kararnameleri
ile her türlü özlük hakları, daha da ötesinde yaşama hakları
gasp edilerek işten atıldığı, ailesi ile birlikte işsizliğe ve
yoksulluğa mahkûm edildiği bir süreçte gerçekleştiriyoruz.
Ortak paydaları savaşa karşı barışı, tacize, tecavüze,
şiddete karşı hayatı savunmak olan, çalışma hayatının eşit
olmayan koşullarında kamusal alanda varlığını sürdürme
mücadelesi veren kadın meslektaşlarımız muhalif tek bir
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sese dahi tahammül edemeyen iktidarın sürdürdüğü cadı
avından en acı biçimde paylarını alıyorlar.
Biliyoruz ki kadın arkadaşlarımız/meslektaşlarımız/
yoldaşlarımız iktidarın baskı ve zulmü karşısında dimdik
ayakta duracak ve mücadeleye devam edecekler.
Bizler, bu ülkenin mühendis, mimar ve şehir plancısı
kadınları, işten atılan kadın arkadaşlarımızın hayatta
kalma mücadelesine ve işlerine geri dönme mücadelesine
omuz vereceğiz.
Yarattıkları korku imparatorluğu ile bizleri sindirmeye,
susturmaya çalışanlara sesleniyoruz.
Kadınlar artık susmayacaklar…
Sempozyum hazırlık sürecinde TBMM’de kabul edilen
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Anayasa değişikliği teklifi Cumhurbaşkanı tarafından
onaylandı ve 16 Nisan’da referandum kararı alındı.

dışında kadın varlığını yok sayan bir adama, tek bir adama
kadınların geleceğini teslim etmektedir.

Onlar sormadı ama bizler, bu ülkenin mühendis, mimar
ve şehir plancısı kadınları, gündemin bu başat konusu
hakkında duruşumuzun nasıl olacağını kamuoyuyla
paylaşmayı bir gereklilik addediyoruz.

Yaşadıklarımız yaşayacaklarımızın göstergesidir.

ANAYASA, örgütlenmiş bir toplumda devletin yönetim
biçimini belirleyen, yasama, yürütme, yargılama erklerinin
nasıl kullanılacağını gösteren, yurttaşların hak ve
ödevlerini, özgürlüklerini saptayan ve düzenleyen yasadır.
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, ülkemizi yönetim biçimi
Cumhuriyet olan; parlamenter çoğulcu demokratik
rejim; bağımsız yargı ve kuvvetler ayrılığı esasına dayalı,
demokratik, lâik ve sosyal bir hukuk devleti olarak
tanımlamaktadır.
Anayasamıza göre Egemenlik, kayıtsız şartsız Milletindir.
Egemenliğin kullanılması, hiçbir surette hiçbir kişiye,
zümreye veya sınıfa bırakılamaz.
Bir toplumsal uzlaşı belgesi olan Anayasa değiştirilemez
değildir. Toplumsal talepler, gelişimler, uluslararası
taahhütler, daha demokratik katılım mekanizmaları
oluşturmak ve benzeri daha birçok nedenle değişim ihtiyaç
haline gelebilir. Nitekim, yakın tarihimizde kısa bir arşiv
taraması yapıldığında demokratik kitle örgütleri ve sivil
toplum kuruluşları tarafından hazırlanan pek çok Anayasa
taslak metinleri olduğu görülecektir.
Ancak 2002 yılından beri tek başına iktidar olan bir siyasal
parti, tarihimizde benzeri olmayan radikal bir yaklaşımla,
iki parti uzlaşısı ve iktidar partisi milletvekillerinin imzası
ile başta biz kadınlar olmak üzere ülkemiz halklarının
geleceğini yok edecek bir anayasa değişikliği teklifini
önümüze koymuştur.
Sunulan teklif, ülkemiz toplumsal yaşamını daha ileri
seviyeye çıkarma niyeti ile hazırlanmamıştır. Bu teklif,
çoğunluğu elinde bulundurduğunu düşünen iktidar
partisinin, parlamentoyu fiilen yok ederek, bütün yönetim
sistemini tek bir adamın, sadece bir adamın ellerine teslim
ettiği bir rejim değişikliği dayatmasıdır.
Kadınların yaşam tarzına saldırıların, her geçen gün
artan kadın cinayetlerinin ve kadına yönelik şiddetin,
tacizin, tecavüzün sorumlusu iktidar partisi; dincilik
ve milliyetçilik sosuna bulanmış cinsiyetçi anlayışıyla,
bulduğu her fırsatta kadın ile erkeğin eşit olmadığını,
kadının yerinin evi olduğunu, kürtajın cinayet olduğunu,
sezaryene karşı olduğunu söyleyen, aile içindeki varlığı

Öngörülen rejim değişikliği ile bugün yaşamakta
olduğumuz sorunların temel aktörü olan “tek adam”
ve “onun seçtiği” milletvekilleri kadınların kazanılmış
haklarını gün gün tırpanlama yerine kökten söküp
atacaktır.
Cinsiyet ayrımcı politikaların vahim sonuçlarıyla mücadele
etmeye çalışırken, tek bir kadının daha erkek şiddetine
maruz kalmasına veya katledilmesine tahammülümüz
kalmamışken, bizleri ortaçağ karanlığına hapsetmek
isteyenlere bir çift sözümüz var.
Mücadelemizi yürütürken yan yana geldiğimiz her
mecrayı hedef alanlara, “siz susun biz konuşacağız”, “biz
söyleyeceğiz siz dinleyeceksiniz” diyenlere bir çift sözümüz
var:
Adları zihnimize yüzleri kalbimize kazınmış kadınlar
katledilirken de “HAYIR” diyorduk, taciz, tecavüz ve
cinsel istismar haberleri örtbas edilmeye çalışılırken de…
Her 10 kadından 4’ü fiziksel şiddet görürken de
“HAYIR” diyorduk, faillere ve katillere iyi hal indirimleri
uygulanırken de…
En yetkili ağızlardan bize ve bedenimize ilişkin makbuller
dökülürken de “HAYIR” diyorduk, aynı akıllar utanç
yasaları çıkarmaya çalışırken de…
Kadınlar dışında herkes konuşurken, nerede ne
giyeceğimizden nasıl yaşayacağımıza kadar her söz bize
rağmen edilirken de “HAYIR” diyorduk, hangi mesleğin
kime yakışacağı buyurulurken de…
Şimdi de “HAYIR” diyoruz.
Biliyoruz ki; hangi inançtan, hangi kültürden, hangi
ideolojiden olursa olsun; dünyanın her neresinden
olursa olsun, tarih “HAYIR” diyenler tarafından yazıldı
ve yazılmaya devam edecek. Nasıl ki 1960’dan bugüne
akıllarda Trujillo diktatörlüğü değil de Mirabel kız
kardeşler kaldıysa; “bugünlerden de geriye, bir yarına
gidenler, bir de yarınlar için direnenler...“ kalacak.
Adlarıyla zihnimize yüzleriyle kalbimize kazınmış kız
kardeşlerimiz için, dizeleriyle ölümsüzleşen kadın şair
Gülten Akın’ın dediği gibi;
“Selam olsun bizden önce geçene
Selam olsun dosta, hasa, çile çekene
Selam olsun dayanana, düşene
Yüreğim yürektir, bakma gözüm yaşına”
“HAYIR” diyorduk “HAYIR” Diyoruz
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TMMOB 2. BİLİRKİŞİLİK ÇALIŞTAYI DÜZENLENDİ

İlki 19 Aralık 2015 tarihinde gerçekleştirilen TMMOB
Bilirkişilik Çalıştayı’nın ikincisi, 25 Mart 2017 Cumartesi
günü “6754 Sayılı Yasanın Gölgesinde” başlığıyla İnşaat
Mühendisleri Odası Teoman Öztürk Salonu’nda düzenlendi.
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, çalıştayın
açılışında yaptığı konuşmada; “Ziraattan sanayiye, inşaat
sektöründen gıda sektörüne, enerjiden madenciliğe çok geniş
bir yelpazede bulunan çalışma alanları ve 515.000’i aşkın
üyesiyle TMMOB ve bağlı Odaları Bilirkişilik alanında da
önemli bir hizmet vermektedir.” dedi.
Çalıştay, TMMOB Bilirkişilik Çalışma Grubu adına Leman
Ardoğan (Mimarlar Odası), Timur Bilinç Batur (HKMO)
ve Şenay Güneş (JFMO) tarafından yapılan “6754 Sayılı
Bilirkişilik Yasası Üzerine Bilirkişilik Çalışma Grubu Sunumu”
başlıklı tematik sunumla devam etti.
Daha sonra, birinci oturum Ali Fahri Özten yönetiminde,
Atölye 1’in sunumu “6754 Sayılı Bilirkişilik Yasası Kapsamında
Bilirkişilik Eğitimleri’ başlığıyla gerçekleştirildi. Medar
Kalkan (ZMO), Ayşen Yılmaz Öğüt (MO), Ferda Bitlisoğlu
(GıdaMO), Prof. Dr. Aysun Balseven Odabaşı (TTB);
“Bilirkişilik Eğitimi Verecek Kurumların Nitelikleri, Bilirkişilik
Temel Eğitimine İlişkin Usul ve Esaslar, Temel ve Alt
Uzmanlık Alanlarına Göre Bilirkişilerin Uyacağı Rehber
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İlkeler, Bilirkişilerin Hazırlayacağı Rapor Standartları” alt
konu başlıklarıyla sunumlarını tamamladı.
İkinci oturumda Erkin Etike yönetiminde Atölye 2 çalışmaları
sunumu “6754 Sayılı Bilirkişilik Yasası Kapsamında Bilirkişilik
Uzmanlık Alanları ve Bilirkişilik Ücretleri” ana başlığında
yapıldı. Bilirkişilik Hizmetlerine İlişkin Temel ve Alt
Uzmanlık Alanları, Temel ve Alt Uzmanlık Alanlarına Göre
Bilirkişilerin Sahip Olması Gereken Nitelikler, Bilirkişilik
Asgari Ücret Tarifesi, Temel ve Alt Uzmanlık Alanlarına
Göre Bilirkişilerin Aylık Olarak Bakacağı İş Sayısı alt konu
başlıklarıyla; Huriye Nacar Savat (KMO), Mustafa Yağmur
(MO), Emin Demir (JMO) ve Avukat Uğur Tunca Turgay
(TESK - Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu)
sözcülüğünde sunumlar yapıldı.
Üçüncü oturum Petek Ataman (GIDAMO) başkanlığında
Atölye 3 çalışmaları sunumu çerçevesinde 6754 Sayılı
Bilirkişilik Yasası Kapsamında Bilirkişilik Etiği ve Bilirkişilerin
Denetimi ana başlığıyla gerçekleştirildi. Oturumun alt
başlıkları, “Bilirkişilerin Görevlerini Yürütürken Uymaları
Gereken Etik İlkeler, Bilirkişilik Listelerinin Oluşturulması,
Çıkarılma ve Bilirkişilik Yapmaktan Yasaklanma, Bilirkişiliğe
Kabule İlişkin Usul ve Esaslar, Bilirkişilerin Denetimine
ve Performansına İlişkin Usul Ve Esaslar, Bilirkişilik Sicili”
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gerçekleştirme kararı almıştır.
Bilirkişilik Çalışma
Grubumuzun çalıştay öncesi
raporları oluşturma sürecinde
ne kadar yoğun bir emek
harcadığını biliyorum. Katkı
veren tüm üyelerimize
emeklerinden dolayı teşekkür
ediyorum.
Sevgili Arkadaşlar,

konularında Bülend Ceylan (MO), Macit Öncel (İMO) ve
Demet Kaya Ayanoğlu (BMO) tarafından sunumlar yapıldı.
Son oturumun başkanlığını Nurten Çağlar Yakış üstlendi. 6754
sayılı Bilirkişilik Yasasının Mevcut Yasa ve Yönetmeliklere
Uyumu başlıklı Atölye 4 çalışmaları sunumlarında, 6754 Sayılı
Bilirkişilik Yasası ve Meslek Örgütlerinin Mevzuatı, 6754
Sayılı Yasanın Bilirkişilik Yönetmeliği Nasıl Olmalı konuları
işlendi. Dördüncü oturumun sözcüleri; Namık Gazioğlu
(HKMO) Mustafa Sözer (İMO Esen Özbayramoğlu (BMO)
Sema Güleç Uçakhan (Türkiye Barolar B.) idi.
Çalıştay, Mimarlar Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Ali Ekinci’nin kolaylaştırıcılığında düzenlenen Forumun
ardından sona erdi.
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz’ın açılış
konuşması şöyle;
Değerli Konuklar,
Sevgili Arkadaşlar,
Hepinizi TMMOB Yönetim Kurulu adına saygıyla
selamlıyorum.
Ziraattan sanayiye, inşaat sektöründen gıda sektörüne,
enerjiden madenciliğe çok geniş bir yelpazede bulunan
çalışma alanları ve 515.000’i aşkın üyesiyle TMMOB ve bağlı
Odaları Bilirkişilik alanında da önemli bir hizmet vermektedir.
Bilirkişilik alanının oldukça sıkıntılı olduğu yadsınamaz
bir gerçektir. Kasım ayında çıkarılan 6754 sayılı Bilirkişilik
Kanununun adeta kangren haline gelen bu sorunları ne
kadar giderebileceği tartışmalıdır. Birliğimiz ve Odalarımızın
Kanunun özüne ilişkin ciddi itirazları bulunmaktadır.
Ancak hayatın devinimi gereği bir noktaya saplanıp
kalmamak ve ilerlemek gerektiği de başka bir gerçekliktir.
Bilirkişilik Çalışma grubumuz bu bağlamda geçen dönem ilki
gerçekleştirilen Bilirkişilik çalıştayının bu dönem ikincisini

Çalıştayımız “6754 sayılı
Yasanın Gölgesinde” başlığı
ile düzenlenmiştir. Başlıktan
da anlaşılacağı üzere bu
çalıştayda Yasa kapsamında,
Yönetmelikle düzenlenmesi
öngörülen Bilirkişilik eğitimleri, Bilirkişilik Uzmanlık alanları,
Bilirkişilik ücretleri, Bilirkişilik etiği ve bilirkişilerin denetimi
başlıkları tartışmaya açılacaktır.
Bu noktada ikincil mevzuat çalışmalarında dikkate alınacağını
düşünerek 6754 sayılı Yasada eleştirdiğimiz hususları bir kez
daha vurgulamak istiyorum.
Gerek hukuk gerekse ceza muhakemesi hukukunda bilirkişiler,
çözümü uzmanlık veya özel ya da teknik bilgiyi gerektiren
hususlarda görüşüne başvurulmak üzere hakim veya savcı
tarafından görevlendirilen tarafsız kişiler olarak tanımlanır.
Bilirkişi, uyuşmazlık konusunu, mesleki bilgi birikiminin
elverdiği oranda ele alacak ve görüş oluşturacaktır. Verilen
görüşün tarafsız ve objektif olması için, bilirkişinin görüş
oluştururken hiçbir etki altında kalmaması ve çıkar
gözetmemesi gerektiği açıktır. Bu nedenle meslek, kişinin
bilirkişi olarak görevlendirmesini sağlayan temel unsur
olmakla birlikte, mesleki yeterlilik ve etik ilkeler de bilirkişilik
hizmetinde olmazsa olmaz koşullardan birkaçıdır.
Bilirkişi, uyuşmazlığın çözümünde hakimin yardımcısıdır.
Bu nedenle, bilirkişinin her şeyden önce bağımsız ve tarafsız
olması temel koşuldur. Bu bağımsızlık, Adalet Bakanlığı’na,
hakime, savcıya, taraflara, siyasal iktidara, basına, kamuoyuna
karşı olmak durumundadır. Aksi halde adil yargılamadan söz
edilemez.
6754 sayılı Yasa ile Bilirkişilerin, sicil, denetim, performans
ölçümleri Adalet Bakanlığı bünyesinde oluşturulan Bölge
Kurulları tarafından gerçekleştirilecektir. Bilirkişilerin
sicillerinin merkezi bir yapıda tutulmasını doğru bulmakla
birlikte performans denetimi gibi kritik bir konuda karar verici
mevkiin Bakanlık olmasının bilirkişilerin bağımsızlıklarını
yitirmelerine neden olacağı yönünde ciddi kaygılarımız
bulunmaktadır. Zira Bakanlık eliyle yürütülen performans
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Oysa bilirkişiliğe kabul şartları arasında yer alan meslek
mensuplarının mesleki yeterlilikleri, eğitimleri, uzmanlık
alanları gibi hususlarda en sağlıklı bilgi meslek odaları
kayıtlarındadır. Birliğimiz bu konunun da ikincil mevzuatta
çözülmesini beklemektedir.
Sevgili Arkadaşlar,
2. Bilirkişilik Çalıştayını 16 Nisan’da yapılacak Anayasa
değişikliği referandumuna bir aydan kısa bir süre kala
gerçekleştiriyoruz.
Bu ülkenin yüzünü emekten, adaletten, demokrasiden yana
çevirmiş mühendis, mimar ve şehir plancıları olarak Anayasa
değişiklik paketine ilişkin edecek sözlerimiz var elbette.
OHAL koşullarında, toplumsal uzlaşıdan yoksun olarak
hazırlanan ve yine özgürlüklerin yasaklandığı ve fiilen
kullanılamadığı OHAL koşullarında referanduma sunulan
Anayasa değişikliği teklifi toplumun temel ihtiyaçlarına ve
sorunlarına yönelik hiçbir çözüm önerisinde bulunmamaktadır.

denetimi Bakanlığa istediği/istemediği bilirkişileri tasnifleme
şansı sağlamaktadır.
İçerisinde ağırlıklı olarak bilim ve meslek kuruluşlarının yer
aldığı bağımsız yapılar olarak şekillendirilmesi gereken Bölge
Kurulları, Yasada tamamen Adalet Bakanlığı üzerinden
kurgulanmıştır. Adalete ve bilirkişilik kurumuna güvenin
zedelenmemesi için ikincil mevzuatta Bölge Kurullarının
meslek odalarıyla işbirliğine olanak sağlayan düzenlemelere
yer verilmelidir.
Birliğimizin ve Odalarımızın Yasada en çok eleştirdiği
hususlardan birisi de özel hukuk tüzel kişilerinin (ticari
şirketlerin) bilirkişilik yapmasına imkan tanınmasıdır.
Bilirkişilik kesinlikle uzman gerçek kişi eliyle yapılması
gereken kamusal bir görevdir. Özel hukuk tüzel kişilerine bu
hakkın verilmesi bilirkişiliğin ileride bu amaçla kurulacak
şirketlere teslim edilmesi sonucunu doğuracaktır. Yapı
denetim sistemi, İş Sağlığı ve Güvenliği sistemi gibi pek çok
Yasada da bizzat yaşanarak deneyimlendiği üzere ticari şirket
bünyesinde görev yapacak bilirkişilerin görevini bağımsız bir
biçimde yerine getirmesi mümkün olmayacaktır.
Yasa ile verilen bu hakkın Yönetmelikte yok sayılamayacağını
bilmekteyiz. Ancak en azından ekip, ekipman gerektiren
bilirkişilik hizmetleri ile sınırlanabilir düşüncesindeyiz.
Bilirkişilik hizmetlerinin büyük çoğunluğunun mühendis,
mimar ve şehir plancıları tarafından verildiği bilinmekteyken,
bilirkişilik alanını düzenleme iddiasında bulunan 6754
sayılı Yasada TMMOB’ye Bilirkişilik Danışma Kurulunda
bir temsilci bulundurma dışında bir rol verilmemiştir.
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Anayasa değişikliği ile yargı bağımsızlığı ortadan
kaldırılmaktadır. Parlamenter sistemin olmazsa olmazı olan
kuvvetler ayrılığı ilkesinden bahsetmek dahi mümkün değildir.
Zira meclisin yasama ve denetim yetkisi elinden alınmakta,
yürütme yetkisi tek başına Cumhurbaşkanına verilmekte
kısaca tüm bu kuvvetler tek bir adamın elinde toplanmaktadır.
Anayasa değişikliği ile herhangi bir partiye üye, hatta
parti başkanı olabilen Cumhurbaşkanı dilediği kadar
Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve Bakan atayabilecek ve bu
kişilerin Meclise karşı hiçbir sorumluluğu olmayacaktır.
Anayasa değişikliği ile Cumhurbaşkanına ülkenin merkezi
yönetim bütçesini tek başına belirleme de dahil olmak üzere
kararname çıkarma, HSK ve AYM üyelerini, büyükelçileri, üst
düzey kamu yöneticilerini atama, milli güvenlik politikalarını
belirleme, TSK’yı kullanma, OHAL ilan etme ve daha birçok
yetki verilmektedir.
Böylesi geniş yetkilerle donatılan Cumhurbaşkanının
yargılanması ise neredeyse imkânsız hale getirilmektedir.
Anayasa değişikliği toplumda var olan kutuplaştırmayı
artıracak, geleceğimizi olumsuz bir şekilde etkileyecektir.
Bu nedenle 16 Nisan’da gerçekleştirilecek Anayasa değişikliği
referandumunda örgütümüz “HAYIR” diyecektir.
Sevgili arkadaşlar,
Bu vesileyle tüm halkımızı, eşit, özgür, demokratik ve barışçıl
bir ortamda birlikte yaşamı savunan her bir bireyi, anayasa
değişikliği teklifini reddetmeye ve referandumda tercihini
HAYIR’dan yana kullanmaya çağırıyor, gelecek güzel günlere
olan inancımla etkinliğimizin başarılı geçmesini diliyorum.
Hoşgeldiniz.
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SALDIRILARI PROTESTO ETMEK SUÇ DEĞİLDİR
Ankara’da Güvenpark önünde patlatılan
bomba ile yaratılan katliamını protesto
eylemlerine katıldıkları gerekçesiyle
aralarında TMMOB’ye bağlı Odaların
Şube Yönetim Kurulu Başkanları’nın da
bulunduğu 63 kişinin yargılandığı davanın
ilk duruşmasının ardından 03 Mart 2017
tarihinde Adana’da bir basın açıklaması
gerçekleştirildi.
“Hak ve Özgürlükler Engellenemez”,
“Toplantı, Gösteri ve Yürüyüş Hakkımız
Engellenemez” pankartlarının taşındığı
açıklamaya, TMMOB Yönetim Kurulu
Başkanı Emin Koramaz, TMMOB Yürütme
Kurulu Üyeleri, TTB Merkez Konsey
Başkanı Raşit Tükel, Eğitim Sen Genel Başkanı Kamuran
Karaca, Makina Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı
Ali Ekber Çakar, Mimarlar Odası Yönetim Kurulu Başkanı
Eyüp Muhcu’nun da katıldığı açıklamada, ortak metni Adana
Barosu Başkanı Veli Küçük okudu.
Birliğimize bağlı Oda Şube Başkanları, üyeleri ve KESK
üyelerinin yargılandığı davada TMMOB YK Başkanı
Emin Koramaz da kısa bir konuşma yaparak yaşanan
hukuksuzluğu protesto ettiklerini, siyasi iktidarın baskılarına
bu ülkenin mühendis, mimar ve şehir plancılarının asla
boyun eğmeyeceğini ve dayanışmanın önünde sonunda
kazanacağını söyledi. Konuşmanın satırbaşları şöyle;
“Değerli Arkadaşlar,
Bugün, Ankara’da Güvenpark önünde patlatılan bomba
ile yaratılan katliamını protesto eylemlerine katıldıkları
gerekçesiyle 63 arkadaşımız yargılanıyor. Aralarında
Birliğimize bağlı odaların Adana şube başkanlarının da
bulunduğu 63 emek-meslek örgütü üyesi arkadaşımıza
destek için bugün Adana’dayız. Ülkemizi yöneten baskı
politikalarına, karanlık zihniyetin uygulamalarına karşı
arkadaşlarımızla dayanışma için buradayız!
Siyasal iktidar, ülkemizde yaşanan katliamların sorumlularını
ortaya çıkarmak yerine, katliamları protesto edenleri
yargılıyor. Katliamların yaşanmasına göz yuman, katliamların
sorumlularının gün ışığına çıkarılmasını engelleyenlerin
yargılanması gerekirken, burada katliamları protesto edenler,
insan yaşamını savunanlar yargılanıyor.
Ülkemizi bir Ortadoğu ülkesine çevirdiler. İlan edilen OHAL
ve OHAL KHK’ları ile 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, terör saldırılarına, insanların
öldürülmesine, tek adam rejimine, hukuksuzluklara HAYIR
diyenler ise bugün burada yargılanmaktadır.
Siyasi iktidar, önüne gelene dava açarak, muhalifleri işlerinden
uzaklaştırarak veya atarak Türkiye’nin yönetilemeyeceğini
artık öğrenmelidir. Baskı, sürgün, işten çıkarma, açığa alma
ve davaların bu ülke için mücadele edenleri yıldıramayacağını
artık anlamalıdır.
Dost düşman herkes bilsin ki; ne bu yargılamalar, ne bu
baskılar bizleri yıldıramaz! Ortak aydınlık geleceğimiz için,
bizler direneceğiz ve karanlığa teslim olmayacağız. Bu ülke
için, halkımız için, emek, demokrasi, cumhuriyet, laiklik ve
eşitlik için mücadelemiz sürecek ve elbet gün gelecek devran
dönecek bunların hesabını soracağız.
Ülkemizde bizlere yaşatılan tüm katliamların hesabını
soracağız! Kadın cinayetlerinin, tecavüzlerinin, çocuklara
yönelik cinsel istismarın hesabını soracağız.
Kentlerimizi rant uğruna talan etmelerinin, doğayı
katletmelerinin hesabını soracağız. Ekmeği uğruna inşaatlarda
ölen işçi kardeşlerimizin, taşeron firmaları daha çok kazansın
diye ölüme gönderdikleri maden emekçilerinin hesabını
soracağız.
Bu düzen böyle gitmeyecek. Tek adam diktasına, bu karanlık
düzene, halkımıza ve ülkemize reva görülen bu kötü günlere
hayır diyeceğiz. Buradaki davada hepimiz yargılanıyoruz,
buradaki davada ülkemizin sahipsiz olmadığını söyleyen,
demokrasiyi kazanmaya, Cumhuriyet, demokrasi, laiklik
mücadelesini sahiplenen bizler yargılanıyoruz.
Biliyoruz ki: “Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya
hiçbirimiz.”
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10 EKİM KATLİAMINDA SORUMLULUĞU OLANLARA YARGI YOLUNU
AÇMAK KAMU ERKİNİ KULLANAN KURUMLARIN ASLİ GÖREVİDİR
neden ve kim tarafından gizlendiği; Ankara Emniyet
Müdürlüğünün defalarca bombalı saldırı ihbarı almasına
rağmen bunu niçin Miting Tertip Komitesi ile paylaşılmadığı
sorularının yanıtı ortada yok iken, Ankara Cumhuriyet
Savcılığı ve Ankara Valiliği kamu görevlileri hakkında
yapılan suç duyuruları ve şikayetleri görmezden gelmiştir.
Hem Ankara Cumhuriyet Savcılığı hem de Ankara Valiliği,
genel, soyut ve somut bir delile dayanmadığı gerekçesi ile
suç duyurularının “işleme konulmaması” kararını vermiştir.

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, 23 Mart
2017 tarihinde 10 Ekim Katliamı ile ilgili TMMOB lehine
verilen mahkeme kararı üzerine bir basın açıklaması yaptı.
DİSK, KESK, TMMOB ve TTB’nin çağrısı ile 10 Ekim
2015 tarihinde Emek, Barış ve Demokrasi Mitingi organize
edilmiş ve toplanma alanı olan Ankara Tren Garı önünde
Cumhuriyet tarihinin en büyük katliamı gerçekleşmişti.
Ankara Garı katliamını organize edenler ve canlı
bombacılar teknik takipte olmalarına karşın, 12 saatlik
yolda hiçbir engele takılmaksızın Ankara’ya gelmişler,
katliamın yapılacağı gün yol kontrolleri bir el tarafından
kaldırılmış, Valiliğe bildirilen miting saati değiştirilmiş,
miting toplanma yerinde güvenlik önlemleri alınmamış,
canlı bombacılardan Alagöz’ün annesinin kamu kurumları
nezdindeki ihbar içerikli tüm başvurularına karşın işlem
yapılmamış ve akabinde Ankara’nın tarihi meydanında
101 kişi can vermiş, 500’ü aşkın insan yaralanıp engelli
kalmıştır. 15 Temmuz öncesi patlayan her canlı bombacının
teknik takipte olduğu bilgileri, katliamlar gerçekleştikten
sonra ortaya saçılmıştır. Göz göre göre gelen bu ve benzeri
katliamlarda bir tek kamu görevlisi dahi yargılanmamıştır.
Ankara katliamını soruşturan Mülkiye Müfettişlerinin
hazırladıkları Rapor’da kamu görevlilerinin en azından
ihmalleri olduğu açıkça beyan edilmiş olmasına karşın,
Ankara Valiliği bugüne kadar emrindeki hiçbir kamu
görevlisi hakkında soruşturma açmamıştır. Mülkiye
Müfettişlerinin somut olarak tespit ettikleri bilgilerin
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TMMOB, Ankara Emniyet Müdürü başta olmak üzere,
şube müdürleri ve sorumluluğu olan diğer kamu görevlileri
hakkında adli-idari soruşturma açılması için Ankara
Valiliği nezdinde şikayette bulunmuştur. Ankara Valiliği,
TMMOB’ye yanıt vermemiştir. Valiliğin 60 gün içinde yanıt
vermemesi üzerine TMMOB Bölge İdare Mahkemesine
‘zımni ret’ işlemi hakkında itirazda bulunmuştur. Ankara
Valiliği “işleme konulmaması kararı”nı ancak mahkemenin
dava dilekçesini Valiliğe göndermesi üzerine TMMOB’ye
tebliğ etmiştir.
Sonrasında ise Mahkeme, Valiliğin şikayette bulunulan
kişi ve merciler hakkında hiç bir inceleme yapmaksızın
“işleme konulmama” kararı vermesini hukuka aykırı bularak
TMMOB’nin itirazını kabul etmiştir.
Bu aşamadan sonra Valiliğin, hakkında şikayette bulunulan
ve sorumluluğu olan diğer kamu görevlileri hakkında objektif
bir soruşturma açarak; kusur ve ihmalleri bulunanları tespit
edip, hem adli hem de idari kovuşturmaların önünü açması
gerekmektedir.
Bu katliamın üzerindeki örtünün kaldırılması, -anaların
acısını dindirmeyecek olsa da- olası katliamların önünü
keserek yeni acıların yaşanmasını önleyeceği gibi ülkemizi
kaotik bir sürece teslim edenleri ve bu katliamdan kimlerin
beslendiğini teşhir edecektir. Hukuk devleti ilkesinin
yaşamda karşılığını bulması ve toplumun adalet duygusunu
kaybetmemesi için ucu nereye varırsa varsın etkili bir
soruşturma ve kovuşturma yapılması Devlet kurumlarının
asli görevidir.
TMMOB, 10 Ekim Ankara Katliamının sorumlularının
ve bu katliamda ihmali bulunanların açığa çıkartılması
ve adalet önünde hesap vermesi için mücadelesini
sürdürecektir.
Emin KORAMAZ
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
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TÜRKİYE 25. ULUSLARARASI MADENCİLİK KONGRESİ VE SERGİSİ
GERÇEKLEŞTİRİLDİ
etmektedir. Birliğimiz ve bağlı Odalarımız üyelerinin hak
ve çıkarlarını halkımızın çıkarları temelinde korumak
ve geliştirmek, üyelerinin mesleki, sosyal ve kültürel
gelişmelerini sağlamak ve mesleki birikimlerini toplum
yararına kullanmalarının zeminini yaratmakla görevlidir.
TMMOB, meslek alanları üzerinden Türkiye gerçekleri
hakkında üyelerini ve halkı bilgilendirmekte, bu politikaların
toplum yararına düzenlenmesi için öneriler geliştirmekte ve
bunların yaşama geçirilmesi için üzerine düşen sorumluluğu
yerine getirmektedir.
Bu temel yaklaşım içerisinde Birliğimiz ve bağlı Odalarımız,
her dönem kongre, kurultay ve sempozyum düzeyinde
yüzlerce etkinlik düzenlemektedir.
50 Yılı aşkın bir süredir Maden Mühendisleri Odası tarafından
kesintisiz düzenlenmekte olan Uluslararası Madencilik
Kongresi ve Sergisi‘ nin 25 incisi 11-14 Nisan 2017 tarihleri
arasında Antalya‘ da düzenlendi. Kongre açılışında Kongre
Yürütme Kurulu Başkanı İrfan Bayraktar, TMMOB Yönetim
Kurulu Başkanı Emin Koramaz ve TMMOB Maden
Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Yüksel
birer konuşma yaptı.
Kongre kapsamında ilk günün ardından oturumlar dört ayrı
salonda eşzamanlı olarak devam etti. Toplamda 54 oturum ve
31 poster sunum gerçekleştirildi. Geniş katılımla düzenlenen
kongrede TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz
şöyle konuştu:
Değerli Konuklar,
Kıymetli Katılımcılar,
Sevgili Arkadaşlar,
Hepinizi Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Yönetim
Kurulu adına sevgiyle, saygıyla, dostlukla selamlıyorum.
Maden Mühendisleri Odamızın düzenlediği 25. Uluslararası
Madencilik Kongresi’nde, burada sizlerle birlikte olmaktan
büyük bir onur duyduğumu öncelikle belirtmek isterim.
Burada buluşmamızı sağlayan arkadaşlarıma, Düzenleme ve
Yürütme Kurulumuza, görüşlerini bizimle paylaşacak bilim
insanlarına, uzmanlara, Maden Mühendisleri Odamızın
yöneticilerine, çalışanlarına, emeği geçen tüm arkadaşlarıma
dostlukla teşekkür ediyorum.
Sevgili Katılımcılar,
TMMOB, mesleki, ekonomik, sosyal ve kültürel alanlarda
ülkemizdeki mühendis, mimar ve şehir plancılarını temsil

Bu etkinliklerde uzmanlık alanlarımızla ilgili gelişmeleri
ve mesleki sorunlarımızı konunun tüm taraflarıyla birlikte
değerlendirme olanağı yakalıyor, ülkemizde ve dünyadaki
bilimsel ve teknik gelişmeleri , sektörel bilgi, deneyim,
yenilikler ve ar-ge çalışmalarını paylaşıma açıyoruz.
Bu kapsamda düzenlenen etkinliklerimizden birisi olan,
büyük bir emek ve özveriyle bugünlere getirilen Uluslararası
Madencilik Kongresi, ülkemizde bilimsel ve mesleki olarak
düzenlenen köklü organizasyonlardan birisidir.
Kongremizde bu yıl 35. defa meslek mensupları, bilim
insanları, sektör temsilcileri ve öğrenciler buluşuyor.
Örgütümüzün bilim ve tekniği kamu çıkarları için kullanma
ısrarında, Uluslararası Madencilik Kongresi’nın önemli bir
payı bulunuyor.
Kongrede sunulan tebliğler, panellerde dile getirilen
görüşler Maden Mühendisliği uzmanlık alanına giren
konularda TMMOB raporlarının, TMMOB görüşlerinin
oluşturulmasına kaynak oluşturuyor.
Her yıl üretilen yeni bilgi ve teknolojiyi meslektaşlarımıza ve
üyelerimize ulaştırmanın zeminini yakalıyoruz.
Bu kongreler, ısrarla sürdürülmeseydi, demokratik işleyiş
içinde mesleki sorunların ele alınmasına, çözümlenmesine
ve ortak görüş oluşturma yöntemine ilişkin bu kadar köklü
bir geleneği yaratmış olamayacaktık.
Türkiye Uluslararası Madencilik Kongresi her defasında
kendi başarı çıtasını aşarak bugünlere gelmiştir. Bu çalışma
gerçek bir ekip ruhuna ve üretim aşkına dayanmaktadır.
Kongremizin bütün bu özellikleriyle bu çatı altındaki herkes
için önemli bir anlamı olduğunu biliyor ve inanıyorum. Bu
anlamı birlikte var ettiğimizin bilinciyle, 25. kongremizin
daha nice yıllara ulaşmasını diliyorum.

birlik haberleri
Mart - Nisan 2017/Sayı 173

71

Sevgili Arkadaşlar,
Enerji ve sanayinin temel hammaddelerini sağlayan
madencilik “olmazsa olmaz” üretim faaliyetlerinden biridir.
Her tür faaliyette olması gerektiği gibi maden mühendisliği
uzmanlık alanlarına giren konularda da izlenen politikalar
ve uygulamalarda ana kriter ülke ve halk çıkarlarının,
korunması olmalı, toplumsal gereksinimler esas alınmalıdır.
Bu gerçekliğe karşın ülkemizde özellikle son yıllarda tersine
bir süreç yaşanmaktadır. Oda başkanımız konuşmasında bu
gelişmeleri özlü bir şekilde bizlerle paylaştı.
Serbestleştirme ve özelleştirme politikalarının yıkıcı
etkilerinin, sektörün genel ihtiyaçlarının, sektöre ilişkin
mevzuat eksiklerinin yaratığı sorunların, iş cinayetlerine
dönüşen maden kazalarının, maden ruhsatlarının
verilmesinde yapılan yanlışlıkların ve tüm bu olumsuz gidişin
düzeltilmesi için yapılması gerekenlerin altını çizdi.
Özellikle 80’li yılların başından itibaren uygulamaya konulan
özelleştirme, taşeronlaşma, rodövans ve benzeri yanlış
uygulamalar; kamu madenciliğini küçültmüş, kamu kurum
ve kuruluşlarında uzun yıllar sonucu elde edilmiş olan
madencilik bilgi ve deneyim birikimini dağıtmıştır. Yoğun
birikim ve deneyime sahip olan kurum ve kuruluşlar yerine
üretimin, teknik ve alt yapı olarak yetersiz, deneyim ve
uzmanlaşmanın olmadığı kişi ve şirketlere bırakılması, buna
ek olarak kamusal denetimin de yeterli ve etkin bir biçimde
yapılamaması iş kazalarının artmasına neden olmaktadır.
İş kazaları ve meslek hastalıklarının önlenmesinde çözüm
olacakmış gibi sunulan 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği
yasası, işveren sorumluluğunu tamamen ortadan kaldırarak,
tüm sorumluluğu neredeyse kazayı yaşayan işçiye ve bu gibi
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durumların olmaması için kısıtlı imkânlarla, yetkisiz ve
güvencesiz çalışan mühendislerin sırtına yıkmaktadır.
Önümüzdeki dönem, korkarız ki çok daha ciddi acıların
yaşanacağı ve kayıpların devam edeceği bir dönem olacaktır.
Yaşanacak iş kazalarının ve cezaevlerine girecek olan
mühendislerin sorumluluğu, işverenler ve gerçek sorunu
görmezden gelerek yasanın bu haliyle çıkmasını sağlayan
hükümet yetkilileri ve yasayı hazırlayan bürokratların
olacaktır. Piyasacı bir anlayışla çıkarılan bu yasanın,
ülkemizde yaşanan iş cinayetlerini önlemekle uzaktan
yakından bir ilgisi bulunmamaktadır.
Özetlemek gerekirse, ülkemizde, başta eğitim ve sağlık
hizmetleri olmak üzere neredeyse tüm kamusal hizmetlerin
ticarileştirildiği, tüm toplumsal zenginliklerimizin, yer altı, yer
üstü kaynaklarımızın kuralsız ve dinginsiz bir şekilde talan
edildiği, bilimsellikten uzak, çevre ve insan faktörlerini göz
ardı eden, mühendislik gereksinimlerini dışlayan bir yönelim
söz konusudur.
Bu yönelimin sahipleri, şimdi de 16 Nisan’da oylanacak
bir Anayasa değişikliği paketini önümüze koydular, bu
referandumda “Evet” oyu kullanmamızı istiyorlar.
Söz konusu Anayasa değişikliği ile yapılmak istenen yıllardır
adım adım şekillendirilen emek, insan ve doğa karşıtı bu
sistemin kalıcılaştırılmasıdır. Sömürü ve rant ekonomisinin
daha otoriter bir tarzda sürdürülmesidir. Yolsuzlukların
yasal güvenceye alınarak devam ettirilmesidir. Halkımızın
alın terinin ürünü olan kamu kaynak ve varlıklarının talanı
önündeki tüm engellerin kaldırılmasıdır.
Bunun en somut örneğine geçtiğimiz günlerde tanıklık
ettik. OHAL koşullarının sunduğu olağandışı yetkilerden
yararlanan siyasal iktidar, yeni bir KHK ile ülkemizin 11
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büyük kamu kurum ve kuruluşunun hisseleri ile birçok ildeki
devlet arazilerini Varlık Fonu’na aktardı. Yani daha başkanlık
sistemi gelmeden icraata başladılar
Sevgili katılımcılar,
TMMOB Genel Kurulumuzun, başkanlık sistemini
hedefleyen Anayasa değişikliği referandumuna ilişkin tutumu
bu dönem için alınmış en önemli kararlarımızdan birisidir.
TMMOB söz konusu Anayasa değişikliğine hayır demektedir.
Anayasa değişikliği üzerine referandumda “Hayır” oyu
kullanacak olmamızın gerekçeleri oldukça nettir.
Bilindiği üzere, Anayasa, sadece devletin örgütlenme
biçimini değil aynı zamanda bütün yurttaşların temel hak
ve özgürlüklerini güvence altına alan, toplumsal ilişkileri
düzenleyen en temel belgedir.
Bu uzlaşma belgesinin hazırlanışı ve değiştirilmesinde izlenen
yöntem açık, şeffaf olmayı, toplumun tüm katmanlarında
sağlıklı bir şekilde tartışılmasının sağlanmasını ve nihayetinde
toplumsal mutabakatı gerektirir.
Oysa, değişiklik teklifinin hazırlanışı, sunuluşu ve
benimsenmesi demokratik bir tarzda olmamıştır. Toplumun
bilgilenme, öğrenme, katılım ve tartışma gerekleri dışlanmıştır.
Meclis İç Tüzüğü’nün gizli oy ilkesi dahi gözler önünde ihlal
edilmiştir.
Referandumun yapılacağı koşullar da antidemokratiktir.
Muhalefeti ezmeye yönelik olarak devrede tutulan
Olağanüstü Hal ve OHAL Kanun Hükmünde Kararnameleri
toplumun üzerinde çok yönlü baskı oluşturmaktadır.
Bu ortamda, aralarında üç bine yakın mühendis, mimar, şehir
plancısı meslektaşımızın da bulunduğu on binlerce kamu
çalışanı ve bilim insanı ömür boyu bütün özlük haklarından
mahrum edilerek kamudan ihraç edilmiştir.
Basın-yayın organları ve dernekler kapatılmaktadır.
Medya olanakları eşitsizdir ve iktidar lehine kullanılmaktadır.
“Evet” kampanyaları için tüm kamu olanakları seferber
edilirken, bizzat örgütümüzün de yaşadığı üzere “hayır”
çalışmalarının yasaklandığı, yurttaşları ayrıştıran, din,
mezhep, etnik köken, siyasi görüş ve yaşam biçimi üzerinden
kutuplaşmaya yönlendiren bir ortam söz konusudur.
İzlenen yol ve yöntemin sorunlu olması yanında, değişiklik
paketi, halkın iş, aş, sosyal güvence, mutlu, huzurlu yaşam
ve demokrasi taleplerini içermemektedir.
Anayasa değişikliği ile yargı bağımsızlığı ortadan
kaldırılmaktadır. Parlamenter sistemin olmazsa olmazı

olan kuvvetler ayrılığı ilkesinden bahsetmek dahi mümkün
değildir.
Zira meclisin yasama ve denetim yetkisi elinden alınmakta,
yürütme yetkisi tek başına Cumhurbaşkanına verilmekte
kısaca tüm bu kuvvetler tek bir adamın elinde toplanmaktadır.
Anayasa değişikliği ile herhangi bir partiye üye, hatta
parti başkanı olabilen Cumhurbaşkanı dilediği kadar
Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve Bakan atayabilecek ve bu
kişilerin Meclise karşı hiçbir sorumluluğu olmayacaktır.
Anayasa değişikliği ile Cumhurbaşkanına ülkenin merkezi
yönetim bütçesini tek başına belirleme de dahil olmak üzere
kararname çıkarma, HSK ve AYM üyelerini, büyükelçileri,
üst düzey kamu yöneticilerini atama, milli güvenlik
politikalarını belirleme, TSK’yı kullanma, OHAL ilan etme
ve daha birçok yetki verilmektedir.
Cumhurbaşkanına bağlı olarak çalışacak ve tüm üyeleri
Cumhurbaşkanı tarafından atanacak Devlet Denetleme
Kuruluna örgütümüz TMMOB ve benzeri Meslek Kuruluşları
hakkında İdari Soruşturma açma yetkisi de verilerek bu
kurumlar işlevsizleştirilmeye sürekli baskı altında tutulmaya
çalışılmaktadır.
Böylesi geniş yetkilerle donatılan Cumhurbaşkanının,
Cumhurbaşkanının atadığı başkan yardımcılarının ve
bakanların yargılanması ise neredeyse imkânsız hale
getirilmektedir.
Bu Anayasa değişikliği toplumda var olan kutuplaştırmayı
artıracak, geleceğimizi çok daha olumsuz bir şekilde
etkileyecektir.
Açık ki, bu değişiklikte biz yokuz. Yalnızca nasıl yönetileceğimiz
var.
Bu değişiklikte halkın günlük yaşamında sağlayacağı hiçbir
fayda yok. Bu değişiklikte demokrasi yok.
Bu nedenlerle, biz HAYIR oyu kullanacağız!
Eşit, özgür, demokratik, laik, barış, huzur, refah içinde bir
Türkiye için HAYIR oyu kullanacağız!
Oylarımızı mutlaka kullanacak, sandıklara sahip çıkacağız!
Tüm yurttaşlarımızı da bu değişikliğe “Hayır” demeye,
reddetmeye, ülkemizin sahipsiz olmadığını göstermeye,
demokrasiyi kazanmaya, Cumhuriyet, demokrasi, laiklik
mücadelesini sahiplenmeye davet ediyoruz!
Bu duygu ve düşüncelerle, hepinizi sevgi, umut ve gelecek
güzel günlere olan inancımla bir kez daha selamlıyor,
etkinliğimizin başarılı geçmesini diliyorum.
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70. TÜRKİYE JEOLOJİ KURULTAYI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası’nın düzenlediği
70. Türkiye Jeoloji Kurultayı, 10-14 Nisan 2017 tarihleri
arasında “Kültürel Jeoloji ve Jeolojik Miras” ana temasıyla
ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi.

1947 yılından beri kesintisiz olarak düzenlenen ve bu yıl
yetmişincisi gerçekleştirilen Türkiye Jeoloji Kurultayı’nda,
sizlerle birlikte olmaktan büyük bir onur duyduğumu
öncelikle belirtmek istiyorum.

Açılışta sırasıyla Kurultay başkanı Prof. Dr. Nizamettin,
TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu
Başkanı Hüseyin Alan, TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
Emin Koramaz ve UNESCO Türkiye Milli Komisyonu
Başkanı Prof. Dr. M. Öcal Oğuz birer açış konuşması yaptılar.

Ayrıca söylemeden geçemeyeceğim. Bildiğiniz gibi
kurultayımız yıllardır, geleneksel olarak ülkemizin jeoloji
araştırma kurumu niteliğindeki MTA Genel Müdürlüğünün
salonlarında yapılmaktaydı.

Ardından Jeoloji Bilim, Araştırma/Makale ve Hizmet
Ödülleri 70. Türkiye Jeoloji Kurultayı açılış töreninde
takdim edildi.
Dört ana salonda yapılan sunumlarla devam eden kurultay
sonunda 151 poster sunum yapıldı.
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz’ın
açılış konuşması şöyle:
Değerli Konuklar,
Kıymetli Katılımcılar,
Sevgili Arkadaşlar,
Hepinizi Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Yönetim
Kurulu adına sevgiyle, saygıyla, dostlukla selamlıyorum.
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Daha önceden gerekli protokoller yapılmasına, yazılı onay
verilmesine, tüm hazırlıklar bu doğrultuda yapılmasına
karşın MTA Genel Müdürlüğü’nün Kurultay başlama
tarihine 10 gün kala son anda aldığı bir kararla MTA Kültür
Merkezi salonlarını 70. Kurultayımıza tahsis etmekten vaz
geçmesini ve bu durumu sözlü olarak bildirmesini esefle
karşıladığımı belirtmek istiyorum.
Kamu kurumu ciddiyetiyle bağdaşmayacak bu tutum, sadece
Birliğimize ve Jeoloji Mühendisleri Odasına değil, böylesi
önemli bir etkinliğin tüm katılımcılarına karşı yapılmış
büyük bir saygısızlıktır. Bu tutumu şiddetle kınıyorum.
MTA’nın almış olduğu bu kararın arkasında siyasi bir
yaklaşım olduğu apaçık ortadadır. TMMOB ve bağlı
Odalarının kamu yararı doğrultusunda, aklın ve bilimin yol
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göstericiliğinde ürettiği faydalar , yaptığı çalışmalar, kamu
oyunu bilgilendirme faaliyetleri iktidar odaklarını rahatsız
etmektedir.
Ancak şunu iyi bilsinler ki, bu ve benzeri engelleme
girişimleri ile bizleri yıldıramazlar, bizleri susturamazlar.
TMMOB ve bağlı odaları sadece örgütlü üyesinden aldığı
güçle aklın, bilimin ve Türkiye vicdanının sesi olmaya
devam edecektir.
Sevgili Katılımcılar,
TMMOB, mesleki, ekonomik, sosyal ve kültürel alanlarda
ülkemizdeki mühendis, mimar ve şehir plancılarını temsil
etmektedir. Birliğimiz ve bağlı Odalarımız üyelerinin hak
ve çıkarlarını halkımızın çıkarları temelinde korumak
ve geliştirmek, üyelerinin mesleki, sosyal ve kültürel
gelişmelerini sağlamak ve mesleki birikimlerini toplum
yararına kullanmalarının zeminini yaratmakla görevlidir.
TMMOB, meslek alanları üzerinden Türkiye gerçekleri
hakkında üyelerini ve halkı bilgilendirmekte, bu politikaların
toplum yararına düzenlenmesi için öneriler geliştirmekte ve
bunların yaşama geçirilmesi için üzerine düşen sorumluluğu
yerine getirmektedir.
Bu temel yaklaşım içerisinde Birliğimiz ve bağlı Odalarımız,
her dönem kongre, kurultay ve sempozyum düzeyinde
yüzlerce etkinlik düzenlemektedir.
Bu etkinliklerde uzmanlık alanlarımızla ilgili gelişmeleri
ve mesleki sorunlarımızı konunun tüm taraflarıyla birlikte
değerlendirme olanağı yakalıyor, ülkemizde ve dünyadaki
bilimsel ve teknik gelişmeleri , sektörel bilgi, deneyim,
yenilikler ve ar-ge çalışmalarını paylaşıma açıyoruz .
Sevgili Katılımcılar,
Bu kapsamda düzenlenen etkinliklerimizden birisi olan
Türkiye Jeoloji Kurultayı, ülkemizde bilimsel ve mesleki
olarak düzenlenen en eski ve köklü organizasyonlardan
birisidir. Türkiye Jeoloji Kurumu’nda, 1947 yılında başlayan
bu Kurultayda, bu yıl 70. defa meslek mensupları, bilim
insanları ve öğrenciler buluşuyor.
Örgütümüzün bilim ve tekniği kamu çıkarları için kullanma
ısrarında, Türkiye Jeoloji Kurultayı’nın önemli bir payı
bulunuyor.
Kurultayda, sunulan tebliğler, panellerde dile getirilen
görüşler Jeoloji Mühendisliği uzmanlık alanına giren
konularda TMMOB raporlarının, TMMOB görüşlerinin
oluşturulmasına kaynak oluşturuyor.
Her yıl üretilen yeni bilgi ve teknolojiyi meslektaşlarımıza
ve üyelerimize ulaştırmanın zeminini yakalıyoruz.
Bu kurultay, ısrarla sürdürülmeseydi, demokratik işleyiş
içinde mesleki sorunların ele alınmasına, çözümlenmesine

ve ortak görüş oluşturma yöntemine ilişkin bu kadar köklü
bir geleneği yaratmış olamayacaktık.
Türkiye Jeoloji Kurultayı her defasında kendi başarı çıtasını
aşarak bugünlere gelmiştir. Bu çalışma gerçek bir ekip
ruhuna ve üretim aşkına dayanmaktadır. Bugün ülke içinden
ve dışından yüzlerce bilim insanının Kurultayımıza katılması
bu ruhun ve üretimin sayesindedir.
Türkiye Jeoloji Kurultayının, bu özellikleriyle bu çatı
altındaki herkes için önemli bir anlamı olduğunu biliyor
ve inanıyorum.
Burada buluşmamızı sağlayan arkadaşlarıma, Düzenleme ve
Yürütme Kurulumuza, görüşlerini bizimle paylaşacak bilim
insanlarına, uzmanlara, Jeoloji Mühendisleri Odamızın
yöneticilerine, çalışanlarına, emeği geçen tüm arkadaşlarıma
dostlukla teşekkür ediyorum.
Kurultayın daha nice yıllara ulaşmasını diliyorum.
Sevgili Arkadaşlar,
Jeoloji bilim ve uygulamaları , enerji, sanayi, maden, kimya,
inşaat, turizm, gibi bir çok sektöre bu sektörlerin ihtiyacı
olan bilimsel verileri sunuyor.
Jeologlar ve Jeoloji mühendisleri, doğal kaynaklar, doğa
kaynaklı afet, afet yönetimi gibi temel alanlarda çalışmalar
yürütüyor.
Her tür faaliyette olması gerektiği gibi jeoloji mühendisliği
uzmanlık alanlarına giren konularda da izlenen politikalar
ve uygulamalarda ana kriter ülke ve halk çıkarlarının,
korunması olmalı, toplumsal gereksinimle esas alınmalıdır.
Bu gerçekliğe karşın ülkemizde özellikle son yıllarda tersine
bir süreç yaşanmaktadır. Oda başkanımız konuşmasında bu
gelişmeleri kapsamlı ve özlü bir şekilde bizlerle paylaştı.
Özetin özetini yapmak gerekirse, ülkemizde, başta
eğitim ve sağlık hizmetleri olmak üzere neredeyse tüm
kamusal hizmetlerin ticarileştirildiği, tüm toplumsal
zenginliklerimizin, yer altı, yer üstü kaynaklarımızın kuralsız
ve dinginsiz bir şekilde talan edildiği, bilimsellikten uzak,
çevre ve insan faktörlerini göz ardı eden, mühendislik
gereksinimlerini dışlayan bir yönelim söz konusudur.
16 Nisan’da bir Anayasa değişikliği paketi için oy
kullanacağız.
Söz konusu Anayasa değişikliği ile yapılmak istenen yıllardır
adım adım şekillendirilen emek, insan ve doğa karşıtı bu
sistemin kalıcılaştırılmasıdır. Sömürü ve rant ekonomisinin
daha otoriter bir tarzda sürdürülmesidir. Yolsuzlukların yasal
güvenceye alınarak devam ettirilmesidir. Halkımızın alın
terinin ürünü olan kamu kaynak ve varlıklarının talanı
önündeki tüm engellerin kaldırılmasıdır.
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Bunun en somut örneğine geçtiğimiz günlerde tanıklık
ettik. OHAL koşullarının sunduğu olağandışı yetkilerden
yararlanan siyasal iktidar, yeni bir KHK ile ülkemizin 11
büyük kamu kurum ve kuruluşunun hisseleri ile birçok
ildeki devlet arazilerini Varlık Fonu’na aktardı. Yani daha
başkanlık sistemi gelmeden icraata başladılar
Sevgili katılımcılar,
TMMOB Genel Kurulumuzun, başkanlık sistemini
hedefleyen Anayasa değişikliği referandumuna ilişkin
tutumu bu dönem için alınmış en önemli kararlarımızdan
birisidir. TMMOB söz konusu Anayasa değişikliğine hayır
demektedir.
Anayasa değişikliği üzerine referandumda “Hayır” oyu
kullanacak olmamızın gerekçeleri oldukça nettir.
Bilindiği üzere, Anayasa, sadece devletin örgütlenme
biçimini değil aynı zamanda bütün yurttaşların temel hak
ve özgürlüklerini güvence altına alan, toplumsal ilişkileri
düzenleyen en temel belgedir.
Bu uzlaşma belgesinin hazırlanışı ve değiştirilmesinde izlenen
yöntem açık, şeffaf olmayı, toplumun tüm katmanlarında
sağlıklı bir şekilde tartışılmasının sağlanmasını ve nihayetinde
toplumsal mutabakatı gerektirir.
Oysa, değişiklik teklifinin hazırlanışı, sunuluşu ve
benimsenmesi demokratik bir tarzda olmamıştır. Toplumun
bilgilenme, öğrenme, katılım ve tartışma gerekleri
dışlanmıştır. Meclis İç Tüzüğü’nün gizli oy ilkesi dahi gözler
önünde ihlal edilmiştir.
Referandumun yapılacağı koşullar da antidemokratiktir.
Muhalefeti ezmeye yönelik olarak devrede tutulan
Olağanüstü Hal ve OHAL Kanun Hükmünde Kararnameleri
toplumun üzerinde çok yönlü baskı oluşturmaktadır.
Bu ortamda, aralarında üç bine yakın mühendis, mimar,
şehir plancısı meslektaşımızın da bulunduğu on binlerce
kamu çalışanı ve bilim insanı ömür boyu bütün özlük
haklarından mahrum edilerek kamudan ihraç edilmiştir.
Basın-yayın organları ve dernekler kapatılmaktadır.
Medya olanakları eşitsizdir ve iktidar lehine kullanılmaktadır.
“Evet” kampanyaları için tüm kamu olanakları seferber
edilirken, bizzat örgütümüzün de yaşadığı üzere “hayır”
çalışmalarının yasaklandığı, yurttaşları ayrıştıran, din,
mezhep, etnik köken, siyasi görüş ve yaşam biçimi üzerinden
kutuplaşmaya yönlendiren bir ortam söz konusudur.
İzlenen yol ve yöntemin sorunlu olması yanında, değişiklik
paketi, halkın iş, aş, sosyal güvence, mutlu, huzurlu yaşam
ve demokrasi taleplerini içermemektedir.
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Anayasa değişikliği ile yargı bağımsızlığı ortadan
kaldırılmaktadır. Parlamenter sistemin olmazsa olmazı
olan kuvvetler ayrılığı ilkesinden bahsetmek dahi mümkün
değildir.
Zira meclisin yasama ve denetim yetkisi elinden alınmakta,
yürütme yetkisi tek başına Cumhurbaşkanına verilmekte
kısaca tüm bu kuvvetler tek bir adamın elinde toplanmaktadır.
Anayasa değişikliği ile herhangi bir partiye üye, hatta
parti başkanı olabilen Cumhurbaşkanı dilediği kadar
Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve Bakan atayabilecek ve bu
kişilerin Meclise karşı hiçbir sorumluluğu olmayacaktır.
Anayasa değişikliği ile Cumhurbaşkanına ülkenin merkezi
yönetim bütçesini tek başına belirleme de dahil olmak üzere
kararname çıkarma, HSK ve AYM üyelerini, büyükelçileri,
üst düzey kamu yöneticilerini atama, milli güvenlik
politikalarını belirleme, TSK’yı kullanma, OHAL ilan etme
ve daha birçok yetki verilmektedir.
Cumhurbaşkanına bağlı olarak çalışacak ve tüm üyeleri
Cumhurbaşkanı tarafından atanacak Devlet Denetleme
Kuruluna örgütümüz TMMOB ve benzeri Meslek
Kuruluşları hakkında İdari Soruşturma açma yetkisi de
verilerek bu kurumlar işlevsizleştirilmeye sürekli baskı
altında tutulmaya çalışılmaktadır.
Böylesi geniş yetkilerle donatılan Cumhurbaşkanının,
Cumhurbaşkanının atadığı başkan yardımcılarının ve
bakanların yargılanması ise neredeyse imkânsız hale
getirilmektedir.
Bu Anayasa değişikliği toplumda var olan kutuplaştırmayı
artıracak, geleceğimizi çok daha olumsuz bir şekilde
etkileyecektir.
Açık ki, bu değişiklikte biz yokuz. Yalnızca nasıl
yönetileceğimiz var.
Bu değişiklikte halkın günlük yaşamında sağlayacağı hiçbir
fayda yok. Bu değişiklikte demokrasi yok.
Bu nedenlerle, biz HAYIR oyu kullanacağız!
Eşit, özgür, demokratik, laik, barış, huzur, refah içinde bir
Türkiye için HAYIR oyu kullanacağız!
Oylarımızı mutlaka kullanacak, sandıklara sahip çıkacağız!
Tüm yurttaşlarımızı da bu değişikliğe “Hayır” demeye,
reddetmeye, ülkemizin sahipsiz olmadığını göstermeye,
demokrasiyi kazanmaya, Cumhuriyet, demokrasi, laiklik
mücadelesini sahiplenmeye davet ediyoruz!
Bu duygu ve düşüncelerle, hepinizi sevgi, umut ve gelecek
güzel günlere olan inancımla bir kez daha selamlıyor,
etkinliğimizin başarılı geçmesini diliyorum.
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MMO 10. ÖĞRENCİ KURULTAYI GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Sevgili öğrenciler, ülkemizin dört
bir yanındaki üniversitelerden
Ankara’ya geldiniz.
TMMOB’nin toplumcu,
yurtsever çizgisinin oluşmasında
ve bugünlere taşınmasında
büyük bir emek ve özverisi
olan Teoman Öztürk’ün adını
verdiğimiz Öğrenci Evimizin
ko n f e r a n s s a l o n u n d a b i r
aradayız.
Bize ümit getirdiniz, bize coşku
getirdiniz. Birlikte kazanacağımız
güzel günlere duyduğum umut
ve inançla, hepinize hoş geldiniz
diyorum.
Sevgili arkadaşlar,
TMMOB Makina Mühendisleri
Odası’nın (MMO) bu yıl onuncusunu
düzenlediği Öğrenci Üye Kurultayı 2017,
11 Mart Cumartesi günü Ankara’da
TMMOB Teoman Öztürk Öğrenci Evi
ve Sosyal Tesisi’nde gerçekleştirildi.
“Eğitim ve Örgütlenme” ana teması
ile toplanan kurultayın alt başlıkları
“Bilimsel Demokratik Laik Eğitim” ve
“Daha İyi Bir Gelecek İçin Örgütlenme”
olarak belirlendi. Kurultaya, makina,
endüstri, işletme, sanayi, uçak ,
havacılık, uzay, sistem, teknik metod,
üretim mühendisliği bölümlerinde
öğrenim yapan 45 üniversiteden, MMO
Öğrenci Üye Yönetmeliğine göre Odaya
üye olan yaklaşık 25 bin öğrenci üyeyi
temsilen 400 delege katıldı.
MMO, mühendislik öğrencilerinin,
mühendislik eğitiminin, üniversitelerin
ve ülkemizin yaşadığı sorunları tartışmak
ve çözüm önerileri sunmak amacıyla
1999 yılından beri her iki yılda bir
Öğrenci Üye Kurultayları düzenliyor.
Ku r u l t a y ö n c e s i n d e , M M O ’ y a
bağlı Şubelerde yapılan ve binlerce
öğrencinin katıldığı yerel kurultaylar
düzenlendi. Yerel kurultaylardan
süzülen görüşler ışığında merkezi

Kurultayda, “öğrenci üye örgütlülüğü,
ülkemizdeki mühendislik eğitimi,
üniversitelerde yaşanan sorunlara
yönelik çözüm önerileri ve meslek
alanlarına ilişkin gelişmeleri” tartışılıyor

Öğrenci üyelik çalışması
T M M O B’ y e b a ğ l ı O d a l a r
içerisinde ilk olarak 1996 yılında
Odamızda başlatıldı ve ardından diğer
Odalarımızda da uygulamaya geçildi.

Kurultayın açılış konuşmaları, öğrenci
üyeleri temsilen Deniz Alp Yılmaz,
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
Emin Koramaz ve MMO Yönetim
Kurulu Sekreteri Yunus Yener tarafından
yapıldı.

Bu çalışmalarda, gerek Oda yöneticileri,
gerek Oda teknik görevlileri gerekse de
aranızda kuracağınız ilişkiler, gelecekte
hem mesleğinizi icra ederken hem de
Odalarımızda ve şubelerimizde çeşitli
görevlerinizi sürdürürken, olumlu
yanlarıyla, dayanışmayla ve sevgiyle hep
karşınıza çıkacak.

Açılışta TMMOB Yönetim Kurulu
Emin Koramaz’ın yaptığı konuşma şu
şekilde;

Sizler yalnızca mesleğimizin değil
O d a m ı z ı n d a T M M O B’ n i n d e
geleceğisiniz.

“Makina Mühendisleri Odasının
Değerli Başkan ve Yöneticileri,

Ülkemizin geleceğinin aydınlık
yüzlerisiniz.

Sevgili Öğrenci Üyelerimiz,
Değerli Basın Mensupları,

Sevgili Arkadaşlar,

Hepinizi TMMOB Yönetim Kurulu
ve şahsım adına sevgi ve dostlukla
selamlıyorum.
1999 yılından beri her iki yılda
bir düzenlediğimiz Öğrenci Üye
Kurultayı’nın, bu yıl onuncusunda
sizlerle beraber olmaktan ve hep
birlikte “Gelecek Bizim” demekten
onur duyuyorum.
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Konuşmamın başında, geleceğin Oda
kadrolarının yetişmesini sağlayan
bu çalışmalar için, burada harcanan
emek için, 1996 yılından beri öğrenci
üye çalışmalarımıza yön veren,
önceki dönem TMMOB Başkanımız
Mehmet Soğancı ve Öğrenci
Komisyonlarımızdan sorumlu Yönetim
Kurulu üyemiz Elif Öztürk başta olmak
üzere bu çalışmalarda emekleri bulunan
bütün arkadaşlarımıza; bu etkinliğin
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düzenleme, yürütme kurullarına;
etkinlik sekreterleri Evren Sağ ve
Cem Şavur’a, rahatsızlığı nedeniyle
şu an aramızda bulunamayan Oda
Başkanımız Ali Ekber Çakar’ın şahsında
Oda Yönetim Kurulumuza ve hepinize
yürekten teşekkür ediyorum. Oda
Başkanımıza acil şifalar diliyorum.
Kurultayımızı, gelecekte birlikte
üreteceğimiz, birlikte yöneteceğimiz bir
Oda hayatı, birlikte kuracağımız özgür
ve aydınlık bir ülke umuduyla, bir kere
daha sevgi ile selamlıyorum.
Sevgili Arkadaşlar,
Kurultayın üst başlığı Eğitim ve
Örgütlenme olarak belirlenmiş.
Oda sekreterimiz bu iki temel konu
hakkındaki TMMOB görüşlerini,
yürütülen çalışmaları, sorunlara
yaklaşımda temel aldığımız ilkeleri
oldukça kapsamlı bir şekilde sizlerle
paylaştı.
Ben sadece şu kadar söyleyeyim. Daha
iyi bir gelecek için, laik ve bilimsel
eğitim için, eşit ve özgür bir yaşam için
ve hepsinin ilerisinde demokratik ve
bağımsız bir Türkiye için örgütlenmek
ve bu uğurda birlikte mücadele etmek
bizlerin, Odalarımızın ve Birliğimizin en
önemli görevidir.
Bildiğiniz üzere ülkemiz oldukça çetin
bir dönemden geçiyor. 15 yıllık AKP
iktidarının getirdiği gerici dalga ve
15 Temmuz’dan sonra yaşadığımız
OHAL ve OHAL Kararnameleri
dönemiyle, her zamankinden daha
derin bir karanlık içine çekildik.
Biliyorum, ülkemizde yaşananlar,
uygulanan gerici politikalar en az
bizler kadar sizlerin de canını sıkıyor.
Toplumsal kutuplaşmadan, ayrışmadan,
maruz kaldığımız şiddet ve baskıdan
sizler de yoruldunuz.
Gündelik yaşantılarınız baskı altına
alınmış durumda, sosyal medya
paylaşımlarınız, laiklik isteğiniz bile
suç sayılabiliyor.
Üniversitelerinizin önce özerkliği ve
kamusallığı, ardından da bütün kimliği,
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bilimselliği elinden alındı. Ülkemizin
yüz akı akademisyenler sorgusuz, sualsiz
ve hukuksuz bir şekilde görevlerinden
ihraç ediliyor. Birçok fakülte ve bölümde
ders verecek nitelikli öğretim üyesi
kalmadı.
Te m e l h a k v e ö z g ü r l ü k l e r i n
r a f a ka l d ı r ı l d ı ğ ı , c e z a e v l e r i n i n
muhaliflerle tıka basa doldurulduğu,
milletvekillerinin, parti başkanlarının
tutuklandığı, seçilmiş belediye
başkanlarının görevden alınarak
yerlerine kayyımlar atandığı basın
yayının hükümet propagandası dışında
aykırı tüm seslere kapatıldığı, ülke
tarihimizin en kanlı, en karanlık ve en
belirsiz günlerinden geçiyoruz.
OHAL ve OHAL Kararnameleri ile
sorgusuz, sualsiz ve hukuksuz bir şekilde
yüz bini aşkın insan işlerinden ihraç
edildi, on binlerce kamu çalışanı açığa
alındı veya görevinden uzaklaştırıldı.
İhraç edilen kamu çalışanlarının 2.500
kadarı mühendis, mimar veya şehir
plancısıdır ve aralarında demokrat
kimliğinden kuşku duymadığımız,
yaşamını demokrasi mücadelesine
adamış yöneticilerimiz, dostlarımız var.
Adeta bir Ortadoğu ülkesi gibi her
yeni güne yeni bir acıyla uyanır olduk.
Can güvenliği endişesi; ekonomik
istikrarsızlığın, yoksulluğun işsizliğin
önüne geçti. Sokaklarımız boşaldı.
Gelecek güzel günlere olan inancımız
azaldı.
İşte böylesi bir ortamda, ülkemizi bir
referandum sürecine zorla soktular.
Referandumda oylatacakları Anayasa
değişikliği tasarısının hazırlık
aşamasında emek ve meslek örgütleri,
sendikalar, sivil toplum örgütleri,
üniversiteler, siyasi partiler gibi kurum
ve kuruluşlardan hiçbir görüş almadılar.
Toplumun büyük bir kesimini dışladılar.
Herkes bilsin ki, bu anayasa değişikliği ile
AKP’nin 15 yıldır adım adım inşa ettiği,
gerici, baskıcı, cumhuriyet ve laiklik
düşmanı, insanı, doğayı ve toplumsal
gereksinimleri dışlayan piyasacı
rejimine yasal statü kazandırılmaya
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çalışılmaktadır.
Bunun en somut örneğine geçtiğimiz
günlerde tanıklık ettik . 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. Yani
daha başkanlık sistemi gelmeden icraata
başladılar.
Sevgili Arkadaşlar,
16 Nisan’da halk oylamasına sunulacak
olan bu Anayasa değişikliği paketinde
toplumun ve ülkenin temel ihtiyaçları
ve sorunlarına yönelik hiçbir öneri,
hiçbir çözüm bulunmamaktadır.
Aksine, zaten iyice güdümlü hale gelmiş
olan yargının bağımsızlığı ile yasama,
yürütme ve yargı kuvvetlerinin ayrılığı
ilkesi ortadan kaldırılmaktadır.
Bu değişiklikle, iktidar sözcülerinin
ifadesi ile “Hükümet sistemi Meclisten
kovulmaktadır”. Meclisin yasama ve
denetim yetkisi elinden alınmaktadır.
Yürütme yetkisi, tek başına
Cumhurbaşkanında toplanmakta,
denetimsiz ve sınırsız yetkilerle
donatılmaktadır.
Cumhurbaşkanı herhangi bir partiye
üye, hatta parti başkanı bile olabilecektir.
Partili cumhurbaşkanı tarafından
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.
Böylesi geniş yetkilerle donatılan
Cumhurbaşkanının yargılanması ise
neredeyse imkânsız hale getirilmektedir.

Görüldüğü üzere, yapılmak istenen
değişiklik, iktidarın iktidarını daha
sert bir şekilde koruyabilmesi, ömrünü
uzatabilmesi içindir.

Bu değişiklikte emekliye, emekçiye,
işçiye destek yok. İşsize iş yok.

Anayasa değişikliğinin kabulü halinde
ülkemiz hukuk devleti olmaktan
çıkacak, bir dikta rejimi gelecektir.

Bu değişiklikte demokrasi yok.

Yapılmak istenen değişiklik, ülke
yönetimini tek bir kişiye bırakmaktadır.

Bu nedenlerle, biz mühendis, mimar
ve şehir plancıları HAYIR oyu
kullanacağız!

Yapılmak istenen değişiklik, sömürü
ve rant düzenlerinin otoriter bir tarzda
sürmesi, yolsuzluklarının dokunulmazlık
sağlanarak devam etmesi, halkımızın
alın terinin ürünü olan kamu kaynak
ve varlıklarının talanı içindir.
Yapılmak istenen, daimi olağanüstü
hal rejimidir, faşizmin kurumsallaşmış
halidir.
Açık ki, bu değişiklikte biz yokuz.
Yalnızca nasıl yönetileceğimiz var.
Bu değişiklikte Cumhurbaşkanı/Devlet
Başkanı/Parti Başkanı var, HALK YOK.
Bu değişiklikte halkın dertleri, sorunları,
istekleri, dermanları yok.

Bu değişiklikte halkın günlük yaşamında
sağlayacağı hiçbir fayda yok.
Bu değişiklikte memleket yok.

Eşit, özgür, demokratik, laik, barış,
huzur, refah içinde bir Türkiye için
HAYIR oyu kullanacağız!

İ ş i m i z ko l a y d e ğ i l . B i l i y o r u m .
Ancak sistemli bir çalışmayla
bu Referandumdan HAYIR oyu
çıkacağına, faşizm ve dikta yönelimine
hak ettiği yanıtın verileceğine yürekten
inanıyorum.
21. yüzyılda Nazi Diktatörlüğü
yaşadığımız bu günlerde, sözlerimi
Nazım’ın hürriyet kavgası adlı şiirinin
şu iki dörtlüğüyle bitirmenin anlamlı
olacağını düşünüyorum;

Sevgili Arkadaşlarım;

Yine kitapları, türküleri, bayraklarıyla
geldiler,
dalga dalga aydınlık oldular,
yürüdüler karanlığın üstüne.
Meydanları zaptettiler yine.
Daha gün o gün değil, derlenip dürülmesin
bayraklar.
Dinleyin, duyduğunuz çakalların
ulumasıdır.
Safları sıklaştırın çocuklar,
bu kavga faşizme karşı, bu kavga hürriyet
kavgasıdır.

Ülkemizin karanlığa gidişini; ancak
örgütlenerek, direnerek, mücadele
ederek durdurabiliriz!

Hepinizi sevgi, umut ve gelecek güzel
günlere olan inancımla bir kez daha
selamlıyor, gözlerinden öpüyorum…”

Oylarımızı mutlaka kullanacak ,
sandıklara sahip çıkacağız!
Siz öğrenci üyelerimizi de bu değişikliğe
“Hayır” demeye, reddetmeye, ülkemizin
sahipsiz olmadığını göstermeye,
demokrasiyi kazanmaya, Cumhuriyet,
demokrasi, laiklik mücadelesini
sahiplenmeye davet ediyoruz!
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MADENMO 5. ÖĞRENCİ KURULTAYI GERÇEKLEŞTİRİLDİ
ve Mücadelesi” konusunda MADENMO eski Asım Kutluata
bilgilendirme sunumu yaptı. Dr. Nejat Tamzok’ un Madencilik
Politikaları ve Ülkün Tansel’ in Meslek Etiği konularındaki
sunumları ile oturum bitirildi.
İkinci oturumda; “Eğitimden Üretime Madencilik” Mahir
Vardar, “Ülkemizde Üniversite Eğitimi ve Üniversitelerin Dönüşümü” Aysun Gezen, “Mühendislik Emeğinin Dönüşümü”
Sinan Alçın sunumları yer aldı.
Sonraki oturumlarda, Genç Madenci konusunda Emre Demir’ in bilgilendirmesi ardından 46. Dönem Genç Madenci
Çalışma Programı Hakkında Atölye Çalışmaları ile devam
etti. Atölye çalışmalarında;

TMMOB Maden Mühendisleri Odası 5. Öğrenci Kurultayı
3-5 Mart 2017 tarihleri arasında Antalya ‘ da düzenlendi.

Staj,
Örgütlenme Çalışmaları,
6. Öğrenci Kurultayı,
konuları yer aldı.

Maden Mühendusleri Odası Yönetim Kurulu II. Başkanı Emre
Demir’ in açılış konuşmasıyla başlayan öğrenci kurultayının
birinci oturumunda “Bir Demokratik Meslek Örgütü Olarak
TMMOB Maden Mühendisleri Odasının Kısa Tarihi, İlkeleri

Kurultayın son gününde, Genç Madenci Çalışma Programı
hakkında atölye çalışmaları ve sunumları yapıldı. Gelecek
için karanlığı kazan genç madencilerin aktif olarak katılım
gösterdiği kurultay 5 Mart 2017 tarihinde son buldu.

GENÇ-İMO 10. ÖĞRENCİ MECLİSİ TOPLANDI
Genç-İMO 10. Öğrenci Meclisi, 4-5 Mart 2017 tarihinde
Antalya’da toplandı.
İMO Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Gökçe, 2. Başkanı
Şükrü Erdem, Sekreter Üyesi Hüseyin Kaya, Sayman Üyesi
Cem Oğuz, Yönetim Kurulu Üyeleri Cemal Akça, Cihat
Mazmanoğlu, Necati Atıcı, Genel Sekreter Fikret Kemal
Yıldırım, Genel Sekreter Yardımcıları Bahaettin Sarı, Serap
Dedeoğlu, Proje Koordinatörü Ceylan Özkul, Antalya Şube
Başkanı Mustafa Balcı, Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Evci,
Murat Yılmaz ve 25 şubeden gelen 310 genç-İMO üyesinin
katılımıyla gerçekleşen Meclis’te, genç- İMO ilkeleri ve çalışma prensipleri görüşüldü.
Meclis’in ilk gününde divan seçimi yapıldı. Saygı duruşu ve
İstiklal Marşı ile meclisin açılışı yapıldı. Açılış konuşmalarını
genç-İMO 9. Konsey Başkanı Oğuz Kır ve İMO Yönetim
Kurulu Başkanı Cemal Gökçe yaptı. Meclis’in ilk gününde;
Konsey Sunumları
-genç-İMO 8. Dönem Çalışma Raporu’nun Sunumu ( Saim
Kaymak )
-TMMOB ve 10. Yılında genç-İMO Örgütlülüğü (Onur
Aktolun )
- Ülke Gündemi ve Referandum (Ali Korkut )
1. Oturum Sunumları
Türkiye ve Demokrasi (Denizli ve Manisa Şube )
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Mühendislik Eğitimi ve Öğrenci Sorunları ( Ankara Şube )
Tarihi Eserler, Savaş ve Yıkım ( Eskişehir ve Diyarbakır Şube )
2. Oturum Sunumları
Su ve Enerji ( Trabzon Şube )
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği ( Adana ve Uşak Şube )
Mühendislik ve Kadın ( Kocaeli ve Sakarya Şube )
Ulaştırma Politikaları ( İstanbul Şube )
şeklinde, İMO 10. Öğrenci Meclisi ilk günü programı tamamlandı.
Meclis’in ikinci gününde sonuç bildirisi okundu. Genç-İMO
10. Genç-İMO Konsey adaylarının konuşmalarını yapmalarından sonra seçimlere geçildi.
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TMMOB, DEK-TMK GENEL KURULUNA KATILDI
Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi Derneği (DEK-TMK)’nın 6 Nisan 2017 tarihinde gerçekleşen genel kuruluna
TMMOB’yi temsilen Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Göltaş katılarak bir konuşma yaptı.
olmadığı yapılan Bakanlık merkezli operasyonla bir kez daha
açığa çıkmıştır.
Değerli Delegeler..
TMMOB olarak bizler; enerjinin özerk bir kamu kurumu
tarafından, merkezi bir planlama anlayışı ve kamu hizmeti
gereklerine uygun bir şekilde tek elden yönetilmesini
savunuyoruz. Elektrik enerjisi kullanımını bir insan hakkı
olarak kabul ediyor, günümüz koşullarında çağdaş ve sağlıklı
bir yaşam sürdürülebilmesi için insanların elektrik enerjisi
kullanımının zorunlu olduğunu savunuyoruz.
Ayrıca; elektrik enerjisinin kullanıma hazır hale getirilmesi
işlemlerinin endüstriyel ve ekonomik faaliyetleri gerekli
kıldığı, üretiminde kullanılan doğal kaynakların tamamının
da toplumsal mülkiyet alanı içinde yer aldığı bilinciyle hareket
ediyoruz.

Konuşma metni şöyle:
Sayın Konuklar, Değerli Delegeler…
Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi Derneğinin 2014
– 2016 Dönemi Olağan Genel Kurul Birinci Toplantısında
TMMOB Yönetim Kurulu adına söz alıyorum. Öncelikle
hepinizi şahsım ve TMMOB Yönetim Kurulu adına saygıyla
selamlıyorum.
Tüzüğünün 2. Maddesinde de yer aldığı üzere; faaliyetini
tarafsız, bağımsız, bilimsel nitelikte ve ülkemiz çıkarları
doğrultusunda gerçekleştirmesi gereken DEK-TMK, iki yıl
önce yapılan genel kurulu ve öncesinde yaşanan gelişmeleri
hepimiz hatırlıyoruz. Gerek siyasal açıdan gerekse enerji
sektörüne farklı görüşlere sahip yaklaşık 250-300 gerçek
ve tüzel kişiden oluşan dernek yapısı geçen yıl gündeme
gelen toplu üyeliklerle bir anda 900 civarında üye yapısına
dönüştürüldü.
DEK-TMK Tüzüğünde Gerçek Kişilerin Üyelik Şartlarını
belirleyen 7. Maddesindeki “Fiil ehliyetine sahip gerçek kişiler,
enerji veya enerji-çevre ilişkisi konusunda araştırmaları,
çalışmaları, görevleri, hizmetleri ve eserleri ile tanınmış
olmalıdır.” Hükmü yok sayılarak, enerji ile ilgili kamu
kurumlarında çalışmanın ötesine geçememiş çalışanların
da üyeliği ile derneğin nitelikli yapısı nicel zenginliğe
kavuşturulmuştur.
Geçen dönem yaşanan bu gelişmeler ile derneğin amaç
maddesinde yer alan tarafsızlık, bağımsızlık ve bilimsel
yapısı da ciddi anlamda erozyona uğramıştır. Tüm meslek
alanlarında kendisini ifade edebilen farklı seslere tahammül

Bu nedenle; enerji, özellikle elektrik enerjisine ilişkin
faaliyetlerin çevreye zarar vermeden, kaynakları israf
etmeden, gerekli yatırım ve endüstriyel faaliyetlerinde
ekonomik ve teknolojik olarak halk yararına olan yöntemlerin
kullanılmasında ısrar ederek; halkımıza sürekli, kaliteli, ucuz
elektrik enerjisi ulaştırılması için çaba sarf ediyoruz.
Yani elektrik enerjisi ile ilgili iş ve işlemleri takip ediyor,
görüş oluşturuyor ve yapanları denetlemekle görevli olanlara
ileterek halkımızın çıkarlarına aykırı olan, çevreye zarar veren
veya verecek olan, kaynaklarımızı israf eden, yapılmasında
kamu yararı olmadığını düşündüğümüz iş ve işlemler için
denetleme erki ve yaptırım gücü olan Kurumlarla yanlış işlere
engel olmaya çalışıyoruz.
Bunu bazen yargı organlarında dava açarak, bazen TBMM’de
grubu bulunan partilere iletip TBMM vasıtası ile denetleme
yapmalarını talep ederek, bazen de basın açıklamaları,
kongre, sempozyum ve benzeri etkinliklerle kamu yararına
konunun tüm bileşenlerini biraraya getirerek doğru
bildiğimizi hayata geçirmeye çalışıyoruz.
Bugünlerde hepimizin malumu olduğu üzere ülkemiz genel
anlamda 16 Nisan’da yapılacak Anayasa değişikliğine
odaklandı. Halkımızın tercihine sunulacak olan Anayasa
değişikliği gerçekleşirse, tüm yetkilerin tek elde toplandığı
bir yönetim şekline adım atmış olacağız.
Bu haliyle artık yaptığımız çalışmaları ileterek enerji alanında
denetim yapılmasını isteme şansımız olmayacak çünkü
TBMM’nin öyle bir yetkisi kalmamış olacaktır.
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Yargı kurumlarında dava açamayacağız çünkü açsak bile
eleştirdiğimiz işi yapan yürütmenin başında olan kişi
tarafından seçilen yargıçlar onun isteği dışında karar
veremeyeceklerdir.

Enerjinin insan yaşamı için vazgeçilmez olduğu ve yokluğunun
insanın çağdaş bir yaşam sürmesine engel olacağı bilinci ile;

Basın bildirisi, gösteri, yürüyüş ve benzeri etkinlikleri
yapamayacağız çünkü tek başına olağanüstü hal ilan etme
yetkisi olacak olan Cumhurbaşkanı istediği an OHAL ilan
etmek suretiyle bunlara mani olabilecektir.

-İnsanın kullandığı her tür enerjinin bir işlem gerektirdiğini
bilerek ve bu işlemi yerine getiren emeğe saygıyı önde
tutarak,

Dolayısı ile bizler hiçbir söz hakkı olmayan, görüş bildiremeyen
kitleler olarak yalnızca yapılanları seyretmekle kalacağız.
O zamanda pahalı elektrik, nükleer santrallar, kalitesiz ve
kesintili elektrik, kirli hava, iklim değişikliğine neden olan
uygulamalar ve benzeri karşı çıktığımız ve kısmen de olsa
engellediğimiz olumsuz uygulamalar; kar etmeyi her şeyin
önünde gören bir anlayış vasıtası ile hayata geçirilecek ve
ülkemiz, elektrik enerjisini kamu hizmeti olarak değil de
ticari bir meta ve kar aracı olarak görenler için dikensiz bir
gül bahçesi olacaktır.
Biz böyle olmasını istemiyoruz. Bilgi ve birikimimizi ülke
çıkarları ve halk yararına kullanmak, bilimsel ve sosyal
olarak yanlış bulduğumuz uygulamaları engellemek için
uğraş vermek, elektrik enerjisinin yeterli, kaliteli ve kesintisiz
olarak, halkımıza ekonomik yük oluşturmayacak şekilde bir
kamu hizmeti olarak sunulmasını sağlamak için çalışmak
istiyoruz.
Anayasa değişikliği gerçekleştiği takdirde bu haklar elimizden
alacaktır. Bu nedenle Anayasa oylamasında HAYIR diyoruz
ve tüm meslektaşlarımızı da HAYIR demeye davet ediyoruz.
Sayın Katılımcılar…
TMMOB olarak

-Enerjinin tüm insanlara ihtiyacı kadar sunulması temel
ilkesini esas alarak,

-Her tür enerjinin bir kaynaktan üretildiği ve bu kaynakların
dünyada kısıtlı oranda bulunduğunun bilincinde olarak,
-Her tür kaynağın enerjiye dönüştürülmesinin o kaynağı belli
oranlarda kullandığını ve yenilenebilir kaynaklar dışındaki
tüm kaynakların tükenebileceği ve bu kaynakların insanlığın
malı olduğu gerçeğinden haraketle,
-Her tür kaynağı enerjiye çevirme işleminin belli oranlarda
doğada kirlilik yarattığını bilerek,
-Enerjinin bir bedeli olduğu gerçeğini yadsımadan,
-Enerji kaynaklarının kullanımının ülke sınırları içerisine
hapsedilmesinin insanlık açısından enerjiden yaralanmayı
kısıtlayıcı bir unsur olduğu ve enerji konusunun uluslararası
ölçekte değerlendirilmesi zorunluluğunu kabul ederek ,
-Enerjinin evrensel bir değer olduğunu esas alarak ,
Enerji politikamızın temel ilkelerini uzun yıllar içerisinde
oluşturduk ve her platformda başta konunun ilgilileri
olmak üzere tüm kamuoyu ile paylaşmayı ülkemize karşı asli
sorumluluğumuz olarak bildik.
Bu anlayış ve değerler bütünü içinde çalışmalarımızı 2017
yılı Aralık ayı içerisinde gerçekleştireceğimiz TMMOB 11.
Enerji Sempozyumunda da sürdüreceğiz.

TMMOB, SGK YÜKSEK DANIŞMA
KURULU TOPLANTISINA KATILDI
TMMOB Yürütme Kurulu Üyesi Kemal Zeki
Taydaş, 15 Mart 2017 tarihinde gerçekleştirilen SGK
Yüksek Danışma Kurulu Toplantısına TMMOB
adına katılarak bir konuşma yaptı.
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‘SİNOP NÜKLEER SANTRAL İSTEMİYOR’ MİTİNGİ DÜZENLENDİ
Sinop’ta Nükleer Santral Karşıtı Platformun çağrısıyla,
aralarında TMMOB yöneticilerinin de bulunduğu binlerce
kişi 22 Nisan 2017 tarihinde ‘Sinop Nükleer Santral
İstemiyor’ sloganıyla bir araya geldi.

Ardından TMMOB adına Cemalettin Küçük, Şehir
Plancıları Odası adına Orhan Sarıaltun, Sinop Nükleer
Karşıtı Platform adına Can Ergün, Sinop Nükleer Karşıtı
Platform Derneği adına da Avukat Mehmet Horuş söz aldı.

Sinop eski otogar önünde buluşan binlerce kişi sloganlarla
mitingin yapılacağı Uğur Mumcu Meydanı’na yürüdü.

Mitinge CHP, EMEP, SYKP, ESP, Sinop Barosu, Halkevleri,
Haziran Hareketi, İstanbul Demokrat Sinoplu Dernekleri
Platformu, ADD, ÇYDD, Greenpeace, Küçük Çekmece
Sinoplular Derneği, Samsun Devrimci 78’liler Derneği ve
Samsun Hayır Buluşması gibi kurumlar katıldı.

Mitingde konuşan Sinop Nükleer Karşıtı Platform Sözcüsü
Murat Şahin, “Sinop Nükleer bataklığa sürükleniyor.
Buna izin vermeyeceğiz. Siyasi iktidar bu konuda her
türlü hukuksal denetimden kaçmaya çalışıyor. Çernobil
ve birçok yıkıcı kazalara rağmen nükleerde ısrar ediliyor.
Nükleer hem çok tehlikeli hem pahalı, hem dışa bağımlı
enerjidir. Ülkemizin buna ihtiyacı yoktur. Nükleer santrale
izin vermeyeceğiz” dedi.

Mitingde vatandaşlar ‘Nükleere karşı omuz omuza’, ‘Susma
haykır nükleere hayır.”, ‘Nükleer santral ölüm demektir’,
‘Hırsız AKP iş birlikçi YSK.’, ‘Hayır daha bitmedi yeni
başlıyor.’ sloganları attı.

BİLİRKİŞİLİK YÖNETMELİĞİ TASLAĞI ÜZERİNE ADALET BAKANLIĞI`NA
GÖRÜŞ GÖNDERİLDİ
Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü Bilirkişilik Daire Başkanlığı’na, Bilirkişilik Taslağı üzerine TMMOB
Görüşü 6 Nisan 2017 tarihinde gönderildi.
Görüşün tamamına; http://www.tmmob.org.tr/icerik/bilirkisilik-yonetmeligi-taslagi-uzerine-adalet-bakanligina-gorusgonderildi linkini tarayıcınıza yazarak ulaşabilirsiniz.
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13. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ
KONGRESİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Makina Mühendisleri Odası İzmir Şube sekretaryalığında
düzenlenen 13. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi
(TESKON) ve Teskon+ Sodex-Fuarı, 19-22 Nisan 2017
tarihleri arasında İzmir MMO Tepekule Kongre ve Sergi
Merkezi’nde gerçekleştirildi.
Dört gün süren Kongre’nin ana teması “ Tesisat
Mühendisliğinde Bütünleşik Tasarım” olarak belirlenirken,
TESKON 2017 kapsamında hakem incelemesinden geçirilen
toplam 170 adet tam metin bildiri 5 paralel oturumda
sunuldu. Kongre kapsamında Jeotermal Enerji Seminerinin
yanı sıra çeşitli başlıklarda kurslar ve paneller düzenlenirken,
Kongre ile birlikte eşzamanlı düzenlenen Teskon+Sodex
Fuarı ise tesisat alanında ürün ve hizmet üreten önemli
firmaları bir araya getirdi.
MMO İzmir Şube Yönetim Kurulu Başkanı Güniz Gacaner
Ermin, 24 yıldan bu yana düzenlenen TESKON’un, Tesisat
Mühendisliği alanının çok geniş bir kapsamı olduğunu geniş
kesimlere kabul ettirmeyi başardığını ifade ederek, “Bugün ve
geçmişte düzenlediğimiz kongrelerde seminer, sempozyum,
kurs, panel, konferans ve sabah toplantılarında ele alınan
konulara baktığımızda bu kapsam genişliğini çok açık şekilde
görmekteyiz” dedi.
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Gacaner ayrıca referandum tartışmalarına da değinerek,
“16 Nisan günü gerçekleşen ve kitlelerin iradesinin hiçbir
müdahale olmaksızın olduğu gibi sandığa ve sonuçlara
yansımadığı açık olan referandumun tekrarının, toplumsal
barış açısından elzem olduğunu düşünüyor, ülkeyi
yönetenlerin de bu doğrultuda adım atmaları gerektiğini
hatırlatıyoruz” şeklinde konuştu.
TESKON 2017 Yürütme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ali
Güngör, Ermin’in ardından söz alarak Ulusal Tesisat
Mühendisliği Kongresi’nin, alanında en yaygın katılımlı
ulusal platform olduğunu dile getirirken, Teskon 2017
kapsamında hakem incelemesinden geçirilen toplam 170
adet tam metin bildirinin 5 paralel oturumda sözlü olarak
sunulmak üzere kabul edildiğini, ayrıca kongre kapsamında
Jeotermal Enerji Semineri ve çeşitli başlıklarda kurslar ile
paneller düzenleneceğini söyledi.
Hannover Fairs Turkey Genel Müdürü Alexander Kühnel
de Kongre ve Fuar’ın sektörün çeşitli bileşenlerini bir
araya getirdiğini ve başarısının da bundan kaynaklandığını
belirtti.
Türk Tesisat Mühendisleri Derneği Yönetim Kurulu
Başkanı Prof. Dr. Birol Kılkış ise; TESKON’un 24 yıldan
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bu yana tesisat mühendisliği alanına önemli katkılarda
bulunduğunu ifade ederek, Kongre’de emeği olanlara
teşekkür ederken açış konuşması için söz alan MMO
Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ekber Çakar konuşmasında
şunları ifade etti:

ortaya koyan; üretken, verimli, paylaşımcı bir atmosferde
geçmesini diliyorum.

Bildiğimiz üzere tesisat mühendisliğinin her alanı,
uygun iç çevre koşullarının oluşturulmasını sağlamayı
amaçlamaktadır. Kongremizin ana teması da bu çerçevede
“Bütünleşik Performans” olarak belirlenmiştir. İçinde
çalıştığımız, yaşadığımız tüm mekânların ısıtma, soğutma,
havalandırma, nemlendirme sistemlerinin ve her bir
bileşeninin enerji tüketim performansı ile yapıların enerji
tüketim performansının zamana göre değişimi ve etkileşimini
kapsayan bu konunun teknik altyapısının doğru bir şekilde
oluşturulması gerekmektedir. Mesleki eğitim ile meslek
içi eğitim, mesleki akreditasyon ile eğitim araçları ve
yöntemlerinin niteliği, bütünleşik performansın bileşenleri
arasındadır. Bu nedenle meslek öncesi ve meslek uygulama
alanında iyi eğitilmiş insanlara ihtiyaç vardır. Diğer yandan
tasarımdan uygulamaya bileşenlerden işletmeye kadar
her alanda var olan kanunlar, yönetmelikler, standartlar
aracılığıyla oluşturulan mevzuatta yasal altyapı gerekliliği de
konunun bir bileşenidir.

Isıtma, soğutma, havalandırma, klima, tesisat sistem ve
elemanlarından oluşan iklimlendirme sektörünün mevcut
durumuna baktığımızda, sektörün yaklaşık olarak yüzde
80-83’ünün KOBİ niteliğindeki işletmelerden oluştuğunu
görüyoruz. Sektörün üretim değeri 2016 yılında 8,6 milyar
TL, katma değeri 2,3 milyar TL’dir. Üretimin imalat sanayi
içindeki payı yüzde 1,8’dir. 2016 yılı sektör ithalatı 4,4 milyar
TL, ihracatı 2,8 milyar TL; ihracatın ithalatı karşılama oranı
ise yüzde 69,5 olmuştur. Hammaddede dışa bağımlılık oranı
yüzde 30,2’dir. Yüzde 25,1 oranındaki katma-değer düzeyi
düşüktür. GSMH içinde yüzde 1 olan Ar-Ge ve inovasyon
altyapısının gelişmemiş olması, ara mal üretimindeki
yetersizlik, ara mesleki eleman ihtiyacı, markalaşma ve patent
sayısındaki düşük düzey, kayıt dışı oranının yüksek olması ve
haksız rekabet, üniversite-sanayi işbirliğinin koordinasyonu
ve ortak çalışmaların yeterli olmaması, sektörün başlıca
sorunları arasındadır. Bu noktada ülkemizin kaynaklarının ve
üretim potansiyelinin küresel güçlerin baskısından bağımsız
bir şekilde değerlendirilmesi gerektiğini söylemeliyim. Bilimi
ve teknolojiyi esas alan, Ar-Ge teşviklerinde ülkemiz insan
gücüne ağırlık veren, yerli yatırımcıyı özendiren ve koruyan,
devletin ekonomideki yönlendiriciliğini ekonomik etkinlikte
toplumsal yararı gözeterek uygulayan, dış girdilere bağımlı
olmayan, sosyal devlet anlayışı temelinde istihdam odaklı
ve planlı bir kalkınmayı öngören politikalar gerekmektedir.
Ülkemizin sanayisi bugün giderek kan kaybetmektedir.
Ülkemizin zengin işgücü ve kaynakları verimsiz alanlarda
çarçur edilmekte; en büyük gücümüz olan nitelikli işgücü
vasıfsızlığa, kaynaklarımız çoraklaşmaya başlamıştır. Tüm
dünyada teknoloji hamlelerinin yapıldığı bu dönemde
Türkiye, rant paylaşımı çarklarıyla adeta üçüncü dünya
ülkesi konumuna kaymaktadır. Sanayisizleşmeyi üreten,
işsizlik üreten, gelir dağılımını gün geçtikçe daha da bozan
bir ekonomik model söz konusudur. Ülkemiz; yeraltı, yerüstü
tüm kaynaklarını, doğal ve kültürel varlıklarını özel çıkarlar
uğruna yok eden bir düzenin boyunduruğu altındadır. Bu
yapıda sanayi de ancak taşeron düzeyde kalabilmektedir ve
bu durumdan hızla kurtulmak gerekmektedir.

Kongremizin; üniversitelerimiz, meslektaşlarımız ve
tesisat sektörü arasında bilgi birikimlerinin, yeniliklerin
ve teknolojilerin paylaşılması, tüketicilerin ve üreticilerin
bilinçlendirilmesi, araştırmacıların bu alana yönelmelerinin
teşvik edilmesi, kural koyucuların ilgili standartları ve yasal
mevzuatı geliştirmelerine katkıda bulunmak gibi görevleri
vardır. Kongremizin bu açıdan bilimsel, mesleki, sektörel
gerekliliklere işaret eden, sorunları çözümleriyle birlikte

Kuşkusuz siyasal ortamın da ekonomiyi, sanayiyi, üretimi,
ithalata fazla bağımlı olmayan bir ihracatı, yatırımları ve
mühendisliği destekleyici, işsizliği azaltıcı olması gerekir.
Ancak şu an üzerinde yoğunlaşılan yol, köprü, inşaat vb.
mega/büyük projeler, öncelikli toplumsal gereksinimler
değildir. 16 Nisan’da yapılan Anayasa değişikliğinin birbirine
çok yakın sonuçları ve ülkemizin içine girdiği yeni siyasi
atmosferin belirsizliklerinin yaratacağı kırılganlıkların

“Sayın Birlik Başkanım, sayın konuklar, değerli katılımcılar,
sevgili basın mensupları, TMMOB Makina Mühendisleri
Odası Yönetim Kurulu ve şahsım adına hepinizi saygıyla
selamlıyorum. 13. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi ve
Teskon-Sodex Fuarına hoş geldiniz.
Her seferinde gelişerek, büyüyerek, akademik yapıların ve
tesisat sektörünün bilgi ve teknoloji paylaşım merkezine
dönüşen Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongreleri, meslektaş
birlikteliğinin, öğrenmek ve öğretmek isteyen meslektaşların
heyecanının zirvesi olmuştur. Kongremizin süreklilik içinde
ulaştığı dev boyutu sizlerle paylaşmaktan dolayı mutluyuz.
24 yıldan bu yana tesisat mühendisliği alanındaki bütün
gelişmeleri irdeleyen kongremiz, bu kez de kapsamlı programı
ile kendisini bir kez daha aşmış bulunuyor. Bu nedenle
başlangıcından bugüne bu kongrede emek ve katkısı bulunan
herkese teşekkür ediyor, emeklerine sağlık diyoruz.
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giderek artma olasılığı da yüksektir. Zira Anayasa değişikliği,
kamu yönetimini ve ekonomiyi tek elde toplayarak yeni kriz
öğelerini beraberinde getirecektir. Bu Anayasa değişikliğinin
ülkemize istikrar getirmeyeceği daha ilk günden görülmüştür.
Ayrıca 16 Nisan için kamuoyuna yansıyan birçok usulsüzlük
iddiası bulunduğu, Yüksek Seçim Kurulu’nun mühürsüz zarf
ve oy pusulalarının iptaline yönelik 2010 yılında getirilen bir
hükmü iktidar partisi isteği üzerine uygulamaması, usulsüzlük
ve adaletsizliği meşrulaştırmaktadır. Anayasa değişikliği
süreci, sonuçları ve önümüzdeki dönem; demokrasi, laiklik,
yasama-yürütme-yargı güçlerinin ayrılığı, yargı bağımsızlığı,
hukukun üstünlüğü vb. istemleri güçlendirici boyutlara
sahiptir. Referandumun birbirine yakın sonuçları bu
alanlardaki istem ve özlemlerin gelişeceğini göstermektedir.
Herhangi bir umutsuzluk ve yılgınlığa düşmeden demokrasi
için, çağdaş demokratik siyaset ve değerler için, ülkemizin
geleceği için mücadele etmek durumundayız.
Son olarak iki kısa değini ile konuşmamı tamamlayacağım.
Kongremiz ve fuara katkıda bulunan kurum ve kuruluşlar
ile oturumlarda bildiri sunacak, sempozyum, panel,
oturum, özel amaçlı toplantı, seminer, kurs ve atölyelerde
görev alacak konuşmacı ve yöneticilere, tüm delege ve
izleyicilere, düzenleme, danışma, yürütme kurulları ile kongre
sekretaryasına, İzmir Şubemizin Yönetim Kurulu üyeleri,
çalışanları ve gönüllü öğrenci üyelerimize Oda Yönetim
Kurulu adına içtenlikle teşekkür ediyorum. Ülkemizin
içinde bulunduğu kaotik ortam ve karanlığa karşı aydınlığı,
baskıcı-otoriter yönetim anlayışlarına karşı demokrasi ve
özgürlükleri; ırkçılık, milliyetçilik ve düşmanlıklara karşı barış
içinde bir arada yaşama kültürünü; tek değerin daha fazla
kâr etmek olduğu piyasa toplumuna karşı eşitliği ve adaleti
temel alan; üreten, sanayileşen, hakça bölüşen bir Türkiye
özlemiyle kongremizin başarılı geçmesini diliyor, saygılar,
sevgiler sunuyorum.”
Oda Başkanı Ali Ekber Çakar’ın ardından açış konuşmasını
gerçekleştirmek için söz alan TMMOB Yönetim Kurulu
Başkanı Emin Koramaz ise konuşmasında şunları söyledi:
“Değerli konuklar, değerli meslektaşlarım, sevgili basın
mensupları, Türk Mühendis ve Mimar Odaları BirliğiTMMOB Yönetim Kurulu adına sizleri saygıyla selamlıyorum.
İlki 1993 yılında yapılan Ulusal Tesisat Mühendisliği
Kongrelerimizin düzenleme ve yürütme kurullarında 24
yıldır görev almış bir meslektaşınız olarak burada, aranızda
bulunmaktan duyduğum memnuniyeti dile getirmek
istiyorum.
Kongrelerimizin sürekli katılımcıları bilirler, Teskon geçmişten
bu yana çok önemli işlevler üstlenmiştir. “Mühendislikte

86

uzmanlık” kavramı Teskon’lar sayesinde yerleşmiştir. 1993’ten
2017’ye Teskon, tesisat mühendisliği alanında; uzman
mühendislik; imar mevzuatı, yapı denetimi, disiplinler arası
işbirliği; mesleki akreditasyon; tesisat mühendisliğinde
personel belgelendirmesi; meslektaşlarımızın çıkarları;
AB teknik mevzuatı; Ar-Ge çalışmaları; binalarda enerji
performansı yönetmeliği, eneri verimliliği; hastane ve
ameliyathanelerde hijyen alanlarındaki klima–havalandırma
sistemlerinin uluslararası standartlara ulaştırılması ve
denetimi, sağlık için konfor ve iç hava kalitesi gibi konuları
meslek ve kamuoyu gündemine taşıyan bir platform olarak
önemli işlevler üstlenmiştir. Kongrelerimizde üretilen,
paylaşılan bilgi ve teknoloji, 24 yıldır meslek alanımızın ve
sektörün gelişmesine, halkımızın daha sağlıklı, planlı, güvenli,
temiz mekânlar ve kentlerde yaşamasına hizmet etmektedir.
Tesisat mühendisliği, makine mühendisliğinin temel
disiplinlerinden biridir ve tesisat sektörü, cihaz, malzeme,
ekipman üretimi ve taahhüt uygulamalarıyla birlikte ciddi bir
pazar oluşturmaktadır. Sektörde ürün tasarımından imalata,
satış hizmetlerine, kullanım alanlarına ilişkin projelendirme
hizmetlerine, cihaz ve sistemlerin montaj, işletmeye
alma, test, kontrol, kabul, işletme ve bakım aşamalarına
kadar sürecin her noktasında makina mühendisleri görev
yapmaktadır. Dolayısıyla sektörün geliştirilmesi ve korunması
bizler için özel bir önem taşımaktadır. Sektörün sorunlarının
tespiti, çözümlerinin ne olabileceğinin her yönüyle tartışıldığı
kongrelerimiz sayesinde, bu ülkede tesisat mühendisliği
kavramı anlamlı bir yere oturmuş, görünür, bilinir bir aşamaya
gelmiştir. Kongrelerimizde sunulan bildiriler, yapılan kurslar,
seminerler, atölyeler ile tesisat mühendisliği alanında bilgiler,
tüm tesisat mühendisleri için erişilebilir ve ulaşılabilir
olmaktadır. Bugün Oda yayını olarak tesisat mühendislerinin
kullanımına sunulan kitaplarımızın karar alma süreçleri,
tesisat kongrelerimiz aracılığıyla gerçekleşmiştir.
Tesisat kongrelerimizin temel amacı tesisat mühendisliğinin
ülkemizdeki gelişimine katkı sağlamaktır. Tesisat
mühendisliği ve etkileşim içinde olan diğer alanlarda, yeni
bilgi ve teknolojinin paylaşılması, yaygınlaşması; tesisat
mühendisliğinin temel ve uygulamalı alanlarında bilimsel
ve teknolojik gelişmelerin sunulması ve tartışılması bu
kongrelerimizin hedefleri arasındadır. Bu nedenle bugün
burada bizleri buluşturan arkadaşlarıma, Düzenleme, Yürütme,
Danışma Kurullarımıza, görüşlerini bizimle paylaşacak bilim
insanlarına, uzmanlara, Makina Mühendisleri Odamıza ve
İzmir Şubesi’nin yöneticilerine, çalışanlarına ve geçmişten
bugüne bu kongreye emek ve katkısı bulunan bütün
arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.
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Oda Başkanımızın sektörle ilgili sunduğu veriler de gösteriyor
ki, tesisat sektörü kararlı bir gelişme çizgisi gösterememektedir.
Planlı sanayi politikalarının olmaması, fason üretim, sorunlu
ithalat politikaları, tek taraflı olarak imzalanan Gümrük
Birliği Anlaşması bunun en önemli nedenleri arasında yer
almaktadır. Yatırım malları ithalatında korumacılık faktörüne
öncelik verilmemektedir. KOBİ niteliğindeki firmalarımız
yetersiz teşvikler, eşitsiz rekabet koşulları, üretimlerini
durdurma, büyük firmaların isteklerine tabi olma, fason
üretimle dünya pazarlarına düşük kâr marjıyla çalışma kıskacı
altındadır. Büyük firmalar da geçmişteki düşük döviz kuru
politikalarından dolayı artan oranda ithalata yönelmiş ancak
sürekli yükselen döviz kuru nedeniyle borç kıskacı altındadır.
Bu nedenlerle tesisat mühendisliğinde istihdamın giderek
azaldığı, küçük mühendislik büroları olarak örgütlenmiş
hizmetlerin yaşama şansının azaldığı bir dönemden geçiyoruz.
Türkiye, sanayi sektörlerine ucuz girdi sağlayan büyük ölçekli
kamusal sanayi üretimi yapan KİT’lerin özelleştirilmesiyle
adeta bir sanayisizleşme girdabına sokulmuştur. Ekonomiyi
sürükleme dinamizmi olan imalat sanayisi, özellikle son beş
yılda yatırımların da hız kesmesiyle ivme kaybetmiştir. Türkiye
ekonomisi ve sanayisi, yıllardır, yüksek oranlı borçlanma ve
yoğun ithal girdi kolaycılığının üzerine oturmuştur. Üretimyatırım-tasarruf politikalarının yerini tüketim politikaları ve
paradan para kazanma arayışları almış; kent rantlarına, doğa
kıyımlarına, finans kazançlarına bel bağlanmıştır. Tarım ve
sanayi gibi üretken sektörler gerileyip rantiye ve spekülatif
kâr çevrelerinin egemen olması söz konusudur. Sanayinin,
üçte biri döviz borcundan oluşan borç yükü 450 milyar
TL’yi aşmıştır ve sanayi kârının yüzde 63’ü faize gitmektedir.
Ayrıca düşük büyüme, sanayi üretiminde çarkları olumsuz
etkilemektedir. Türkiye 2012’den itibaren yıllık yüzde 3 ve
aşağısına eğilimli bir büyüme patikasına girmiş bulunuyor. Bu
durum özellikle sanayi üretimi ve istihdamını daraltmakta,
büyük işsizlik dalgalarına kapı aralamaktadır. Ülkemiz
ekonomisinin üretim, tasarruf-yatırım, istihdam, ihracat
ve ithalatın yapısı, teknoloji düzeyi, dış talep bağımlılığı,
cari açık, sermaye hareketlerinin serbest giriş-çıkışı ve aşırı
borçlanma ile örselenmesi ekonomi ve sanayide önemli
kırılganlıklar oluşturmaktadır. Sanayileşme paradigması
terk edildikçe hükümet, rant dağıtımı merkezli inşaat ve
müteahhitlik işleri, katma değeri düşük hizmetler sektörü
ile onun alt sektörlerine yönelmektedir. Kent rantları ve
finansallaşmaya dayalı bu ekonomi tercihi, en son Varlık
Fonu adı altında bir uygulamaya sarılmıştır. Mega, çılgın

vb. diye anılan ranta dayalı büyük projelere kaynak
aktarımı ve borçlanma gereksinimini karşılamak için
oluşturulan bu fon özelleştirmelerden arta kalan kamu
kaynak ve varlıklarını ipotek de edebilecek ve ülkemizi
yoksullaştıracaktır. Ekonomide baş gösteren küçülme ve
iktidarın neden olduğu ekonomik siyasi riskler ülkemiz ve
sanayiyi bunaltmaktadır. Türkiye’nin politik ve jeopolitik
düzeyde biriken riskleri; özellikle saray rejimi odaklı
Anayasa değişikliği ile parlamentonun etkisizleştirilmesi
ve yetkilerin Cumhurbaşkanında toplanmasına yönelik
siyasi hamleler, kaotik bir durum yaratmış ve ekonomiyi
sarsan yeni bir faktör olmuştur. Bu gerçekliğe, şimdi de
referandumun başa baş sonuçları eklenmiştir. Oysa rejim/
sistem, Anayasal düzen değişimi yapan Anayasalar, bir
şekilde ve mutlaka, toplumsal ve siyasal bir mutabakatı,
tartışmasız bir halk çoğunluğunu, tartışmasız bir tarihsel
meşruiyeti gerektirir. Ancak referandum sonuçlarında
böylesi bir meşruiyet yoktur. Aksine büyük bir yarılma
söz konusudur ve bu durum ülkemize sanıldığından daha
fazla güç kaybettirecektir. TMMOB Anayasa değişikliği
sürecinin başından beri yapılmak istenen değişiklikleri
bütün yönleriyle değerlendirmiş; yaptığı açıklamalar
ve yayımladığı dokümanlarla meslektaşlarını ve halkı
bilgilendirmeye çalışmıştır. Toplumun bu değişikliklerin
kapsamı üzerine sağlıklı bilgi edinemediğini; söz konusu
değişikliğin Anayasaların en temel özelliği olan, iktidar
yetkilerinin sınırlandırılması normundan yoksun olduğunu
her platformda vurgulamıştır. TMMOB söz konusu
değişikliğin, 15 Temmuz darbe girişimi üzerine ilan edilen
ancak demokratik toplumsal muhalefet üzerinde baskı
ve sindirme politikalarının uygulama aracına dönüşen
OHAL ve medyanın tamamen iktidarın hizmetinde olduğu
koşullarda referanduma sunulmasının yanlışlığına da işaret
etmiştir. Ancak bütün olumsuzluklara karşın bu referandum
süreci, ülkemizde demokratik duyarlılıkların geliştiğini,
toplumun en az yarısının mevcut gidişe hayır dediğini,
özgür, yasaksız, baskısız, adil ve demokratik koşullarda
bir seçim yapılabilse sonucun farklı olacağını göstermiştir.
Şimdi görevimiz, ülkemizin felakete sürüklenmesinin önünü
alacak bu demokratik duyarlılıkların daha da gelişmesi ve
giderek ülkemizin geleceğini belirleyecek düzeye gelmesi
için çalışmaktır.
Son olarak ben de Kongremizde emeği ve katkısı bulunan
herkese teşekkür ediyor, Kongremizin verimli geçmesini
diliyor, saygılar sunuyorum.”
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MERSİN İKK: ESKİ KIŞLA ALANI DOĞAL VE TARİHİ DEĞERLERİ İLE
YERİNDE KORUNARAK MERSİN HALKININ KULLANIMINA AÇILMALIDIR
2209 sayılı kararında belirlenen ‘tarihi sit sınırı’ iptal edilmiş,
tescil kaydının kaldırılmasına karar verilmiştir. Söz konusu
kararın, alanda yapımı planlanan rant projesinin hayata
geçirilebilmesi için, süreçte engel olarak görünen unsurların
ortadan kaldırılması dışında hiç bir kamusal amaca hizmet
etmediği açıktır.

TMMOB Mersin İl Koordinasyon Kurulu, 13 Mart 2017
tarihinde TMMOB hizmet binası önünde bir basın açıklaması
yaparak ‘Askeri Kışla’nın doğal ve tarihi sit alanı iptali kararını
yargıya taşıdıklarını kamuoyuna duyurdu.
TMMOB İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Seyfettin Atar’ın
yaptığı konuşma sonrası, basın açıklamasını TMMOB Mersin
İKK adına Yaser Gündüz okudu. Açıklama şu şekilde;
ESKİ KIŞLA ALANI DOĞAL VE TARİHİ
DEĞERLERİ İLE YERİNDE KORUNARAK MERSİN
HALKININ KULLANIMINA AÇILMALIDIR
Gün geçmiyor ki ortak yaşam alanlarımıza, tarihi ve
çevresel değerlerimize yönelik kayıtsızlığın, kuralsızlığın,
umursamazlığın ve yok etme güdüsünün hâkim olduğu yeni
bir gündemle karşı karşıya gelmeyelim.
Son dönemlerde Mersin’de üretilen noktasal proje ve
girişimlere dikkatlice bakıldığında; tüm doğal-kültürel
değerlerimizi asla tekrar üretilemez ve paha biçilemez
nitelikleriyle koruyarak gelecek kuşaklara aktarma
sorumluluğumuzun tamamen unutulduğu, koruma-kullanma
dengesinin gözetilmesinden çok, bu değerlerin en acımasız
biçimde kullanılması ve tüketilmesi yolu seçildiği net bir
biçimde görülmektedir. Bu seçimi, son olarak Mersin kent
merkezinde ortak tarihi değerlerimizden birisi olan eski ‘Askeri
Kışla’ (Hamidiye Kışlası) alanının, tarihi sit kararının Kültür
ve Turizm Bakanlığı, “Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek
Kurulu” tarafından alınan iptal kararında açıkça okumak
mümkündür.
“Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun”, hiç bir
bilimsel araştırmaya ve teknik gerekçeye dayanmayan
29.12.2016 gün ve 665 sayılı kararıyla, Hamidiye Mahallesinde
yer alan eski “Askeri Kışla” alanı için daha önce “Adana Kültür
ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulunun” 20.09.1995 tarih ve
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Eski Kışla Alanı hakkında ilk olarak 20.09.1995 tarihinde
Adana Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulunca,
geçmişteki anı değerleri itibariyle, alanın bütünüyle kültürel
varlık olarak korunmasına ve alan içerisinde yer alan ağaç
varlığı dikkate alınarak Tarihi ve Doğal Sit Alanı ilan
edilmesine karar verilmiştir. Aynı Koruma Kurulu, 26.10.1995
tarihinde aldığı bir başka karar ile Tarihi ve Doğal Sit alanı
olarak tescil edilen eski askeri kışla alanının doğal sit derecesini
‘2. Derece Doğal Sit Alanı’ olarak belirlemiştir. OYAK Genel
Müdürlüğünün, Doğal ve Tarihi Sit alanı kararının iptali
istemi ile Adana 1. İdare Mahkemesinde açmış olduğu dava,
anılan Mahkemenin 1995/1718 sayılı kararı ile reddedilmiş,
söz konusu yargı kararı Danıştayın 1998/6289 sayılı kararıyla
da onanmıştır. Tüm bu gelişmelere rağmen OYAK Genel
Müdürlüğünün, yukarıda anılan Koruma Kurulu kararlarının
yeniden değerlendirilmesi yönündeki talebi, 27.05.2015
tarihinde, Adana Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu
tarafından, alanın sit statüsünü değiştirecek yeni bir veri ya
da yargı kararı olmaması gerekçeleri ile bir kez daha uygun
görülmemiş, 1995 yılında alınan kurul kararlarının geçerli
olduğuna karar verilmiştir. Adana Kültür Varlıkları Koruma
Bölge Müdürlüğünün 28.01.2016 tarih ve 5925 sayılı kararı
ile sayısallaştırılan sit alanı sınırı dâhilinde kalan parsellere
“Tarihi Sit Alanıdır” şerhi verilmesi tekrar kararlaştırılmıştır.
Tüm bu bölge koruma kurulu ve yargı kararları sonrasında,
OYAK Genel Müdürlüğü sahibi olduğu eski askeri kışla
alanında, ayrıcalıklı imar hakkı sağlanması yolunda engel
olarak gördüğü doğal ve tarihi sit alanı üzerindeki koruma
kararlarının iptalini, Ankara’dan, Kültür Varlıklarını Koruma
Yüksek Kurulundan alma yolunu seçmiştir.
Eski kışla alanı gibi korunması gerekli tüm doğal, kültürel
ve tarihi değerlerimizin, toplumsal müzakere ve uzlaşma
süreçlerinden geçmeden sadece idari otorite kararları ve
yatırımcının niyeti üzerinden “kısa dönemli ekonomik
getirilere” feda edilmesi kabul edilemez.
Söz konusu kışla alanı Mersin için tarihi ve doğal değerleriyle
çok büyük önem taşımaktadır. Bu alanın sadece ticari bir
kaynak olarak görülmesi, doğal yapısına uygun bir kamu
kullanımına açılmak yerine,noktasal büyük bir proje girişimine
ve yapılaşmaya konu edilmesi, kamu yararının ve doğa
kanunlarının gözetilmediği anlamına gelecek ve kentimiz

birlik haberleri
Mart - Nisan 2017/Sayı 173

açısından büyük bir kayıp olacaktır. Şehircilik alanında
geleceğe yönelik doğru hedeflere ve kararlara ulaşmak, başta
tarihi, doğal ve kültürel varlıkların sağlıklı değerlendirilmesine
bağlıdır. Burada sözü edilen; paylaşıma açıldığı oranda yeniden
yorumlanan ve üretilen, ekonomik, toplumsal, kültürel
vemekânsal tarihimize ilişkin kamuya mal olmuş varlıkların
korunarak değerlendirilmesidir.
Günümüzde Atatürk Caddesi olarak bilinen ve Gümrük
Meydanından Müftü Deresine kadar Mersin’in ilk gelişme
koridoru olarak dikkat çeken cadde, yüksek kurul tarafından
sit kararı kaldırılan alanda yer alan kışla binası nedeniyle
ilk olarak “Kışla Caddesi” olarak adlandırılmıştır. Alana
ve bulunduğu bölgedeki ana caddeye adını veren Kışla
Binası, dönemin kaymakamı Esat Bey ve Mutasarrıf Nazım
Paşanın girişimleri ve kentlinin yardımı ile 1904 yılında
inşa edilmiştir. Birinci Dünya Savaşında İngiliz donanması
tarafından bombalanan ve zarar gören kışla, Fransız işgali
sırasında onarılmış ve bu dönemde işgal kuvvetleri tarafından
kullanılmıştır. Kışla, Cumhuriyet’in ilanından sonra bir süre
23. Piyade Alayı tarafından da kullanılmıştır. İstanbul’da
(Heybeliada) bulunan Deniz Harp Okulu ve Lisesi, 2. Dünya
Savaşı koşulları gereğince buraya taşınmış, Askeri Deniz
Okulları 1941 ile 1946 yılları arası burada eğitim vermiştir.
Kışla alanında korunmak üzere tescil edilen ağaç dokusu ile
Atatürk Caddesi üzerinde bulunan palmiyeler bu dönemde
dikilmiş, bu günlere kadar yaşatılarak kent merkezinde ender
rastlanan imgesel yeşil alan varlığı olarak günümüze kadar
korunabilmiştir.
Tarihi değerlerin yanı sıra kent merkezinde, Efrenk Vadisinin
denize açıldığı bir konumda, kentin önemli bir havalanma
koridoru, adeta akciğeri niteliğindeki yegâne yeşil alan
niteliği bulunan eski kışla alanının, barındırdığı çevresel ve
doğal değerleri de bu alanın korunmasını gerekli kılmaktadır.
Alan içerisinde büyük çoğunluğu ‘okaliptüs’ ağaçlarından
oluşan 100’e yakın tescilli ağaç varlığı bulunmaktadır. Bu
yeşil alan ve ağaç varlığı kentleşmenin, insan etkilerinin,
afetlerin, savaşların bütünüyle yok edemediği, bu güne kadar
bozulmadan gelebilen, bir anlamda doğanın sunduğu ya da
tarihi miras olarak bıraktığı değerlerdir.
Mersin’de gündeme gelen bir çok noktasal rant projesinin
ve imtiyazlı imar hakkı taleplerinin bütünlüklü bir planlama
anlayışının ürünü olmaktan uzak, ancak birbirini bütünleyen
ve tesadüfi olmayan yalnızca “ekonomik değerlere odaklı”
izlerini görmemek imkansız. Dün Tevfik Sırrı Gür Stadyumu
ve bulunduğu alana ilişkin geliştirilen yapılaşma tehditi, bu
gün bu alanın hemen doğusunda yer alan eski askeri kışla
alanında bir kez daha ortaya çıkmaktadır.
Bir yanda, parçacı ve kent bütününe getireceği maliyetler
düşünülmeksizin tasarlanan ve çoğu kez yatırımcı kuruluşların
ya da kamu idarelerinin tercihleriyle acil ve öncelikli
olarak yaşama geçirilmeye çalışılan, fayda ve maliyetleri

derinlemesine analiz edilmesi gereken “büyük projeler”
kentsel gündemleri işgal etmekte, öte tarafta ise küresel
ısınma, sel ve diğer doğal afetler, yeşil alanın yetersizliği, kentin
bütünlüklü mekânsal planlara olan ihtiyacı gibi uzun soluklu
ancak öncelikli ve acil olarak masaya yatırılması gereken
gerçek gündemler ihmal edilmektedir.Mersin’in acil ihtiyacı,
kent merkezinde yegane kalmış yeşil alan niteliğindeki tarihi
ve doğal sit alanı üzerinde yüksek yoğunluklu yapılaşmanın
önünü açacak, kerameti kendinden menkul bir otel veya
benzeri bir rant projesinin hayata geçirilmesi değildir. Mersin’in
bu bölgedeki acil ihtiyacı, çok yakın zamanda yaşadığımız sel
felaketinden gerekli dersleri çıkararak, vadi tabanlarını, taşkın
alanlarını yapılaşma baskısından kurtarmak, bu alanları
parçası olduğu bütünle birlikte, doğru kararlarla planlamak,
yegâne karbondioksit yutağı yeşil alanlarımızı koruyarak ve
artırarak gelecek nesillere aktarabilmemizi sağlayacak kararlar
üretmektir.
Mersin’de halen yürürlükte bulunan üst ölçekli planlara
aykırılık taşıyanve bu planların temel strateji ve kararlarını
uygulanamaz, kentsel sorunlara çözüm üretemez hale getiren,
yine bu gün geçerli olan imar planlarıyla da bütünleşemeyecek,
ekonomik değer kaygısı dışında derinlik oluşturamayan
bu “pazarlama amaçlı proje”, gerekirse sit kararlarını
kaldırabilmekte, koruma ve planlama kurumlarını“rantsal
bölüşüme”dayanak yapabilmektedir. Mersin’in ve eski kışla
alanının “kullanım değerini” görmezden gelen böylesi noktasal
ve oldu-bittiye getirilmiş projeler ile tüm kentsel süreç ve
sorunları algılamak bir yana, mekânsal, ekonomik ve sosyal
alanda kent merkezi için yeni sorunlar yaratılacaktır.
Toplumsal, ekonomik ve kültürel ortamın korunup
yaşatılmasında, insanın onurlu biçimde doğa ile uyumlu
yaşamını sürdürmesinde, yaşanan çevreye sahip çıkılmasında,
doğadaki adaletin toplumsal yaşama aktarılmasında
‘planlama’ vazgeçilmez ve önemli bir araçtır. Ancak şu an
kentleri ve çevreyi biçimlendiren yaklaşım, tüm çevresel,
kentsel, kültürel, tarihi, doğal varlık ve birikimlerin
kullanım değerini tamamen unutturarak, sadece ekonomik
değeri üzerinden algılatmaya çalışmakta, bu varlıkları satıp,
pazarlayarak ekonomiye katkı sağlayacak “kaynak” olarak
görmekte ve planlamayı da, bu ‘kirli’ ve ‘fütursuz’ eylemlerine
alet etmeye çalışmaktadır. Planlamanın doğasına ve varlığına
uygun olmayan, kentlerin eski kışla alanı gibi doğal ve tarihi
değerlerini yok edecek eylemler ile toplumun her kesimine
yönelik bir ekonomik katkı sağlanamayacağı gibi, yitirilen bu
değerler yaşanamaz bir çevre ve asla geri dönüşü olmayacak
tahribatlar yaratacaktır.
Telafisi mümkün olamayacak biçimde yitirdiğimiz değerler
üzerinde baskı kuranların da, bu baskılara boyun eğen ya da
kullanarak karar verenlerin de bu toplumun aktörleri olduğunu
düşündüğümüzde, sürecin tümünde sorumluluğumuz
bulunduğunu, sorunları da çözümleri de sahiplenmemiz
gerektiğini daha kolay anlayabiliriz. Biz ancak ‘benim’
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dediğimiz unsurları sahipleniyoruz. Oysa ‘kamusal alanı’ ve
daha dar anlamda kentsel yaşam çevremizi bireysel mülkiyet
duygularımızın ötesinde sahiplenmemizi gerektiren pek
çok sebep var. Bugün yalnızca bazılarımızı etkilediği için
duyarsızlaştığımız ya da kanıksadığımız sorunlar, yarın tüm
bir neslin kendini içinde bulduğu ve çözmek için geç kaldığı
boyutlara ulaşacaktır. Çevre sorunları ile mücadelenin
maliyeti yüksek, ancak bu sorunları gidermek yolunda çaba
göstermemenin maliyeti daha da yüksek olacaktır.
Sonuç olarak;“Kültür Varlıkları Koruma Yüksek Kurulunu”;
29.12.2016 tarihinde çeşitli baskılarla alınmış olma olasılığı
çok yüksek, bilimsel gerekçelere dayanmayan, akıl almaz ve
bir ‘koruma kararı’ olmadığı açıkça ortada olan kararından
geri dönmeye, bölge kurul kararlarını ve alan hakkındaki
alınmış yargı kararlarını sürdürmeye, alanın hak ettiği tarihi
ve çevresel değerleri ile birlikte koruyacak sit alanı kararlarını
yeniden tesis etmeye davet ediyoruz.Çok geç olmadan tarihi
mirasımızın telafisi mümkün olmayacak şekilde yok olmasına
neden olacak girişimlerin bir an önce önlenmesini, yaşadığımız
kente ve gelecek kuşaklara yönelik sorumluluğumuz gereği
talep ediyoruz.
Kent merkezi için stratejik önemi ve önceliği bulunan söz
konusu alanın mevcut üst ölçek plan kararları doğrultusunda,
parçası olduğu Efrenk Vadisi bütününde geliştirilecek proje
kapsamında, doğal ve tarihi değerleri ile ön plana çıkartılmalı,
Mersin halkının kullanımına açık yeşil alan, anı değerlerinin
sergilendiği tema parkı ve diğer rekreasyon kullanımları
ile işlevlendirilmelidir. Söz konusu alan ve yakın çevresi
bütünlüğünde açılacak ulusal bir proje yarışması için ilgili
meslek odalarımız gerekli destek ve katkıları sağlayacaktır.

TMMOB Mersin İl Koordinasyon Kurulu ve bağlı bileşenleri,
Eski Askeri Kışla Alanının çevresel, tarihi ve kültürel
değerlerini, yerinde, yerel sahiplerine ve gelecek kuşaklara
ulaşmasının takipçisi olacak, bu ülkenin, Mersin’in eşsiz kültür
ve tabiat varlıklarına sahip çıkmaya, sahip çıkanlara destek
vermeye ve bu değerleri anlık rant beklentisi ve talepleriyle
tüketmeye çalışanların yarattığı zararı teşhir etmeye devam
edecektir.
Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur
Çevre Müh. Odası Mersin İl Temsilciliği
Elektrik Müh. Odası Mersin Şubesi
Gıda Müh. Odası Mersin Şubesi
İnşaat Müh. Odası Mersin Şubesi
Harita Müh. Odası Mersin İl Temsilciliği
Jeofizik Müh. Odası Mersin İl Temsilciliği
Jeoloji Müh. Odası Mersin İl Temsilciliği
Kimya Müh. Odası Mersin İl Temsilciliği
Maden Müh. Odası Mersin İl Temsilciliği
Makine Müh. Odası Mersin Şubesi
Mimarlar Odası Mersin Şubesi
Orman Müh. Odası Mersin İl Temsilciliği
Peyzaj Mimarları Odası Mersin İl Temsilciliği
Şehir Plancıları Odası Mersin İl Temsilciliği
Ziraat Mühendisleri Odası Mersin Şubesi
Fizik Mühendisleri Odası Mersin İl temsilciliği
İç Mimarlar Odası Mersin İl Temsilciliği

BURSA İKK: “BEN YAPTIM OLDU” ANLAYIŞINDAN VAZGEÇİN
TMMOB Bursa İl Koordinasyon Kurulu, 23.03.2017
tarihinde BAOB Yerleşkesi Ortak toplantı salonunda “ T2
Tramvay Hattı” ile ilgili basın açıklaması gerçekleştirdi.
Açıklamayı, Bursa İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Fikri
Düşünceli okudu.
Bursa İKK Bileşenleri kamu çıkarlarını gözetmeyen
uygulamanın bir an önce gözden geçirilmesi gerektiğini
belirterek “Zararın neresinden dönülse kâr”dır anlayışı ile
Kent Meydanı – Terminal projesinin, kent dinamikleri ile
acilen görüşülmesini, gözden geçirilmesini ve uygulama
projelerinin buna göre revize edilmesi, Bursa için “HAYIR”lı
olacaktır.” açıklamasında bulundu.

önemli nedeni ulaşım planlamasının zamanında ve uzun
vadeli olarak yapılmamasından, gerekli yatırımların doğru
planlanmamasından kaynaklanmaktadır.
Kent yönetimlerinin, kentle ilgili kararları oluştururken
katılımcılıktan ve demokrasiden uzak ve “Ben yaptım
oldu” sonucunda, zaman ve enerji kayıpları yaşanmakta,
en nihayetinde de kent halkının ruh sağlığı olumsuz yönde
etkilenmektedir.
“Kent Meydanı - Terminal (T2 Hattı)” projesi de bu şekilde
oluşturulmuş, Ben yaptım oldu” projesidir.

“BEN YAPTIM OLDU” ANLAYIŞINDAN VAZGEÇİN

TMMOB Bursa İl Koordinasyon Kurulu olarak, Bursa
Büyükşehir Belediyesi’nden proje ile ilgili doküman ve
görüşme talebimize;

Bursa’da her geçen gün artan trafik ve ulaşım sorunu,
artık kentimizde yaşayan herkesi olumsuz yönde
etkilemektedir. Bu sorunu bugün yaşıyor olmamızın en

“Projesi ve detayları oluşturma aşamasında olduğu”
gerekçesi ile tarafımıza ancak yüzeysel bilgiler içeren bir CD
gönderilmiştir.
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Bu CD incelendiğinde;
Projenin adından da anlaşılacağı gibi amaçlanan sadece
3.000-3.500 kişi/saat kapasiteye sahip olduğu belirtilen Bursa
Şehirlerarası Otobüs Terminali’ndeki yolcuların ve Terminal
öncesi kent içindeki yolcuların kent merkezine karşılıklı
olarak taşınmasıdır.
1- T2 Tramvay Hattı, HRS olarak uygulanmalıydı.
Kentimizde üç ana arterin bulunduğu, bunlardan ikisinin yani
İzmir ve Ankara yollarında HRS planlanmışken ve buralarda
bile HRS’ nin yetersiz olduğu görülmekte iken, kentimizin
üçüncü ana arteri olan İstanbul yolunun tramvay olarak
projelendirilmesi tartışmalıdır.
Bu projenin planlama aşamasında; otobüs terminaline ve
öncesindeki istasyonlara giden insan sayısından çok daha
fazla olan hat üzerindeki 5.000 civarında çalışanı olan Tofaş,
bundan birkaç kat daha fazla çalışanı olan DOSAB ve Yalova
Yolu üzerinde bulunan fabrikaların, daha sonraki aşamada
ise ilçelere (Gemlik, Orhangazi, İznik) kadar uzanabileceği
öngörülmemiştir.
2- T2 Tramvay Hattının, HRS Hattı ile entegrasyonu
Bursa Hafif Raylı Sistem Projesi 20 yıl önce planlanırken
İstanbul yolu HRS olarak düşünülmüş ve hattın İstanbul
yolu bağlantısı mevcut sistemde bırakılmıştı. Bu gün bu
entegrasyonun sağlanamaması en basit haliyle Bursa halkına
ulaşımda “çekilecek çile” olarak dönecektir.
Aynı zamanda T2 Tramvay hattının mevcut T1 Tramvay
hattı ile de entegre olmadığını görülmektedir. Burada T2
Tramvay hattının 2 li dizi araçlarla çalışacak olması, bir
araçlık duraklara sahip olan T1 hattında entegrasyonun
sağlanamayacağını göstermektedir.

dikkate alınarak ortak bir istasyon ve terminal - istasyon
ulaşımı için uygun yürüyüş yolları ve kolaylaştırıcı sistemler
değerlendirilmemiştir.
4- Kent Meydanı Ulaşım Entegrasyon Merkezi
Kent Meydanı bölgesi HRS, Tramvay ve Otobüs ulaşımlarının
entegrasyon merkezi olarak planlanmalı, bu süreç Kent
Meydanı İnşaatının yapıldığı dönemde kaçırılmıştı bu
günlerde T2 Tramvay Hattının HRS olarak planlanmayıp
mevcut haliyle yapılması durumunda sonlanmış olacaktır.
5 - T2 Tramvay Hattı İstasyonları
T2 Tramvay Hattında yapılacak 11 İstasyon Üstgeçit olarak
planlanmakta. Bu metal yapılar İstanbul yolu girişinde ciddi
bir görüntü kirliliğine yol açmaktadır.
TMMOB Bursa İl Koordinasyon Kurulu olarak son sözümüz;
Proje çok yüzeysel bilgiler ışığında değerlendirildiğinde dahi,
birçok eksik ve yanlışlığın olduğu anlaşılmaktadır. Kent
halkını ve yaşamını doğrudan etkileyen bu tür büyük yatırım
projelerinin oluşturulmasında, başta üniversiteler olmak
üzere ilgili toplum kesimleri ile yine ilgili kurum, kuruluş ve
meslek odalarının görüşlerinin alınması, proje demokrasisini
sağlayacak böyle bir karar mekanizmasının çalıştırılması
gerekliliğini bir kez daha vurguluyor, kent yöneticilerinin
dikkatine sunuyoruz. Böyle bir yöntemin uygulanması,
hem halkımız hem de yaşadığımız kentimiz için “HAYIR”lı
olacaktır.
Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne çağrımızdır;

3- T2 Tramvay Hattının Terminal bağlantısı

“Zararın neresinden dönülse kâr”dır anlayışı ile Kent
Meydanı – Terminal projesinin, kent dinamikleri ile acilen
görüşülmesini, gözden geçirilmesini ve uygulama projelerinin
buna göre revize edilmesi, Bursa için “HAYIR”lı olacaktır.

Bu hattın İstanbul yolunda ana arter boyunca sürdürülmesi
gereklidir, TOFAŞ ve Şehirlerarası Otobüs Terminali

TMMOB Bursa İl Koordinasyon Kurulu
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KIRKLARELİ İKK’DAN DÜNYA SU GÜNÜ PANELİ

TMMOB Kırklareli İl Koordinasyon Kurulu, 25 Mart 2017
tarihinde Kırklareli Merkez’de, 26 Mart 2017 tarihinde ise
Kırklareli Pınarhisar Kaynarca Beldesi’nde Dünya Su Günü
etkinlikleri kapsamında iki panel gerçekleştirdi.
Dünya Su Günü 2017 etkinliği kapsamında, 25 Mart 2017
Cumartesi günü Kırklareli İl Koordinasyon Kurulu ve Kırklareli Kent Konseyi ortak etkinliği olarak, Kırklareli merkezde,
“Hayatımızdaki Su, Suyun Geleceği” konulu panel düzenlendi. Bu panelin kolaylaştırıcılığını Araştırma Enstitüsü
Müdürü Dr. Fatih BAKANOĞULLARI’nın yaptı. Ankara
Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Bülent GÜLÇUBUK ve NKÜ Çorlu

Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü öğretim
üyesi Doç. Dr. Füsun EKMEKYAPAR ise panel kapsamında
sunumlarını gerçekleştirdiler.
26 Mart 2017 Pazar günü Kırklareli - Pınarhisar İlçesi Kaynarca Belediye Başkanlığı ile birlikte, Kaynarca beldesinde,
“Hayatımızdaki Su ve Suyun Geleceği” konusuyla düzenlenen
panelin kolaylaştırıcılığını TMMOB Kırklareli İKK Sekreteri Dr. Erol ÖZKAN’ın yaptı. Ankara Üniversitesi Ziraat
Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr.
Bülent GÜLÇUBUK ve Ankara Üniversitesi Su Yönetimi
Enstitüsü öğretim üyesi Prof. Dr. Yeşim AHİ’nin sunumlarının
gerçekleştirildiği panel yoğun bir izleyici kitlesine hitap etti.

MÜHENDİSLİK, MİMARLIK VE ŞEHİR PLANCILIĞI EĞİTİMİ
SEMPOZYUMU 2. DÜZENLEME KURULU TOPLANTISI
GERÇEKLEŞTİRİLDİ
22-23 Aralık 2017 tarihinde
A n ka r a’ d a d ü z e n l e n e c e k
olan, TMMOB Mühendislik,
Mimarlık ve Şehir Plancılığı
Eğitimi Sempozyumu 2.
Düzenleme Kurulu Toplantısı,
15 Mart 2017 tarihinde
TMMOB’de gerçekleştirildi.
Toplantıya Düzenleme Kurulu
Üyeleri; Kemal Zeki Taydaş
(TMMOB), Eren Şahiner
(TMMOB), Ertan Öztürk
(ÇMO), Leyla Tatar Yıldırım
(FMO), Halit Cenan Mertol
(İMO), Gürol Seyitoğlu (JMO),
Enis Tolga Eroğlu (KMO), Ali Uğurlu (KMO), Nadir Avşaroğlu (Maden MO), İsmail Küçük (Meteoroloji MO), Müfit
Gülgeç (MMO), Mehmet Soğancı (MMO), Sibel Baş (MO), Sevgi Vefa Taçyıldız (Peyzaj MO), İnanç Hıdıroğlu (PMO),
Baki Remzi Suiçmez (ZMO) katıldı.
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TMMOB 44. DÖNEM DÖRDÜNCÜ DENETLEME KURULU TOPLANTISI YAPILDI
TMMOB 44. Dönem IV. Denetleme Kurulu toplantısı 21 Nisan 2017 tarihinde TMMOB'de yapıldı. Toplantıya; TMMOB
Yönetim Kurulu 2. Başkanı Züber Akgöl, Yönetim Kurulu Sayman üyesi Bahattin Şahin, Denetleme Kurulu üyeleri Mustafa
Asım Rasan, Asiye Ülkü Karaalioğlu, Abdullah Melik ile Ayşegül Akıncı Yüksel katıldı. TMMOB Genel Sekreteri Dersim
Gül ve Muhasebe Görevlisi İhsan Aydın da toplantıda hazır bulundu.

TMMOB 44. DÖNEM
IV. DENETLEME KURULU RAPORU
Denetleme Tarihi
: 21 Nisan 2017
Denetleme Dönemi
: 01 Ocak 2017 – 31 Mart 2017
Denetlemeye Katılanlar
:Mustafa Asım RASAN, Asiye Ülkü
KARAALİOĞLU, Ayşegül AKINCI YÜKSEL, Abdullah MELİK
Kurulumuz yapmış olduğu toplantıda; Oturum Başkanlığına
Asiye Ülkü KARAALİOĞLU’nu, Oturum Yazmanlığına Ayşegül
AKINCI YÜKSEL’i 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. 10 Şubat 2017 – 24 Mart 2017 tarihleri arasında 3 (üç) toplantı
yaptığı ve 32 (otuziki) karar aldığı,
b. Yönetim Kurulu kararlarının usulüne uygun olarak alındığı
ve imzalandığı,
görülmüştür.
2- Kasa incelenmesi;
21 Nisan 2017 tarihi saat 14.00 itibariyle yapılan kasa sayımında,
kasada 1.766,20 (binyediyüzaltmışaltı Türk Lirası yirmi 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- 2016 yılı (01 Nisan 2016 – 31 Mart 2017) Oda ödentilerinin
başarılı (%96,84) bir şekilde ve büyük ölçüde tahsil edildiği,
Bilgisayar M.O.ve Elektrik M.O.’nın 2016 yılını borçlu kapattığı
görülmüştür.
c- 2016 yılı birlik hissesi ödentilerini bu dönem içerisinde
tamamlayamamış olan Bilgisayar M.O. ve Elektrik M.O.’na yazı
yazılarak ödemelerinin ivedilikle tamamlanmasının istenmesine
karar verilmiştir.
d- Odalarımızın, “TMMOB Teoman ÖZTÜRK Öğrenci
Evi ve Sosyal Tesisi” katkı payı borçlarını % 96,16 oranında
tamamlandığı, kalan borçlu Odaların ödeme takvimi çerçevesinde
ödemelere devam ettikleri ancak İç Mimarlar O.’nın vermiş
olduğu ödeme planına uymadığı görülmüş olup yazı yazılarak
uyarılmasına,
Ayrıca borçlu odalarımızdan kalan borçlarını imkanları dahilinde
daha kısa bir zaman içerisinde kapatmaları yönünde çalışma
yapmalarının istenmesine karar verilmiştir.
8- Diğer Hususlar;
Odaların Denetleme Kurulları;
TMMOB ve Odalar Denetim Yönetmeliği’nin 4.1.1.maddesi,
Oda Denetleme Kurullarının Odaların hesaplarını ve bunlara
bağlı bütün işlemlerini en az üç ayda bir denetlemelerini görev
ve yetkileri olarak tanımlamıştır.
Yapılan incelemede;
Biten yıl hesaplarını tamamlamış ve denetleme periyoduna uygun
olarak raporlarını Birliğe iletmiş olan; Elektrik M.O., Fizik M.O.,
Harita ve Kad.M.O., İnşaat M.O., Jeoloji M.O., Maden M.O.,
Makina M.O., Mimarlar O., Orman M.O., Şehir Pl.O. ve Ziraat
M.O.’na teşekkür edilmesine,
Gemi M.O. ve Kimya M.O.’nın 2016 yılı sonu itibariyle
denetlemelerini tamamlamış olmalarına karşın yönetmeliğin ilgili
maddesi gereği denetim periyoduna uymadıkları tespit edilmiş
olup yönetmeliğe uymaları hususunun hatırlatılmasına,
Bilgisayar M.O., Çevre M.O., Gemi Mak.İşl.M.O., Gıda M.O.,
İç Mim.O., Jeofizik M.O., Metalurji ve Mal.M.O., Meteoroloji
M.O., Petrol M.O., Peyzaj Mim.O. ve Tekstil M.O. ise
yönetmeliğin ilgili maddesine uygun denetleme yapmadıkları
tespit edilmiş olup söz konusu odaların denetleme raporlarını
yönetmeliğe uygun bir şekilde hazırlayarak ivedilikle Birliğimize
göndermelerinin istenmesine,
karar verilmiştir.
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Mart-Nisan 2017

TMMOB Güncesi

1 Mart 2017 Çarşamba
• Yapı Denetimi Çalışma Grubu toplantısı gerçekleştirildi.
Toplantıya; Eren Şahiner (TMMOB), Şükrü Güner (Elektrik
M.O.), Burak Kukul (Harita ve Kadastro M.O.), Mustafa
Baygeldi (İnşaat M.O.), Harun Kılıçoğlu (Peyzaj 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.), Hanze Gürkaş (İç Mimarlar
O.), Macit Öncel (İnşaat M.O.), Erdoğan Balcıoğlu (İnşaat
M.O.), Mustafa Sözer (İnşaat M.O.), Eray Dağ (İnşaat
M.O.), Şenay Güneş (Jeofizik M.O.), Ayfer Güçlü Aras
(Kimya M.O.), Emin Demir (Kimya M.O.), Muharrem
Toralıoğlu (Maden M.O.), Harun Erpolat (Makina M.O.),
Erdoğan Bölük (Meteoroloji M.O.), Leman Ardoğan
(Mimarlar O.), Muteber Osmanpaşaoğlu (Mimarlar O.),
Necdet Demir (Orman M.O.), Erol Kanmaz (Petrol M.O.),
Burak Sevim (Peyzaj M.O.), Medar Kalkan (Ziraat M. O.)
katıldı.
3 Mart 2017 Cuma
•TMMOB Yürütme Kurulu, 3 Mart İş Cinayetleri İle
Mücadele ve referandum çalışmaları gündemi ile Adana
birimleri ile ortak bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıya
TMMOB Yürütme Kurulu, Adana İl Koordinasyon Kurulu,
Oda Şube Yönetim Kurulları, Makina Mühendisleri Odası
Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ekber Çakar ve Mimarlar Odası
Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Muhçu katıldı. Toplantı
ardından saat 18.00'de İnşaat Mühendisleri Odasında 3
Mart İş Cinayetlerine Karşı Mücadele Günü ve 16 Nisan
referandumu konusunda basın toplantısı yapıldı, basın
açıklamasını TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin
Koramaz okudu.
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•İş cinayetlerine dikkat çekmek için "TMMOB 3
Mart İş Cinayetlerine Karşı Mücadele Günü"nde
İKK'ların bulunduğu kentlerde kitlesel basın açıklamaları
gerçekleştirerek “İş Cinayetlerine ve İşçi Katliamlarına
HAYIR” denildi.
•Ankara’da Güvenpark önünde patlatılan bomba ile yapılan
katliamı protesto eylemlerine katıldıkları gerekçesiyle
aralarında TMMOB'ye bağlı Odaların Şube Yönetim Kurulu
Başkanları'nın da bulunduğu 63 kişinin yargılandığı davanın
ilk duruşmasının ardından Adana'da bir basın açıklaması
gerçekleştirildi.
4 Mart 2017 Cumartesi
•TMMOB Yönetim Kurulu toplantısı TMMOB'de
gerçekleştirildi.
•Bilirkişilik Çalışma Grubu ve Çalıştay Atölyeleri ortak
toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya; Bülent Akça
(TMMOB), Esen Özbayramoğlu (Bilgisayar M.O.), Demet
Kaya Ayanoğlu (Bilgisayar M.O.), Namık Gazioğlu (Harita
ve Kadastro M.O.), Mustafa Sözer (İnşaat M.O.), Eray
Dağ (İnşaat M.O.), Macit Öncel (İnşaat M.O.), Şenay
Güneş (Jeofizik M.O.), Mustafa Yağmur (Jeoloji M.O.),
Emin Demir (Kimya M.O.), Muharrem Toralıoğlu (Maden
M.O.), Hüseyin Kaya (Makina M.O.), Leman Ardoğan
(Mimarlar O.), Huriye Nacar Savat (Mimarlar O.), Muteber
Osmanpaşaoğlu (Mimarlar O.), Ayşen Yılmaz Öğüt
(Mimarlar O.), Bülend Ceylan (Mimarlar O.), Necdet
Demir (Orman M.O.), Salih Turhan (Orman M.O.), Basri
Berispek (Orman M.O.), Medar Kalkan (Ziraat M. O.)
katıldı.
7 Mart 2017 Salı
•Türk Mühendis Mimar Odaları Birliği, 16 Nisan’da
halk oylamasına sunulacak olan Türkiye Cumhuriyeti
Anayasasında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'a ilişkin
görüşünü kamuoyu ile paylaştı.
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• TMMOB Kadın Çalışma Grubu, 8 Mart Dünya Kadınlar
gününe ilişkin bir basın açıklaması yaptı.
9 Mart 2017 Perşembe
• İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Çalışma Grubu toplantısı
gerçekleştirildi. Toplantıya; Mehmet Besleme (TMMOB),
Eren Şahiner (TMMOB), Nurhak Tatar (Fizik M.O.), Bedri
Tekin (Makina M.O.), Murat Can Ocaktan (Metalurji
ve Malzeme M.O.) katıldı.
10 Mart 2017 Cuma
• Ankara'da 10 Ekim Katliamının 17’inci ayında hayatını
kaybedenler için Tren Garı önünde “Tek talebimiz Adalet”
denilerek anma yapıldı.
• Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, 43. ve 44.
dönemlerde, komisyon çalışmaları ile oluşturulan İşçi Sağlığı
ve İş Güvenliği Raporunu bir basın toplantısı ile kamuoyu
ile paylaştı. Basın toplantısında TMMOB’nin işçi sağlığı ve
iş güvenliği alanına bakışını TMMOB Yönetim Kurulu üyesi
Mehmet Besleme sunarken, raporun özetinin ve Türkiye’de
işçi sağlığı ve iş güvenliğinin genel durumunun bulunduğu
sunumu Komisyon Başkanı Bedri Tekin yaptı.
11 Mart 2017 Cumartesi

Soylu (Jeoloji M.O.), İmren Taşkıran (Kimya M.O.), Emra
Ergüzeloğlu (Maden M.O.), Leman Ardoğan (Mimarlar O.),
Fatma Doğan (Peyzaj M.O.) katıldı.
15 Mart 2017 Çarşamba
• SGK Yüksek Danışma Kurulu toplantısına, TMMOB
adına TMMOB Yürütme Kurulu Üyesi Kemal Zeki Taydaş
katılarak bir konuşma yaptı.
• 22-23 Aralık 2017 tarihinde Ankara'da düzenlenecek olan,
TMMOB Mühendislik, Mimarlık ve Şehir Plancılığı Eğitimi
Sempozyumu 2. Düzenleme Kurulu Toplantısı, TMMOB'de
gerçekleştirildi. Toplantıya Düzenleme Kurulu Üyeleri;
Kemal Zeki Taydaş (TMMOB), Eren Şahiner (TMMOB),
Ertan Öztürk (Çevre M.O.), Leyla Tatar Yıldırım (Fizik
M.O.), Halit Cenan Mertol (İnşaat M.O.), Gürol Seyitoğlu
(Jeoloji M.O.), Enis Tolga Eroğlu (Kimya M.O.), Ali Uğurlu
(Kimya M.O.), Nadir Avşaroğlu (Maden M.O.), İsmail
Küçük (Meteoroloji M.O.), Müfit Gülgeç (Makina M.O.),
Mehmet Soğancı (Makina M.O.), Sibel Baş (Mimarlar O.),
Sevgi Vefa Taçyıldız (Peyzaj M.O.), İnanç Hıdıroğlu (Petrol
M.O.), Baki Remzi Suiçmez (Ziraat M.O.) katıldı.
16 Mart 2017 Perşembe

•TMMOB Makina Mühendisleri Odası’nın bu yıl
onuncusunu düzenlediği Öğrenci Üye Kurultayı 2017,
Ankara’da TMMOB Teoman Öztürk Öğrenci Evi ve Sosyal
Tesisi’nde gerçekleştirildi. Kurultayın açılışında TMMOB
Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz bir konuşma yaptı.

• TMMOB Yürütme Kurulu, Anayasa referandumu gündemi
ile 16 Edirne İl Koordinasyon Kurulu ile ortak toplantı yaptı.
Toplantı öncesi 16.00'da Makina Mühendisleri Odası Şube
binasında Anayasa Değişikliği Referandumu gündemli bir
basın toplantısı gerçekleştirildi. Basın metnini TMMOB
Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz okudu.

13 Mart 2017 Pazartesi

18 Mart 2017 Cumartesi

• TMMOB'nin HAYIR çalışmaları kapsamında hazırladığı
"Neyi Oylayacağız?" başlıklı bildiriler, başta Ankara, İstanbul
ve İzmir olmak üzere bir çok ilde dağıtıldı. Referandumla
yapılması istenen değişiklikleri içeren bildiri; bağlı Odalar,
İl ve İlçe Koordinasyon Kurulları tarafından hem üyelerimiz
hem de kamuoyu ile paylaşıldı.

•TMMOB Kadın Çalışma Grubu tarafından ilki 2015 yılında
düzenlenen TMMOB Kadın Sempozyumu'nun ikincisi
"Mesele Kadın Olmak" başlığıyla İnşaat Mühendisleri Odası
Teoman Öztürk toplantı salonunda gerçekleştirildi.

• Gıda Politikaları Çalışma Grubu toplantısı gerçekleştirildi.
Toplantıya; Kemal Zeki Taydaş
(TMMOB), Sezgin
Çalışkan (TMMOB), Petek Ataman (Gıda M.O.), Osman
Özgün (Kimya M.O.), Murat Aslan (Ziraat M.O.), Vecdi
Karacaoğlu (Ziraat M.O.) katıldı.
14 Mart 2017 Salı
• Kadın Çalışma Grubu toplantısı gerçekleştirildi.
Toplantıya; Gülsüm Sönmez (TMMOB), Özgür C.Göktaş
Küçük (TMMOB), Ezgi Pekşen Soysal (Bilgisayar M.O.), Işık
Gürbulak (Elektrik M.O.), A.Ülkü Karaalioğlu (Harita ve
Kadastro M.O.), M.Hanze Gürkaş (İç Mimarlar O.), Eylem
Gümüş (İnşaat M.O.), Şenay Güneş (Jeofizik M.O.), Hesna

•TMMOB Kadın, TMMOB II. Kadın Sempozyumu'nda;
"Adlarıyla Zihnimize, Yüzleriyle Kalbimize Kazınmış Kız
Kardeşlerimiz İçin “Hayır” Diyorduk “Hayır” Diyoruz!"
başlıklı bir basın açıklaması yaptı.
•TMMOB Yürütme Kurulu, Eskişehir İl Koordinasyon
Kurulu, Şube Yönetim Kurulları ve Şube başkanları ile
birlikte Anayasa Değişikliği Referandumu gündemi ile,
Eskişehir Yunus Emre Kültür Merkezi Salonu'nda bir
bilgilendirme toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıya; TMMOB
Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, Yürütme Kurulu
Üyeleri Züber Akgöl, Bahattin Şahin, Ali Fahri Özten,
Turhan Tuncer ve TMMOB Genel Sekreteri Dersim Gül
ile birlikte Makina Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu
Başkanı Ali Ekber Çakar katıldı. Toplantının ardından
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yapılan basın açıklamasını ise TMMOB Yönetim Kurulu
Başkanı Emin Koramaz okudu.
22 Mart 2017 Çarşamba
•TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz,
16 Nisan 2017 tarihinde yapılacak Anayasa Değişikliği
Referandumu hakkında üyelerine bir mektup göndererek;
referandum sürecine ve referandumda oylanacak paket
içeriğine dair bilgi verdi.

• DİSK Ankara Bölge Temsilciliği, KESK Ankara Şubeler
Platformu, Ankara Tabip Odası ve Ankara Serbest Mali
Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası, TMMOB'ye
yönelik gerçekleştirilen provokatif eylemi kınayarak Ankara
Tabip Odası'nda bir basın toplantısı gerçekleştirdi. "İktidarın
Hedef Gösterdiği Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği
Yalnız Değildir! Baskılar ve Provokasyonlar Bizi Yıldıramaz!"
başlıklı açıklamayı Ankara Tabip Odası Yönetim Kurulu
Üyesi Mine Yıldırım okudu.

•TMMOB’nin Anayasa değişikliği referandumu konusunda
almış olduğu Hayır kararını protesto bahanesi ile 22 Mart
2017 Çarşamba günü saat 12.30’da Birlik binamız önünde
provokatif bir organizasyon gerçekleştirildi. Düzenlenen
organizasyona meslektaşlarımızın demokratik tepkisi ile yanıt
verildi. TMMOB tarafından herhangi bir çağrı yapılmamış
olmasına rağmen TMMOB üyesi yüzlerce mühendis, mimar
ve şehir plancısı, yukarıdan aldıkları talimatla hareket eden
grubun gerçekleştirmek istediği provokasyona izin vermedi.

24 Mart 2017 Cuma

•Bilirkişilik Çalışma Grubu toplantısı gerçekleştirildi.
Toplantıya; Ali Fahri Özten (TMMOB), Bülent Akça
(TMMOB), Fatih Yılmaz (Gemi M.O.), Eren Kaya (Gıda
M.O.), Timur Bilinç Batur (Harita ve Kadastro M.O.), Hanze
Gürkaş (İç Mimarlar O.), Macit Öncel (İnşaat M.O.), Şenay
Güneş (Jeofizik M.O.), Halil İbrahim Yiğit (Jeoloji M.O.),
Ayfer Güçlü Aras (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.

25 Mart 2017 Cumartesi

23 Mart 2017 Perşembe
•TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, 10 Ekim
Katliamı ile ilgili TMMOB lehine verilen mahkeme kararı
üzerine bir basın açıklaması yaptı.
•Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK)
ve Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) 23
Mart 2017; Türk Tabipleri Birliği (TTB) ise 24 Mart 2017
tarihinde, Birliğimize yönelik provokatif eylemlere karşı,
TMMOB'nin yanında olduklarını basına ve kamuoyuna
duyurdular.
• DİSK Ankara Bölge Temsilcisi Tayfun Görgün, KESK
Ankara Şubeler Platformu Dönem Sözcü Hüsnü Yıldırım,
Ankara Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi Mine Yıldırım ve
Dev Maden-Sen'den Muhammet Alkış, TMMOB'ye yönelik
provokasyon nedeniyle 23 Mart 2017 tarihinde dayanışma
ziyaretinde bulundular. Ziyarette TMMOB Yönetim Kurulu
Başkanı Emin Koramaz ve Ankara İl Koordinasyon Kurulu
Sekreteri Özgür Topçu hazır bulundu.
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• TMMOB'ye yönelik provokatif eyleme TMMOB'ye bağlı
Odalar, ortak açıklama yaparak tepki gösterdi. Anayasa
değişikliğinin bu ülkenin tüm yurttaşları gibi mühendis,
mimar ve şehir plancılarını da etkileyeceğine dikkat çekilen
açıklamada, TMMOB'nin susturulamayacağı vurgulandı.
• TMMOB Yönetim Kurulu toplantısı TMMOB'de
gerçekleştirildi.
• İlki 19 Aralık 2015 tarihinde gerçekleştirilen TMMOB
Bilirkişilik Çalıştayı'nın ikincisi, “6754 Sayılı Yasanın
Gölgesinde” başlığıyla İnşaat Mühendisleri Odası Teoman
Öztürk Salonu'nda düzenlendi. TMMOB Yönetim Kurulu
Başkanı Emin Koramaz, çalıştayın açılışında yaptığı
konuşmada; "Ziraattan sanayiye, inşaat sektöründen gıda
sektörüne, enerjiden madenciliğe çok geniş bir yelpazede
bulunan çalışma alanları ve 515.000’i aşkın üyesiyle
TMMOB ve bağlı Odaları Bilirkişilik alanında da önemli
bir hizmet vermektedir." dedi.
• TMMOB Yürütme Kurulu, Kocaeli İl Koordinasyon
Kurulu, Şube Yönetim Kurulları ve Şube başkanları ile
birlikte Anayasa Değişikliği Referandumu gündemi ile,
Mimarlar Odası Kocaeli Şubesi'nde bir bilgilendirme
toplantısı yapıldı.Toplantıdan önce ise "Referandumda
HAYIR Diyoruz!" başlıklı basın açıklaması gerçekleştirdi.
27 Mart 2017 Pazartesi
• TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz,
16 Nisan 2017 tarihinde yapılacak Anayasa Değişikliği
Referandumu hakkında, TMMOB'nin öğrenci üyelerine bir
mektup göndererek; referandum sürecine ve referandumda
oylanacak paket içeriğine dair bilgi verdi.
• Bilirkişilik Çalışma Grubu toplantısı gerçekleştirildi.
Toplantıya; Bülent Akça (TMMOB), Eren Kaya (Gıda
M.O.), Timur Bilinç Batur (Harita ve Kadastro M.O.),
Hanze Gürkaş (İç Mimarlar O.), Macit Öncel (İnşaat
M.O.), Şenay Güneş (Jeofizik M.O.), Ayfer Güçlü Aras
(Kimya M.O.), Muharrem Toralıoğlu (Maden M.O.), Derya
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Baran (Makina 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.
29 Mart 2017 Çarşamba
• TMMOB Kadın Çalışma Grubu toplantısı gerçekleştirildi.
Toplantıya; Gülsüm Sönmez (TMMOB), Özgür C.Göktaş
Küçük (TMMOB), Ezgi Pekşen Soysal (Bilgisayar 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.), Şenay Güneş (Jeofizik M.O.),
Hesna Soylu (Jeoloji M.O.), İmren Taşkıran (Kimya M.O.),
Leman Ardoğan (Mimarlar O.), Fatma Doğan (Peyzaj M.O.)
katıldı.
30 Mart 2017 Perşembe
• TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz,
Ankara Valiliği'nin TMMOB'nin referandum çalışmalarını
yasaklamasına ve Birliğimizi hedef gösteren açıklamasına
ilişkin bir basın açıklaması gerçekleştirdi.
• Gıda Politikaları Çalışma Grubu toplantısı gerçekleştirildi.
Toplantıya; Kemal Zeki Taydaş (TMMOB), Sezgin Çalışkan
(TMMOB), Petek Ataman (Gıda M.O.), Osman Özgün
(Kimya M.O.) katıldı.
1 Nisan 2017 Cumartesi
• TMMOB Yürütme Kurulu ile TMMOB Zonguldak İl
Koordinasyon Kurulu, 16 Nisan'da gerçekleşecek Anayasa
değişikliği referandumuna ilişkin bir toplantı gerçekleştirdi.
Toplantıdan önce yapılan "Demokrasi İçin Hayır Diyoruz"
başlıklı açıklamayı TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin
Koramaz okudu. Toplantıya; TMMOB Yönetim Kurulu
Başkanı Emin Koramaz, Yürütme Kurulu üyeleri Züber
Akgöl, Bahattin Şahin, Cengiz Göltaş, Ekrem Poyraz ve
Kemal Zeki Taydaş ile Zonguldak İKK bileşenleri, Oda Şube
Yönetim Kurulları ve temsilcilikler katıldı.
3 Nisan 2017 Pazartesi
• TMMOB Kırklareli İl Koordinasyon Kurulunun,
Anayasa Değişikliği Referandumu sürecine ilişkin olarak
gerçekleştirdiği "TMMOB Geleceğimizi Tartışıyor" başlıklı
panele TMMOB Yürütme Kurulu Üyesi Turhan Tuncer
katıldı. Tuncer; etkinliğin ardından yapılan basın açıklaması
metnini okudu.
4 Nisan 2017 Salı
• İstanbul Teknik Üniversiteliler Birliği Derneği ve Vakfı
Başkanı Serap Çatalpınar ile Yönetim Kurulu Üyesi Hikmet
Yılmaz Akar, TMMOB'yi ziyaret ederek TMMOB Yönetim
Kurulu Başkanı Emin Koramaz ile görüş alışverişinde
bulundular.

• DİSK, KESK, TMMOB ve TTB Ankara bileşenleri,
Kızılay Meydanı'nda stant açarak, HAYIR bildirilerini
Ankara halkı ile paylaştı.
6 Nisan 2017 Cumartesi
• Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi Derneği (DEKTMK)’nın genel kuruluna TMMOB’yi temsilen Yönetim
Kurulu Üyesi Cengiz Göltaş katılarak bir konuşma yaptı.
• Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü
Bilirkişilik Daire Başkanlığı’na, Bilirkişilik Taslağı üzerine
TMMOB Görüşü gönderildi.
• TMMOB Yüksek Onur Kurulu toplantısı gerçekleştirildi.
8 Nisan 2017 Pazartesi
• Makina Mühendisleri Odası Kocaeli Şubesi, Kocaeli
Yüksek Öğrenim Derneği Lokalinde TMMOB Yönetim
Kurulu Eski Başkanı Mehmet Soğancı, Prof. Dr. Yasemin
Özdek ve Dr. Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun katılımıyla
"Anayasa değişikliği ve Referandum" konulu bir panel
gerçekleştirdi.
• TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Kormaz ve
Mimarlar Odası İstanbul Şube Başkanı Sami Yılmaztürk,
Ulusal Kanalda yayınlanan Kent ve Yaşam programına konuk
oldular. Osman Güdü'nün sunumuyla gerçekleşen programda
Koramaz ve Yılmaztürk, TMMOB'nin Referandumda neden
Hayır dediğini izleyici ile paylaştılar.
• Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi tarafından
tamamlanan Suat Sezai Gürü Uygulamalı Eğitim Merkezi’nin
açılış töreni, TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin
Koramaz'ın katılımıyla gerçekleştirildi.
10 Nisan 2017 Pazartesi
• TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz
TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası‘nın düzenlediği 70.
Türkiye Jeoloji Kurultayına katılarak bir açılış konuşması
gerçekleştirdi.
11 Nisan 2017 Salı
• TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, Maden
Mühendisleri Odası tarafından kesintisiz düzenlenmekte
olan Uluslararası Madencilik Kongresi ve Sergisi‘ nin 25
incisine katılarak bir konuşma yaptı.
13 Nisan 2017 Perşembe
• ODTÜ Mezunları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı
İbrahim Seyhan Çamlıgüney TMMOB'yi ziyaret ederek
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz ile
görüştü. Görüşmede, anayasa referandum sürecine ilişkin
görüş alışverişinde bulunuldu. Ardından Çamlıgüney,
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TMMOB ve emek meslek örgütlerinin HAYIR standına
destek ziyaretinde bulundu.
• TMMOB Gıda Politikaları Çalışma Grubu toplantısı
gerçekleştirildi. Toplantıya; Kemal Zeki Taydaş (TMMOB),
Sezgin Çalışkan (TMMOB), Petek Ataman (Gıda M.O.),
Ayla Soyer (Gıda M.O.), Halil Vural (Gıda M.O.), Osman
Özgün (Kimya M.O.), Züleyha Kahraman (Ziraat M.O.),
Murat Aslan (Ziraat M.O.) katıldı.
17 Nisan 2017 Pazartesi
• TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz,
anayasa değişikliği referandumu sonrası bir basın açıklaması
yaparak mühendis, mimar ve şehir plancılarının üzerine
düşen sorumluluğu bundan sonra da yerine getirerek;
mesleki demokratik mevzilerini koruma ve güçlendirmek
için; Cumhuriyetin, demokrasinin, laikliğin, barışın, eşitlik
ve özgürlüğün ülkemizde özgürce serpilip gelişebilmesi için
ellerinden gelen her şeyi yapacağını kamuoyu ile paylaştı.
18 Nisan 2017 Salı
• TMMOB İl Koordinasyon Kurulu, DİSK Ankara
Temsilciliği, KESK Ankara Şubeler Platformu, Ankara Tabip
Odası ve ASMMO Sakarya Meydanında bir araya gelerek
Anayasa referandumunda yapılan hukuksuzluğa ilişkin ortak
bir basın açıklaması yaptılar.
19 Nisan 2017 Çarşamba
• TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz,
Makina Mühendisleri Odası İzmir Şube sekretaryalığında
düzenlenen 13. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi
(TESKON) ve Teskon+ Sodex-Fuarına katılarak bir açılış
konuşması gerçekleştirdi.
20 Nisan 2017 Perşembe
• Bilirkişilik Çalışma Grubu toplantısı gerçekleştirdi.
Toplantıya; Gülsüm Sönmez (TMMOB), Bülent Akça
(TMMOB), Timur Bilinç Batur (Harita ve Kadastro
M.O.), Hazne Gürkaş (İç Mim. O.), Erdoğan Balcıoğlu
(İnşaat M.O.), Şenay Güneş (Jeofizik M.O.), Ayfer Güçlü
Aras (Kimya M.O.), Muharrem Toralıoğlu (Maden M.O.),
Erdoğan Bölük (Meteoroloji M.O.), Leman Ardoğan
(Mimarlar O.) katıldı.
21 Nisan 2017 Cuma
• TMMOB 44. Dönem IV. Denetleme Kurulu toplantısı
TMMOB'de yapıldı. Toplantıya; TMMOB Yönetim Kurulu
2. Başkanı Züber Akgöl, Yönetim Kurulu Sayman üyesi
Bahattin Şahin, Denetleme Kurulu üyeleri Mustafa Asım
Rasan, Asiye Ülkü Karaalioğlu, Abdullah Melik ile Ayşegül
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Akıncı Yüksel katıldı. TMMOB Genel Sekreteri Dersim
Gül ve Muhasebe Görevlisi İhsan Aydın da toplantıda hazır
bulundu.
22 Nisan 2017 Cumartesi
• TMMOB Yönetim Kurulu toplantısı gerçekleştirildi.
• Sinop’ta Nükleer Santral Karşıtı Platformun çağrısıyla,
aralarında TMMOB yöneticilerinin de bulunduğu binlerce
kişi ‘Sinop Nükleer Santral İstemiyor’ sloganıyla bir araya
geldi. TMMOB Yönetim Kurulu Üyesi Cemalettin Küçük
bir konuşma yaptı.
25 Nisan 2017 Salı
• TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz,
BirGün Medya'ya konuk olarak Yaşar Aydın'ın sorularıyla
ülke gündemi, referandum sonuçları ve 1 Mayıs
değerlendirmesinde bulundu.
• Kadın Çalışma Grubu toplantısı gerçekleştirildi.
Toplantıya; Özgür C.Göktaş Küçük (TMMOB), Işık
Gürbulak (Elektrik M.O.), A.Ülkü Karaalioğlu (Harita
ve Kadastro M.O.), M.Hanze Gürkaş (İç Mimarlar O.),
Şenay Güneş (Jeofizik M.O.), Leman Ardoğan (Mimarlar
O.), Tuğba Arslan (Mimarlar O.), Fatma Doğan (Peyzaj
Mim.O.), Filiz Hekimoğlu (Şehir Plancıları O.) katıldı
26 Nisan 2017 Çarşamba
• DİSK, KESK, TMMOB ve TTB 26 Nisan 2017 tarihinde
DİSK Genel Merkezi’nde düzenledikleri basın toplantısıyla
1 Mayıs'ta herkesi “hayır”larıyla alanlara çağırdı. TMMOB
Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, DİSK Genel
Başkanı Kani Beko, KESK Eş Genel Başkanı Lami Özgen,
TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Raşit Tükel,
TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Cevahir
Efe Akçelik, DİSK Genel Sekreteri Arzu Çerkezoğlu ve
KESK Genel Sekreteri Hasan Toprak'ın katıldığı basın
toplantısında açıklamayı Kani Beko okudu.
• TMMOB Ankara İl Koordinasyon Kurulu, DİSK Ankara
Bölge Temsilciliği, KESK Ankara Şubeler Platformu,
Ankara Tabip Odası ve Ankara Serbest Muhasebeci ve Mali
Müşavirler Odası, Mülkiyeliler Birliği'nde bir basın toplantısı
düzenleyerek 1 Mayıs 2017 Ankara programını açıkladılar.
28 Nisan 2017 Salı
• TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz,
işçi sınıfının birlik, mücadele ve dayanışma günü olan 1
Mayıs'ın, 16 Nisan anayasa referandumu sonrası bu yıl her
zamankinden daha önemli olduğunu vurgulayarak üye ve
halkımıza 1 Mayıs'ta güçlü katılımımızla alanlarda olalım
çağrısı yaptı.
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TÜRKİYE DEVRİMCİ
İŞÇİ SENDİKALARI
KONFEDERASYONU
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TÜRK MÜHENDİS VE
MİMAR ODALARI
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TÜRK
TABİPLERİ
BİRLİĞİ

